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Plany budżetowe
Rada Miasta kończy pracę nad złożonym przez Burmistrza
Planowane wydatki mają przekroczyć 42,6 mln zł. Pieniądze
projektem budżetu na rok 2006. Struktura dochodów i wydatków zostaną przeznaczone nie tylko na oświatę, inwestycje i pomoc
nie zmienia się w ostatnich latach – mniej więcej połowa wpływów społeczną - ponad 5 mln pochłoną wydatki administracyjne. Prawie
to udział w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych, blisko 2 miliony kosztuje oczyszczanie i oświetlenie miasta oraz utrzymapołowa wydatków zaspokaja potrzeby licznych szkół i przedszkoli. nie zieleni. Milion złotych to dotacja dla Domu Kultury i Biblioteki
Najważniejsze planowane inwestycje to zakup budynku z prze- oraz pozostałych placówek kulturalnych. Powstające plany
znaczeniem na mieszkania komunalne dla 7-11 rodzin, remont zagospodarowania przestrzennego zmuszają do zarezerwowania
i odwodnienie ul. Dworcowej, od ul. Sienkiewicza do stacji PKP środków na odszkodowania i wykupy gruntów pod drogi. 130 tys.
(inwestycja realizowana wspólnie z powiatem), remont al. Wojska zostanie wydane na nasze bezpieczeństwo. Jest to koszt dodatkoPolskiego i ul. Wieniawskiego, rozbudowa budynku przedszkola wych patroli piastowskich policjantów oraz – to nowość – pięciu
przy ul. Lelewela, budowa trzech wodociągów (m.in. w ul. Orła dodatkowych patroli dziennie.Na ulicach pojawią się funkcjonarBiałego, al. Krakowskiej, ul. Dygasińskiego, ul. Sienkiewicza, ul. iusze Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej.
Słowackiego i ul. Tuwima), budowa
Deﬁcyt będzie pokryty z kredytu
kanalizacji (m.in. w ul. Szarych Szedługoterminowego przeznaczonego
regów i ul. Sokolej) i przebudowa
na zadania inwestycyjne. Będzie to
rowu U1 wzdłuż Alej Jerozolimponad 3,5 mln złotych. Zadłużenie
skich. Miasto złożyło też nowe
miasta na 31 października 2005 roku
wnioski o doﬁnansowanie z prowyniosło dokładnie 3 147 430 zł. Są to
gramów i projektów Europejskiego
pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim
Obszaru Gospodarczego, NorwesFun-duszu Ochrony Środowiska i Gokiego Mechanizmu Finansowego
spodarki Wodnej w Warszawie oraz
oraz z budżetu UE na budowę
kredyty zaciągnięte w sześciu banzintegrowanego systemu informakach. Wszystkie pożyczki i kredyty
tycznego, stworzenie ogólnodostępw latach 2000 – 2005 zaciągane były
nej strefy rekreacyjnej miasta w pona zadania inwestycyjne.
staci trzech nowoczesnych placów
Do tej pory, korzystając z kredyzabaw oraz budowę oczyszczalni
tów długoterminowych, wybudowano
ścieków deszczowych wraz z kam.in. halę sportową wraz z łącznikiem
W przyszłorocznym budżecie zaplanowany jest remont
nałem deszczowym w ul. Dąbrowprzy Szkole Podstawowej Nr 2, naodcinka najważniejszej piastowskiej arterii - al. Wojska
skiego. W sumie wydatki inwestywierzchnię w ul. Godebskiego, kanał
Polskiego od ul. Dąbrowskiego do ul. Toruńskiej.
cyjne mają osiągnąć około 7,8 mln
sanitarny w ul. Traugutta, wodociąg
złotych.
w ul. Dworcowej, w ul. Godebskiego,
Dochody prawdopodobnie przekroczą 40 mln złotych. Oprócz salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1, boisko sportowe
PIT-u i podatków lokalnych do kasy miejskiej wpływa także, od lat przy Szkole Podstawowej Nr 1, funkcjonującą od roku świetlicę
niewystarczająca, subwencja oświatowa (w przyszłym roku w wy- socjoterapeutyczną.
sokości 7,5 mln). Ponad 4 mln budżet państwa przeznacza poprzez
Braki w miejskiej kasie to m.in. należne a niezapłacone podatki
gminę na pomoc społeczną, głównie świadczenia rodzinne. Od i opłaty. Tylko w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawniedawna gmina z własnych środków pokrywa koszty pobytu nych zaległości sięgają 2,5 mln złotych. Największym dłużnikiem

podopiecznym domów opieki.
jest ﬁrma Stomil sp. z o.o. Miasto już zajęło hipoteki spółki.

Plany na mapie
Piastów nadrabia zaległości w tworzeniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili obowiązują plany
zaznaczone na mapie:
1. Rejon ulicy Szarych Szeregów – plan uchwalony w 2003 r.
2. Osiedle Malczewskiego – plan uchwalony w 1997 r.
3. Osiedle Orła Białego – plan uchwalony w 1999 r.
4. Rejon ulicy Warszawskiej i al. Wojska Polskiego –
plan uchwalony w 1999 r.
5. Południowa część miasta – plan uchwalony etapami do 2005 r.
6. Północna części miasta – plan uchwalony w 2003 r.
Obecnie trwają prace nad kolejnymi planami:
A) Obszar pomiędzy ul. Warszawską a torami PKP
B) Osiedle Wieniawskiego
C) Zachód I
D) Zachód II
E) Harcerska

Celem opracowywanych planów będzie ukształtowanie
centrum Piastowa, rozbudowa obiektów oświatowych z przeznaczeniem na zespół szkół gimnazjum – liceum, budowa
budynku mieszkalnego dla 40 – 50 rodzin w ramach pozyskiwania
obiektów atrakcyjnych dla inwestorów oraz określenie sposobu
ochrony przedwojennych budynków osiedla kolejowego oraz
terenu Białego Pałacu. Nowe plany mają także uporządkować
sprawę linii rozgraniczających ulice (zwłaszcza ul. Ogińskiego)
i wyznaczyć sposób zagospodarowania terenów sportowych
przy ul. Sowińskiego. Powinny także rozstrzygnąć m.in. kwestie
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rozwoju terenów przemysłowych miasta, przeznaczenia terenów
zajętych obecnie pod ogródki działkowe i sprawę grodzenia
terenów osiedli wielorodzinnych. Warto przypomnieć, że
nowe plany to duże ułatwienie dla mieszkańców i inwestorów,
zwłaszcza tych, którzy planują budowę. To także uporządkowanie
przestrzeni miejskiej i gwarancja niezmienności przyjaznego
otoczenia. W początkowej fazie pracy, zanim pojawią się nowe
zakłady, sklepy i domy, których użytkownicy i właściciele
zaczną płacić podatki, nowe plany oznaczają jednak konieczność
wydatkowania sporych sum z budżetu m.in. na wykup gruntów

pod drogi.
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Architektura

Od de Gaulle’a do ruiny
Biały Pałac, perła secesyjnej
architektury, rozpada się. Władze podPałac
warszawskiego Piastowa postanowiły
w Piastowie
uratować unikatowy obiekt.
jest jednym
– Stan pałacu jest fatalny – przyznaje
z nielicznych
Ryszard
Wojciul,
wiceburmistrz
zachowanych
w okolicach
Piastowa. – Murszeją zawilgocone
Warszawy
ceglane fundamenty, osypują się
zabytków
fragmenty ścian.
architektury
Sytuacja jest tak zła, że wynajęci
secesyjnej.
przez Urząd Miasta geodeci, którzy
parę lat temu przygotowywali dokumentację techniczną obiektu, nie
odważyli się wejść do środka. W miarę dobrze zachowały się
jedynie pałacowe oﬁcyny. W przykrytych mansardowymi
dachami budynkach mieszczą się dziś lokale komunalne.
Secesyjne arcydzieło
Trzykondygnacyjny pałac robi ogromne wrażenie, mimo iż
jest zrujnowany. Uwagę patrzącego od razu przykuwa potężny,
biegnący przez całą wysokość budynku łuk. Trudno szukać osi
symetrii. Każdy element jest niepowtarzalny. W Warszawie i jej
okolicach nie znajdzie się podobnego rarytasu.
– Stolica jest wyjątkiem w skali całej Europy. Na palcach jednej
ręki można policzyć zachowane wartościowe przykłady
architektury secesyjnej – mówi Marta Leśniakowska z Instytutu
Sztuki Polskiej Akademii Nauk. – Podczas gdy w innych
miastach zabudowywano w tym stylu całe ulice, w Warszawie
nie pozwalały na to władze carskie, a inwestorów bardziej
interesowały wzorce płynące z Petersburga niż zachodnie
nowinki. Co gorsza, po wojnie masowo niszczono nawet
nieliczne ślady secesji. Zdewastowano m.in. wspaniałe wnętrza
hoteli Bristol i Polonia. Tym bardziej należałoby dziś zadbać
o ocalenie Białego Pałacu.
Burzliwe dzieje pałacu
Wybudowany na początku XX wieku obiekt ma bogatą
historię. Pierwszym właścicielem pałacu był rosyjski oﬁcer
Antoni Nikołajewicz Makowski. W marcu 1913 roku budynek
odkupiła od niego rodzina Paprockich. Pałac uzyskał wtedy
wdzięczną nazwę „Willa Adelajda”.
Po paru latach obiekt znów zmienił właściciela. Nabyło go
Wojsko Polskie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej mieszkał
w nim Charles de Gaulle, wówczas członek francuskiej misji

Michał Kozak, tekst i fotograﬁa przedrukowane
z dziennika „Rzeczpospolita” za zgodą Redakcji
wojskowej w Polsce. Później budynek wykorzystywał polski
wywiad wojskowy.
Po wojnie pałac kilkakrotnie zmieniał przeznaczenie.
Najpierw służył jako internat, potem stał się domem komunalnym. Dwie pałacowe oﬁcyny do dziś pełnią tę funkcję.
– W tym czasie zniknęło oryginalne wyposażenie. Co było do
rozebrania, rozebrano. W dodatku tak przebudowano wnętrza,
że dziś nie wiadomo, jaki był ich oryginalny układ – opowiada
Ryszard Wojciul.
Pod koniec lat 70. Biały Pałac przejęło Stołeczne Biuro
Imprez Artystycznych Stołeczna Estrada. Z budynku zniknęli
lokatorzy. Obiekt wraz z otaczającym go terenem zamienił się
w składowisko rupieci. Skarb państwa wkrótce odebrał zabytek
artystom, ale niestety nie miał pomysłu na jego wykorzystanie.
Budynek stał i niszczał. Na początku lat 90. pałac został przejęty
przez samorząd.
– Natychmiast próbowaliśmy go sprzedać. Zgłosił się nawet
reżyser Jerzy Skolimowski. Chciał założyć pensjonat, ale nic
z tego nie wyszło – wyjaśnia wiceburmistrz.
I nic dziwnego, po latach zaniedbań Białego Pałacu nie da się
po prostu wyremontować.
– Konieczna jest rekonstrukcja. Część ścian trzeba rozebrać,
a potem pieczołowicie odbudować – mówi Wojciul. W tym celu
władze Piastowa już pod koniec lat 90. wykonały dokładną
dokumentację elewacji pałacu.
Ratować za wszelką cenę
Władze znów szykują się do sprzedaży zabytku. Przetarg
mógłby się odbyć w połowie przyszłego roku.
– Najpierw Rada Miasta musi uchwalić plan zagospodarowania
tego terenu – twierdzi Ryszard Wojciul. – Działka, na której stoi
Biały Pałac, jest bardzo atrakcyjna. Nie można dopuścić do tego,
żeby kupił ją jakiś deweloper, który zabytek wyburzy, wybuduje
blok, a nam powie, że to jego sprawa, co zrobił ze swoją
własnością. W przygotowywanym planie znajdą się szczegółowe
zapisy, które uniemożliwią wyburzenie zabytku. Ten, kto go
kupi, będzie musiał go odbudować.
Co będzie, jeśli i tym razem okaże się, że nie ma chętnych?
– Sami go odbudujemy. To idealne miejsce na ratusz. Kiedyś
ozdobą pałacu była ośmioboczna wieża, na której powiewała
biało-czerwona ﬂaga. Gdyby jeszcze dodać zegar… – marzy

wiceburmistrz.
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Pytania mieszkańców, odp
zielarz
Proste pytanie, kiedy
Piastów
stanie
się
częścią stolicy?_

Leon
Czy
byłaby
możliwość
przedłużenia wspólnego
biletu ZTM i KM do
Piastowa?
Może
warto
stworzyć
nową
linie
autobusową kursującą z
Piastowa do Fortu Wola
przez Konotopę i ulice
Połczyńską?
Autobus
ominąłby
zakorkowane
Włochy i dotarłby na Wolę
20 minut szybciej._

Andros
po Piastowie kursuja po
tych samych ulicach. Czy
możliwa byłaby zmiana?_

Mirek
Czy w przyszłorocznym
budżecie są szanse na
jakieś znaczące i ważne
inwestycje,
przede
wszystkim
na
ulicach
istotnych dla większej
liczby mieszkańców._

Alicja
Jak wygląda wykorzystanie
unijnych funduszy strukturalnych
na
inwestycje
przez
gminę
Piastów? Ile projektów
zgłosiła
gmina,
ile
zostało zatwierdzonych,
a ile przepadło?_
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Oto niektóre pytania stawiane burmistrzowi przez internautów
odwiedzających stronę www.piastow.pl. Prezentujemy odpowiedzi
Zdzisława Brzezińskiego.
Drodzy Państwo!
Proszę o akceptację pewnej konwencji przyjętej przeze mnie w udzielaniu odpowiedzi,
polega na łączeniu pytań w bloki tematyczne, a nie udzielaniu odpowiedzi na każde pytanie
z osobna.
Piastów dzielnicą Warszawy?
W sensie prawnym włączenie Piastowa jako kolejnej dzielnicy do Warszawy jest możliwe,
a decyzja taka może zostać podjęta przez premiera po pozytywnej opinii mieszkańców wyrażonej
w referendum. Natomiast znacznie mniej oczywista jest sprawa korzyści bądź strat wynikających
z takiego rozwiązania. Bez wątpienia rozwiązanie takie grozi Piastowowi jako ewentualnej,
najmniejszej dzielnicy Warszawy zupełną marginalizacją wynikającą z utraty własnych
dochodów i przeniesienia większości strategicznych decyzji (między innymi w sprawach
inwestycji, organizacji oświaty ponadgimnazjalnej, służby zdrowia) do Rady Warszawy. Bez
wątpienia korzyści polegałyby na włączeniu Piastowa we wspólny obszar transportu zbiorowego
i związanego z tym biletu sieciowego. W mojej opinii znacznie korzystniejsze jest jak najszybsze
utworzenie obszaru metropolitalnego Warszawy, wynikającego z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym to obszarze obowiązywałyby wspólne zasady
planowania przestrzennego, polityki regionalnej strefy usług komunalnych. Piastów od kilku lat
jest członkiem Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które współuczestniczy w pracach nad
utworzeniem obszaru metropolitalnego, we współpracy z marszałkiem województwa mazowieckiego, jednakże miasto centralne, czyli Warszawa, jest w tych działaniach nieaktywne
w odróżnieniu do innych metropolii polskich takich jak: Wrocław, Kraków czy Poznań. Podzielam sceptycyzm „Mieszkańca” w sprawie możliwości utworzenia w Piastowie szerokiego
programu usług: handlowych, oświatowych, kulturalnych, którymi można by konkurować
z Warszawą. Aczkolwiek nie znaczy to, iż nie należy poszukiwać formuły pośredniej, która
pozwoliłaby na poprawę sytuacji w tym zakresie.
Komunikacja
Tworzenie nowych linii autobusowych we współpracy z ZTM na razie jest niemożliwe ze
względu na wysokość kosztów, natomiast zmiana trasy zostanie przeanalizowana przede
wszystkim w oparciu o kryterium liczby korzystających z linii pasażerów. Rozmowy na temat
wspólnego biletu sieciowego podejmowane są z różną intensywnością, natomiast ostatecznych
rozstrzygnięć należy się spodziewać po ewentualnym uruchomieniu Szybkiej Kolei Miejskiej
(której Piastów jest współinicjatorem) na trasie Otwock – Grodzisk.
Inwestycje: oczekiwania i możliwości
Inwestycje miejskie – zdaję sobie sprawę z olbrzymich oczekiwań, jeśli chodzi
o utwardzanie dróg miejskich, jednakże prace te muszę jeszcze przez 2-3 lata pozostawić na
drugim planie w stosunku do uzbrojenia podziemnego, w tej chwili tzn. w 2005,
2006 i 2007 r. będą rozbudowywane sieci wodociągowe, a także kanalizacja deszczowa
(oczyszczalnia tych wód dla północnej części miasta i modernizacja rowu U-1 wraz ze zbiornikiem
retencyjnym na rzece Raszynce w południowej części miasta). W przyszłym roku zostaną
wybudowane wodociągi w al. Krakowskiej, Błońskiej, Warszawskiej, Północnej i Orła Białego,
a także Dygasińskiego i Sienkiewicza oraz w Słowackiego i Tuwima. We współpracy z powiatem
pruszkowskim została wyremontowana ul. Dworcowa od stacji Kolejowej do Sienkiewicza wraz
z nowym chodnikiem, a także chodnik w ul. Łukasińskiego, którego budowa w roku bieżącym
stała się niemożliwa z uwagi na zbyt późne uzyskanie pozwolenia na budowę od starosty
pruszkowskiego. Zostanie także wykonany kapitalny remont nawierzchni al. Wojska Polskiego
od ul. Dąbrowskiego do ul. Toruńskiej. Postulowany odcinek ul. Godebskiego od ul. Dworcowej
do 11 listopada musi poczekać na podłączenie się mieszkańców do wodociągu.
Fundusze pomocowe: nie tylko oczyszczalnia
W roku bieżącym Piastów złożył dwa wnioski o doﬁnansowanie z funduszy pomocowych
EOG i NMF na projekty oczyszczalni wód deszczowych i ogólnodostępną strefę rekreacyjną dla
dzieci oraz złoży do 20 grudnia wniosek w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego na projekt informatyzacji miasta Piastowa. W sumie wartość kosztorysowa
projektów przekracza 10 mln zł. Jeżeli uzyskamy postulowane środki stanie się możliwe
intensywniejsze budowanie trwałych nawierzchni w północnej części miasta, a także postulowania
przez jedną z Pań budowa nowych placów zabaw. Projekt przewiduje modernizację placów przy
ul. Dworcowej (w parku) i ul. Popiełuszki, a także wybudowanie zupełnie nowego przy ul.
Wysockiego w pobliżu studni wody oligoceńskiej. Od roku trwają prace nad wprowadzeniem
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owiedzi burmistrza
elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miejskiego. Jeśli pozyskamy środki
z działania 1.5 ZPORR, stosunkowo szybko (po ok. 2 latach) nastąpi rozbudowa szerokopasmowego internetu w mieście i uruchomienie kiosków internetowych. Wówczas możliwe stanie się
nie tylko rejestrowanie działalności gospodarczej, ale i obsługa dokumentów w innych dziedzinach
administracji publicznej. Jeden projekt zgłoszony w ubiegłym roku przez Miejski Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego na modernizację pracowni rentgenowskiej odpadł, mimo że
uzyskał ponad 70% punktów rankingowych (zajął pierwsze miejsce spośród wniosków, które nie
zostały zakwaliﬁkowane do przyznania środków). Uruchomienie naturalnego lodowiska wymaga,
aby przez kilka dni nocą utrzymywała się temperatura ok. -10oC, gdyż wówczas utworzy się
warstwa lodu o odpowiedniej grubości (w ostatnich latach takich warunków nie było). Wystąpię
do Zarządu OSP z propozycją utworzenia lodowiska, jeśli warunki atmosferyczne będą temu
sprzyjały.
W 2006 r. zostanie uruchomiona przez miasto zbiórka opon, baterii i przeterminowanych
leków (programy są opracowywane).
Do tutejszego wydziału architektury zgłaszają się zainteresowani budową na miejscu obecnego
sklepu „Robert” budynków mieszkalnych. Zgłaszane projekty przewidują bardzo intensywną
zabudowę, co spotyka się z protestami mieszkańców sąsiadującego osiedla segment.
Mam nadzieję, że udzielone odpowiedzi przynajmniej w części wyjaśniły nurtujące Państwa
problemy. Jeżeli nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani ich zakresem, jestem gotów do
dalszego dialogu w tej formie, jak również poprzez BIP Urzędu, gdzie również jest możliwość
zadawania burmistrzowi pytań.
Pragnę Państwa przeprosić, że przez najbliższe kilka tygodni nie będę mógł z Państwem tą
drogą wymieniać opinii, ponieważ ze względów osobistych nie będzie mnie w Urzędzie.
Proszę przyjąć ode mnie najserdeczniejsze życzenia radosnych pełnych ciepła
i miłości, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w zbliżającym się

2006 roku.

Dorota
Czy w czasie zimy można
zorganizować
dzieciom
duże lodowisko - np. na
kortach lub przy OSP/
MOK? Co ze straszącym
pawilonem
po
sklepie
“Robert”?_

BAHA
Gdzie w Piastowie jest
takie miejsce (nie myślę
o obskurnych parkach),
gdzie bez strachu można
normalnie
odpocząć,
tzn widoku i zachowań
pijaczków oraz innych
różnych typków?_

St. Czarniak
Co
można
zrobić
z
zużytymi oponami samochodowymi? Z moich informacji okoliczne gminy
(Pruszków, Brwinów, Michałowice)
organizują
bezpłatny odbiór takich
opon
i
utulizację.
Czy gmina Piastów nie
może
czegoś
takiego
zorganizować? _

Przyjęte przez Radę Miasta stawki podatków od nieruchomości na rok 2006 w porównaniu z rokiem 2005
i stawkami maksymalnymi, wyznaczonymi przez Ministerstwo Finansów.
Rodzaj nieruchomości

Stawka na rok 2005 wg
uchwały Rady Miejskiej

Maksymalna stawka
Ministerstwa Finansów
na rok 2006
0,56 zł

Stawka na rok 2006 wg
uchwały Rady Miejskiej

Budynki mieszkalne

0,46 zł

Budynki mieszkalne - piwnice

0,23 zł

0,28 zł

0,24 zł

Budynki mieszkalne z działalnością
gospodarczą

17,50 zł

18,43 zł

18,00 zł

Budynki pod działalność handlową
o powierzchni powyżej 800 m2

17,98 zł

18,43 zł

18,43 zł

Budynki przeznaczone pod
działalność gospodarczą - pozostałe

17,50 zł

18,43 zł

18,00 zł

Budynki przeznaczone pod działalność
gospodarczą - obrót materiałem siewnym

8,37 zł

8,58 zł

8,58 zł

Budynki przeznaczone pod działalność
gospodarczą - świadczenia zdrowotne

3,61 zł

3,71 zł

3,71 zł

Budynki przeznaczone pod działalność
gospodarczą - pożytku publicznego

1,00 zł

6,17 zł

1,00 zł

Budynki gospodarcze, garaże wolnostojące

5,50 zł

6,17 zł

5,70 zł

Komórki

1,80 zł

6,17 zł

1,85 zł

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrownie wodne
od 1 ha powierzchni

3,52 zł

3,61 zł

3,61 zł

Grunty związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej - pozostałe

0,66 zł

0,68 zł

0,68 zł

Grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej - pożytku publicznego

0,28 zł

0,68 zł

0,30 zł

Pozostałe grunty

0,28 zł

0,33 zł

0,30 zł

2%

2%

2%

Budowle

0,48 zł
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Klub Gminnego Biznesu
Małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie miasta mają niezwykle istotne znaczenie dla lokalnej społeczności,
nie tylko z powodów gospodarczych związanych z tworzeniem
dochodów i miejsc pracy, ale także dlatego, że tworzą więzi
społeczne i kulturowe. Dobra współpraca przedsiębiorców
z samorządem lokalnym niejednokrotnie jest zasadniczym
elementem rozwoju gminy czy powiatu. Współdziałanie
w tworzeniu tej współpracy jest podstawą pilotażowego
Programu Aktywizacji i Integracji Podregionów „SMEnterReg”.
W programie SMEnterReg, ukierunkowanym na maksymalne
Komitet założycielski Klubu Gminnego Biznesu Europejskiej
Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej
Unicorn w Piastowie tworzą:
1. Pan Marek Fruczek, reprezentujący ﬁrmę
ARCO, ARCO MED
2. Pan Władysław Gryczewski, reprezentujący
Z.U.P. „GEJWI”
3. Pan Henryk Nowacki, reprezentujący Wytwórnię
Kosmetyków „HENO”
4. Pan Henryk Oleksy, reprezentujący Wydawnictwo
FENIX – „Biznes i Ekologia”
5. Pan Stanisław Piekarski, reprezentujący ﬁrmę PIASPOL
6. Pani Aleksandra Wójtowicz, reprezentująca Wydawnictwo
FENIX – „Biznes i Ekologia”

wykorzystanie szans, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej, bierze udział prawie 50 powiatów i gmin z trzech regionów
europejskich: Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, w tym 25
jednostek z terenu zachodniego Mazowsza. W ramach
programu w każdej gminie i powiecie powstają kluby biznesu,
które reprezentują przedsiębiorców w programie. W Piastowie
taki klub powstał po spotkaniu pod nazwą „PARTNERSTWO
WŁADZ LOKALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW SZANSĄ
DLA GMIN I POWIATÓW ORAZ DLA UNII EUROPEJSKIEJ”, które odbyło się 1 grudnia br.
Chęć wstąpienia do Klubu Gminnego Biznesu zadeklarowali
również pozostali przedsiębiorcy biorący udział w konferencji:
1. Pan Zbigniew Cygan, reprezentujący
PUH PIAST-MAL S.C.
2. Pan Kudret Demirkol, reprezentujący P.Z. ORCHIDEA
3. Pan Kazimierz Dymek, reprezentujący ﬁrmę
„DYMEK S.C”
4. Pan Stanisław Płaskowicki, reprezentujący ﬁrmę
SIMP CONSULTING
5. Pani Wiesława Raczyńska, reprezentująca ﬁrmę
„INWERT SYSTEMS”
6. Pan Zbigniew Zawadzki, reprezentujący ﬁrmę „ELKAN”

Nowoczesny samorząd
Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa
Mazowieckiego zorganizowało 19 listopada swoją pierwszą
konferencję programową. W piastowskim MOK spotkało się
blisko 200 osób z całego województwa, by rozmawiać
o problemach istotnych dla teraźniejszości i przyszłości samorządu.
Przybyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, radni,
przedstawiciele ﬁrm współpracujących z samorządami i eksperci.
W bloku tematycznym poświęconym samorządowym
doświadczeniom i nadziejom wystąpili: Zdzisław Brzeziński,
burmistrz Piastowa („Metropolia warszawska szansą dla Mazowsza”), prof. Michał Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego
(„15 lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce”)
i dr Kazimierz Barczyk ze Związku Gmin Polskich („Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na nowe inwestycje dla
samorządów”).
W drugiej części konferencji, dotyczącej ofert krajowego
i zagranicznego biznesu dla samorządów, zaprezentowane zostały
doświadczenia i propozycje ﬁrm współpracujących z samorządami.
Krzysztof Kamiński z ProEko Sp. z o.o. mówił o praktycznych
możliwościach doﬁnansowania gminnych inwestycji ochrony
środowiska z krajowych i europejskich funduszy ekologicznych,
Janusz Wójcik, z ﬁrmy Tamex S.A. przedstawił specjalistyczne
usługi budownictwa sportowego na terenach samorządów
lokalnych i we współpracy z nimi oraz zaprezentował związane
z tym doświadczenia. Podczas ciekawej prezentacji ﬁrmy
Computerland S.A. Jerzy Dżoga opowiedział, jak bez podnoszenia kosztów inwestycji wdrożyć nowoczesny system informatyczny w jednostce samorządowej. O promocji na rynku USA
jako szansie dla małych i średnich przedsiębiorstw mówili
w końcowej części konferencji Krzysztof Partyka z ministerstwa
gospodarki i pracy oraz Zdzisław Wojtasik z Polish-American
Chamber of Commerce.
Na zakończenie momentami bardzo gorącej dyskusji poruszono
kilka istotnych tematów. Dotyczyły one m.in. obecnego ustroju
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samorządu, zalet i wad ordynacji większościowej i wyborów
w okręgach jednomandatowych, problematyki metropolitalnej,
szczególnie w kontekście postawy władz Warszawy (wystąpienia
burmistrza Zdzisława Brzezińskiego i prof. Michała Kuleszy),
proponowanych przez prof. Michała Kuleszę zmian idących
w stronę wzmocnienia pozycji wójta, burmistrza i prezydenta

w samorządzie oraz ﬁnansowania zadań samorządowych.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej
i sportu i opieki wychowawczej w okresie
1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2, Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest
złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Piastówa,
ul. 11 Listopada 2, w terminie do 12 stycznia 2006 r. do
godz. 12.00. oferty wraz z załącznikami na formularzu
określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
Wzory dokumentów i dodatkowe informacje można
pobrać ze strony internetowej miasta Piastówa:
www.piastow.pl
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Rodzinny dom dziecka

Ela ma dom
Dziś chodzi do pierwszej klasy. Kiedy miała pięć lat, ktoś
znalazł ją błąkającą się po parku. Niepełnosprawna mama
i często pijany ojciec nie byli w stanie zapewnić jej opieki. Ela
traﬁła do domu dziecka. Teraz też jest w domu pełnym dzieci,
ale to nie „bidul”.
Państwo Maria i Jerzy Berlińscy,
mieszkańcy Piastowa, od kilku lat wychowują
nie tylko swoje pociechy, ale są także rodziną
zastępczą. – Ich dom to właściwie jedyne
miejsce, gdzie sędzia może wysłać dzieci
w potrzebie z terenu powiatu – mówi kierownik zespołu kuratorów pruszkowskiego
sądu, pani Agata Polkowska, i przypomina,
że w Pruszkowie i okolicach nie ma nawet
państwowego domu dziecka. Berlińscy
mają pięcioro własnych dzieci: starsze już
się usamodzielniły, młodsze mieszkają
z rodzicami. Podobnie jak czwórka przysposobionych: Magda, Ewelina, Mateusz i – od
niedawna – Ela. Kilka lat temu przeprowadzili
się do nowego domu, budowanego z myślą
o stworzeniu rodzinnej placówki wychowawczej, która mogłaby stać się przystanią
nawet dla pięciorga dzieci z terenu całego
powiatu. Na razie jednak pozostaje to w sferze
marzeń. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, powołane w celu
rozwiązywania problemów dzieci z rodzin niepełnych i patologicznych, początkowo odmawiało Berlińskim z powodu „wysokich kosztów”, potem zaproponowało stworzenie zawodowej
rodziny zastępczej. Wreszcie dostali pismo, podpisane przez
starostę powiatu Elżbietę Smolińską, z którego dowiedzieli się,

VI Piastowski Turniej Rodzin
W tym roku w niecodzienne szranki — atmosfera konkursu
jest przyjazna i wszyscy tryskają humorem — stanęły rodziny
Państwa Michalskich, Pytkowskich i Ziółek. Kolejne konkurencje oceniało jury w składzie: Bożena Michalska (zbieżność
nazwisk przypadkowa, twórca Turnieju, piastowski „działacz”
społeczno-kulturalny w najlepszym tego słowa znaczeniu),
Zdzisława Zielińska (dyrektor MOK) i Andrzej Czarnocki
(przewodniczący Komisji ds. Rodziny RM w Piastowie).
Sprawdzaliśmy znajomość mapy Piastowa, pomysłowość w wykonaniu drzew genealogicznych, odegraniu krótkiej
scenki. Rymowaliśmy, malowaliśmy seniorów rodu, zajadaliśmy
się na czas sałatką… Wysłuchaliśmy dziejów rodzinnych,
które przeniosły nas w dawne, fascynujące lata, poznaliśmy
historie, jakich nie powstydziliby się najlepsi pisarze. Ciepły
głos Ani Krystosiak umilał nam każdą wolną chwilę.
Podczas wspólnego tańca będącego jednocześnie ﬁnałem
Turnieju wszyscy czuliśmy się jak dobrzy znajomi. Każda
z rodzin oprócz cennych nagród otrzymała pamiątkowe statuetki.
Nikt nie przegrał,
wygrali wszyscy.
Wygrali, bo są
wspaniałymi RODZINAMI. Rodzinami przez duże
„R”, takimi, w których najważniejsza
jest wzajemna miłość.
Najlepszą reklamą PTR jest

iż „Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie przewiduje możliwości
tworzenia zinstytucjonalizowanych form opieki nad dzieckiem,
do których należy zaliczyć placówki rodzinne”. A właśnie powiat
jest ustawowo zobowiązany do zapewnienia opieki dzieciom poszkodowanym przez los...
Berlińscy nie poddali się. Na grudniowej sesji rady powiatu
pruszkowskiego przedstawili swoją trzyletnią walkę o rodzinny
dom dziecka, przypomnieli, że w innych miastach i powiatach
takie placówki funkcjonują z powodzeniem,
jako tańsze i lepsze dla dzieci. Uświadamiali,
że niektóre powiaty (np. warszawskie)
fundują nawet mieszkania chętnym i że do
2013 r. państwowe domy dziecka mają pełnić
wyłącznie funkcje resocjalizacyjne. – Mamy
doświadczanie i wiedzę zdobytą na szkoleniach opłacanych z własnej kieszeni, mamy
własny dom, chcemy pomagać dzieciom.
Apeluję do Państwa serc i rozumów, bo
takie rozwiązanie to także kilkaset złotych
miesięcznie oszczędności w powiatowej kasie.
Taki dom – schronienie dla pięciorga dzieci –
wymaga nakładów, ale są one znacznie niższe
niż w przypadku placówki państwowej –
wyliczała radnym Maria Berlińska. Otrzymała
obietnicę, że sprawa będzie tematem dyskusji
przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu.
Te wyliczenia będą bardzo ważne dla Eli,
bo na pewno po cichu liczy na to, że zamiast
w domu dziecka, wciąż będzie mogła mieszkać
w DOMU, gdzie jest DZIECKIEM.
PS. Co najmniej dwie rodziny w Pruszkowie i okolicach bardzo uważnie śledzą zmagania Berlińskich o stworzenie rodzinnego
domu dziecka, ponieważ myślą o założeniu podobnej placówki.
Jeśli nie uda się tu, zamierzają wyprowadzić się do innego po
wiatu i dalej próbować...
Joanna Szczuka
zadowolenie rodzin biorących w nim udział, a tych było już
blisko 20. Jeśli chcą Państwo wystąpić w kolejnej edycji,
wystarczy wziąć dzieci, babcię, dziadka, ciocię, wujka czy
kuzynów, uśmiechnąć się szeroko i zgłosić do Klubu „Novus”.
Warto owocnie i wspólnie spędzić czas. To stwierdzenie dotyczy
także kibiców. U nas z rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na
zdjęciu!
„Często o naszych rodzinach myślimy bardzo krytycznie,
a jednak we wspomnieniach ludzie pięknieją. Nawet niejedną
fotograﬁę matki całują po latach jak święty obrazek. Ojciec też
po upływie lat wydaje się nam święty, choćby nawet straszył
kiedyś jak Herod. Rodzina jest dziełem Bożym. Może być
krzyżem dla nas, może być radością. Nie od nas jednak zależy,
że mamy takich rodziców, a nie innych, takie rodzeństwo, a nie
inne. Rodzina jest tajemnicą woli Bożej. W takiej, jaką Bóg nam
daje, mamy dojrzewać do spotkania z Nim.”
Słowami ks. Jana Twardowskiego, pani Katarzyna Wójcikowska, rozpoczęła 26 listopada w klubie „Novus” VI Piastowski
Turniej Rodzin. Nie trzeba dopowiadać niczego więcej, by
poczuć i zrozumieć, jak ważne treści niesie w sobie słowo
RODZINA i że trzeba dołożyć wszelkich starań, by ją
wspierać.
Taki właśnie cel mieli na uwadze pomysłodawcy PTR –
Anna Jaskólska, Bożena Michalska i Paweł Kubiak. Od sześciu
lat turniej jest organizowany przez Klub „Novus” SM
w Piastowie (z p. Hanną Czerwiec na czele) i Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podziękowania dla
p. Joanny Biernackiej).


7

BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2005

Sprawozdanie z rocznej pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piastowie
1. Prowadzenie postępowania w sprawach zobowiązania do
leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu:
a) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania
zmierzającego do ustalenia, czy osoba jest uzależniona
od alkoholu w rozumieniu art. 24 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26.10.1982, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia,
zobowiązania przez sąd do poddania się leczeniu
odwykowemu
– wnioski Policji:
48
– wnioski MOPS:
3
– wnioski kuratora:
2
– podania członków rodzin:
14
b) wezwania na rozmowę osób nadużywających alkoholu,
zgłoszonych do GKRPA, w celu przeprowadzenia wstępnego
rozeznania sytuacji oraz zmotywowania do samodzielnego
podjęcia decyzji o leczeniu odwykowym: 133 wezwania
c) wezwania na rozmowę do GKRPA członków rodzin osób
nadużywających alkoholu w celu przeprowadzenia
wstępnego rozeznania sytuacji oraz zmotywowania
i kierowania na terapię dla współuzależnionych: 135 wezwań
d) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie przez
biegłych sądowych w celu wydania opinii o uzależnieniu od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego: 43 osoby

Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie
Serdecznie zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w

konkursie plastycznym
Zadaniem osób przystępujących do konkursu jest
zilustrowanie fragmentu kolędy
„Dzisiaj w Betlejem”
***
„Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają”
***

Kino Baśń zaprasza
„KURCZAK MAŁY”, prod. USA, b.o., czas 77 min
6 i 7 stycznia, godz. 17.00
8 stycznia, godz. 12.30 i 17.00
cena biletu: 10 zł
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e) kierowanie spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego
do Sądu Rejonowego: 26 spraw.
2. Kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe
(sklepy i bary) pod kątem przestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26.10.1982. Kontrola odbywa
się w zakresie: legalności sprzedawanego alkoholu,
niesprzedawania alkoholu osobom nieletnim,
niesprzedawania alkoholu na kredyt i pod zastaw, zgodności
sprzedawanego alkoholu z zezwoleniem, interwencji
w wypadku pisemnych skarg mieszkańców dotyczących
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych oraz
interwencji związanych z innymi nieprawidłowościami:
37 kontroli.
3. Wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży z uchwałą Rady Gminy: 14 postanowień.
4. Opiniowanie inicjatyw, programów proﬁlaktycznych,
zatwierdzanie ich do realizacji: 15.
Obecnie GKRPA opracowuje, jak co roku, „Gminny program
proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na rok
2006.

Liczymy na oryginalne pomysły.
Format i technika prac dowolna.
Mamy nadzieję, że dotrze do nas
wiele ciekawych prac.
Na wszystkie z niecierpliwością czekamy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
odbędzie się 15.01.2006 r.
(o dokładnej godzinie zostaną Państwo poinformowani
telefonicznie)

(Prosimy o czytelne podpisywanie prac: imię, nazwisko
autora, wiek, adres przedszkola, szkoły, imię i nazwisko
instruktora)

Prace prosimy
dostarczyć na adres:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 24,
05-820 Piastów
Tel./faks 723-65-50

Już w styczniu piastowskie dzieci
wraz z rodzinami będą mogły na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury (sala
kina „Baśń”) obejrzeć widowisko muzyczne „Królewna Śnieżka” według
baśni Braci Grimm. Będzie to nasz
pierwszy musical dziecięcy. Trzymamy
kciuki za naszych aktorów, a premiera tuż, tuż – 15 stycznia 2006 r.
godz. 12.30.
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Nowy sztandar dla gimnazjum

Patriotyzm, odwaga i przyjaźń

Tomasz Osiński, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Piastowie

3 października
Gimnazjum nr 2 im.
Bohaterów Powstania
Warszawskiego obchodziło uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły. Trudno
byłoby wymienić wszystkich Gości, którzy
uświetnili swą obecnością nasze święto.
Honorowymi
gośćmi
byli kombatanci, uczestnicy Powstania Warszawskiego, a wśród
nich kpt. Janina Kurowska-Kulesza, Maria Stypułkowska-Chojecka
(KAMA), Tymoteusz Duchowski, Maciej Krokus, Andrzej Kurc,
Wiktor Rzecznik i wielu innych. Zaszczycili nas również swoją
obecnością: starosta powiatu pruszkowskiego, Elżbieta Smolińska, burmistrz Zdzisław Brzeziński wraz z zastępcami: Bernardem Adamowiczem i Ryszardem Wojciulem, przewodniczący
Rady Masta, Grzegorz Szuplewski wraz z zastępcą, Henrykiem
Nowotniakiem, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Związku
Nauczycielstwa Polskiego, zaprzyjaźnionych ﬁrm i instytucji
oraz wszystkich piastowskich placówek oświatowych.
Poświęcony w czasie koncelebrowanej Mszy św. sztandar
przekazał w imieniu gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, prezesa
Związku Powstańców Warszawskich, pan Wiktor Rzecznik,
pierwszy chorąży sztandaru VII Obwodu OBROŻA, członek
Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.
Odbierając sztandar i przekazując go szkolnemu pocztowi,
dyrektor gimnazjum prosił młodzież, aby jego piękna symbolika
na trwałe zapadła w jej serca, a postawa Bohaterów Powstania
Warszawskiego – patriotyzm, odpowiedzialność za słowa i czyny,
odwaga i przyjaźń – stały się wzorem do naśladowania.
W liście skierowanym na moje ręce Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski napisał do młodzieży: „Niech przyświecają
Wam tak liczne przykłady bohaterskich Uczestników Powstania
Warszawskiego, często jakże młodych, którzy poświęcili swoje
życie, abyście Wy mogli pracować i uczyć się jako ludzie wolni, by
kształtować cywilizację miłości”. W takim samym tonie utrzymane
były życzenia od gości, przeplatane często krótkimi wspomnieniami
z Powstania.
Zakończeniem części oﬁcjalnej było wbicie symbolicznych
„gwoździ” w sztandar przez jego fundatorów: panią Elżbietę
Smolińską w imieniu starostwa powiatowego, pana Grzegorza
Szuplewskiego w imieniu Rady Miasta, pana Lecha Sznajdera
w imieniu Zap Sznajder Batterien SA, pana Mieczysława Grzechnika
w imieniu ﬁrmy BAZA, panią Bożenę Grondziel w imieniu Rady

Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 oraz Kasię Tomczuk w imieniu
Samorządu Uczniowskiego. Swoje gwoździe ufundowali również:
pan Zdzisław Brzeziński, burmistrz, pan Bernard Adamowicz,
zastępca burmistrza, pan Ryszard Wojciul, zastępca burmistrza, pan
Grzegorz Szuplewski, przewodniczący Rady Miasta, pan Henryk
Nowotniak, zastępca przewodniczącego Rady Miasta, pan Jan
Olczak, właściciel cukierni, Harcerski Krąg Seniorów im. Szarych
Szeregów w Piastowie, ﬁrma INVERT SYSTEM, Związek
Powstańców Warszawskich, Rada Naczelna Światowego Związku
Żołnierzy AK, Św. Zw. Żołn. AK – Okręg Warszawa oraz Okręg
OBROŻA, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, kardynał
Józef Glemp, Mazowiecki Kurator Oświaty, Miejski Ośrodek
Kultury w Piastowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz
Piastowskie Towarzystwo Tenisowe.
Uroczystości zakończone zostały krótkim montażem słownomuzycznym w wykonaniu uczniów. Ukazywał on w oryginalny
sposób przeżycia uczestników Powstania Warszawskiego od
chwil trudnych – obaw, walki, śmierci – do radosnych: ślubu
i tańca młodej pary powstańczej. Takie było życie codzienne
w powstańczej Warszawie.
Dziękując młodzieży, pani Maria Stypułkowska-Chojecka
powiedziała, że jeszcze nigdy na spotkaniach szkolnych nie była
tak głęboko poruszona. Wzruszenie to udzieliło się wszystkim
uczestnikom spotkania – artystom i widzom, bez względu na
pokolenie, jakie reprezentowali.
Na łamach biuletynu chciałbym podziękować wszystkim
Fundatorom, Sponsorom, Przyjaciołom, Nauczycielom, Rodzicom
i Uczniom za pomoc i czynny udział w uroczystości oraz zapewnić,
że 3 października każdego roku będziemy obchodzili jako Święto
Szkoły.


Bohater z sąsiedztwa

Warszawy. Po akcji, osaczony na moście Kierbedzia, po krótkiej
walce skoczył do Wisły. Niemieckie kule dosięgły go w wodzie.
Miał 22 lata. Pośmiertnie Zbigniew Gęsicki został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Jest to doskonały patron dla młodzieży
uczącej się w naszej szkole. Był to młody człowiek, który
postawiony w sytuacji ekstremalnej, zdał egzamin z człowieczeństwa – wiele cech jego charakteru może służyć za wzór
uczniom naszego gimnazjum. Podtrzymywanie pamięci
o Nim jest naszym obowiązkiem, bo tylko w ten sposób możemy
odwdzięczyć się za to, co dla nas zrobił. W imieniu społeczności
naszego gimnazjum dziękujemy za wszystkie wpłaty. Liczymy
na Państwa oﬁarność.

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 im.
Zbigniewa Gęsickiego „Juno” uprzejmie proszą o wsparcie
ﬁnansowe zakupu sztandaru. W styczniu 2005 r. nasza szkoła
otrzymała imię Zbigniewa Gęsickiego „Juno”, niestety nie mamy
funduszy na sztandar – widoczny dla wszystkich symbol szkoły.
Każda złotówka jest ważna, ponieważ sztandar kosztuje kilka
tysięcy złotych. Proponujemy również zakup tzw. gwoździ, czyli
tabliczek przybijanych na drzewcu sztandaru, na których jest
wygrawerowana informacja o fundatorze. Wszystkich
oﬁarodawców uhonorujemy wpisami w Księdze Pamiątkowej
i na stronie internetowej naszego gimnazjum.
Zbigniew Gęsicki był związany z Piastowem, spędził tu
połowę swojego młodego życia. Był uczestnikiem akcji
„Kutschera”, udanego zamachu na życie Franza Kutschery, kata

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
naszej Przyjaciółki i nauczycielki

śp. Wiesi Zielińskiej
człowieka wielkiego serca, mądrości i dobroci.
Będzie nam Jej bardzo brakowało.
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia.
Nauczyciele, pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 2

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców
z dopiskiem „Sztandar”.
Numer konta: 94 8016 0003 2003 0014 0017 7467


9

BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2005

II Międzynarodowy Festiwal
Koszykówki PIVOT CUP 2005
76 drużyn młodzieżowych, w tym 18 zagranicznych (z Łotwy, Estonii i Słowacji)
rozegrało w dniach 14–17 października prawie
300 meczów w 6 kategoriach (dziewczęta
i chłopcy z rocznika ’94, ’93 i ’92) podczas II
Międzynarodowego Festiwalu Koszykówki
PIVOT CUP 2005.
Impreza, zorganizowana przez Młodzieżowy
Klub Koszykówki przy współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim
Klubem Sportowym PIVOT
i z wykorzystaniem obiektów
oświatowych Piastowa, Pruszkowa, Ożarowa Maz. oraz
Borzęcina, była największym
przedsięwzięciem tego typu
w Polsce. Od czwartkowego
do niedzielnego wieczoru
gromadziła ona ponad 1300
osób: uczestników oraz ludzi
odpowiedzialnych za organizację, sędziowanie, logistykę i bezpieczeństwo.
Należy do nich doliczyć ok. 2 tys. osób, które
obserwowały trzydniowe zmagania młodych sportowców w 7 halach.
Festiwal, któremu towarzyszyły hasła: „Na
sportowo – znaczy bezpiecznie”
oraz „Nie narkotykom, nie
alkoholowi, nie papierosom –
ale tak – koszykówce”, doszedł
do skutku dzięki współpracy
organizatorów z władzami Piastowa, które po raz drugi wpisały
do swoich zadań organizację
takiej imprezy. W sukurs przyszły także władze Ożarowa
Mazowieckiego,
Pruszkowa
oraz starostw: pruszkowskiego
i warszawskiego zachodniego.
W czasie niedzielnych ﬁnałów kibice w wypełnionej
hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 mieli okazję
do zdobycia cennych nagród
za celny rzut do kosza z połowy boiska. Buty
koszykarskie i telewizor zostały wręczone po 14
i 25 próbie rzutu kolejnych osób, które musiały
wcześniej złapać rzucaną w ich kierunku w każdej
przerwie piłeczkę pingpongową. Wręczane
w trakcie uroczystego zakończenia nagrody dla
zawodników i trenerów ufundowali sponsorzy
(Philips, New Balance, Mc Donalds, Coca
Cola, Wedel, Baza Transport, Kodak Express
z Pruszkowa, Komograf, Schmitz Cargobull,
Baler, Tryumf, EWT, Giełda Bronisze, GO Dan,
Cukiernia Olczak, PK druk, PHU TE-ŻEBE
Tomasz Stan) oraz honorowi patroni (Burmistrz
Piastowa, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego,
Komendant Stołecznej Policji, starostwa powiatu
10

Jarosław Kurdziel prezes MUKS „PIVOT”
oraz koordynator Piastowskich Lig Szkolnych

warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego,
Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu,
Polski Związek Koszykówki, Polska Liga
Koszykówki, Kuratorium Oświaty, Huﬁec ZHP
W-wa Praga Północ). Patronami medialnymi
Festiwalu byli: Warszawski Kurier Sportowy,
Przegląd Sportowy i Życie Warszawy.
W doborowym, międzynarodowym towarzystwie bardzo dobrze spisały się wszystkie 4
drużyny Pivot’a Piastów
(dziewczęta z roczników
’92, ’93, ’94 oraz chłopcy
’92), które weszły do
półﬁnałów w swoich
kategoriach. Dziewczęta
z rocznika ’92 dotarły
do ﬁnału. W meczu
o pierwsze miejsce, mimo
uzyskania prowadzenia,
w ostatnich 2 minutach
uległy drużynie ŁKS
Łódź. Nie obroniły więc pierwszego miejsca
zdobytego w ubiegłym roku. Wyniki drużyn
z Piastowa były jednak lepsze niż wszystkich 18
zespołów zagranicznych!
Piastowskie Ligi Szkolne
We wrześniu ruszyła
XII-ta edycja Piastowskich
Lig Szkolnych, czyli Ligi
Szkół Podstawowych oraz
Gimnazjady. Rozegrano już
14 zawodów: w biegach
przełajowych, piłce nożnej,
koszykówce i siatkówce.
W Lidze Szkół Podstawowych
prowadzi SP 1 przed SP 4 i SP
2. W Gimnazjadzie Jedynka
wyprzedziła Dwójkę. Do
czerwca młodzi sportowcy
wystartują w 12 dyscyplinach
sportowych, podzielonych na
74 kategorie medalowe.


Więcej informacji
o turnieju:

www.pivotcup.pl
Informacje o klubie znajdują się na
stronie

www.pivotpiastow.prv.pl

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.
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