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PiS przed Platformą,
wysoka frekwencja
Prawo i Sprawiedliwość – ta partia wygrała
wybory w Piastowie. Drugie miejsce, podobnie jak w skali ogólnopolskiej, zajęła Platforma
Obywatelska. Przewaga tych dwóch ugrupowań była miażdżąca – w sumie otrzymały
blisko 70% głosów mieszkańców miasta,
którzy poszli do wyborów, a było ich ponad
9500. To oznacza, że frekwencja w skali miasta
przekroczyła 50%. Co ciekawe: najwięcej osób
głosowało po południu i wieczorem.

Lokalnie najlepszy wynik indywidualny
w wyborach do Sejmu osiągnął Ludwik
Dorn z PiS (1657 głosów), który wyprzedził
Bronisława Komorowskiego z PO (1092 głosy). Trzecia była Hanna Kuran, mieszkanka
naszego miasta i dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz członek Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego, która także startowała z list
Platformy i zdobyła 896 głosów. Wybraliśmy
dwóch senatorów: Piotra Andrzejewskiego
z PiS i Roberta Smoktunowicza z PO.
Bardziej szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych z 25 września 2005 r. w Piastowie
są dostępne na stronie www.piastow.pl
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Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych

Co jeszcze da się
zrobić? .................... str. 5

Uroczyste otwarcie nowego boiska szkolnego, wyposażonego w 200-metrową tartanową bieżnię i boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy rozpoczęło
VI Piastowską Olimpiadę Niepełnosprawnych.
10. września 2005 r. na obiektach
sportowych Szkoły Podstawowej
nr 1 w Piastowie w sześciu konkurencjach takich jak: skok w dal z miejsca, bieg z jajkiem, rzut piłką lekarską, sztafeta ze szklanką wody, rzuty
woreczkami do kosza, wyciskanie
ciężarka wystartowało 340 zawodników z 14 ośrodków. W punktacji
ogólnej pierwsze miejsce zajął SOW
z ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie.

Dar i zobowiązanie
................................. str. 6
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................................. str. 7
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Tomasz
Krawczyński

Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary, ośrodki nagrody rzeczowe, zaś wszyscy
uczestnicy pamiątkowe koszulki.
cd. na stronie 8
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Absolutorium
Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2004 i udzieliła absolutorium burmistrzowi Zdzisławowi
Brzezińskiemu. Obie uchwały przyjęto większością dwudziestu
głosów, nikt z radnych nie był przeciw – jedna osoba wstrzymała się
od głosu.
Praca władz miasta oraz poziom wydatków i dochodów gminy
w ub. roku zostały zaakceptowane przez komisję rewizyjną RM
oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Swoje pozytywne opinie
wyraziły też pozostałe komisje rady.
W sumie z kasy Piastowa wydano prawie 32 mln zł, jak zwykle
głównie na potrzeby oświaty. Ubiegły rok udało się jednak zamknąć

Wyż w wynikach
i w przedszkolach

nadwyżką budżetową, która razem z wolnymi środkami na rachunku
dała kwotę blisko 3 mln złotych.
- To więcej niż wynosi całkowite zadłużenie Piastowa - przypomina burmistrz. Niestety, tylko w połowie udało się zrealizować
plan wydatków inwestycyjnych. Wynika to przede wszystkim
z oczekiwania na rozpatrzenie gminnych wniosków o doﬁnansowanie z UE. Chodzi o projekt budowy oczyszczalni wód deszczowych oraz informatyzację miasta. Brak decyzji o przyznaniu
funduszy unijnych nie zwalnia jednak gminy z konieczności zamrożenia środków własnych na współﬁnansowane inwestycje. Stąd
dodatni bilans budżetu na koniec 2004 roku.


Uczniowie
wyróżnieni
stypendium Burmistrza za
wyniki w nauce w roku
szkolnym 2004 / 2005

Urodziny „Adasia”

W sobotę 11. czerwca najstarsza
Uczniowie piastowskich szkół rozpoczęli nowy
szkoła średnia w naszym mieście
rok szkolny i wszystko wskazuje na to, że nie
Ewa Błaziak
SP-2
obchodziła swoje 60-lecie. Przez ten
muszą obawiać się o poziom nauczania.
Agnieszka Senderowicz SP-2
czas mury popularnego „Adasia”
Pokazują to wyraźnie prezentowane obok
Łukasz Witkowski
SP-2
opuściło ponad 3 tysiące absolwentów.
tegoroczne wyniki egzaminów uzyskane przez
Marcin Strawczyński
G-1
W tym gronie jest wielu lekarzy,
uczniów kończących gimnazjum oraz naukę w
Tymoteusz Kosiński
G-1
inżynierów, artystów, naukowców…
szkołach podstawowych.
Robert Ściechowski
G-1
Na to szczególne święto szkoły
Niektórzy mają szczególne powody do
Cezary Nowakowski
G-2
przybyło 250 jej byłych uczniów.
zadowolenia – w obu gimnazjach w sumie 6 osób
Magdalena Owsiańska
LO
Najstarsi – z rocznika maturalnego
(na ponad 230 zdających) osiągnęło maksymalne
Marta Drygas
LO
1950, najmłodsi – z 2002.
wyniki, a wśród 264 uczniów szkół podstawowych
Alicja Walecka
LO
Przypominamy sobie choćby najponad 75% uzyskało ponad 30 pkt. na 40
Joanna Przybylska
SP-1
wybitniejszych z tego grona: Włamożliwych.
Zuzanna Moszczyńska
SP-4
dysławę, Domicellę i Hieronima
Sukcesy uczniów cieszą, bo są dowodem, że
Agnieszka Palczewska
SP-4
Krygierów, Józefa Pruszyńskiego,
niemałe kwoty – sięgające połowy rocznego
Wacława Lożyńskiego, Annę Sosińską,
budżetu – wydawane na miejską oświatę nie są źle
Zygmunta Pomiernego, Martę Zawydawane. Wsparcie ﬁnansowe traﬁa też bezpośrednio do krzewską, Nikodema Jośkiewicza, Juliusza Frasunkiewicza,
młodzieży.
Genowefę Marciniak, Andrzeja Reycha.
W czerwcu burmistrz Zdzisław Brzeziński wręczył stypendia
Obchody rozpoczęła msza święta, część oﬁcjalna z konceruczniom, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen.
tem i uczniowskim spektaklem odbyła się w MOK. Potem goście
Na wcześniejszym etapie edukacji – w przedszkolach, wciąż jubileuszu świętowali w murach swojej szkoły. Kto nie był, niech
jest o około sto miejsc za mało, by zaspokoić potrzeby nowego żałuje! Następna okazja już za 10 lat.

wyżu demograﬁcznego. Rozbudowa jednego z miejskich
przedszkoli staje się koniecznością.

Wyniki egzaminu klas trzecich gimnazjum
(wartości średnie):
Gimnazjum nr 2
Część humanistyczna:

34,47 punktów
36,79 punktów

Część matematyczno-przyrodnicza:

29,56 punktów
Gimnazjum nr 1
Część humanistyczna:

36,61 punktów

Część matematyczno-przyrodnicza:

28,46 punktów

Powiat pruszkowski
Część humanistyczna:

35,61 punktów
Część matematyczno-przyrodnicza:

27,31 punktów
2

Województwo Mazowieckie:
Część humanistyczna:
Część matematyczno-przyrodnicza:

25,86 punktów
Wyniki sprawdzianu klas szóstych (wartości
średnie):
Szkoła Podstawowa Nr 2:
33,03 punktów
Szkoła Podstawowa Nr 4:
32,77 punktów
Szkoła Podstawowa Nr 1:
32,75 punktów
Średnia dla powiatu:
31,97 punktów
Średnia dla województwa:
30,21 punktów
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Skuterem skutecznie
Piastowska Policja może pochwalić się nie tylko nowymi
skuterami, zakupionymi m.in. z funduszy samorządu, ale
także rosnącą skutecznością.
Z danych za pierwsze półrocze 2005 roku przedstawionych
radnym przez komendanta Huberta Kowalczewskiego wynika,
że Piastów przestaje być bezpiecznym miejscem... dla złodziei
i przestępców. Wrażenie robi zwłaszcza blisko czterokrotny
wzrost zatrzymań „na gorącym uczynku” – od stycznia do
czerwca były 124 takie przypadki.
W tym samym czasie spadła ilość kradzieży z włamaniem,
z 99 r. w pierwszym półroczu 2004 r. do 30 obecnie. Pięciokrotnie
spadła liczba rozbojów i wymuszeń, a wzrosła wykrywalność
niektórych przestępstw, np. kradzieży samochodów.
Tyle statystyka, która oczywiście nie broni mieszkańców
przed wszystkimi rodzajami przestępstw i wykroczeń. Jeśli
chodzi o te ostatnie, to do najczęstszych należą: drobne kradzieże
(m.in. w TESCO i na targu), picie alkoholu w miejscach
publicznych, zakłócanie ciszy nocnej przez młodzież, zwłaszcza
na klatkach schodowych bloków. Problemem jest także łamanie
przepisów drogowych. Mapa przestępczości w mieście nie
zmienia się od lat. W dużych osiedlach rodzaj zabudowy
i anonimowość mieszkańców powodują, że przestępcy mają
ułatwione zadanie. Bójki i pobicia, a także rozboje zdarzają się
najczęściej w rejonie stacji PKP i w miejskich parkach.
Piastowska policja nie ma na razie braków kadrowych, choć
połowę składu stanowią nowi funkcjonariusze, którzy wciąż
jeszcze są szkoleni. W dalszym ciągu trwa remont i adaptacja
nowej siedziby komisariatu przy ul. Popiełuszki. Komendant
chwali sobie współpracę z samorządem i szkołami.

Samorządowcy stracili
sojuszniczkę
Ta smutna informacja dotarła do nas w dniu wyborów
parlamentarnych. Nie żyje Wisła Surażska, założyciel
i prezes Centrum Badań Regionalnych, współautorka
Strategii Rozwoju Miasta Piastowa do roku 2015.
– Tak jak ﬁrma potrzebuje biznesplanu, podobnie
gmina, która też działa przecież w warunkach gospodarki rynkowej, potrzebuje strategii rozwoju – mówiła
w wywiadzie dla „Biuletynu” w czasie powstawania tego
dokumentu.
W ostatnich wyborach startowała z list Platformy
Obywatelskiej, a w prezentacji swojej kandydatury pisała:
Należę do pokolenia, dla którego najważniejszy był rok 1980.
Byłam wtedy adiunktem na Politechnice Wrocławskiej po
doktoracie z nauk ekonomicznych. Wraz z moimi studentami
odwiedzaliśmy wrocławskie fabryki, aby być w środku najważniejszych wydarzeń. Na pierwszy Zjazd Solidarności do Gdańska
pojechałam jako ekspert Dolnośląskiej Solidarności. Tych dni nic
nie zatrze w mojej pamięci. Potem był stan wojenny, dwukrotne
internowanie, emigracja w nieznany świat z siedmioletnim
synem. Do Polski wróciłam na stałe w 1998 roku (...). Moją pasją
jest rozwój lokalny; jak to się dzieje, że w jednych miejscach
następuje dynamiczny rozwój, a inne pogrążają się w stagnacji?
Od czego to zależy? Od położenia geograﬁcznego, lokalnej

Oprócz wspomnianych skuterów są to: opłacane z budżetu
gminy dodatkowe patrole policyjne oraz działania prewencyjne
i edukacyjne, takie jak akcje „Niebieska Karta”, „Bezpieczna
Szkoła” oraz „Czujny Sąsiad”.


POLICJA PIASTÓW:
tel.: 604-62-70, 723-64-47

kultury, historii? Jakie znaczenie ma lokalne przywództwo, czyli
samorząd? (...) Podziwiam niektórych wójtów i burmistrzów,
którzy starają się podźwignąć swoje gminy i miasteczka z nędzy.
I czasem im się to udaje!!! Chciałam, aby ich starania i sukcesy
zostały publicznie docenione i dlatego zainicjowałam ranking
Złotej Setki Samorządów.


Wisła Surażska

była wybitnym ekspertem
w sprawach rozwoju regionalnego oraz lokalnej gospodarki, polityki i administracji.
Ukończyła studia
politologiczne na uniwersytecie w Oxfordzie oraz
uzyskała doktorat z ekonomii (Politechnika Wrocławska). Opracowała wiele ekspertyz na temat rozwoju gospodarczego miast i regionów dla instytucji
międzynarodowych (Bank Światowy, OECD), komisji sejmowych, ministerstw oraz dla samorządów.
W 1998 roku założyła Centrum Badań Regionalnych.
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Budować łatwiej z planem
Rozpoczęły się prace nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego, obejmującymi zachodnią część miasta,
między ul. Ogińskiego a al. Piłsudskiego oraz obszar centrum,
wokół ul. Harcerskiej, między ulicami: Orzeszkowej,
Godebskiego, Dworcowej a al. Tysiąclecia.
Rada Miasta zakończyła już prace nad miejscowym
planem południowej części Piastowa, w obszarze między
ulicami: Dworcową, Szarych Szeregów, torami kolejowymi
i granicą z Warszawą.
Tereny na granicy Piastowa i Ursusa to prawie 43 ha gruntów,
czyli ok. 10% powierzchni miasta. W przyszłości ma tu powstać
osiedle domów jednorodzinnych, zabudowa z usługami przy
ul. Dworcowej i kilka bloków mieszkalnych od strony Reguł.
W planie zarezerwowano też pas pod przyszłą trasę szybkiego
ruchu Konotopa–Okęcie, ale już po przyjęciu uchwały okazało
się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła
własne wcześniejsze ustalenia. Na lipcowej sesji radni
oprotestowali projekt obowodnicy Warszawy, w obszarze
graniczącym z Piastowem. Plany Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad są sprzeczne z uchwalonym już miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ
zakładają przebieg trasy na nasypie. Wcześniej zapewniano, że
obowodnica pobiegnie od Konotopy na południe w wykopie.
W streﬁe uciążliwości linii wysokiego napięcia, przewi-

dywanej drogi ekspresowej oraz największego hałasu lotniczego
wyznaczono teren pod powierzchnie produkcyjno-magazynowe.
21 czerwca br. radni przegłosowali uchwalenie 2. i 3. części planu.
Procedura została podzielona na etapy w związku z protestami
niektórych właścicieli gruntów. Dotyczyły one głównie przebiegu
przyszłych dróg, pasów zieleni izolacyjnej oraz innych terenów
wyłączonych z zabudowy. Skargi zostały uwzględnione
w korektach planu lub odrzucone w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Ustalenia 2. i 3. części planu staną się obowiązującym prawem miejscowym najwcześniej za 2 miesiące,
a najpóźniej za 1,5 roku – jeśli wpłyną nowe protesty. W tej chwili
na terenie wydzielonym planem już trwają wykupy gruntów. 

Obowiązuje od marca 2005

Program Ochrony Środowiska
Celami głównymi oraz szczegółowymi Programu Ochrony
Środowiska, który rada przyjęła 15 marca 2005 roku, są:

Ważniejsze problemy ekologiczne w gminie oraz wymagające rozwiązań ponadgminnych:

• Osiągnięcie lepszej jakości wód oraz powietrza.
• Ograniczenie hałasu.
• Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i ich składowania oraz osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku.
• Zwiększenie zadrzewień i ich ochrona.
• Ochrona gleb i wód podziemnych.
• Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki.
• Usprawnienie zarządzania środowiskiem.
• Kształtowanie wiedzy dotyczącej realizacji zadań zrównoważonego rozwoju.
• Przygotowanie potencjału kadrowego do realizacji zadań
z zakresu ochrony środowiska.

1. Niedostateczna infrastruktura w zakresie oczyszczania ścieków i wód opadowych.
2. Brak podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.
3. Brak sprawnego systemu gospodarowania odpadami (komunalnymi, niebezpiecznymi, padliną), podczas gdy wytwarzana
jest coraz większa ilość odpadów.
4. Niedostateczne rozwiązania w zakresie hałasu komunikacyjnego.
5. Zanieczyszczona ołowiem gleba, wymagająca rekultywacji.
6. Renaturalizacja rzeki Żbikówki i opracowanie planu zagospodarowania terenów do niej przylegających.
7. Przebudowa rowu U-1, budowa zbiornika retencyjnego.
8. Odwodnienie całego pasma Piastów, Ursus, Pruszków.


Piękny wiek
Rzadko zdarza się, by tradycyjne życzenia „Stu lat” były
niestosowne. A jednak bywają takie sytuacje. W sobotę, 10
września burmistrz Zdzisław Brzeziński i przewodniczący
Rady Miejskiej Grzegorz Szuplewski przekazali niezwykłej
Jubilatce najserdeczniejsze życzenia od samorządu Piastowa
i mieszkańców naszego miasta.
Najstarsza mieszkanka Piastowa ukończyła niedawno sto lat.
Pani Marianna Kiełbus urodziła się 10 września 1905 roku w Warszawie. Osierocona we wczesnym dzieciństwie wychowywała się
pod opieką wujostwa Ceglarskich. Wraz z nimi od 1917 roku
zamieszkała w Piastowie w kilkunastohektarowej posiadłości.
W 1929 roku Pani Marianna wychodzi za Józefa Kiełbusa,
pruszkowianina. Mają troje dzieci: synów Aleksandra i Tadeusza
oraz córkę Marię. We wrześniu 1939 roku Józef Kiełbus walczy na
Westerplatte, a potem traﬁa do niemieckiego obozu dla jeńców.
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Anna Sulewska

Podczas okupacji hitlerowskiej dom Pani Marianny i jej męża
jest często miejscem schronienia dla żołnierzy podziemia. Wówczas i w latach powojennych Państwo Kiełbusowie prowadzą tutaj
sklep spożywczy.
W latach Polski Ludowej (aż do 1981 roku) własność Marianny
i Józefa Kiełbusów przechodzi pod obcy zarząd, w ich domu pojawiają się obcy lokatorzy. Czterdzieści lat temu umiera mąż Pani
Marianny.
Dla niej ulubionym miejscem na ziemi jest Piastów i nie
wyobraża sobie życia gdziekolwiek indziej. A ma po temu okazję,
odwiedzając mieszkającą od wielu lat w USA córkę Marię.
Tak jak w latach wojennych, tak też po roku 1981 dom Pani
Marianny jest bezpieczną przystanią dla ukrywających się ludzi
Solidarności. Pomoc i życzliwość dla innych zawsze były i są Jej
powołaniem. Ale Pani Marianna ma też swoje hobby: kwiaty
i zwierzęta. Jednym z Jej marzeń – na razie niespełnionym – jest
założenie schroniska dla zwierząt.
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Oto
Otolista
lista,gminnych
gminnychinwestycji,
inwestycji,według
wedługstopnia
stopniarealizacji:
realizacji:
Inwestycje rozpoczęte w 2004 r.
i zakończone w 2005 r.
Kanały sanitarne:
• 1.066 mb. w ul. Piłsudskiego, Traugutta, Kościuszki,
• 557 mb. w ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza
do granic miasta,
• 204,5 mb. w ul. W. Pola, Kruczej, Wiśniowej,
• 641 mb. w ul. Hallera, Ożarowskiej, Cieszyńskiej,
Budowa nawierzchni: w ul. Godebskiego od ul. Orzeszkowej
do ul. Królewskiej.
Inwestycje rozpoczęte w 2004 roku, będące
w trakcie realizacji
• Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2005 r.
• Budowa wodociągu o dł. 159 mb. w ul. Godebskiego
na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Dworcowej.
• Budowa wodociągu o dł. 825,5 mb. w ul. Dworcowej
na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Norwida.
• Budowa nawierzchni w ul. Prądzyńskiego o dł. 94,5 mb.
• Budowa przykanalika sanitarnego do posesji Dworcowa 37a.
• Budowa kanału sanitarnego o dł. 255,5 mb. w ul. Krótkiej,
Gęsickiego i Przejazdowej.

Inwestycje rozpoczęte w 2005 r.,
będące w trakcie realizacji
• Budowa przewodu wodociągowego o dł. 931 mb.
w ul. Ogrodowej, Kasprowicza, Pokoju.
Rozstrzygnięte przetargi
• Budowa kanału sanitarnego o dł. 369,5 mb. w ul. Lelewela,
Kołłątaja, Staszica.
• Budowa ul. Wieniawskiego o dł. 475 mb.
Ogłoszone przetargi
• Budowa kanału sanitarnego o dł. 88 mb. w ul. Kasprowicza.
• Budowa przewodu wodociągowego o dł. 595 mb.
w ul. Wyspiańskiego od ul. Godebskiego
do ul. Sienkiewicza.
• Budowa przewodu wodociągowego o dł. 254,5 mb.
w ul. Sułkowskiego od ul. E. Plater do ul. Żbikowskiej.
• Budowa przewodu wodociągowego o dł. 314 mb.
w ul. Daniłowskiego.
• Budowa kanału deszczowego i przebudowa przewodu
wodociągowego w al. Tysiąclecia.
• Przebudowa nawierzchni w al. Tysiąclecia
od ul. Orzeszkowej do TESCO.

Remont Tysiąclecia
Pojawia się szansa na remont odcinka najważniejszej
piastowskiej arterii. Burmistrz podpisał z zarządcą al. Tysiąclecia, czyli starostwem w Pruszkowie porozumienie o przebudowie drogi między ulicą Orzeszkowej a granicą TESCO.
Obie strony wyłożą po 170 tysięcy złotych na remont
nawierzchni i budowę odwodnienia. Dodatkowo Piastów dołoży
50 tys. złotych na chodnik i fragment ścieżki rowerowej po
wschodniej stronie alei. W projekcie porozumienia miasto
zobowiązuje się do wykonania tej inwestycji do 15. grudnia
2005 roku.


NFZ nie punktuje dzieci
W końcu września mija pięć lat działalności MSPZLO, który
głównie świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Obejmujemy opieką około 19 500 pacjentów.
Opiekę tę sprawuje 7 internistów, 3 pediatrów, 10 pielęgniarek
środowiskowo-rodzinnych i 2 położne środowiskowo-rodzinne.
W okresie od stycznia do sierpnia 2005 roku lekarze udzielili
ponad 4200 porad, a pacjenci skorzystali z ponad 18 tys.
diagnostycznych badań laboratoryjnych. Od października
bieżącego roku pacjenci nie będą musieli dojeżdżać na badania
diagnostyczne. Pobór krwi, EKG, RTG oraz badania USG będą
wykonywane na miejscu w przychodni. Badanie USG jamy
brzusznej będzie wykonywane bezpłatnie w ramach kompetencji lekarza POZ. Pozostałe badania, tj. USG tarczycy,
sutków, prostaty wykonywane będą odpłatnie po bardzo
przystępnych cenach.
MSPZLO świadczy usługi promujące zdrowie w ramach
dwóch kontraktów:
1) zapobieganie chorobom układu krążenia,
2) proﬁlaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.
Od września bieżącego roku rozpoczęliśmy szczepienie
przeciw grypie. Cyklicznie organizujemy konsultacje pulmonologiczne ze spirometrią, konsultacje urologiczne, badania
gęstości kości.

Krystyna Lewicka-Dobek, Kierownik MSPZLO
Porady ginekologiczne świadczone są w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wielkość kontraktu nie
zaspokaja potrzeb mieszkanek Piastowa. Limit punktów 4368
przydzielonych przez NFZ został wyczerpany w połowie
sierpnia. Poradnia funkcjonuje nadal, ale czas oczekiwania na
wizytę wynosi ponad 2 miesiące.
Do końca bieżącego roku mamy w planie zakup nowego
aparatu RTG. W roku 2006 planujemy zakończenie modernizacji
pracowni RTG i jej dostosowanie do wymogów unijnych.
Zapraszamy pacjentki w wieku 30-59 lat na badania
cytologiczne.


W nagłych przypadkach:
NOCNA POMOC LEKARSKA:
w święta i po godz. 18.00,
ul. Andrzeja 26 w Pruszkowie
tel. 528 77 46
POGOTOWIE RATUNKOWE:
przy Szpitalu Powiatowym,
ul. Armii Krajowej w Pruszkowie
tel. 758 81 86 lub 999 lub 112
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Dar i zobowiązanie
Stanowisko Burmistrza i Rady Miejskiej w Piastowie
w sprawie uczczenia i zachowania dziedzictwa duchowego
Jana Pawła II, wielkiego Polaka i Papieża.
Po trwającym 26 lat, 5 miesięcy i 16
dni niezwykłym pontyﬁkacie Ojciec Święty
Jan Paweł II zakończył swoją ziemską
pielgrzymkę. Ten czas obﬁtował w wiele
wydarzeń o wymiarze historycznym – zarówno dla naszej Ojczyzny, jak też dla Europy
i całego świata. Nie byłyby one możliwe bez
osobistego świadectwa Jana Pawła II: jego
heroizmu w obronie wiary Kościoła katolickiego, otwartości na dialog z całym światem chrześcijańskim
i wyznawcami innych religii oraz życzliwości dla wszystkich,
którzy szukają prawdy poza religią.
Ojciec Święty Jan Paweł II był przyjacielem wszystkich
ludzi, w sposób szczególny otaczał troską najbiedniejszych:
chorych, cierpiących nędzę i upokorzenie. W ich obronie występował na forum największych organizacji międzynarodowych
i upominał możnych tego świata – przywódców państw
decydujących o losach milionów ludzi.

Kolonia chrześcijan w sercu Europy
Chcąc odpowiedzieć na zaproszenie Jana Pawła II na wspólne
spotkanie z młodymi katolikami, przybyliśmy do Kolonii.
Oczekiwaliśmy doświadczenia jedności Kościoła i radosnego
spotkania z drugim człowiekiem. Rzeczywiście czuło się, że
wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, mimo że wywodzimy się
z różnych kultur i często dzielą nas poglądy. Połączyła nas wspólna
droga do Chrystusa, któremu pragnęliśmy się pokłonić. Przez tych
kilka dni byliśmy gośćmi paraﬁi św. Bartłomieja, w Domu Bractwa Kurkowego. Nasi niemieccy gospodarze byli niesamowicie
życzliwi, gościnni i w każdej chwili gotowi, by nam pomóc.
Niezapomnianym przeżyciem była dla nas także Droga
Krzyżowa ulicami naszej paraﬁi. Wśród grupy 400 osób byli
Niemcy, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Amerykanie.
Idąc i rozważając poszczególne stacje spotykaliśmy wzruszonych
Niemców, którzy przyglądali się nam ze łzami w oczach.
Najbardziej jednak oczekiwaliśmy spotkania z Papieżem
Benedyktem XVI na polach Maryjnych, na które przybyło ok.
miliona osób. Do późnych godzin wieczornych wspólnie z Nim
czuwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem. Ogromne wrażenie
wywarło na nas morze ludzi patrzących w jednym kierunku
– na Jezusa Chrystusa w monstrancji. Noc spędziliśmy pod gołym niebem, by móc uczestniczyć w porannej Eucharystii, koncelebrowanej przez Ojca Świętego.
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Czynił to zawsze z szacunkiem dla każdego w duchu
chrześcijańskiej miłości.
W tych dniach, gdy przeżywamy ból po stracie wielkiego
Papieża i Polaka, mamy obowiązek bycia solidarnymi ze sobą
i z Nim poprzez przyjęcie całego przesłania, które nam
pozostawił.
Podejmujemy dziś zadanie budowania nowej solidarności
społecznej na fundamencie szacunku dla wszystkich
w służbie szukania wspólnego dobra. Podczas stanu wojennego demonstrowaliśmy pod hasłem „nie ma wolności bez
SOLIDARNOŚCI”. Niejako u progu III RP Ojciec Święty Jan
Paweł II rozwinął i uzupełnił to hasło-program o drugą część:
„nie ma SOLIDARNOŚCI bez miłości” (Gdańsk–Zaspa, czerwiec 1987). Pozostańmy wierni Jego słowom.
Dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II i trwałego zachowania Jego dziedzictwa duchowego w celu pogłębienia i upowszechnienia tego dziedzictwa postanawiamy
podjąć wysiłek zorganizowania stałych spotkań o charakterze
rekolekcyjno-edukacyjnym. Będą one odbywać się w październiku
każdego roku z kulminacją w dniu 16. tego miesiąca, na pamiątkę
wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Szczegóły na www.piastow.pl i w ogłoszeniach paraﬁalnych
oraz na plakatach.
Ola, Ula, Franek, Gosia, Antek, Julka
Wróciliśmy ze świadomością ogromnej jedności, jaką tworzy
powszechny Kościół. Chcemy także innym ukazywać sens
wspólnoty, budowanej na wierze w naszego Zbawiciela.
Wspólnota Ruchu Światło-Życie Paraﬁi Chrystusa Króla
Wszechświata serdecznie dziękuje pracownikom i dyrekcji Banku
BPH, a zwłaszcza oddziału piastowskiego, za pomoc w organizacji wyjazdu do Kolonii i doﬁnansowanie w wysokości 1500 zł.
Do podziękowań dołączamy również miejsce na reklamę.
Redakcja.
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Możesz i potrafisz
Pod takim hasłem Kluby SM w Piastowie (przy współpracy
z Fundacją „Możesz” i MOK w Piastowie) 3 września
zakończyły akcję „LATO W MIEŚCIE 2005”. Loteria
fantowa, profesjonalny sprzęt sportowy, kącik plastyczny,
malowanie twarzy, gry, zabawy – jednym słowem – atrakcji
co niemiara. A samo hasło – „Możesz i potraﬁsz” stanowiło
świetne podsumowanie letniej akcji w Klubach. Bo przecież
w „Novusie” „Relaksie” i „Tęczy” możesz wyjątkowo spędzić swój wolny czas. Wystarczy odrobina chęci, a okaże się,
że potraﬁsz zrobić rzeczy wyjątkowe. Najlepszym dowodem
na to są wakacje.
„Powakacyjnego” wywiadu udzielił mi Paweł. Ma 13 lat
i przychodzi do Klubu „Relaks”:
J.S. – Co to takiego – „Lato w mieście”?
Paweł – Jak ktoś nie wyjeżdża, to może przyjść, a wychodzi się
tylko za żółte i czerwone kartki.
J.S. – Kartki? Tak jak na boisku?
P. – Takie się dostaje, jak ktoś złamie zasady. Zasady ustaliliśmy
razem, Na początku wakacji. Kartki dają panie.
J.S. – Straszne i groźne muszą być te panie.
P. – Nie, nawet fajne są. Pilnują nas, dają nagrody i organizują
dużo zawodów: w siatkówkę, ping-ponga, tenisa... W tenisa
nawet trenowaliśmy na kortach (tu podziękowanie dla PTT
i p. Leszka Grabarczyka – przyp. red.). Były też inne konkursy
– rysowanie z opisu, układanie wyrazów, kalambury... W ogóle
bardzo dużo rzeczy.
J.S. – Zawsze byliście w klubie?
P. – Nie, co roku jest dużo wycieczek. Na basen na przykład,
do kina, do Powsina, Błonia, ZOO...
J.S. – A co przez te dwa miesiące zdarzyło się wyjątkowego,
co specjalnie zapamiętałeś?
P. – Strajk o panią Martę, jak miała iść do innego klubu, ﬁlm
„Karol, o człowieku, który został Papieżem” – bo wszyscy
płakali, rajdy i podchody po Piastowie i pertraktacje, żeby Hubert
mógł odrabiać czerwoną kartkę pomocą przy sprzątaniu.
J.S. – Musiało mu zależeć.
P. – Pewnie. Każdy woli przychodzić niż siedzieć w domu.
Tu jest fajnie.

PIVOT CUP 2005
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PIVOT”
wspólnie z Młodzieżowym Klubem Koszykówki organizuje
po raz drugi pod patronatem Urzędu Miasta Piastowa w dniach
13–16 października w Piastowie: II Międzynarodowy Festiwal
Koszykówki – „PIVOT CUP 2005”. W tym roku impreza gościć
będzie oprócz Piastowa i Pruszkowa również w Ożarowie
Mazowieckim.
Ubiegłoroczny sukces imprezy skłonił burmistrza Piastowa
do poparcia jeszcze raz tej największej w Polsce imprezy
koszykarskiej dla młodzieży. W ramach Festiwalu rozegrany
zostanie m.in. turniej koszykówki dla 6 kategorii wiekowych
(dziewczęta i chłopcy – rocznik ’92, ’93 i ‘94) dla ok. 70–80
drużyn z kilku krajów Europy, występy cheerleaders, koszykarzy
na wózkach oraz kilka imprez towarzyszących. Spodziewany

Joanna Szczuka
No cóż, tylko pozazdrościć. Nic straconego, jeśli ktoś nie
skorzystał z oferty. Kluby czynne są przez cały rok i zapraszają
szeroko otwartymi drzwiami.
Pozostały jeszcze podziękowania dla tych, dzięki którym
odbyła się akcja, czyli dla Spółdzielni Mieszkaniowej
w Piastowie, Rady Miasta Piastowa i sponsorów z Piastowa,
którzy wsparli zakończenie akcji „Możesz i potraﬁsz”:
Kwiaciarni „Niezapominajka”, Księgarni „Konkret”, Księgarni przy ul. Gęsickiego, Sklepu „Zosia”, Delikatesów
„ABC”, Cukierni Państwa Sobczyk przy ul. Dąbrowskiego,
Firmy „Awak”, Apteki Państwa Miłosz przy ul. Harcerskiej,
Hipermarketu „Tesco” oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.


Kluby SM w Piastowie

„NOVUS”
ul. Ks. Skorupki 2,
tel. 723 27 90
„RELAKS”
ul. Harcerska 18,
tel. 723 61 66
„TĘCZA”
ul. Ogińskiego 14,
tel. 723 11 19
zapraszają na zajęcia zorganizowane:
aerobik, język angielski (także dla najmłodszych,
metodą Helen Doron), plastyka w różnych grupach
wiekowych, rytmika dla maluchów, logopeda, nauka
gry na gitarze, pianinie, syntezatorze i akordeonie,
brydż, prawo jazdy, spotkania seniorów.
Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy do wspólnego
spędzania z nami wolnego czasu (gry planszowe,
komputerowe, play station, ping-pong...).
Informujemy także o możliwości wynajmu sal na
imprezy rodzinne, spotkania, prezentacje itp.

Jarosław Kurdziel Prezes MUKS „PIVOT”
oraz Koordynator Piastowskich Lig Szkolnych
jest przyjazd ponad 1000 osób, które będą zakwaterowane,
dzięki przychylności dyrekcji, w piastowskich szkołach
(SP 1, SP 2, Gimnazjum nr 1) oraz w Ożarowie Maz. Mecze
i występy cheerleader’ek odbywać się będą w salach sportowych
piastowskich i ożarowskich szkół oraz hali „Znicza” i MOS
w Pruszkowie.
Swoją obecnością na turnieju zaszczyci, oprócz władz Miasta
Piastowa, wiele znaczących osobistości reprezentujących:
Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe Pruszkowa
i W-wy Zachód, Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo
Edukacji i Sportu, Komendę Stołeczną Policji, Kuratorium
Oświaty, Polski Związek Koszykówki i Polską Ligę Koszykówki, licznych sponsorów oraz znane stowarzyszenia i media.
cd. na stronie 8
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PIVOT CUP 2005

cd. ze strony 7

W turnieju wystąpią 4 zespoły „PIVOT-a” (chłopców ‘92
oraz dziewcząt ’94,’93,’92), które pilnie trenują, by powtórzyć
ubiegłoroczne sukcesy – miejsca w pierwszej czwórce,
w tym pierwsze miejsce najstarszych dziewcząt. Zresztą w tym
doborowym, międzynarodowym towarzystwie, każdy wygrany
mecz ma swoją wagę. Festiwalowi przyglądać się będą najmłodsi
koszykarze z rocznika ’96, którzy od kilku tygodni uczęszczają na
zajęcia w dwóch grupach.

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta

Grzegorz Szuplewski
interesantów w ka¿dy

www.pivotcup.pl

poniedzia³ek od

Piastowskie Ligi Szkolne
We wrześniu ruszyła 12.
już edycja Piastowskich Lig
Szkolnych, czyli Ligi Szkół
Podstawowych oraz Gimnazjady. Jak co roku, prawie 800
dzieci i młodzieży weźmie
udział w 30 zawodach organizowanych w 11 dyscyplinach
sportu dla 8 kategorii (dziewczęta i chłopcy – począwszy
od klasy III „podstawówek” do
III gimnazjów). Tytułu Mistrza
Lig z ubiegłych lat broni
SP 4 (cztery razy z rzędu) oraz
Gimnazjum Nr 1 (wszystkie
edycje).


Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych
Olimpiadę uatrakcyjnił występ zespołu tancerek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie,
przygotowany przez panią Anną Abramowską.
Przecięcia wstęgi dokonał burmistrz miasta
Piastowa pan Zdzisław Brzeziński w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta pana

przyjmuje

Więcej informacji
o turnieju:

godz.
16.00 do 18.00,
po wczeœniejszym
telefonicznym uzgodnieniu
terminu spotkania
z kierownikiem Biura Rady
Miasta,

tel. 723 65 34.

cd. ze strony 1

Grzegorza Szuplewskiego, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 pani Zoﬁi Myśliwiec, przewodniczącej Komisji Zdrowia i Sportu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, olimpijki,
pani Erwiny Ryś-Ferens, pomysłodawcy budowy boiska prezesa Fundacji Lekkiej Atletyki
pana Mariana Woronina. Obiekt
poświęcił proboszcz Paraﬁi św.
Michała Archanioła w Piastowie
ks. Jan Lubszczyk.
Boisko będzie służyć wszystkim uczniom szkół piastowskich w podnoszeniu ich poziomu sportowego.
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Od lewej: burmistrz Zdzisław Brzeziński, dyrektor Zoﬁa
Myśliwiec, prezes Fundacji Lekkiej Atletyki Marian Woronin,
przewodnicząca Komisji Zdrowia i Sportu Mazowieckiego
Urzędu Marszałkowskiego Erwina Ryś-Ferens.
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