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Projekt budżetu 2005
Zwiększenie środków na inwestycje oraz zamrożenie
wszystkich wydatków jednostek organizacyjnych miasta
z wyjątkiem instytucji oświatowych — to niektóre punkty
projektu budżetu miasta na 2005 rok, przedstawionego Radzie Miejskiej przez Burmistrza Zdzisława Brzezińskiego.
Na papierze dochody gminy wzrosną aż o 11% w stosunku do roku 2004. Ministerstwo Finansów obiecuje m.in.
o 800 tys. zł więcej z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT). Wzrosną też nakłady z budżetu państwa na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ od tego
roku właśnie MOPS wypłaca świadczenia rodzinne. Wydatki Piastowa mają sięgnąć 39 mln zł, a deficyt ma wynieść ok. 3,8 mln.
Ta kwota na pewno zmniejszy się, jeśli do budżetu wpłyną pieniądze z funduszy unijnych. Większość środków pożyczonych
w bankach i funduszach gmina przeznaczy na inwestycje —
w sumie wydatki na nie wzrosną o ponad połowę w porównaniu z rokiem bieżącym i przekroczą 5 mln zł. Piastów wciąż
ma przed sobą bardzo kosztowną budowę oczyszczalni ścieków deszczowych oraz realizację systemu informatyzacji miasta. Oba projekty znajdują się na liście oczekujących na dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Ponadto w 2005 r. powstaną nowe wodociągi, m.in.
w ul. Godebskiego (od ul. 11 listopada do ul. Dworcowej),
ul. Dworcowej (od 11 listopada do Norwida) oraz ul. Daniłowskiego. Na nową nawierzchnię mogą liczyć mieszkańcy
ul. Godebskiego, Wieniawskiego i Prądzyńskiego. Niewyklu-

Ścieżka, chodnik, droga
Wygląda na to, że w przyszłym roku nieco szerszym strumieniem popłyną pieniądze na drogi powiatowe, które biegną przez Piastów.
Rada Miejska jednogłośnie upoważniła Burmistrza do zawarcia porozumienia ze starostą powiatu pruszkowskiego w sprawie przebudowy al. Tysiąclecia, między ul. Orzeszkową a granicą terenów TESCO. W budżecie powiatu mają znaleźć się pieniądze na wykonanie odwodnienia i remont nawierzchni, która
na tym krótkim odcinku jest nierówna, pełna dziur lub pospiesznie wykonywanych łat. Piastów
wyłoży środki m.in. na budowę
chodnika wzdłuż ulicy — w tej
chwili jest tam wydeptana ścieżka, a być może będzie ścieżka…rowerowa. Najprawdopodobniej uda się pozyskać środki na remont innej ważnej drogi
powiatowej — ul. Dworcowej.
Pod koniec przyszłego roku, już
po zakończeniu prac przy budowie wodociągu, na odcinku od
ul. Sienkiewicza do dworca PKP
ma zostać położona nowa nawierzchnia.
n
2

czone, że w przyszłorocznym budżecie powiatu, który zarządza
częścią głównych ulic miasta, znajdą się pieniądze na położenie nowej nakładki asfaltowej na ul. Dworcowej oraz na remont
al. Tysiąclecia, na odcinku od ul. Orzeszkowej do granicy terenów TESCO. Piastów dopłaciłby ok. 150 tys. zł na odwodnienie
i wybudowanie chodnika oraz ścieżki rowerowej na tym odcinku. W przyszłym roku rozpocznie się budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1. Odpowiedni
wniosek zostanie złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu, które może pokryć 1/3 kosztów inwestycji zaplanowanej na ok. 650 tys. zł.
Bez zmian pozostaje struktura budżetu miasta — połowę
pieniędzy pochłania utrzymanie oświaty. W przyszłym roku będzie to prawie 17 mln zł. Burmistrz wraz z dyrektorami szkół
i komisjami Rady Miejskiej poszukują możliwości ograniczenia wydatków oświatowych, ale niektóre obowiązki, np. dotyczące podwyżek płac dla nauczycieli, są nałożone na samorząd
przez ustawę. Tymczasem subwencja Ministerstwa Finansów od
lat nie wystarcza i musi być uzupełniana ze środków własnych
gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Szuplewski
przypomniał, że uczestnicy XVII Ogólnopolskiej Konferencji
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków,
która odbyła się w Warszawie w dniach 7–8 października 2004 r.
ostro zaprotestowali przeciwko prowadzeniu takiej polityki wobec samorządów i domagali się zwiększenia nakładów budżetowych na szkoły i przedszkola.
n

Nowy cmentarz
Na terenie Pruszkowa-Gąsina funkcjonuje już nowy
cmentarz. Kilkudziesięciohektarowy obszar należy do
parafii pruszkowskich, ale będzie także wykorzystywany
przez Piastów. W ten sposób zostanie rozwiązany problem braku miejsc pochówku - powoli, ale nieubłaganie
zbliża się moment, kiedy skończą się miejsca na nowe
groby w „piastowskiej” części cmentarza na Żbikowie.
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Przeprowadzka policji

Piastowscy policjanci przenoszą
się do nowej siedziby. Od 1 stycznia 2005 r. miejski komisariat
będzie mieścił się w budynku
dawnego internatu, na rogu ulic
ks. J. Popiełuszki i Orzeszkowej.
Niebawem rozpocznie się remont
budynku, w którym docelowo
mają znaleźć się niektóre wydziały Komendy Powiatowej, m.in.
kryminalny i prewencja. Numer telefonu na razie pozostaje bez zmian

723 64 47.

Weryfikacja strategii
Przed dwoma laty Rada Miejska uchwaliła „Strategię
rozwoju Piastowa 2002-2015”. W jej tworzeniu brali udział
mieszkańcy miasta, a redakcją zajęło się Centrum Badań Regionalnych. Teraz nadszedł czas pierwszej weryfikacji dokumentu i analizy jego realizacji.
Pierwsza część strategii (dostępnej w całości na www.piastow.pl) zawiera opis sytuacji Piastowa na początku XXI wieku.
Kolejne części zawierają analizę słabych i mocnych stron miasta
oraz – to najważniejszy punkt — opis misji i celów strategicznych, wraz z programami operacyjnymi i projektami wykonawczymi. Właśnie te ostatnie były oceniane ostatnio przez Burmistrza i radnych.
Pierwszym celem strategicznym jest poprawa jakości życia
w mieście. W tym zakresie:
• na bieżąco realizowane są projekty budowy wodociągów
i kanalizacji, miasto kupuje grunty pod drogi i remontuje
stare oraz buduje nowe ulice
• z pieniędzy budżetu miasta finansowane są dodatkowe patrole Policji
• miasto współfinansuje (kwotą blisko 300 tys. złotych rocznie) dwie istniejące linie autobusowe do Warszawy oraz
uczestniczy w realizacji idei Szybkiej Kolei Miejskiej
• następuje rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia
• powstała nowa świetlica socjoterapeutyczna
(czytaj na stronie 5)
• w Pruszkowie powstaje zakład segregacji odpadów,
który będzie służył również mieszkańcom Piastowa
• przygotowany jest wniosek o pozwolenie na budowę
oczyszczalni wód deszczowych, która pozwoli odwodnić
znaczne obszary miasta
Władze Piastowa przyznają, nie udało się zrealizować
na razie innych projektów opisanych w pierwszym celu strategicznym, takich jak:
• uruchomienie monitoringu
• stworzenie Domu Seniora
• budowa budynku mieszkalnego dla 40-50 rodzin

• zbadanie możliwości wykorzystania wód geotermalnych
• zagospodarowanie centrum miasta jako przestrzeni publicznej
Ten ostatni punkt oznaczałby wydatki przekraczające na razie
możliwości miejskiego budżetu. Chodzi bowiem o rozbudowę
zespołu szkół gimnazjum – liceum w miejscu dzisiejszego
LO im. Adama Mickiewicza, budowę hali sportowej i ślizgawki
sezonowej na tym samym terenie oraz, tuż obok, nowego ratusza
z centrum usługowym i biblioteką multimedialną. Jak dotąd powstał tylko wstępny projekt inwestycji i kosztorys, który opiewa
na grubo ponad 20 mln złotych. Sprawę ewentualnego rozpoczęcia realizacji projektu komplikuje także inny fakt: liceum jest od
niedawna szkołą prowadzoną przez Piastów, lecz nieruchomości
wciąż są własnością powiatu pruszkowskiego.
Przyciągnięcie inwestorów, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów miasta – to kolejny cel zawarty w strategii. W tym zakresie udało się na razie poczynić kilka niewielkich kroków, poprzez m.in. szkolenia dla przedsiębiorców, wykup gruntów pod nowe targowisko oraz postępującą informatyzację Urzędu Miasta. Piastów wciąż nie ma własnej strategii ani marki dla celów promocji, nie udało się też pozyskać
żadnych obiektów atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów
cd na stronie 8
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Sprzątanie świata... za płotem
Rada Miejska przyjęła Program Gospodarki Odpadami na
najbliższe lata, którego celem jest poprawa jakości naszego życia – poprzez ograniczenie ilości śmieci oraz ochronę środowiska dzięki nowoczesnej zbiórce odpadów.
Największym problemem gminy, zdaniem autorów opracowania, są dzikie wysypiska śmieci, brak systemu selekcji śmieci i odbioru odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane
leki, baterie, oleje), a także, prozaiczny z pozoru, problem koszy
ulicznych, których jest zbyt mało, mają złą konstrukcję i często
są przepełnione odpadami z gospodarstw domowych. Miasto nie
ma też dostatecznej kontroli nad tym, czego pozbywają się małe
zakłady produkcyjne i rzemieślnicze.
Program zakłada, że w ciągu najbliższych lat miasto będzie
prowadziło akcję edukacyjną, w czasie której mieszkańcy będą
informowani o konieczności segregowania odpadów. Zwiększona zostanie także liczba pojemników przeznaczonych
na papier, szkło i plastik. Promowane będą np. małe
przydomowe kompostownie, które pomogą zmniejszyć ilość wywożonych na wysypisko śmieci podlegających biodegradacji, takich jak odpadki kuchenne.
Działania nie muszą być bardzo kosztowne. Okazało się, że do wystawianych w różnych częściach
Piastowa pojemników na odpady wielkogabarytowe

trafiało wszystko, tylko nie…uciążliwie duże śmieci. Wystarczyło wprowadzenie systemu „na telefon” (mieszkaniec sam
zgłasza do urzędu chęć pozbycia się, na przykład, starej pralki czy lodówki), aby pojawiły się duże oszczędności. Skuteczne okazało się także kontrolowanie przez Urząd Miejski, czy
mieszkańcy domków jednorodzinnych mają podpisane indywidualne umowy z firmami wywożącymi śmieci. Niestety, wciąż
zdarzają się przypadki podrzucania śmieci do publicznych lub
osiedlowych koszy.
Jak pozbywać się najbardziej niebezpiecznych dla środowiska odpadów? W szkołach, urzędach i sklepach mają pojawić się
pojemniki na zużyte baterie, a w aptekach — na stare leki i opakowania po nich. W innych miejscach, np. na stacjach benzynowych, będzie można oddawać zużyte oleje. Program Gospodarki
Odpadami, który na zlecenie Urzędu Miejskiego opracowała firma SGS POLSKA, będzie częścią szerszego Programu Ochrony Środowiska Miasta Piastowa, który niebawem przyjmie
Rada Miasta.
n

Utrata buduje
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 września, radni przegłosowali statut Związku Komunalnego „Utrata”. Jest to porozumienie miast i gmin: Błonia, Michałowic, Ożarowa, Piastowa oraz Pruszkowa,
które współpracują głównie w zakresie ochrony środowiska i usuwania odpadów. Uczestnictwo w związku ma kosztować w przyszłym roku około 50 gr od
mieszkańca gminy (czyli w przypadku Piastowa ok.
12 tys. zł), daje jednak wiele korzyści. W tej chwili głównym zadaniem związku jest dokończenie, wspólnie z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie, budowy instalacji do segregacji śmieci na Gąsinie. Linia do odzyskiwania surowców wtórnych ma kosztować w sumie ok. 11 mln zł i będzie jedynym tego
typu obiektem w okolicy. Zakład ma ruszyć na początku przyszłego roku i z biegiem lat z pewnością będzie miał coraz więcej klientów. Rosnące wymagania związane z ochroną środowiska wymuszą w ciągu najbliższych kilku lat sortowanie śmie-

Turniej rodzin
Pięć lat temu na
pomysł organizacji
Piastowskiego Turnieju Rodzin wpadli
Anna Jaskólska, Bożena Michalska i Paweł Kubiak. Od tamtej pory turniej organizowany jest przez
klub „Novus” SM w Piastowie. Imprezę wspiera Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej oraz miejska komi4

ci w gospodarstwie domowym albo oddawanie ich…właśnie do
tego typu punktów.
Rada zgodziła się również na przeznaczenie 30 tys. zł na
udział Piastowa w zakupie nowego budynku dla Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego (SANEPID), który musi wyprowadzić
się z dotychczasowej siedziby przy ul. Majowej. Powiat pruszkowski i należące do niego gminy kupią od Agencji Mienia Wojskowego za ok. 215 tys. zł dawną siedzibę komendy uzupełnień
przy ul. Łączniczek AK 7 w Pruszkowie.
n

Hanna Czerwiec-kierownik klubów „Novus” i „Relax”

sja powołana w celu przeciwdziałania patologiom społecznym.
27 listopada 2004 r. odbyła się piąta, jubileuszowa edycja
PTR. Zaproszono wszystkie rodziny, które wystąpiły w latach
ubiegłych. W szranki stanęły rodziny Berlińskich, Furmańskich,
Głowackich, Idźkowskich, Nikogosjan, Stawickich (na zdjęciu)
i Szczygłów. Jury turniejowe w składzie: Bożena Michalska,
Agnieszka Cholewska i Joanna Biernacka pod przewodnictwem
Andrzeja Czarnockiego oceniało i nagradzało występy w kolejnych konkurencjach. Jakich?
Na początku oceniano drzewa genealogiczne, a potem najdłuższą obierkę jabłka (zwycięska mierzyła aż 121 cm!) i jacd.na str. 5
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dłospis w kolorze zieleni. Pod hasłem „Piastowianie to Mazowszanie” układano plany wycieczek po
okolicy (najpopularniejsze okazały
się kierunki Pęcice – Komorów oraz
Puszcza Kampinoska).
Turniej jest rodzinny, ale i piastowski. Dlatego sporo było konkursów dotyczących naszego miasta: pytania o historię, tworzenie
nieustającego poematu o Piastowie,
czyli konkurs zdaniotwórczy, fotografie i scenki z życia Piastowa.
Było także coś dla smakoszy. W poszukiwaniu małych tradycji rodziny prezentowały swoje kulinarne specjały oraz, co najważniejsze, częstowały nimi. Cukiernia pana Jana Sobczyka ufundowała na tę okazje torciki, nie tylko pyszne, ale także w nazwie
„piastowskie”.

Świetlica zaprasza
Oficjalne „przecięcie wstęgi” nastąpiło kilka dni temu, ale tak
naprawdę już 5 listopada 2004 r. odbyły się pierwsze zajęcia
w naszej placówce. Jest nas około 30 osób – dzieci i młodzieży oraz opiekunów i wolontariuszy. Wspólnie odrabiamy lekcje,
rozmawiamy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy muzyki
i sprawdzamy swoje umiejętności, grając w gry planszowe, oraz
wspólnie przygotowujemy posiłek.
Po podwieczorku, ok. godz. 16.00 rozpoczynamy zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne w grupach wiekowych oraz
spotkania całej społeczności świetlicy. Na zajęcia we wtorki
i czwartki przychodzą dzieci i młodzież w różnym stopniu niepełnosprawności.
Nasi wychowawcy mają do pomocy dwóch praktykantów
wyższych uczelni pedagogicznych i czworo wolontariuszy.
Wszyscy dbamy o to, by nasza świetlica była dobrym i bezpiecznym miejscem.
n

Dopełnieniem programu była oprawa muzyczna: hip-hop Piotra Wójcikowskiego i Karola Smyka,
melodie akordeonowe Wojciecha Brylaka i wokalnomuzyczne trio Kasi Wójcikowskiej, Piotra Popielca i
Piotra Kowalickiego.
Wykonanie wspólnej
fotografii i zabawa w rytmie tanga i walca zakończyło turniej. Wszystko po
to, aby w naszym mieście
coraz więcej było rodzin,

którym można powiedzieć:
Gratulujemy — jesteście wspaniałą RODZINĄ!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Piastowskiego
Turnieju Rodzin.
n
Podstawowe cele działalności
świetlicy socjoterapeutyczno-integracyjnej w Piastowie
przy ul. 11 Listopada 8:
• integracja,
• pomoc sobie i innym,
• realizacja wartości
w relacji z drugim
człowiekiem,
• własny rozwój,
• praca
• radosna i ciekawa
zabawa.
Na zdjęciu od lewej u góry:
Katarzyna Surma i Sylwia Grodecka – wychowawcy
oraz Agnieszka Cholewska – kierownik świetlicy z podopiecznymi

Imię dla szkoły

Kasia Tomczuk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w
Gimnazjum Nr 2 w Piastowie

Kiedy kończyły się uroczystości 60-lecia Powstania Warszawskiego, wpadłam na pomysł, że można tę okazję wykorzystać. Nie mamy przecież patrona szkoły! Podzieliłam się
swoimi przemyśleniami z Panem Dyrektorem Tomaszem Osińskim. Dzięki niemu
nietrudno było przekonać koleżanki i kolegów do pomysłu
nadania naszemu gimnazjum imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego. Również
nasi rodzice na zebraniach klasowych zapoznali się z tym pomysłem i uznali go za ciekawy. W tej sytuacji wystąpiliśmy wspólnie — uczniowie, rodzice i nauczyciele
— do Rady Miasta z prośbą o nadanie naszej szkole imienia. Jestem przekonana, że w ten sposób Bohaterowie Powstania War-

szawskiego zostaną dodatkowo uczczeni i przez długie lata istnienia naszego gimnazjum staną się dla uczniów wzorem patriotyzmu, bohaterstwa i koleżeństwa. Teraz z niecierpliwością
oczekujemy na odpowiedź na naszą prośbę.
n

Prośba do mieszkańców miasta
Zwracam się do wszystkich osób, które posiadają materiały związane z Powstaniem Warszawskim (w tym osobiste pamiątki) o ich udostępnienie w celu utworzenia Izby
Pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego w naszej
szkole. Zainteresowane osoby (zarówno indywidualne,
jak i firmy działające na terenie Piastowa) proszę o wsparcie materialne w celu zebrania funduszy na sztandar oraz
zorganizowania uroczystości nadania szkole imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego. W moim przekonaniu będzie to święto nie tylko Gimnazjum Nr 2, ale także
wszystkich mieszkańców miasta.
Z poważaniem, Tomasz Osiński,
dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Piastowie
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Cztery pokoje
W ciągu ostatnich 15 lat przybyło w Piastowie ok. 1000
mieszkań, pojawiły się nowe wspólnoty mieszkaniowe, a wiele osób wykupiło swoje mieszkania na własność od spółdzielni
i gminy. Blisko połowa z nas mieszka we własnym domu. Miasto musi także zacząć myśleć o budowie budynku z lokalami socjalnymi, ponieważ wzrasta liczba wyroków eksmisyjnych, pięć
budynków nadaje się do rozbiórki, a wiele rodzin mieszka na
bardzo małym metrażu. W takich wypadkach prawo nakłada na
gminę obowiązek stworzenia warunków umożliwiających zapewnienie obywatelom dachu nad głową.
Według statystyki, przeciętne miejskie mieszkanie ma
66 m2 i składa się z czterech pokoi, w których mieszkają trzy
osoby. W praktyce sytuacja nie wygląda jednak tak
różowo. Wiele gospodarstw domowych, zwłaszcza
w starym budownictwie, nie może korzystać z takich wygód, jak łazienka czy centralne ogrzewanie.
W Urzędzie Miejskim jest ponad 170 wniosków
o przydział mieszkań. Z taką prośbą przychodzą
zwłaszcza ci, których nie stać na zakup jakiegokolwiek
lokum… Blisko osiemdziesięciu osobom w mieście
grozi sądowa eksmisja z powodu niepłacenia czynszu, np. w spółdzielni mieszkaniowej. Są też tacy, którzy obawiają się wymówienia lokalu przez właścicieli piastowskich czynszówek. Gmina dysponuje wprawdzie prawie trzydziestoma mieszkaniami socjalnymi,
ale wszystkie są już zajęte. Są to lokale w bardzo złym
stanie, brakuje w nich wszelkich wygód. Wybudowanie nowego budynku, w którym znajdowałoby się 25
mieszkań socjalnych, kosztuje ponad 1 mln 300 tys. zł.
Jeszcze droższe jest postawienie kamienicy z lokalami zamiennymi, które gmina powinna zagwarantować

Znajomi z Schorndorf
Od 26 września do 3 października gośćmi uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Piastowie byli ich rówieśnicy z Max-Planck-Gymnasium w Schorndorf niedaleko Stuttgartu (Badenia – Wurtembergia). Zostali oni serdecznie powitani przez Burmistrza Piastowa i Dyrekcję Szkoły.
Celem wymiany, oprócz nabywania umiejętności językowych, jest m.in. integrowanie młodzieży poprzez wspólne
przedsięwzięcia. Nasi uczniowie chcieli pokazać gościom, jak
piękne jest Mazowsze. Niemcy podziwiali stolicę (Stare Miasto,
Łazienki, Pałac Kultury) i muzykę Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. W ludowym muzeum w Sromowie mistrzyni wycinanek ludowych, pani Żeźna, wyjaśniała tajemnice swojego
kunsztu. Pokazywała motywy i kompozycje kolorystyczne typowe dla Mazowsza. Następnie uczniowie wykonali pocztówki
z ludową wycinanką.
Uczniowie byli też gośćmi zespołu Mazowsze w Karolinie.
Chociaż zespół był w tym czasie na tournée w Chinach, młodzież mogła obejrzeć, a nawet przymierzyć ich stroje i poznać
historię Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Dziewczęcy zespół taneczny z Gimnazjum Nr 1 zaprezentował polskie tańce ludowe, koledzy z Niemiec nauczyli
się tańczyć poloneza. W Suliszewie uczniowie mogli sprawdzić
swe umiejętności manualne na warsztatach ceramicznych. Nagrodzono najpiękniejsze prace.
6

m.in. osobom z budynków przeznaczonych do rozbiórki.
Piastów pozostaje gminą o największej gęstości zaludnienia w woj. mazowieckim. Nowych domów wciąż przybywa. Są
to głównie wolno stojące budynki jednorodzinne. Spółdzielnie
mieszkaniowe ani wspólnoty nie planują na razie nowych inwestycji. W najbliższym czasie placem budowy powinny stać się
tereny między torami PKP, ul. Dworcową i granicą z Ursusem.
Wkrótce będzie uchwalony plan zagospodarowania tego terenu,
który znajduje się w rękach prywatnych. Projekt planu zakłada
osiedle domków jednorodzinnych oraz kilka wyższych budynków od strony wschodniej.
n

Aldona Gorzkakoordynator wymiany uczniów w Gimnazjum Nr 1

Uczniowie brali również udział w zajęciach lekcyjnych. Na
lekcjach chemii wykonywali i opisywali doświadczenia chemiczne, a na języku angielskim poznawali siebie wzajemnie.
Oprócz części kulturalnej i naukowej uczniowie spędzali
czas na zabawie. Zachwyceni byli Sobanicami, gdzie znajduje się Centrum Rekreacji i Rozrywki. Do najbardziej interesujących zajęć należał: zjazd na linie, ścianka wspinaczkowa, strzelanie z wiatrówki, jazda UAZ-em i przejażdżka KRAZ-em w terenie i bieg na orientację. Rozegrano także mecz koszykówki.
Uczniowie nabierali sił, jedząc grochówkę i pieczone kiełbaski.
Na zakończenie pobytu odbyły się zawody sportowe oraz
kwiz na temat „Co wiem o Mazowszu”. Podczas pobytu gości
nawiązały się liczne przyjaźnie. Druga grupa młodzieży przygotowuje się do wyjazdu do Niemiec w czerwcu 2005 r.
n
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Festiwal koszykówki
I Międzynarodowy Festiwal
Koszykówki „PIVOT CUP 2004”
• 51 drużyn dziecięcych w czterech kategoriach
(dziewczęta i chłopcy z rocznika ‘93 i ‘92) z Polski,
Litwy i Łotwy
• 11 zespołów cheerleaderek w dwóch kategoriach
(do 13 i 14–16 lat)
• finał Pucharu Polski w koszykówce na wózkach
(4 kluby)
• mecz pokazowy: Dziennikarze – Przyjaciele
Koszykówki
• konkursy wsadów do kosza i rzutów wolnych
z rzędu dla dzieci i trenerów
• klinika trenerska (wykładowcy: T. Hucinski,
B. Słoniński i G. Zielinski)
• dyskoteka dla uczestników
Powyższe fakty potwierdzają, że impreza zorganizowana
przez Młodzieżowy Klub Koszykówki i Międzyszkolny Klub
Sportowy „PIVOT” w dniach od 14 do 17 października 2004 r.,
odbywająca się w obiektach oświatowych Piastowa i Pruszkowa, była największym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Od
czwartkowego do niedzielnego wieczoru trzy piastowskie szkoły (w szkołach SP 1, SP 2 i Gim. nr 1 mieściła się baza noclegowa), w których są sale sportowe, oraz SP 1 w Pruszkowie i dwie
pruszkowskie hale sportowe gościły ponad 900 uczestników.
W czasie niedzielnych finałów hala sportowa przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Piastowie zgromadziła niespotykaną do
tej pory liczbę osób, którzy podziwiali finałowe imprezy. Ceremonia wręczania nagród trwała ponad dwie godziny, tak wielka była liczba nagród ufundowanych przez sponsorów (Flips,
New Balance, McDonalds, Coca-Cola, Tesco Polska, Wedel,
Baza Transport, Kodak Express z Pruszkowa, Konsorcjum GPP,
Vega, Hotel Ideal w Pruszkowie, Komograf, PPHW Witkowski,
Drukarnia Sieradzki, Tryumf) oraz honorowych patronów (Burmistrz Miasta Piastowa, Komendant Stołecznej Policji, Prezy-

dent Miasta Pruszkowa, Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu, Polski Związek Koszykówki, Polska Liga Koszykówki,
Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki). Patroni medialni
to TVP3, Przegląd Sportowy, Interia.pl, Życie Warszawy.
To koszykarskie święto doszło do skutku dzięki odwadze
Burmistrza Piastowa, Zdzisława Brzezińskiego. Dał się on przekonać i mimo wielu oponentów pomógł wprowadzić w życie pomysł dyrektora Młodzieżowego Klubu Koszykówki, a zarazem
dyrektora festiwalu, Marka Kirkowskiego, który — przy wsparciu prezesa MUKS „PIVOT”, Jarosława Kurdziela — zrealizował tak wielkie przedsięwzięcie.
Zwycięzcy w poszczególnych turniejach:
kat. dziewcząt (ur. 1992 r.) – PIVOT Piastów (na 15 startujących drużyn)
kat. chłopców (ur. 1992 r.) – Vilnius Basketball School (Litwa)
(PIVOT – 4 miejsce na 12 drużyn)
kat. dziewcząt (ur. 1993 r.) – JAS FBG Sosnowiec (PIVOT – 4
miejsce na 12 drużyn)
kat. chłopców (ur. 1993 r.) – Toya-Koelner Wrocław (12 drużyn)
Cheerleaderki
kat. młodsza – „Iskierki” K-12 W-wa
kat. starsza – „Diablo” K-12 W-wa (V-STEP Gim. nr 1 Piastów
– 5 miejsce)
Puchar Polski w koszykówce na wózkach — Start Rzeszów
Konkurs wsadów – Jakub Romanowicz (PIVOT Piastów)
Konkurs rzutów wolnych zawodników i trenerów:
Najlepsza zawodniczka
(ur. 1992 r.) – Magda Zientara (PIVOT Piastów)
(ur. 1993 r.) – Karolina Wilanowska (MUKS 21 Płock)
Najlepszy zawodnik
(ur. 1992 r.) – Kamil Groborz (MKS „Market Plus” Zabrze)
(ur. 1993 r.) – Mateusz Popitko (MKS „Piatka” Ostrów Wlkp)
Najlepszy obrońca turnieju – Maciej Dmowski (PIVOT Piastów)
Więcej informacji o turnieju na stronie 8 oraz na www.pivotcup.pl
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A jednak można
Po batalii
o przyszłość
polskiego sportu, jaka odbyła
się na posiedzeniu sejmowej
komisji ds. sportu 19 października 2004 r., jeden z posłów,
Jerzy Kulej, powiedział, że tak
niski budżet nie
umożliwia odpowiedniego szkolenia, a w konsekwencji wytrenowania kolejnych mistrzów. Na koniec dodał,
że obiekty sportowe zaczynają straszyć pustkami,
gdyż nie ma pieniędzy na zgrupowania i szkolenie
zawodników. Pięć dni wcześniej, 14 października
br., rozpoczął się I Międzynarodowy Festiwal Koszykówki „Pivot Cup 2004”.
Do Piastowa przyjechało ponad
50 drużyn, w tym dwie z zagranicy:
Vilnius Basketball School i łotewska
Jurmala. Niestety, podczas podróży
nie obyło się bez przykrych incydentów. Na Dworcu Centralnym koszykarzom z Zabrza skradziono piłki,
a drużyny z Bydgoszczy pojawiły się
na miejscu dopiero o drugiej w nocy
(przyczyną opóźnienia był zły stan
techniczny autokarów).
W kolejnym dniu w pięciu halach
powiatu pruszkowskiego odbyły się
rozgrywki grupowe turnieju koszy-

Weryfikacja strategii
(np. Biały Pałac).
Trzecim strategicznym celem zapisanym
w planach do roku 2015 jest aktywizacja lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie sportu oraz inicjatyw kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Bardzo wiele w tej dziedzinie dzieje się w szkołach. Placówki oświatowe
rozszerzają ofertę edukacyjną, nauczyciele
uczestniczą w kursach doszkalających, wszystkie
szkoły mają pracownie internetowe, wiele korzysta z programów wymiany uczniów. Ponadto ponad 3% dochodów własnych miasta przeznacza
się na wspieranie stowarzyszeń społecznych, kulturalnych i sportowych. Kibice sportowi mają
większą trybunę na stadionie miejskim, ale z drugiej strony wciąż nie ma ścieżek rowerowych
i brakuje terenów rekreacyjnych, np. na: Żbikówką. Nie powstał też klub filmowy, ani basen. Dotychczasowe doświadczenie okolicznych gmin
pokazuje, że tego typu obiekt jest stale deficytowy
– choć oczywiście znakomicie służy mieszkań8

Grzegorz Cendrowski- współorganizator turnieju

karskiego. Młodzi zawodnicy, a także mieszkańcy
Piastowa (wstęp na wszystkie mecze turnieju był
wolny) mogli obejrzeć w SP 2 mecz pokazowy
rozegrany między dziennikarzami, wśród których
wyróżniał się Łukasz Cegliński z Gazety Wyborczej, i zaproszonymi gośćmi.
W czasie Pivot Cup rozegrał się także finał Pucharu Polski koszykarzy na wózkach. Celem tego
widowiska było pokazanie, że mimo nieprzychylności losu można uprawiać koszykówkę. Puchar
trafił w ręce zawodników ZSI Start Rzeszów,
którzy w finale pokonali KSN Start Warszawa
67:44.
Na koniec chcę nawiązać do słów posła Kuleja przytoczonych na początku artykułu. Uważam,
że mimo braków budżetowych turniej „Pivot Cup
2004” pokazał, że wciąż jest wiele osób, które
chcą zainwestować pieniądze, czas i siły w krzewienie kultury fizycznej i rozwój sportu.
n

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta

Grzegorz Szuplewski
przyjmuje
interesantów w ka¿dy
poniedzia³ek od godz.
16.00 do 18.00,
po wczeœniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu spotkania
z kierownikiem Biura Rady
Miasta

tel. 723 65 34.

Piastów w Internecie
www.piastow.pl

cd. ze str. 3

com w każdym wieku.
W dyskusji nad realizacją „Strategii...” Burmistrz i radni zgodzili się, że dokument powstawał w czasie lepszej koniunktury dla gmin i już
jest jasne, że nie wszystkie plany uda się zrealizować w zakładanych terminach. Ujawniają się także czynniki obiektywne: sytuacja demograficzna
i spadająca liczba uczniów skłania np. do przemyślenia potrzeby budowy zespołu szkół gimnazjum
– liceum. Generalnie jednak „Strategia...”, po niezbędnych modyfikacjach i uzupełnieniach dotyczących poszczególnych projektów, będzie obowiązywać władze Piastowa przez najbliższe 10 lat.
– Za nami dopiero dwa z piętnastu lat opisanych w strategii – przypomina Burmistrz Zdzisław Brzeziński. Wszystkie cele strategiczne pozostają aktualne, a przede wszystkim misja zapisana w „Strategii...”, która mówi, że „Piastów ma
być dobrym miejscem do życia, zamieszkałym
przez społeczność przedsiębiorczą, solidarną
i mocno związaną ze swoim miastem”.
n
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