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Radni III kadencji Rady Miejskiej 19982002

Radni III kadencji Rady Miejskiej w Piastowie, od lewej: Grzegorz Szuplewski, Bogdan Ko"akowski, Bernard Adamowicz*, Zdzis"aw Brzezi$ski*, Urszula Prostko, Andrzej Soldaty,
Artur Moczarski, Beata Ja#kiewicz, Krzysztof Koziarek, Rafa" Nowakowski, El'bieta Miko"ajczyk, Jerzy *ugowski*, Pawe" Kubiak, Jerzy Derlatka*, Gra'yna Brzezi$ska, Ryszard
Wojciul*, Henryk Nowotniak, Stanis"aw Piekarski, Maria Dzieka$ska, Tomasz Zadro'ny, Tadeusz Topolski, Jacek Górski, Ewa Pomian, Wojciech Szwarc, Piotr Czerwi$ski, Marek
Nowicki. (nieobecna Katarzyna Krupa)
*cz"onkowie Zarz!du Miasta Piastowa

Szanowni Pañstwo
(0 pa)dziernika 2002 r. dobieg"a ko$ca III kadencja Rady
Miejskiej w Piastowie. Na pierwszych dwóch sesjach po wyborach samorz!dowych w pa)dzierniku (998 r. wybrano osoby
kieruj!ce rad! i cz"onków zarz!du miasta.
Przewodnicz!cym Rady zosta" Grzegorz Szuplewski, zast%pcami: Jacek Górski i Henryk Nowotniak. Zarz!d miasta
powo"ano w nast%puj!cym sk"adzie:
 Zdzis"aw Brzezi$ski  burmistrz Piastowa
 Ryszard Wojciul i Bernard Adamowicz  zast%pcy burmistrza
 Jerzy Derlatka i Jerzy *ugowski  cz"onkowie zarz!du.
Sekretarzem miasta zosta"a Alicja Radecka, a skarbnikiem 
Janina Flont. Przez ca"! kadencj% sk"ad wybranych w"adz
nie uleg" zmianie.
W ci!gu czterech lat Rada zebra"a si% na 66 sesjach, podejmuj!c 327 uchwa". Radni pracowali tak'e w 8 sta"ych komisjach.
By"y to:
 Komisja Bud'etu  przewodnicz!cy Andrzej Soldaty
 Komisja Rewizyjna  przewodnicz!ca Maria Dzieka$ska
 Komisja O#wiaty  przewodnicz!ca Urszula Prostko
 Komisja Bezpiecze$stwa  przewodnicz!ca Gra'yna Brzezi$ska
 Komisja Gospodarki  przewodnicz!cy Stanis"aw Piekarski
 Komisja Ochrony +rodowiska  przewodnicz!cy Tadeusz
Topolski
 Komisja Kultury i Sportu  przewodnicz!cy Rafa"
Nowakowski
 Komisja Rodziny i Spraw Spo"ecznych  przewodnicz!cy
Andrzej Czarnocki.
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Cz"onkami komisji powo"anymi spoza rady miejskiej byli:
Maria Id)kowska, Maria Kud"a i Lech Ma"ecki (Komisja
O#wiaty), Lucjan Mickiewicz i Zdzis"aw B%czkowski (Komisja
Bezpiecze$stwa), Andrzej P"ywacz (Komisja Gospodarki),
Katarzyna Studzi$ska i Jaros"aw Kurdziel (Komisja Kultury
i Sportu), Krystyna Dobek, Tadeusz Rajca i Jerzy Berli$ski
(Komisja Rodziny i Spraw Spo"ecznych).
Rada Miejska powo"a"a tak'e trzy komisje dora)ne, których
zadaniem by"o przygotowanie zmian w Statucie Miasta Piastowa,
analiza procedur decyzyjnych dotycz!cych inwestycji realizowanej przez firm% HIT (obu komisjom przewodniczy" Jacek
Górski) oraz opracowanie koncepcji powo"ania Miejskiego
Samodzielnego Publicznego Zak"adu Lecznictwa Otwartego po
przej%ciu podstawowej opieki zdrowotnej od powiatu (pracami
tej komisji kierowa" Jerzy *ugowski). Szczegó"owe sprawozdania z pracy sta"ych komisji Rady Miejskiej znajd! Pa$stwo w
Biuletynie. Swoje sprawozdanie zamieszcza tam tak'e
wspó"pracuj!ca z Rad! komisja przeciwdzia"ania alkoholizmowi,
kierowana przez Ann% Jaskólsk!.
Oceniaj!c niejako na gor!co zako$czon! w"a#nie kadencj%
Rady Miejskiej w Piastowie, chcia"bym zwróci& uwag% na kilka
wa'nych faktów. Pierwszy z nich dotyczy dobrej wspó"pracy radnych szczególnie w ramach poszczególnych komisji, któr! warto
podkre#li&. Rada nie by"a politycznym monolitem. Oprócz wi%kszo#ciowego klubu radnych Nasz Piastów - AWS (liczy" on (9
osób) w Radzie zasiadali przedstawiciele opozycji skupieni
w dwóch klubach: SLD (6 osób) i Porozumienie dla Piastowa
(3 osoby). Odpowiedzialno#& za wszystkie decyzje spoczywa"a
przede wszystkim na radnych z Naszego Piastowa, jednak
w wielu sytuacjach uda"o si% unikn!& powa'niejszych konfliktów
lub niepotrzebnych sporów ideowych czy politycznych. Piastowscy radni minionej kadencji w zdecydowanej wi%kszo#ci
cd. na str. 2
kierowali si% poczuciem odpowiedzialno#ci
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za powierzony im mandat spo"eczny. Dzi%ki temu dobrze u"o'y"a
si% wspó"praca Rady z zarz!dem miasta.
To drugi wa'ny fakt, który wydarzy" si% w minionym
czteroleciu. Jakie s! jego skutki? Przede wszystkim stabilizacja
finansów gminnych, czego wyrazem s! uchwalane kolejne uchwa"y bud'etowe i wysoka ocena wystawiona zarz!dowi za ich
wykonanie. W tym miejscu trzeba doda&, 'e wbrew
czarnowidztwu liderów klubów opozycyjnych finanse Piastowa
ani przez chwil% nie by"y zagro'one.
Ostatni z faktów, o których chc% wspomnie&, to waga decyzji
podj%tych przez Rad%. Wymieni% tylko kilka z nich: uchwa"a
o przej%ciu (od pocz!tku 2000 r.) powiatowej przychodni

zdrowia, uchwa"a w sprawie zbycia spó"ki Infrastruktura, uchwa"a w sprawie przyj%cia dokumentu Strategia Rozwoju Miasta
Piastowa na lata 200220(5 (dokument zosta" opracowany dzi%ki zaanga'owaniu licznego grona mieszka$ców naszego miasta),
zgoda na prolongat% sp"aty zaleg"o#ci podatkowych Stomilu
sp. z o.o. (dzi%ki temu uratowane zosta"y miejsca pracy dla
kilkudziesi%ciu osób, g"ównie z Piastowa). Te trudne decyzje
wymaga"y pewnej wyobra)ni. Na szcz%#cie wi%kszo#ci radnych
!
jej nie zabrak"o.
Grzegorz Szuplewski
Przewodnicz!cy Rady Miejskiej w Piastowie

Piastów 19982002 z okien Urzêdu Miasta

Rozwój na miarê mo¿liwoci
Zarz!d Piastowa, sprawuj!cy funkcj% organu wykonawczego
miasta w kadencji (9982002, dzia"a" w sytuacji wprowadzenia
w 'ycie istotnych zmian kompetencyjnych zwi!zanych z reform! samorz!du terytorialnego oraz administracji i finansów publicznych.
Na to na"o'y"y si% tak'e skutki pogarszaj!cej si% koniunktury
gospodarczej i narastaj!cego kryzysu finansów pa$stwa, co
w sposób istotny wp"yn%"o na kondycj% samorz!du.
Wskutek powstania powiatu miasto przesta"o realizowa&
zadania z zakresu komunikacji (wydawanie praw jazdy, rejestracja pojazdów), powiat sta" si% zarz!dc! cz%#ci dróg m.in.:
al. Tysi!clecia, al. Pi"sudskiego, ul. Tuwima i ul. Dworcowej,
a tak'e przyj!" zadania z zakresu nadzoru budowlanego,
ewidencji gruntów, opieki zdrowotnej. Mimo rosn!cych obowi!zków miasto nie otrzyma"o odpowiednich #rodków na
prowadzenie o#wiaty, pomocy spo"ecznej (dodatki mieszkaniowe i zasi"ki) oraz innych zada$ zleconych przez administracj%
rz!dow!.
Chocia' kwotowy udzia" inwestycji w bud'ecie miasta
zmniejszy" si% dzi%ki recesji i obni'eniu cen prac budowlanych
wykonano w zakresie rzeczowym porównywaln! liczb% inwestycji co w kadencji samorz!du (994(998. W tym zbudowano
ok. (0 km kanalizacji sanitarnej, doko$czono sal% gimnastyczn!
przy Szkole Podstawowej nr (, zmodernizowano Szko"% Podstawow! nr 2 oraz zbudowano hali sportow!, wykonano nawierzchni% na ok. 4 km ulic, wprowadzono poprawiaj!ce bezpiecze$stwo uczestników ruchu drogowego sygnalizacje #wietlne, wyznaczono chodniki i parkingi. Utrzymano bardzo wysoki
parytet wydatków na o#wiat% (ok. 50% bud'etu), co stawia
Piastów w gronie (0 najlepszych pod tym wzgl%dem miast w
Polsce.
Niemniej istotne by"y decyzje Rady Miejskiej dotycz!ce
organizacji 'ycia publicznego w mie#cie, które zarz!d by"
zobowi!zany zrealizowa&. Do najistotniejszych zada$ nale'a"o
utworzenie nowej sieci szkó" podstawowych i gimnazjalnych.
By"o to zwi!zane z reform! o#wiaty i zako$czy"o si% pe"nym
sukcesem. Optymalna rejonizacja szkó" by"a mo'liwa m.in. dzi%ki wybudowaniu odpowiednio wcze#niej Szko"y Podstawowej nr (.
Istotn! rol% w organizacji piastowskiej s"u'by zdrowia,
spe"ni"o przej%cie przez miasto podstawowej opieki zdrowotnej
i utworzenie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zak"adu
Lecznictwa Otwartego dzia"aj!cego w zmodernizowanej przychodni przy ul. Reja i nowej siedzibie przy ul. Wysockiego.
Obs"uga pacjentów w zakresie lecznictwa podstawowego, realizowanego przez lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów
i po"o'ników uleg"a poprawie. Istotnym mankamentem jest
dost%pno#& us"ug specjalistycznych, które pozostaj! poza sfer!
kompetencji miasta.

Zdzis"aw Brzezi'ski
Burmistrz Miasta Piastowa

Pocz!wszy od (997 r., sta"! spraw! bulwersuj!c! cz%#&
cz"onków spó"dzielni mieszkaniowej w Piastowie, by"a dystrybucja ciep"a do zasobów Spó"dzielni przez Infrastruktur% sp. z o.o.
Od (998 r. Infrastruktura nie podnosi"a cen dostaw energii,
a po uruchomieniu w"asnej kot"owni wp"ywa"a stabilizuj!co na
ceny energii pobieranej z Elektrociep"owni Pruszków. Sta"e ceny
utrzymywa"y si% do 200( r., w którym ceny gazu wzros"y
o ponad 50%, co nie mog"o nie wp"yn!& na rentowno#& firmy.
W ko$cu 200( r. w zwi!zku ze stratami ponoszonymi przez
Infrastruktur% Rada Miejska podj%"a decyzj% o zbyciu spó"ki,
któr! wykona" Zarz!d, w wyniku kontraktu miasto zyska"o
kwot% (,75 mln z", a mieszka$cy stabiln! (z tendencj! malej!c!
w warto#ciach realnych) cen% ciep"a.
W ostatnich miesi!cach kadencji Zarz!d Miasta do#wiadczy"
wyra)nych oznak dezaprobaty ze strony cz%#ci mieszka$ców.
Wi!'e si% to z przyst!pieniem do realizacji budowy hipermarketu przez HIT Zarz!d Maj!tkiem Polska Piastów Sp. z o.o. Nale'y
przypomnie&, 'e decyzj% o zbyciu nieruchomo#ci podj%"a Rada
Miejska w (995 r., a wskazanie (po procedurach przetargowych
i negocjacyjnych) przez Rad% nabywcy nast!pi"o w (996 r.
Zarz!d Miasta zdaje sobie spraw%, 'e lokalizacja i funkcjonowanie hipermarketu postrzegane jest przez najbli'szych s!siadów jako istotne pogorszenie warunków zamieszkania, jednak wszystkie dotychczasowe procedury prawne prowadz!ce do
wszcz%cia procesu inwestycyjnego zosta"y utrzymane w mocy
przez organy odwo"awcze. W zwi!zku z powy'szym Zarz!d
Miasta ubolewa nad tym, 'e cz%#& mieszka$ców poczu"a si%
skrzywdzona lokalizacj! inwestycji, ale nie mo'e nie bra& pod
uwag% opinii zatrudnionych mieszka$ców (kilkuset miejsc
pracy), dodatkowych dochodów wynikaj!cych z podatków od
nieruchomo#ci, jak równie' racjonalnego uporz!dkowania
terenu i usprawnienia komunikacji w tej cz%#ci miasta.
W mijaj!cej kadencji samorz!du (9982002 Zarz!d Miasta
zaci!gn!" zobowi!zania zwi!zane przede wszystkim z realizacj!
inwestycji proekologicznych w wojewódzkim funduszu ochrony
#rodowiska, jak równie' otrzyma" #rodki na realizacj% cz%#ci
inwestycji o#wiatowych. Wprawdzie spowodowa"o to deficyt w
bud'ecie miasta, ale po'yczka jest oprocentowana poni'ej
kosztów oprocentowania #rodków na rachunku bie'!cym. Ponadto 50% po'yczki zosta"o umorzone powoduje znacznie wi%ksz! op"acalno#& inwestycji realizowanych z tak pozyskanych
#rodków, a ponadto umo'liwia znacznie wcze#niejsze wykonanie prac. W kadencji nie wyst!pi"o zagro'enie realizacji finansowych i rzeczowych zobowi!za$ miasta, czego efektem absolutorium udzielone Zarz!dowi Miasta przez Rad% Miasta
w ci!gu ca"ej kadencji.
!
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Komisja Bud¿etu

Pilnowanie pieniêdzy

Andrzej Soldaty
Przewodnicz!cy Komisji Bud%etu

Podstawowa dzia"alno#& komisji polega"a na kreowaniu zgodnej ze strategi! rozwoju miasta polityki bud'etowej, opracowywaniu bud'etów na kolejne lata oraz
analizie ich realizacji.
Do zada$ komisji nale'a"o:
 Inicjowanie i koordynowanie prac rady
miejskiej nad przygotowaniem kolejnych
bud'etów
 Analizowanie wp"ywu uwarunkowa$
zewn%trznych i wewn%trznych na struktur%
dochodów i wydatków bud'etowych
 Opiniowanie koncepcji rozwojowych,
programów i zada$ inwestycyjnych ze
wzgl%du na ich skutki dla bud'etu miasta
 Analizowanie realizacji dochodów
i wydatków bud'etowych oraz sk"adanie
wniosków dotycz!cych bie'!cych korekt
bud'etu i opiniowanie ich
 Opracowywanie i prezentowanie opinii
dotycz!cych zagadnie$ bud'etowych
Podstawowym dokumentem przygotowanym przez komisj% na pocz!tku
kadencji by"a tzw. procedura opracowywania i uchwalania bud'etu miasta Piastowa,
dzi%ki której mo'liwe by"o sprawne i efektywne prowadzenie prac nad bud'etami
w kolejnych latach. Zgodnie z tym dokumentem prace nad bud'etami przebiega"y

etapowo, wed"ug okre#lanego corocznie
harmonogramu.
Pierwszy etap, polegaj!cy na zdefiniowaniu przez komisje za"o'e$ bud'etu,
by" realizowany w III kwartale roku
poprzedzaj!cego kolejny rok bud'etowy.
Podstaw! opracowania za"o'e$ by"y programy bud'etowe poszczególnych komisji
oraz wyniki realizacji bie'!cego bud'etu.
Uzgodnione przez komisje oraz Komisj%
Bud'etu za"o'enia by"y przekazywane
zarz!dowi, który opracowywa" projekt
bud'etu. Opiniowanie projektu oraz jego
weryfikowanie odbywa"o si% zgodnie
z harmonogramem w IV
kwartale. W efekcie tych
prac mo'liwe by"o uchwalanie bud'etu przed
rozpocz%ciem kolejnego
roku kalendarzowego.
Niew!tpliw! korzy#ci! takiego rozwi!zania
by"a mo'liwo#& podejmowania planowanych
dzia"a$ inwestycyjnych
na pocz!tku roku, wcze#niej ni' inne gminy, co
pozwala"o na szybsze
poznanie wyników prze-

Komisja Gospodarki

Budowanie miasta

Stanis"aw Piekarski
Przewodnicz!cy Komisji Gospodarki

G"ównym celem dzia"ania Komisji
Gospodarki RM minionej kadencji by"o
polepszenie warunków 'ycia mieszka$ców i poprawa wizerunku miasta.
Dzi%ki dobrej wspó"pracy komisji z zarz!dem miasta uda"o si% zrealizowa&
oraz przygotowa& do realizacji wiele
inwestycji. Nale'y przy tym zaznaczy&,
'e gmina dysponuje ograniczonymi #rodkami finansowymi. Wynika to ze stosunkowo niskich dochodów przypadaj!cych na jednego mieszka$ca oraz
z niewielkich wp"ywów z podatków od
podmiotów gospodarczych. Niektóre
inwestycje by"y wi%c realizowane dzi%ki
preferencyjnym kredytom np. z wojewódzkiego funduszu ochrony #rodowiska
(cz%#ciowo umarzanym) i bezzwrotnym
dotacjom.
Najwa'niejsze zadania Komisji Gospo-
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darki to:
(. Wspó"praca z zarz!dem przy opracowywaniu projektów bud'etu.
2. Opiniowanie wykonania bud'etów.
3. Wspó"praca z innymi komisjami rady
miejskiej i rady powiatu.

targów. Zestawienie bie'!cej analizy
wykonania bud'etu z powy'szymi danymi
umo'liwia"o
korygowanie
planu
wydatków i ewentualne wprowadzanie
nowych zada$ inwestycyjnych.
Istotnym ograniczeniem dzia"ania by"
fakt, 'e w tej kadencji do kasy miejskiej
wyp"ywa"o z bud'etu pa$stwa mniej #rodków ni' szacowano. Stan realizacji
dochodów by" przedmiotem analiz komisji
na comiesi%cznych spotkaniach, w których
bra" udzia" zarz!d i skarbnik miasta.
Wyniki analiz stanowi"y podstaw% bie'!cej
weryfikacji bud'etu. Komisja realizowa"a
tak'e inne zadania dotycz!ce wykonania
bud'etu, zgodnie z ustaw! o dochodach
jednostek samorz!du terytorialnego
oraz ustaw! o finansach publicznych.
!

4. Opiniowanie projektów inwestycji.
5. Przygotowanie listy mieszka$ców
oczekuj!cych na mieszkania komunalne.
6. Udzia" w opracowaniu Strategii rozwoju miasta Piastowa na lata
200220(5.
7. Bie'!ca wspó"praca z zarz!dem miasta
w zakresie prowadzonych inwestycji.
Na dobr! ocen% efektywno#ci pracy
Komisji Gospodarki wp"ywa bilans zrealizowanych
w Piastowie inwestycji.
Najwa'niejsze z nich prezentujemy w tabeli.

 10 km nowych kana³ów sanitarnych (34 ulice), 350 m wodoci¹gów i
340 m gazoci¹gów
 utwardzenie 14 ulic o ³¹cznej d³ugoci 3,5 km
 zainstalowanie sygnalizacji wietlnej na dwóch skrzy¿owaniach
 nowe parkingi o ³¹cznej powierzchni 3260m2
 zakoñczenie budowy sali sportowej przy SP nr 1
 rozbudowa SP nr 2
 remont i modernizacja przejêtej od powiatu przychodni zdrowia
przy ul. M. Reja (wraz z fili¹ przy ul. P. Wysockiego)
 modernizacja trybun na stadionie MKS Piast
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Komisja Rodziny i Spraw Spo³ecznych

Promocja rodziny
Komisja
Rodziny
i
Spraw
Spo"ecznych zosta"a powo"ana do 'ycia
podczas III kadencji rady miejskiej.
Wcze#niej jej odpowiednikiem by"a
Komisja Spraw Spo"ecznych. W (998 r.
uznano jednak, 'e nale'y si% zaj!& nie
tylko problematyk! bytow! i spo"eczn!,
ale tak'e promocj! rodziny, która ma
podstawowe znaczenie dla dobrobytu
jednostki i spo"eczno#ci lokalnej.
Zainteresowania komisji skupi"y si%
na trzech sferach zagadnie$: na sprawach
spo"ecznych rozumianych jako pomoc
socjalna, na kwestiach zwi!zanych z promocj! rodziny oraz na sprawach ochrony
zdrowia. Ostatecznie okaza"o si%,
'e najwi%cej uwagi komisja po#wi%ci"a
pomocy udzielanej osobom najbardziej
potrzebuj!cym.
W wyniku spotka$, obserwacji i
rozmów, komisja uzna"a, 'e dzieci s!
tymi obywatelami miasta, którzy
najbardziej potrzebuj! pomocy i rokuj!
najwi%ksze nadzieje. Chodzi"o, po pierwsze, o dzieci z trudnych, dysfun-

Andrzej Czarnocki
Przewodnicz!cy Komisji Rodziny i Spraw Spo"ecznych

kcyjnych #rodowisk zagro'one powielaniem destruktywnych wzorców i dziedziczn! marginalizacj!, a po drugie,
o dzieci niepe"nosprawne, nara'one na
izolacj% i degradacj% mimo niekiedy
heroicznych wysi"ków ro-dziców.
W czasie swojego dzia"ania komisja,
przynaglana #wiadomo#ci! trudnego losu
dzieci oraz #wiadoma ogranicze$ finansowych i lokalowych, wprowadzi"a w
'ycie - równie' dzi%ki otwarto#ci zarz!du miasta - ide% #wietlicy integracyjnej,
w której grupowa terapia dzieci z trudnych #rodowisk by"aby po"!czona z rehabilitacj! medyczn! i spo"eczn! dzieci
niepe"nosprawnych. Pomys" jest we
wczesnej fazie realizacji, to znaczy
placówka powinna rozpocz!& dzia"alno#& w roku 2003. Zgodnie z za"o'eniami powinna ona oddzia"ywa& tak'e na
rodziców, jednym u"atwiaj!c 'ycie i
umo'liwiaj!c nawi!zanie kontaktów i
zyskanie wsparcia, a drugich mobilizuj!c
do podj%cia wi%kszej odpowiedzialno#ci
za dzieci.

W ci!gu III kadencji komisja rozpocz%"a
tak'e dzia"ania stricte prorodzinne,
inicjuj!c takie imprezy, jak konkurs
Moja rodzina przeprowadzany od
kilku lat w piastowskich szko"ach czy
Turniej Rodzin i bior!c w nich udzia".
Komisja chcia"aby z"o'y& serdeczne
podzi%kowania osobom, które nadaj!
tym imprezom realny kszta"t.
Komisja wspó"pracowa"a z pe"nomocnikiem gminy ds. rozwi!zywania problemów alkoholowych. Przygl!da"a si%
tak'e funkcjonowaniu Miejskiego
O#rodka Pomocy Spo"ecznej, staraj!c si%
go wspiera&, zw"aszcza w dzia"aniach
maj!cych na celu wi%ksze usamodzielnienie podopiecznych. Komisja nawi!za"a tak'e kontakty z dzia"aj!cymi na terenie miasta podmiotami prowadz!cymi
dzia"alno#& pomocow!. Stara"a si% tak'e
budzi& w ró'nych kr%gach zainteresowanie problemami najmniej uprzywilejowanych cz"onków spo"eczno#ci
miejskiej.
!

Komisja Bezpieczeñstwa

Patrole na ulicach
G"ównym zadaniem realizowanym
systematycznie przez cztery lata kadencji
rady, by"a poprawa stanu bezpiecze$stwa
w mie#cie Piastowie.
Zadanie to realizowane by"o na wiele
sposobów, mi%dzy innymi poprzez:
 ustanowienie dodatkowych dy'urów
policyjnych co zwi%kszy"o poczucie bezpiecze$stwa mieszka$ców. Obecno#&
mundurowych patroluj!cych ulice, targowiska i tereny osiedli mieszkaniowych
w znacznym stopniu ogranicza"a mo'liwo#& dzia"ania chuliganów dewastuj!cych
mienie spo"eczne oraz drobnych
przest%pców np. kieszonkowców;
 zg"aszanie potrzeb w zakresie
poprawy stanu nawierzchni dróg i chodników, zarówno do w"adz miasta Piastowa, jak i w"adz powiatu pruszkowskiego. Efektem tych zg"osze$ by"y

liczne uzupe"nienia nawierzchni jezdni
dróg miejskich i powiatowych;
 zg"aszanie potrzeb w zakresie uzupe"niania oznakowania (dotyczy znaków drogowych jak równie' nazw ulic);
 wnioskowanie o wykonanie muld
m.in. w rejonach szkól i przedszkoli
w celu ograniczenia pr%dko#ci przeje'd'aj!cych pojazdów. Muldy wykona- ne
zosta"y tak'e w rejonach intensywnej
zabudowy mieszkaniowej.
 zaplanowanie #rodków finansowych
na remont Komisariatu Policji w Piastowie, a tak'e zakup niezb%dnego wyposa'enia. W roku 200( wykonany zosta"
remont budynku, w którym znajduje si%
komisariat policji, co w znacznym stopniu
poprawi"o warunki pracy naszych policjantów. Nowo#ci! by"o zainstalowanie
lustra weneckiego, które pozwala na

Gra%yna Brzezi'ska
Przewodnicz!ca Komisji Bezpiecze'stwa
przest%pcy
przez
identyfikacj%
poszkodowanego bez konieczno#ci
bezpo#redniego kontaktu;
 wyst!pienie do zarz!du powiatu
pruszkowskiego z wnioskiem o wykonanie sygnalizacji #wietlnej na skrzy'owaniu ulic Pi"sudskiego i Sowi$skiego.
Wniosek ten zosta" pozytywnie rozpatrzony, a jego realizacja nast!pi wkrótce.
W czasie tej kadencji Komisja Bezpiecze$stwa wybra"a kandydatów na
"awników do S!du Rejonowego
w Pruszkowie i S!du Okr%gowego
w Warszawie oraz do Kolegium ds.
Wykrocze$. Ogó"em wybrano 42
"awników. Sta"a wspó"praca Komisji Bezpiecze$stwa z w"adzami miasta
c.d. na str 7
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w zakresie ochrony przeciwpo'arowej
zaowocowa"a dofinansowaniem zakupu
nowoczesnej drabiny mechanicznej
o wysi%gu 30 m., dla Komendy Powiatowej Pa$stwowej Stra'y Po'arnej
w Pruszkowie. Dzi%ki tak nowoczesnej
drabinie u"atwiony b%dzie dost%p do
mieszka$ w wysokich budynkach, w przypadku konieczno#ci przeprowadzenia
akcji ratowniczoga#niczej, na terenie
naszego miasta.
Do zada$ Komisji Bezpiecze$stwa
nale'a"o równie' rozpatrywanie bie'!cych
spraw wynikaj!cych z dzia"alno#ci rady,
spraw zg"oszonych przez zarz!d miasta
oraz mieszka$ców, praca nad bud'etami w
poszczególnych latach, a tak'e udzia" w
pracach nad Strategi! Rozwoju Miasta.
W ramach wspó"pracy z powiatem
przewodnicz!ca uczestniczy"a w posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpiecze$stwa w Pruszkowie, na których
omawiane by"y sprawy zwi!zane z bezpiecze$stwem ca"ego powiatu oraz
!
poszczególnych gmin.

Mimo, i% utrzymanie Policji jest zadaniem powiatu pruszkowskiego, bud%et gminy ponosi" koszty remontu
komisariatu, utworzenia hotelu dla policjantów, a tak%e dodatkowych patroli na terenie miasta.

Komisja Ochrony rodowiska

Czyste miasto

Przewodnicz!cy komisji ochrony $rodowiska
Tadeusz Romuald Topolski

Utrzymanie czysto#ci w mie#cie,
rozbudowa i piel%gnacja terenów
zielonych, a tak'e opiniowanie inwestycji
maj!cych wp"yw na podniesienie
poziomu sanitarnego to sprawy, które
by"y przedmiotem zainteresowania pi%cioosobowej
Komisji
Ochrony
+rodowiska.
Przybli'anie si% do standardów
europejskich oraz konieczno#& bronienia
si% przed zalewem coraz wi%kszych ilo#ci #mieci wymusi"a segregacj% odpadów
mo'liwych do przetworzenia i powtórnego wykorzystania. Nie by"o z tym
najlepiej. Ustawione w wielu punktach
miasta zestawy pojemników na szk"o,
makulatur% i plastik natychmiast obrasta"y wszelkimi #mieciami podrzucanymi
przez okolicznych mieszka$ców, a
niekiedy przywo'onymi z dalszych
okolic. W kilku miejscach, zw"aszcza
w pó"nocnej cz%#ci miasta, selekcja
odpadów komunalnych funkcjonowa"a
bez przeszkód, co oznacza, 'e mo'liwe
jest jej kontynuowanie na poziomie
gospodarstwa domowego.
Problemem by"y dzikie wysypiska
#mieci na opuszczonych i oddalonych od
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zabudowa$ dzia"kach. Ich likwidowanie i
rekultywacja terenu wi!za"y si% ze
znacznymi kosztami pokrywanymi z
bud'etu.
Wiadomo, i' Piastów nie dysponuje
rozleg"ymi terenami, mamy ma"o parków
i ziele$ców, a ich powierzchnia w
przeliczeniu na mieszka$ca przedstawia
si% nader skromnie. Zadbanie o istniej!c!
ziele$ by"o dla komisji szczególnym priorytetem wynikaj!cym z zasad ochrony
przyrody. W celu wzbogacenia miasta w
ziele$ przeprowadzono akcj% dop"at do
nasadze$ drzew i krzewów na prywatnych posesjach i w osiedlach
wielorodzinnych. Zorganizowane przez
komisj% trzy edycje konkursu na naj"adniejsze ogrody przydomowe oraz
najpi%kniej ukwiecone balkony równie'
mia"y s"u'y& podniesieniu estetyki ulic i
budynków.
Piastów nale'y do niewielu miast w
kraju niemal ca"kowicie skanalizowanych, co ustawia go na poziomie
europejskim. W ci!gu najbli'szych
dwóch lat wszystkie zabudowania,
zw"aszcza jednorodzinne, mog! by&
pod"!czone do kanalizacji sanitarnej, a

#cieki odprowadzone do oczyszczalni w
Pruszkowie, w której rozbudowie uczestniczy nasze miasto. Problemem pozostaje
kanalizacja wód opadowych. Komisja
niejednokrotnie sugerowa"a rozpocz%cie
inwestowania w tym kierunku, jednak
przewidywane koszty przekracza"y
mo'liwo#ci bud'etowe miasta. T! spraw!
b%dzie musia"a zaj!& si% rada nowej
kadencji.
Do zada$ roboczych, wykonywanych
w ramach dzia"alno#ci statutowej
komisji, nale'a"o: opiniowanie sta"ych
elementów pracy rady miasta, przedstawianie wniosków o wyznaczenie tras rowerowych w mie#cie, przeprowadzanie
wizji lokalnych zwi!zanych z rozpatrywaniem
protestów
mieszka$ców,
sk"adanie interpelacji.
Zwracaj!c si% do odpowiedniej
komisji w przysz"ej radzie, sugerujemy
zwrócenie szczególnej uwagi na estetyk%
miasta, kontynuowanie selektywnej
zbiórki odpadów, podj%cie kwestii utylizacji odpadów niebezpiecznych, przekszta"cenie zadrzewionego terenu przy
liceum w park miejski oraz  co jest
szczególnie wa'ne  sta"y monitoring
oddzia"ywania na #rodowisko du'ych
inwestycji, w tym nowego hipermarketu
HIT/TESCO w po"udniowej cz%#ci miasta.
My wszyscy, mieszka$cy tego miasta,
codziennie musimy czu& si% odpowiedzialni za nasz wspólny dom, Piastów.
!
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Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ
Oto wybrane formy dzia"ania komisji powo"anej do
prowadzenia profilaktyki antyalkoholowej.
SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI
 Trening umiej%tno#ci wychowawczych wg A. Faber i
E. Mazlish Jak mówi&, 'eby dzieci s"ucha"y, jak s"ucha&, 'eby
dzieci do nas mówi"y  40 godzin, 28 osób
 Dzieci - Rodzice - Nauczyciele. O dobrej wspó"pracy
wychowawców z rodzicami (warsztat powsta" na pro#b% i z inspiracji GKRPA)  40 godzin, 30 osób
 Szkolenie z prowadzenia zaj%& profilaktyczno-wychowawczych Spójrz inaczej  40 godzin, (03 osoby
 Spójrz inaczej  #rodki psychoaktywne  30 godzin dla
nauczycieli uczniów klas starszych, (8 osób
 Szkolenie z prowadzenia zaj%& w grupach o wzmo'onej
agresji Spójrz inaczej na agresj% w szkole  30 godzin, 37 osób
 II elementarz, czyli program siedmiu kroków  (7 osób
 Pedagogika zabawy  20 godzin, 29 osób
 W zgodzie z sob! i z grup!  2 osoby
SZKOLENIA DLA RODZICÓW
 Trening umiej%tno#ci wychowawczych wg A. Faber i E.
Mazlish Jak mówi&, 'eby dzieci s"ucha"y, jak s"ucha&, 'eby
dzieci do nas mówi"y  40 godzin, 44 osoby;
 Rodze$stwo bez rywalizacji  (2 osób
REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I
WYCHOWAWCZYCH W SZKO*ACH
 Spójrz inaczej  szkolenie prowadzone przez
wyszkolonych nauczycieli we wszystkich szko"ach podstawowych i gimnazjach w Piastowie
 II elementarz, czyli program siedmiu kroków  (6 klas
 Odlot  wybrane zaj%cia prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 3
 Noe  spektakl dla du'ej grupy z aktywnym udzia"em
uczniów
 Debata  spotkanie z uczniami powy'ej (2 roku 'ycia,
rozmowa o w"asnych decyzjach dotycz!cych stosowania u'ywek i brania odpowiedzialno#ci
 Program autorski pani Alicji Wi%ckowskiej, pedagoga ze
Szko"y Podstawowej Nr 3, realizowany dla uczniów sprawiaj!cych trudno#ci wychowawcze
 Program Animo Krzysztofa Markiewicza, terapeuty z o#rodka lecz!cego narkomanów, realizowany w obu gimnazjach
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I M*ODZIE-Y
 Zorganizowanie #wietlicy z programem terapeutycznym
przy Szkole Podstawowej Nr 3, a nast%pnie przeniesienia jej do
klubu Novus
 Sta"a wspó"praca z Towarzystwem Przyjació" Dzieci 
coroczne wyjazdy na kolonie
 Pomoc w organizacji akcji Lato i zima w mie#cie
LECZENIE UZALE-NIENIA OD ALKOHOLU
 Podpisanie porozumienia z O#rodkiem Leczenia Choroby
Uzale'nienia od Alkoholu i Wspó"uzale'nienia w Pruszkowie 
Tworkach, na mocy którego pacjenci z terenu Piastowa przyjmowani s! w pierwszej kolejno#ci i mog! uczestniczy&
w dodatkowych zaj%ciach, tj. Trening zachowa$ konstrukty-

Anna Jaskólska
Przewodnicz!ca Komisji
wnych i Grupa pracy nad nawrotami
 Podpisanie porozumienia z Poradni! Odwykow!
w Pruszkowie, na mocy którego pacjenci z terenu naszego miasta uczestnicz! w terapii grupowej i indywidualnej oraz istnieje
grupa wst%pna
KONTROLA SPRZEDA-Y NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwi!zywania Problemów Alkoholowych co najmniej raz w roku kontroluje ka'd! placówk%
sprzedaj!c! napoje alkoholowe.
ROZMOWY MOTYWUJ.CE DO PODJ/CIA LECZENIA
CHOROBY UZALE-NIENIA OD ALKOHOLU
Gminna Komisja Rozwi!zywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wnioski o zobowi!zanie do leczenia choroby uzale'nienia od alkoholu - wp"yn%"o 67 wniosków, ka'dy
z nich jest rozpatrywany indywidualnie.
WSPÓ*PRACA Z POLICJ.
 W wypadku powtarzaj!cych si% zak"óce$ porz!dku
zarówno w domach, jak i w miejscach publicznych, je'eli sprawcy s! pod wp"ywem alkoholu, policjanci kieruj! wniosek
o zobowi!zanie do leczenia choroby uzale'nienia od alkoholu do
Gminnej Komisji Rozwi!zywania Problemów Alkoholowych
 W bie'!cym roku zakupiono alkometr  urz!dzenie badaj!ce ilo#& alkoholu w wydychanym powietrzu
WSPÓ*PRACA Z MOPS
 Indywidualne konsultacje w wypadku rodzin dotkni%tych
chorob! alkoholow!
 Pracownicy MOPS kieruj! swoich klientów na leczenie
uzale'nienia od alkoholu, je'eli w trakcie wywiadu powstanie
podejrzenie uzale'nienia
 Wzajemne informowanie si% o dzieciach wyje'd'aj!cych
na kolonie w celu unikni%cia powielania jednorodnej pomocy
udzielanej danej rodzinie
WSPÓ*PRACA Z MOK
 Nieodp"atne wynajmowanie pomieszcze$ na rozmowy
indywidualne w latach (998200(
 Imprezy dla du'ej grupy dzieci  zako$czenie programu II
elementarz, czyli program siedmiu kroków, dwa zako$czenie
konkursu Moja Rodzina
 Prowadzenie Treningu Umiej%tno#ci Wychowawczych
 Spotkania z pedagogami i innymi przedstawicielami s"u'b
spo"ecznych z Piastowa
 Wystawa prac plastycznych w sali konferencyjnej i organizacja konferencji z okazji prezentowania wyników bada$ ankietowych prowadzonych w Piastowie w roku (998 i 2002
KONKURSY
 We wspó"pracy z Komisj! Rodziny i Spraw Spo"ecznych
Rady Miejskiej w Piastowie trzykrotnie by" organizowany
konkurs Moja Rodzina, którego efektem by"y prace plastyczne, literackie i teatralne
 We wspó"pracy z Komisj! Rodziny i Spraw Spo"ecznych
Rady Miejskiej w Piastowie dwukrotnie by" organizowany
Turniej Rodzin
 W ramach programu II elementarz organizowany by"
konkurs na prace plastyczne o tre#ciach prozdrowotnych
!
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Komisja Kultury i Sportu

Miejska olimpiada
W ci!gu czterech lat komisja
odby"a ponad czterdzie#ci spotka$, na
które byli zapraszani przedstawiciele
instytucji zajmuj!cych si% promowaniem
kultury
(dyrekcje
Kultury
Miejskiego
O#rodka
i Miejskiej Biblioteki Publicznej) oraz
organizacji i stowarzysze$ prowadz!cych zaj%cia sportowe na terenie
naszego miasta (MKS Piast, UKS
Pivot, Piastowskie Towarzystwo
Tenisowe, Piastowskie Towarzystwo
Rowerowe). W trakcie spotka$ pojawi"o si% wiele pomys"ów dotycz!cych
organizacji
zaj%&
kulturalnych
i sportowych. Niestety, ze wzgl%du na
ograniczenia finansowe bud'etu miasta
nie wszystkie uda"o si% zorganizowa&
(np. kilka lokalizacji dla basenu
miejskiego).
Na pewno najwi%kszym osiagni%ciem jest budowa nowoczesnej hali

sportowej - oddanej do u'ytku 5 maja
200( r. - przy Szkole Podstawowej nr 2
oraz trwaj!ca inwestycja budowy trybun dla 700 kibiców na stadionie MKS
Piast przy al. Tysi!clecia.
W trakcie tworzenia bud'etów
cz"onkowie komisji zawsze przychylnie przyjmowali wnioski dotycz!ce
wspomagania nowych przedsiewzi%&
w zakresie sportu szkolnego (nowo
powsta"y UKS Czwórka w Szkole
Podstawowej nr 4 i Kumite w ZSO
im. F. Nansena) i tworzenia lig amatorskich siatkówki, koszykówki i pi"ki
no'nej. Ze #rodków bud'etowych
korzysta"y tak'e: Miejski Klub Sportowy Piast, UKS Pivot, Piastowskie Towarzystwo Tenisowe i Piastowskie Towarzystwo Rowerowe.
Sztandarow! imprez! sportu szkolnego s! Piastowskie Ligi Szkó" Podstawowych i Gimnazjalnych. W trwaj!-

Udana piastowska inwestycja sportowa.
Nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr (
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Przewodnicz!cy Komisji Sportu
Rafa" Nowakowski
cych przez ca"y rok zawodach bierze
udzia" ponad (000 uczniów ze wszystkich piastowskich szkó". Nale'y tak'e
wspomnie& o Piastowskiej, Olimpiadzie Niepe"nosprawnych zorganizowanej w tym roku po raz trzeci
z inicjatywy Europejskiego Centrum
M"odzie'y pod patronatem w"adz
miasta.
Wydatki na kultur% fizyczn!
wzros"y prawie trzykrotnie i osi!gn%"y
w ostatnim roku (,5% bud'etu miasta.
Jednym z zada$, których nie uda"o
si% przeprowadz&, by"o stworzenie lepszych warunków osobom korzystaj!cym z zasobów Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Niestety, w chwili obecnej
miasto nie ma #rodków finansowych na
budow% nowej biblioteki, a próby przej%cia i zagospodarowania w tym celu
istniejacego budynku przedszkola przy
!
ul. Kosi$skiego nie powiod"y si%.
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Nowi Honorowi Obywatele Miasta
Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent RP
na uchod(stwie. Z jego r$k 22 grudnia *990 r.
na Zamku Królewskim w Warszawie Lech
Wa!'sa, pierwszy prezydent wybrany w wolnych wyborach, otrzyma! insygnia w!adzy.
Ryszard Kaczorowski urodzi! si' w *9*9 r. By!
harcerzem i &o!nierzem ruchu oporu w czasie
okupacji. Przeszed! szlak bojowy z armi$
gen. Andersa. Na emigracji tworzy! harcerstwo i pracowa! w rz$dzie londy"skim.
Na prezydenta zosta! zaprzysi'&ony
*9 lipca *989 r

Ks. Zdzis!aw Peszkowski - kapelan Rodzin
Katy"skich, pra!at domowy Jego #wi$tobliwo%ci papie&a Jana Paw!a II. Jako jeden
z nielicznych ocala! z masakry polskich
ofcerów w lesie katy"skim. By! wi'(niem
NKWD w Kozielsku. )o!nierz II Korpusu Polskiego. Kap!an od *954 r. Jest opiekunem
i instruktorem harcerstwa polskiego.
(4 maja 2000 roku odby"a si% uroczysto#& nadania tytu"u Honorowego Obywatela Miasta Piastowa Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi RP na Uchod)stwie i ks.
pra"atowi Zdzis"awowi Peszkowskiemu , kapelanowi Rodzin Katy$skich .
W swoich wyst!pieniach Dostojni Go#cie, a teraz ju' Honorowi Obywatele Miasta Piastowa
powiedzieli:
Pan Prezydent  Tytu" Honorowego Obywatela przyjmuj# z wdzi#czno$ci! i zapewniam o
zachowaniu wierno$ci Miastu, które obdarzy"o mnie tym zaszczytem.
Niech %yje miasto Piastów!
Ks.Pra"at  Z rado$ci! przyj!"em obywatelstwo Piastowa, bo z jednej strony - przyja&', a z
drugiej strony - wiecie co? Wielka rado$(! Bo przecie% Polska sk"ada si# z takich w"a$nie piastowskich grodów. I dzisiaj - tym bardziej ogromnie jestem Wam wdzi#czny za "ask# obywatelstwa
Waszego miasta!
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