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Ludzie już poznają mnie na ulicy
Rozmowa z Markiem Kubickim, Burmistrzem Piastowa
Minęło ponad 100 dni od objęcia przez Pana
funkcji Burmistrza Piastowa. Czym była dla
Pana ta Studniówka?
- Pracowałem w przemyśle i handlu. Po objęciu funkcji burmistrza szybko przekonałem się
jak krępujące są przepisy regulujące cały szereg zagadnień; od szczegółowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego po
prace urzędu miejskiego. Przez ten ponad
trzymiesięczny okres musiałem też dokładnie
poznać swoich współpracowników, tym bardziej, że jest to zespół ludzi związany od
dawna z poprzednimi władzami. Nie ukrywam, iż dostrzegałem wśród nich niepewność wobec nowego szefa. A każdy ma
swoje życie zawodowe i prywatne.

i pozyskiwaniem dodatkowych zewnętrznych, również z Unii Europejskiej.
I co Pan zrobił?
- Dochód miasta musi zapewnić spłatę zaciągniętych kredytów. Zmieniliśmy częściowo budżet racjonalizując wydatki.
Przykładem niech będzie willa Millera, którą
za 3 mln zł zamierzano przekształcić
w przedszkole. Nasza kalkulacja wykazała,
że potrzeba na to 5 mln 700 tys. zł, a taka
kwota pochłonęłaby wszystkie możliwości
kredytowe miasta na 2011 r. Ale inne inwestycje przyspieszyliśmy np. odkładany od
2008 r. remont dachu budynku Gimnazjum
Nr 2. Szukamy jednak oszczędności. Przy-

po kwestie wygody życia, a nawet wizerunku
Piastowa. Trzeba jednak pamiętać, że na to
wszystko są potrzebne fundusze, a generowanie przychodów nie przychodzi łatwo.
Trzeba zatem myśleć, jak już wspomniałem,
także o obniżaniu kosztów.
A gdyby miasto miało przeogromne ﬁnanse to
Pan z pewnością miałby przeogromne plany?
- Namawia mnie pan do marzeń? Mam kilka.
Piastów nie ma zbyt wielu terenów pod inwestycje. Pomimo to chciałbym do końca tej kadencji wybudować basen miejski. Moją
uwagę kieruję m.in. na zapewnienie Ośrodkowi Zdrowia możliwości przeprowadzania
zabiegów rehabilitacyjnych i specjalistycznych
usług medycznych. Planuję także wspomóc
Miejski Ośrodek Kultury tak, by mógł swą

Zastępca Burmistrza Miasta
Krzysztof Smolaga
tel.: 22 753 91 54
e-mail: k.smolaga@piastow.pl
Przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek w godzinach14.00-17.30
Zastępca Burmistrza Miasta
Zdzisława Zielińska
tel.: 22 723 64 97
e-mail: z.zielinska@piastow.pl
Przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek w godzinach 14.00 – 17.30

Dlaczego postanowił Pan wystartować w wyborach i zostać Burmistrzem?
- Znałem relacje pomiędzy Zarządem Miasta
a Radą Miejską. Drażniło mnie trochę wyalienowanie poprzednich władz sprawujących
swe funkcje od 1990 r., pewien rodzaj zerwania więzi z mieszkańcami Piastowa. A przecież mieszkam tu od 1964 r, ukończyłem LO
im. A. Mickiewicza, znam ludzi i otoczenie.
Na ile jest Pan zwolennikiem kontynuacji zamierzeń poprzednich władz Piastowa? Wyniki
wyborów wykazały spore oczekiwania zmian?
- Moje działania są konsekwencją budżetu
przygotowanego na 2011 r. przez poprzedników. Niestety miał on jedną podstawową
wadę: nie został zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w odniesieniu
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2010-2019. RIO orzekła nieważność
uchwały przyjmującej ten budżet. Obowiązujące przepisy ustawy o ﬁnansach publicznych stanowią wyraźnie, iż nie można
uchwalać budżetu, w którym łączny koszt
zobowiązań ﬁnansowych i wydatków bieżących przekracza dochody. Ustawa ma za
zadanie dyscyplinowanie samorządów
w wielkości zaciąganych kredytów dla zachowania płynności ﬁnansowej, ale jednocześnie bardzo ogranicza dalszy rozwój.
Czeka nas dużo pracy nad racjonalnym
gospodarowaniem posiadanymi funduszami
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kładem może być poprawa termoizolacji
obniżająca koszty eksploatacji obiektów
oświatowych, czy korzystanie z nowych
technologii, tańszych w budowie i później
w eksploatacji a jednocześnie zapewniających wysoki standard użytkowy i estetyczny, np. przedszkola modułowe.
Co w chwili obecnej jest największą przeszkodą?
- Codziennie pojawiają się nowe tematy. Zauważam, że najczęściej daje o sobie znać dokumentacja wynikająca z zachowań innych
instytucji, np. z ZTM w sprawie dopłat do kolei
i autobusów, za duże koszty linii L-12, z której
póki co zrezygnowaliśmy, ale poszukujemy
lepszego i tańszego rozwiązania lokalnego
transportu publicznego. Konsekwentnie rozpracowujemy każde zagadnienie. Oczekiwania mieszkańców Piastowa są naprawdę
duże. Zastanawiam się czasem, co robiono
przez tyle lat, np. w sprawie mieszkalnictwa
komunalnego? A przecież już podjęliśmy rozmowy z pruszkowskimi Towarzystwami Budownictwa Społecznego na temat budowy
mieszkań przy ul. Sułkowskiego. Ustalamy
wzajemne relacje i warunki ﬁnansowe. Oszacowaliśmy, że 80 lokali rozwiązałoby obecny
problem mieszkalnictwa społecznego. Nadal
jednak jest wiele spraw; od jakości dróg, problemów z odwodnieniem dużej części miasta,
zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolach

ofertą zainteresować mieszkańców na tyle, by
popołudnia i weekendy woleli spędzać
w Piastowie. Chciałbym zapewnić piastowskim emerytom i rencistom ciekawsze i intensywniejsze formy spędzania wolnego czasu.
Oni bowiem, w przeciwieństwie do większości ludzi młodych, są na miejscu. Wiążą
z Piastowem całe swoje życie. Młodzi są z natury wieku bardziej mobilni, ekspansywni i niezależni. Chciałbym oczywiście zrobić także
i coś dla nich, choćby kręgielnię, skatepark
czy wspomniany basen-kąpielisko.
Ma Pan dobry kontakt z mieszkańcami?
- Myślę, że tak. Szczególnie tymi, z którymi
mam kontakt w urzędzie miasta. Niedawno
mieliśmy spotkanie z mieszkańcami Piastowa.
Chciałbym, aby takie spotkania odbywały się
cyklicznie, co 3 miesiące. A przecież ja też jestem piastowianinem. Wracam do domu, przebieram się i wychodzę na spacer po mieście.
Znam przez to sporo osób a nie ukrywam, że
lubię popatrzeć, sprawdzić, skontrolować jak
ﬁrmy wykonują powierzone im przez miasto
zadania. Zza biurka niewiele widać. Dlatego
lubię osobiście przekonać się, co w trawie
piszczy. No i mam tę przyjemność, że ludzie
już poznają mnie na ulicy i czasami przedstawiają swoje uwagi.

Rozmawiał: Bogdan Koblański
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Wyznaję zasadę, że człowiek nie żyje sam
Rozmowa z Marią Ziółek, Przewodniczącą Rady Miejskiej Piastowa
Jak ocenia Pani wyniki ostatnich wyborów
samorządowych?
- Wybory w Piastowie przyniosły dość niespodziewane dla wszystkich rezultaty. Moim
zdaniem były one wyrazem długo oczekiwanych zmian w zarządzaniu miastem. Odzwierciedlenie tych nadziei widzimy
w składzie Rady Miejskiej. Mieszkańcy Piastowa dokonali wyboru, który zaowocował
niespodziewaną współpracą PIS-PO-PDP.
Uważam, że właśnie po ostatnich wyborach
oczekują oni od nowej władzy szybszych
przemian i nowej koncepcji rozwoju miasta,
Rada Miejska, której Pani przewodniczy, to
grono ludzi z wiedzą i doświadczeniami.
Jaki wpływ mogą one mieć na prace Rady?
- Obecna Rada Miejska składa się z wielu
nowych radnych, którzy wnieśli świeże spojrzenie i tchnęli ducha w jej prace. Mają ciekawe pomysły, które tworzą nowe
możliwości, szczególnie poprzez większe
otwarcie na potrzeby naszej lokalnej społeczności. Wprowadziliśmy otwarte spotkania z mieszkańcami miasta, podczas
których informujemy o dzialaniach podejmowanych przez Radę i władze miasta. Odbyły
się już one kilkakrotnie, a planowane są następne. Cieszą się one zainteresowaniem
i sporą frekwencją. Widać wyraźnie, że losy
miasta nie są nikomu obojętne. Myślę, że
jako wszyscy radni będziemy razem
i aktywniej niż dotychczas współpracować
na rzecz piastowskiej społeczności. Nowe
koncepcje rozwoju miasta muszą opierać
się na naszej wzajemnej współpracy.

one nastawione na poprawę stanu dróg,
budowę nowych jezdni i remonty dróg już
istniejących, ożywienie komunikacji miejskiej, udrożnienie służby zdrowia, zwłaszcza
w odniesieniu do opieki specjalistycznej,
oraz ułatwienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. Bardzo ważną sprawą dla
miasta i mieszkańców jest budowa mieszkań socjalnych, budowa nowego Miejskiego
Ośrodka Kultury, który stałby się wizytówką
miasta i poprzez organizowanie koncertów,
festiwali, spotkań, wernisaży czy wystaw
promowałby nasze miasto. Istotna jest również budowa przedszkola, efektywna
pomoc mieszkańcom ze strony Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, walka z hałasem a nawet położenie ścieżek rowerowych. Trzeba stworzyć możliwości
spędzania wolnego czasu młodzieży naszego miasta, rodzinom, uporządkować
parki, zadbać o bezpieczeństwo nas
wszystkich. Dać pole do działania młodym
ludziom poprzez powołanie Rady Młodych,
jako rady opiniotwórczej, konsultacyjnej,
wspierającej Radę Miejską swoimi pomysłami. Ważne jest więc zaktywizowanie jak
najszerszego grona osób, które z zaangażowaniem działałyby wspólnie z nami na
rzecz Piastowa. Istotne jest więc ożywienie
i zainteresowanie mieszkańców Piastowa
losami własnego miasta. Jeżeli się to uda,
to poprawią się także wzajemne relacje
i cele. To są dla mnie najistotniejsze priorytety wobec oczekiwań społecznych, do realizacji których bardzo chciałabym się
przyczynić.

Czy nowa Rada Miejska ustaliła już jakieś
konkretne cele, do których zmierza?
- Pragniemy działać sukcesywnie w miarę
posiadanych środków i możliwości ﬁnansowych miasta. Zajęliśmy się przede wszystkim zaktualizowaniem potrzeb piastowian.
Okazało się, że mimo upływu lat nadal są

Przewodniczy Pani Radzie Miejskiej Piastowa. To trudna rola?
- Zdecydowałam się być Przewodniczącą
Rady Miejskiej ponieważ chciałam podjąć
pracę na rzecz polepszenia warunków życia
mieszkańców.
Od 2002 roku jestem radną, i dzięki pracy

Radni VI kadencji Rady Miejskiej Piastowa

Olejnik Iwona Maria - Platforma Obywatelska
Sarnacki Tomasz - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa
Łęcka Ewa - Platforma Obywatelska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Szuplewski Grzegorz - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa
Urbaniek Elżbieta - Prawo i Sprawiedliwość
Wójcikowska Katarzyna - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa
Zaleśny Jacek - Niezrzeszony
Zawiślak Wojciech - Porozumienie Dla Piastowa - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Ziółek Maria - Prawo i Sprawiedliwość - Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Brzeziński Zdzisław - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa
Czyż Aneta Renata - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa - Przewodnicząca Komisji Oświaty
Dymek Kazimierz - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa
Idźkowska Maria - Prawo i Sprawiedliwość - Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
Jankowski Krzysztof - Platforma Obywatelska - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Kaleta Bogusław - Prawo i Sprawiedliwość - Przewodniczący Komisji Budżetu
Korczak Agata - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa
Jackowska Urszula - Porozumienie Dla Piastowa
Kwatek Monika - „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządow
Latek Marek Witold - Platforma Obywatelska
Lewandowicz Stanisław – Porozumienie Dla Piastowa Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Makowski Maciej - Platforma Obywatelska

Telefon do Rady Miasta: (22) 723 60 70 wew. 0
Godziny przyjęć Przewodniczącej R. M: codziennie od godziny 16.00 – 18.00

w samorządzie poznałam bardzo dobrze
potrzeby i oczekiwania mieszkańców
miasta. Zdobyte doświadczenie spowodowało, że wyznaję zasadę, iż człowiek nie
żyje sam dla siebie, ale także dla innych.
Dzielę się więc moją wiedzą, umiejętnościami, zarówno z radnymi, jak i ze wszystkimi mieszkańcami. Dawniej działałam
w opozycji Rady Miejskiej, co uwrażliwiło
mnie zwłaszcza na ludzką biedę i krzywdę,
wobec której nie mogę być obojętna. Staram się także wspierać Radę tym doświadczeniem, niemniej jednak bardzo wiele od
wszystkich się uczę. Praca w Radzie daje
mi wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy
uda się pokonać trudności w konkretnych
sprawach jak na przykład pomoc w załatwieniu pomieszczenia dla Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów. Koło to istnieje w Piastowie od lat i od dawna boryka
się z kłopotami lokalowymi, a należy dodać,
że liczy wielu członków.
Co, Pani zdaniem, powinno wyznaczać kryteria współpracy radnych obecnej kadencji
z burmistrzem, a szerzej, urzędem miasta?
Współpraca ta powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, profesjonalizmie, dogłębnej analizie problemów w kontekście ich
rozwiązywania, a także porozumieniu
i sprawnym przepływie informacji.
Co, Pani zdaniem, należałoby zrobić, aby
Piastów nie był postrzegany jako sypialnia
Warszawy?
Należałoby zintegrować mieszkańców
wokół działań na rzecz naszego miasta.
Trzeba więc stworzyć młodzieży i rodzinom
możliwości spędzania wolnego czasu,
uporządkować parki, zadbać o bezpieczeństwo nas wszystkich. Ważne jest zaktywizowanie jak najszerszego grona osób,
które z zaangażowaniem działałyby wspólnie z nami na rzecz Piastowa. Istotne jest
więc ożywienie i zainteresowanie mieszkańców Piastowa losami własnego miasta.
Jeżeli się to uda, to poprawią się także
wzajemne relacje i cele.
Rozmawiał Bogdan Koblański
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zaciągany dáug
poĪyczki
kredyty
emisja obligacji
spáata udzielonych poĪyczek
nadwyĪka budĪetowa z lat poprzednich
wolne Ğrodki
Rozchody
spáata dáugu
poĪyczki
kredyty
nadwyĪka budĪetowa z lat poprzednich
wolne Ğrodki
wykup obligacji
poĪyczki do udzielenia
Wynik budĪetu (+ nadwyĪka; - deficyt)
Finansowanie deficytu
poĪyczki

Przychody

PrzedsiĊwziĊcia ( programy, projekty, zadania wieloletnie)
- jak w zaáaczniku nr 2

majątkowe

PrzedsiĊwziĊcia ( ciągáoĞü dziaáania jednostki) - jak w
zaáaczniku nr 2

wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki
bieĪące
obsáuga dáugu
gwarancje i porĊczenia
wynagrodzenia i skáadki od nich naliczane

Dochody

Wyszczególnienie

bieĪące
majątkowe
w tym sprzedaĪ majątku

Tabela nr 1

w tym

Ciąg dalszy na stronie 5

lp.

W związku z powyższym Burmistrz
Piastowa po wnikliwej i szczegółowej
analizie budżetu skorelowanego z planami inwestycyjnymi przedstawił do zatwierdzenia Radzie Miejskiej nowy
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2010-2019 wraz z planem
wydatków inwestycyjnych na rok 2011.

w tym

2010*

-10 012 353
10 012 352
0

1 012 200

11 024 553
6 614 081
0
6 614 081
0
0
1 794 732
2 615 740
1 012 200
1 012 200
0

x

14 671 953

x

613 448

52 306 076
50 752 705
1 553 371
846 138
62 318 429
47 646 476
126 307
0
24 512 691

2011

-6 707 208
6 707 208
0

2 079 940
0

8 787 148
4 800 000
0
4 800 000
0
0
0
3 987 148
2 079 940
2 079 940
0
0

327 787

8 648 808

1 353 581

626 364

53 980 866
52 629 266
1 351 600
739 500
60 688 074
52 039 266
798 900
0
26 645 413

2013

0
1 751 560

0
2 172 869

1 751 560
0
0

0
1 751 560
1 751 560

1 781 560
0
0

0
1 781 560

1 781 560
1 781 560

0

0

3 727 196

0

651 230

0
0

0

2 172 869
0
0

2014
58 094 560
57 094 560
1 000 000
600 000
56 313 000
52 585 804
600 000
0
30 114 915

0
0

259 188

2 664 686

0

638 460

56 677 619
55 437 161
1 240 458
600 000
54 926 059
52 261 373
899 990
0
29 237 781

2 172 869
2 172 869

0
0

259 188

827 395

2 000 000

625 942

55 295 238
53 954 780
1 340 458
600 000
53 122 369
52 294 974
1 174 713
0
28 386 195

2012

na lata 2010 - 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piastowa

2 081 092
0
0

0
2 081 092

2 081 092
2 081 092

0
0

0

4 304 007

0

1 281 092
0
0

0
1 281 092

1 281 092
1 281 092

0
0

5 734 536

0

677 540

31 948 913

664 255

31 018 362

2016
61 035 597
60 117 597
918 000
0
59 754 505
54 019 969
537 000

59 546 924
58 546 924
1 000 000
0
57 465 832
53 161 825
600 000

2015

1 281 092
0
0

0
1 281 092

1 281 092
1 281 092

0
0

6 562 667

0

691 090

32 907 380

62 998 787
62 080 787
918 000
0
61 717 695
55 155 028
398 400

2017

588 417
0
0

0
588 417

588 417
588 417

0
0

8 555 547

0

704 912

33 894 602

64 155 524
63 164 624
990 900
0
63 567 107
55 011 560
159 800

2018

0
0
0

0

0
0

0
0

9 613 223

0

704 912

34 911 440

65 728 662
64 948 662
780 000
0
65 728 662
56 115 439
159 800

2019

Zaáącznik do uchwaáy
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku

W uzasadnieniu RIO podała, iż: „...na
podstawie analizy cyt. wyżej uchwały
w roku 2014 nie została zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, który to przepis zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach
publicznych mają zastosowanie po raz
pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok
2014. W myśl cyt. art. 243 ust. 1 organ
stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że
łączna kwota spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych oraz kosztów ich
obsługi do planowanych dochodów
ogółem budżetu przekroczy średnią
arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem budżetu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Piastowa wynikający z w/w art. 243 w roku 2014
wynosi, zgodnie z przedłożoną Prognozą, 0,0546, podczas gdy maksymalny limit obciążeń budżetu spłatą
długu w tym roku kształtuje się na poziomie 0,0393, a więc niższym o 0,0153 od
dopuszczalnego.”

w tym

W dniu 10 lutego 2011 roku na sesji
Rady Miejskiej w podjęto uchwałę Nr
V/16/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2010-2019.
Opierała się ona na założeniach finansowych poprzednich władz miasta.
Niestety, w dniu 15 marca 2011 roku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło o nieważności ww.
uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 243 ust. 1 w związku z art.
226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).

w tym
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Poprawiony budżet - uchwalony

Na sesji w dniu 19 kwietnia br. Rada Miejska w Piastowie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finasową
na lata 2010 - 2019 (tabela 1) oraz Plan Wydatków Inwestycyjnych na rok 2011 (tabela 2)

0,0218

x

x

ObciąĪenia spáatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach
publicznych - czĊĞü wzoru w treĞci:
(R + O)/D

Limit obciąĪeĔ budĪetu spáatą dáugu, kosztami jego obsáugi
oraz porĊczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych - Ğrednia z trzech
poprzednich lat

Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie
moĪe byü ze znakiem "minus"

IX.

X.

XI.

XII.

15,71%

Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005r (max 60%)

VIII

0

spáata udzielonych poĪyczek

5
0

Dáug spáacany z nadwyĪki budĪetowej

* plan wg sprawozdania za III kw.

0

Dáug spáacany wolnymi Ğrodkami

1 012 200

0

Dáug spáacany z emisji obligacji

Dáug spáacany z nadwyĪki budĪetowej z lat
poprzednich

0

0

Dáug spáacany nowozaciąganym dáugiem

Dáug do spáaty w danym roku

2,18%

0

0

0

0

0

0

2 079 940

x

x

0,0533

20,26%

5,33%

10 937 682

8 217 622

Dáug / Prognoza kwoty dáugu

2011
4 800 000
0
0
0
1 907 208
0
0
0

2010*
6 614 081
0
0
782 531
2 615 740
0
0
0

Wyszczególnienie

kredyty
emisja obligacji
spáata udzielonych poĪyczek
nadwyĪka budĪetowa z lat poprzednich
wolne Ğrodki
Przeznaczenie nadwyĪki
spáata zaciągniĊtĊgo dáugu
udzielenie poĪyczek

Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005r (max 15%)

Sposób sfinansowania spáaty dáugu

VII
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lp.
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0

0

0

0

0
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x

x

0,0605

15,85%

6,05%
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0
0
0
0
0
2 172 869
2 172 869
0

2012

0

0

0

0

0

0
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x

x

0,0468

12,37%

4,68%
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0
0
0
0
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1 751 560
0

2013

0

0

0

0

0

0

1 781 560
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x

x
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0
0
0
0
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0

0

0

0

0

0
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0,0201

0,0651

0,0450

x

x
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0
0
0
0
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0
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0

0

0

0

0

0
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0,0519
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x

x
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0
0
0
0
0
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0

2016

0

0

0

0

0

0
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0,0661
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0,0267

x

x
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0
0
0
0
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0

0

0

0

0
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0,0884
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x

x

0

0
0
0
0
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2018

0,1099

0,1123
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x

x

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Wyszczególnienie

lp.

2010*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

WielkoĞci kontrolne i informacyjne
A.

Limit obciąĪeĔ budĪetu spáatą dáugu, kosztami jego obsáugi oraz
porĊczeniami i gwarancjami-Ğrednia z trzech lat

x

0,1456

0,0836

0,0470

x

x

x

x

x

x

B.

Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014
nie moĪe byü ze znakiem "minus"

x

0,0923

0,0230

0,0002

x

x

x

x

x

x

C.

(Dochody bieĪące + sprzedaĪ majątku - wydatki bieĪące) /
dochody ogóáem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku
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0,0879
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0,1271

0,1344

D.

Równowaga budĪetowa D+ P - W - R = 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

RóĪnica dochody bieĪące + nadwyĪka z lat ubiegáych+ wolne
Ğrodki - wydatki bieĪące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie
moĪe byü ze znakiem "minus"

F.

Obsáuga dáugu związana z UE

G.

Spáata dáugu związana z UE

H.

Gwarancje i porĊczenia związane z UE -sam. os. prawne

I.
J.
K.
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5 385 099

x

x

6 097 628

x

6 925 759

x

8 153 064

x

8 833 223

x

Dáug na koniec roku związany z UE.
Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005r (max 15%) bez UE
Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005r (max 60%) bez UE

2,18%

5,33%

6,05%

4,68%

x

x

x

x

x

x

15,71%

20,26%

15,85%

12,37%

x

x

x

x

x

x

L.

(R + O) / D bez UE

0,0218

0,0533

0,0605

0,0468

0,0410

0,0450

0,0298

0,0267

0,0117

0,0024

à

Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014
nie moĪe byü ze znakiem "minus" - bez UE

x

0,0923

0,0230
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0,0030

0,0201

0,0519

0,0661

0,0884

0,1099

M

Przypadające na jednostkĊ kwoty zobowiązaĔ związków j.s.t.

x

x

x

x

* dotyczy planu trzech kwartaáów 2010 roku
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Najpierw rodzina, potem MOPS
Ze statystyk, jakimi dysponuje Urząd Miasta wynika, że około 18 procent mieszkańców naszego miasta to osoby powyżej 60-go roku życia.
W Piastowie zameldowanych jest na stałe
3973 osób w wieku poprodukcyjnym, ze
znaczną przewagą kobiet. Osób całkowicie samotnych jest niewiele. Znacznie
rośnie liczba spraw związanych z umieszczaniem osób starszych w Domach Pomocy Społecznej (obecnie MOPS opłaca
pobyt około 15 osób). Przeciętnemu
mieszkańcowi Piastowa liczba ta może
się wydawać niewielka. Ale w skali roku
za osoby te gmina płaci 300 tysięcy złotych. A problem rośnie. W związku z tym
nie powinien dziwić fakt, iż pracownicy
socjalni mediują z rodzinami temat takiej
organizacji życia rodzinnego, aby jak najdłużej zatrzymać osobę chorą w domu
rodzinnym. Podobnie rzecz ma się z osobami wymagającymi usług opiekuńczych.
Ich także jest coraz więcej.
Rola pracownika socjalnego
Tempo współczesnego życia wymusza na
rodzinach osób w wieku podeszłym radykalne wybory życiowe. Pytanie: jaka jest
w tych sprawach rola pracownika socjal-

nego? Zgodnie z ustawą winien on dokonywać wnikliwej analizy sytuacji socjalnobytowej podopiecznego. Często jednak
działania te spotykają się z oporem,
a nawet negatywnym nastawieniem
członków rodziny osoby starszej. Czy
osoba posiadająca liczną rodzinę, często
kilkoro dzieci, będąca nierzadko skonfliktowana z nimi powinna dożywać sowich
lat w instytucji opiekuńczej? Potocznie
rzecz ujmując najpierw rodzina a potem
instytucja Pomocy Społecznej winna pomagać najbliższym. Uświadamianie roli
MOPS w życiu społeczności lokalnej jest
szczególnie ważne dla zmiany wizerunku
naszej instytucji i powszechnej świadomości na temat ofert Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Problem choroby Alzheimera
Na terenie Piastowa mieszka około
osiemdziesięciu osób dotkniętych chorobą Alzheimera. O chorobie tej mówi się
coraz głośniej w mediach. Mało kto jednak, z osób które nie zetknęły się z tym

problemem, zdaje sobie sprawę jak wyniszczającą dla całej rodziny jest to choroba. Nie tylko konieczność opieki nad
chorym, praktycznie 24 godziny na dobę,
ale zmierzenie się z poczuciem bezradności, negatywnymi emocjami oraz świadomością, że znana im osoba praktycznie
przestaje istnieć, sprawiają, że nawet po
śmierci osoby chorej rodzinie trudno znaleźć się w nowej sytuacji. Według szacunków MOPS około 300 Piastowian
osobiście zetknęło się z tym problemem.
Istnieją cenne inicjatywy społeczne, które
zmierzają do integracji środowiska tych
osób. MOPS ze swojej strony deklaruje
chęć pomocy w zintegrowaniu tego środowiska i stworzenia grup samopomocowych na terenie miasta. Działające
w Warszawie organizacje mogą służyć
radą i pomocą, nie są jednak w stanie
rozwiązać lokalnych problemów tego środowiska. Wymiana doświadczeń, możliwość rozmowy czy pomocy ze strony
osób, które znają problem osobiście jest
w sytuacji tych osób bezcenna.

Katarzyna Stencka-Olaszek,
Kierownik MOPS

Streetworker
- poszukiwanie nowych dróg
Dokładniejsze obserwacje wykazują, iż w sferze przeciwdziałania
uzależnieniom coraz bardziej problematycznym staje się brak
w Piastowie przedsięwzięć skierowanych bezpośrednio do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym
Dostrzegając możliwą do wypełnienia niszę,
z inicjatywy pełnomocnika ds. proﬁlaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pragniemy
uruchomić
pilotażowy program skierowany do „trudnej
młodzieży” polegający na dotarciu do grupy
dzieci z ulicy w ich naturalnym środowisku
– blokowiska, podwórka.
Program wykorzystujący doświadczenia
„pedagogów ulicy”, dedykowany będzie
młodzieży, która nie odnajduje się, bądź z
różnych powodów nie może uczestniczyć w
zorganizowanych zajęciach. Proponujemy
im alternatywne, efektywne formy spędzania
wolnego czasu, połączone z poznawaniem
nowych właściwych norm i wartości.
Pedagog ulicy - streetworker - to osoba wykorzystująca jedno z narzędzi w systemie
pomocy społecznej wobec tych grup spo-
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łecznych i osób, które z różnych przyczyn
same nie zgłaszają się do instytucji pomocowych z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych. Takimi osobami są „dzieci
ulicy”, dzieci zupełnie inne niż podopieczni
świetlic. U nich zaburzenia zachowania występują w większym stopniu. Wobec tych
osób wymagania w świetlicach są jednak
zbyt rygorystyczne. Nie będą sprzątać ani
odrabiać w świetlicy lekcji, bo zaliczają
przedmioty pod koniec roku lub zdają egzaminy komisyjne. Nie przestrzegają harmonogramu dnia. Żyją z dnia na dzień. I to
właśnie dla nich przeznaczony będzie ten
program.
Od wielu już lat dokonania na tym polu ma
Świetlica Środowiskowo–Integracyjna „Dom
Jana Pawła II”. To tam grono dzieci i młodzieży znalazło swój drugi dom. Miejsce, w

którym pozbawiane stresu dnia codziennego mogą odrobić lekcje, zjeść posiłek,
efektywnie spędzić wolny czas. To tam
dzieci uczą się nowych wartości, umiejętności odnalezienia się w trudach dnia codziennego, radzenia sobie z napotkanymi
problemami. Szkolenie ma charakter psychoedukacyjny, ma pobudzić motywację do
aktywności życiowej poprzez organizowanie
doświadczeń odnoszących się do świata
potrzeb, wartości, celów, rozwijając przy
tym niezbędne do działania umiejętności indywidualne poszczególnych uczestników.
Szkolenie obejmuje także wyrównywanie
deﬁcytów umiejętności osobistych w tym
np. dbania o siebie, realizowania potrzeb,
przyjmowania odpowiedzialności za swoje
działania itp.
Mariusz Bogucki, Joanna Szczuka

‘
Społeczenstwo

Teraz Piastów Nr 1 (1) 2011

MOK: Wystawa, którą warto obejrzeć

JESTEM Z WAMI!
Jan Paweł II – ks. Karol Wojtyła - już za chwilę, 1 maja, będzie
beatyfikowany! Biliśmy mu brawo, przeżywaliśmy Jego pielgrzymki
do Polski i po całym świecie. Byliśmy dumni z Niego i z siebie, że
to nasz papież, że to nasz rodak. Bo nigdy nas nie zawiódł.
W trakcie ceremonii pogrzebowej, jaka odbyła się w piątek, 8 kwietnia 2005 r. trumnę
z prostych desek z drewna cyprysowego
(symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost
na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. Czy ktoś z nas zdawał sobie sprawę,
że wołanie obecnych tam tłumów „Santo
subito” ziści się tak szybko?
Czy teraz, po sześciu latach, potraﬁmy sami
wobec siebie zrozumieć doniosłość tego wydarzenia? Czy w dobie wszechobecnych mediów i Internetu, w zalewie dnia codziennego
dociera do nas wyjątkowość Jana Pawła II?
A przecież nie dlatego, że pogrzebową mszę

świętą koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów, biskupów i patriarchów
katolickich, 200 prezydentów i premierów,
a przewodniczył jej dziekan kolegium, kardynał Joseph Ratzinger.
„To wielka rzecz, że beatyﬁkacja odbędzie się
w święto Bożego Miłosierdzia. On bardzo kochał to święto. Bardzo wiele dla niego uczynił.
Byłem świadkiem pierwszych zmagań Jana
Pawła II, jeszcze jako biskupa krakowskiego,
o święto Bożego Miłosierdzia” – podkreślał
niedawno abp Stanisław Nowak metropolita
częstochowski, wychowanek, uczeń i współpracownik Jana Pawła II.

Czy obecny papież, Benedykt XVI wiedział o tym
wyznaczając datę beatyﬁkacji na 1 maja? Może
tak, może nie. To nieistotne. Dla nas, Polaków,
najważniejsze jest przekonanie, że Janowi Pawłowi II zawdzięczamy tak dużo w wymiarze osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym.
Oglądając wystawę w Miejskim Ośrodku Kultury
w Piastowie można będzie wspomnieć Jana
Pawła II, jego słowa i naukę. Prezentowana tam
– z okazji beatyﬁkacji - wystawa z pewnością pozostanie w pamięci niejednego z nas. Wystawę
opracował Krzysztof Będkowski. Zapraszamy!
Zdzisława Zielińska

Poczet przedsiębiorców Piastowa
Cukiernię Jana Olczaka znają wszyscy piastowanie. Ale chyba
niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że firma ta będzie w przyszłym roku obchodzić 70-lecie swego istnienia. O jej historii rozmawiamy z jej współwłaścicielem, seniorem piastowskich
przedsiębiorców, panem Janem Olczakiem.
Od czego wszystko się zaczęło?
- Nasza cukiernia kontynuuje tradycje zakładu,
który
rozpoczął
działalność
jeszcze
w czasie okupacji, w roku 1942. W 1968 przystąpiłem do spółki „Pracownia cukiernicza Wąsowicz”. Do wspólnego przedsięwzięcia
wniosłem trzy podstawowe w tej branży urządzenia: miesiarkę, ubijaczkę i dzielarkę. Było
skromnie. Mieliśmy jednego pracownika,
a ﬁrma mieściła się na 60 m. kw.
Ale w latach 70-tych ﬁrma zaczęła się rozwijać?
- Zależy jak na to spojrzymy. Był zbyt, ale
i ogromne trudności w zaopatrzeniu w surowce. Wszystkie półprodukty były z przydziału, ciągle trzeba było zabiegać o towar do
produkcji a panami sytuacji były – jak w całym
kraju – powiatowe i wojewódzkie Wydziały
Przemysłu i Handlu. Dzisiaj to może śmieszyć,
ale pamiętam np. ciągłe problemy z pozyskaniem śmietany. Mimo to nie mogę powiedzieć,
że prywatny biznes w czasach socjalizmu nie
funkcjonował. Istniał i rozwijał się dzięki olbrzymiemu wysiłkowi w pokonywaniu podstawowych trudności. Prawdziwą zmorą był tzw.
domiar, czyli opodatkowanie zbyt dużych –
zdaniem administracji ﬁnansowej – zysków
z prowadzonej działalności. Ale mimo to oceniam tamte czasy jako okres prosperity dla rzemiosła. Były cechy, byli mistrzowie w swoim
zawodzie i uporządkowane zasady konkuren-

cji. Sporo widziałem będąc od 1968 r. członkiem Komisji Odwoławczej Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Po kilku latach postanowiłem coś zrobić i wraz
z kolegą-cukiernikiem zainicjowaliśmy powołanie do życia Branżowego Cechu Rzemiosł
Spożywczych zrzeszającego samych cukierników.
No to w latach 80-tych było już lepiej?
- Wprost przeciwnie. W 1989 r. zniesiono
obowiązek posiadania dyplomu mistrzowskiego. Wszystko się pomieszało. Cukiernię
mógł otworzyć hydraulik a hydraulikiem
mógł zostać cukiernik. Zaczęło to odbijać
się na prestiżu branży. Ale wtedy miałem już
inne cele. W 1984 zostałem zastępcą, a od
1987 roku przewodniczącym Rady Miejskiej
Miasta Piastowa.
Odezwała się w Panu żyłka społecznika?
- Proszę Pana, myślę, że przez 5 lat zrobiliśmy
naprawdę dużo. Czy Pan wie jak walczyliśmy
o budowę wiaduktu? Przyjechał kiedyś Wojciech Jaruzelski do ZAP. Dogadaliśmy się z kolejarzami. Zaczęli przetaczać wagony,
a delegacja stała pod szlabanem przy torach
ponad godzinę. No i udało się przekonać stosowne władze, że wiadukt jest w Piastowie absolutnie niezbędny.
Od 22 lat jest Pan prezesem Cechu Rzemiosł
Spożywczych, od 21 lat - jako współzałożyciel
- Prezesem Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP. Jest Pan wiceprezy-

dentem Światowej Unii Cukierników, starszym
Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie,
wiceprezesem Mazowieckiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości oraz członkiem komisji odwoławczej przy Izbie Skarbowej. Od lat jest
Pan członkiem Rady Programowej „Przeglądu
Piekarskiego i Cukierniczego”. Nie jest Pan trochę zmęczony?
- Może troszeczkę. Ale nie jestem sam.
Od 1987 r. moim wspólnikiem – jeszcze
na 3. roku studiów - został mój syn,
Adam. Teraz zakład zatrudnia blisko 30
pracowników na ponad 500 m. kw.
A w przyszłości mam nadzieję firmę poprowadzi wnuczek, także Adam, choć
teraz ma zgoła inne zainteresowania
– w zeszłym roku został Mistrzem Polski
amatorów w klasie junior w wyścigach
motocyklowych enduro i cross country.
A piastowanie mają ciągle swe ulubione
ciastka?
- Różnie bywa. Są tradycjonaliści: szarlotka,
napoleonka, bezy, torty itp. Ale zauważyliśmy,
że jest też spora rzesza Klientów zdecydowana razem z nami próbować nowych smaków i kompozycji i właśnie ta różnorodność
w naszym zawodzie jest najpiękniejsza. Cieszymy się , że możemy już od tylu lat codziennie „osładzać życie” mieszkańcom naszego
pięknego miasta.
Rozmawiał Bogdan Koblański
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Poznaj swojego dzielnicowego

Od lewej: sierż. Mariusz Jurusik, mł. aspirant Artur Polak, mł. aspirant Michał Koperski, mł. aspirant Dariusz Karczewski

Sektor/rejon Nr VII/21 sierżanta Mariusza Jurusika
Nr tel. służbowego: 0 600 997 515, 22 723 64 47 wew. 19
Strona wschodnia Al. W. Polskiego nr parzyste od nr 2 do granic
Piastowa z Warszawą Ursus, wiadukt, L. Okulickiego po stronie
północnej, ul. Warszawska do nr 26, i numery nieparzyste do nr
39 włącznie, granica rejonu 20 z rejonem 22 i 23 wzdłuż torowiska, teren stacji PKP w całości.

Sektor/rejon Nr VII-VIII/22 mł. aspiranta Artura Polaka
Nr tel. służbowego: 0 600 997 509, 22 723 64 47 wew. 17
Osiedla M. Reja, ul. Warszawska od nr 28 aż do granicy z Pruszkowem, Al. Tysiąclecia numery parzyste od nr 2 do ul. Grunwaldzkiej (nr parzyste), tereny przemysłowe przy ul. Warszawskiej od nr
41 do granicy z Pruszkowem (ZAP i STOMIL), osiedle przy ul. J.
Poniatowskiego od nr 1 do końca ulicy, ul Grunwaldzka wszystkie
numery parzyste do ul. J. Tuwima.

Sektor/rejon Nr VII/20 mł. aspiranta Michała Koperskiego
Nr. tel. służbowego: 0 600 997 519, 22 723 64 47 wew. 17
Osiedla: Jana III Sobieskiego, I. Paderewskiego, J. Dąbrowskiego.
rejon w obrębie ulic:
J. Dąbrowskiego numery parzyste, M. Ogińskiego od numeru 12
i 15, skrzyżowanie ul. J. Dąbrowskiego z Al. W. Polskiego, numery
nieparzyste od nr 17 Al. W. Polskiego.

Sektor /rejon Nr VIII/23 mł. aspiranta Dariusza Karczewskiego
Nr tel. służbowego: 0 600 997 489, 22 723 64 47 wew. 19
Południowa część miasta od torów kolejowych, włącznie z ul. Szarych Szeregów, Al. Tysiąclecia wszystkie numery nieparzyste od
1 do parkingu Tesco włącznie, osiedle Harcerska, ul. Królewska
przy Al. Jerozolimskich, pola i domy jednorodzinne w kierunku
wschodnim do granicy z Warszawą Ursus.

Rozśpiewać Piastów
Koncerty, prelekcje a także wspólne śpiewanie artystów
z uczniami – to najnowszy projekt Fundacji im. Bogny Sokorskiej
pod hasłem „Rozśpiewać Piastów”.
Artyści - uczennice Bogny Sokorskiej - mają
olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie.
Śpiewają utwory z repertuaru Maestry
w trakcie koncertów, które odbyły się m.in.
w Giżycku, Grójcu, Komorowie, Nadarzynie,
Nieszawie, Nowym Dworze Maz., Pasymiu,
Raszynie, Warszawie, Złotowie. W Roku
Fryderyka Chopina fundacja uczestniczyła
w „Dniach Polskich” we Francji, w Bourg en
Bresse. Miniony rok był szczególnie udany.
Nawiązana została współpraca ze szkołami,
organizacjami NGO z powiatu pruszkowskiego, Stowarzyszeniem „Komorowianie”
z Komorowa. Podjęto także wspólne działania z organizacjami naszego miasta poprzez uczestnictwo w projekcie „Liderki

III sektora”. Wydarzeniem był lutowy
koncert w pałacu PAN w Jabłonnie:
„Impresje na 3 instrumenty”.
Niebawem, 10 maja, mija kolejna rocznica
śmierci
Maestry.
Fundacja
w związku z tym planuje na ten dzień
uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci wybitnych piastowian,
Państwa Bogny i Jerzego Sokorskich.
Ufamy, iż przy wsparciu włodarzy
miasta i jego Mieszkańców, będziemy
mogli cieszyć się i wspólnie wspominać
wybitnych artystów.
Jeżeli bliska jest Państwu troska o pamięć
Bogny i Jerzego Sokorskich - prosimy
o wpłaty na konto Fundacji nr: 72 1160

2202 0000 0001 5257 8665 z dopiskiem:
Społeczny Komitet ufundowania obelisku.
By przypomnieć Państwu repertuar Maestry
zapraszamy w dniu 29 kwietnia br. na koncert, który odbędzie się w Ośrodku Kultury
„ARSUS” ul. Traktorzystów 14 w Ursusie
o godz. 18. Bilet – 30 zł.
Grażyna Mądroch, Teresa Kazimierska

TERAZ PIASTÓW Wydawca: Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów, tel. centrali: 22 723 64 99 Red. naczelny: Bogdan Koblański, Zdjęcia: Jacek Sulewski, Projekt okładki: awo@life.pl, Andrzej Wojtek Ożarek STUDIO REKLAMY, ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa, Opracowanie graﬁczne i skład: Paweł Grochowski,
Druk: Drukarnia Print, ul. Ołówkowa 6, 05-800 Pruszków, Nakład: 5000 egz.
Redakcja nie odpowiada za treści nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie prawo do skracania materiałów.
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60 lat L. O. A. Mickiewicza
Rekrutacja do Liceum odbywa się poprzez
Elektroniczny System Wspomagania Rekrutacji (system KSEON; http://warszawa.edu.com.pl/ ), obejmujący wszystkie
warszawskie publiczne szkoły ponadgimnazjalne.
Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2011/2012 z rozszerzonymi przedmiotami nauczania:
Ia – język polski, język angielski, wiedza
o kulturze,
drugi język obcy: język niemiecki lub język
rosyjski, ponadto uczeń realizuje język łaciński;
Ib – informatyka, język angielski, wiedza
o społeczeństwie,
drugi język obcy: język niemiecki
Ic – geograﬁa, wiedza o społeczeństwie,
język angielski,
drugi język obcy: język niemiecki;
Id – język polski, historia, języki obce: język
angielski, język niemiecki lub język rosyjski,
ponadto uczeń realizuje język łaciński
Język angielski jest kontynuacją nauki rozpoczętej w gimnazjum.
Drugi język do wyboru w klasach Ia i Id. Zastrzegamy możliwość utworzenia klasy
z podziałem na grupy tylko wtedy, kiedy wybór
drugiego języka będzie równy ilościowo.
W innym przypadku klasa będzie realizowała
język wybrany przez większość chętnych.
Wyposażenie szkoły: nowoczesna sala
komputerowa, centrum informacji multimedialnej, biblioteka (8710 woluminów), dobrze
wyposażone sale: chemiczna, historyczna,

Zakończyła się rekrutacja do piastowskich
przedszkoli.
O tym, jak trudno umieścić dziecko
w przedszkolu wiedzą rodzice nie
tylko z naszego miasta.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną.
biologiczna, języka polskiego. Proponujemy
zajęcia dodatkowe: koła przedmiotowe:
matematyczne, technik multimedialnych,
historyczne, wiedzy o społeczeństwie; zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury
z różnych przedmiotów, koła językowe –
j. francuski, j. niemiecki; koła artystyczne: recytatorskie i chór; koło psychologiczne; lekcje muzealne; warsztaty teatralne oraz
dziennikarskie.
Opieka medyczna i psychologiczna: pielęgniarka, pedagog szkolny.
Terminy składania dokumentów i zasady
przyjęć: na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem
Mazowieckiego
Kuratora
Oświaty.
Szkoła nie jest przystosowana do przyjmowania uczniów niepełnosprawnych.
Skontaktuj się z nami: tel. (0-22)723 65 06,
tel./fax: (0-22)723 75 30. nasze strony:
www.mickiewicz.internetdsl.pl, e-mail:
sekretariat@mickiewicz.internetdsl.pl,
liceum@piastow.pl

W tym roku do wszystkich czterech piastowskich przedszkoli wpłynęło wyjątkowo
dużo, bo ponad 600 wniosków od rodziców
zainteresowanych miejscem dla swojego
dziecka. Niestety, zabrakło miejsc dla trzylatków
Przyjętych zostało 501 dzieci. Jest to prawie
85 proc. wszystkich dzieci z trzech roczników przedszkolnych. Nieprzyjętych zostało
111 dzieci, głównie trzylatków (99 dzieci).
Przyjęte natomiast zostały wszystkie dzieci
pięcioletnie, które od roku szkolnego
2011/2012 objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, większość zgłoszonych dzieci czteroletnich, ale
niestety zabrakło już miejsc dla trzylatków.
Dotkliwy brak miejsc w przedszkolach nadal
się utrzymuje, mimo utworzenia w tym roku
dodatkowej grupy (25 miejsc) w Przedszkolu Nr 3. Częściową poprawę sytuacji
może przynieść dopiero planowana budowa
nowego 6 - oddziałowego przedszkola
w miejscu obecnego Przedszkola Nr 3.
Widać więc wyraźnie, że problem ten wymaga od władz miasta podjęcia szczególnie
intensywnych działań na rzecz jego pilnego
rozwiązania.

Technik analityk
to Twoja przyszłość
16 lat to wiek, kiedy każdy młody człowiek powinien wiedzieć kim chce być
w życiu, co w przyszłości chce robić? Po skończeniu gimnazjum należy dokonać wyboru: co dalej?
W 2006 roku Starostwo powołało czteroletnie technikum, zezwalając na kształcenie
młodzieży w zawodzie technik analityk. Co
to takiego? Pod tą nazwą kryją się badania
laboratoryjne mające na celu szukanie nowych produktów oraz sprawdzanie jakości
produkcji na wszystkich jej etapach. Gdzie?
W każdej ﬁrmie, która coś produkuje.
Technik analityk jest zawodem preferowanym przez dziewczęta, co nie znaczy, że
chłopcy się do takiej pracy nie nadają.
Dziewczęta są dokładniejsze, bardziej cierpliwe i w zależności od tego, czy lubią to, co
robią, wkładają w to całe serce. Chłopcy są
natomiast bardziej odważni, kiedy wymyślają coś nowego. A gdzie jest pole do popisu? Oczywiście w kosmetyce.

Po naszej szkole można od razu iść do
pracy albo podjąć studia wyższe, praktycznie na każdej uczelni. Gdzie absolwenci
technikum w zawodzie technik analityk
znajdą pracę? Oto przykłady: Fabryka
L’Oreal w Kaniach Helenowskich pod Warszawą, Verona w Sochaczewie, „LS” Wytwórnia Kosmetyków w Piastowie, HENO –
także w Piastowie czy ﬁrma Bandi w Michałowicach. Przed podjęciem pracy, w tych
samych zakładach, uczniowie technikum
będą odbywali praktyki zawodowe, specjalizując się w wybranym kierunku.
Ci, którzy interesują się wyrobami farmaceutycznymi mogą specjalizować się w Warszawskich Zakładach Zielarskich „Herbapol”
w Pruszkowie przy produkcji leków i prepa-

ratów farmaceutycznych, wyrobów kosmetycznych albo artykułów spożywczych.
Z kolei ﬁrma Fitomed w Warszawie specjalizuje się w opracowaniu receptur na pograniczu zielarstwa i farmacji oraz popularyzuje
kosmetykę naturalną. Natomiast ﬁrma Polski Lek produkuje najnowocześniejsze preparaty farmaceutyczne o najwyższej jakości.
Ciekawą pracę znajdzie absolwent w laboratorium kryminalistycznym. Kto ogląda
np. film TVP „Nowa” Andrzej Nejman gra
rolę laboranta wykrywającego przestępców po zostawionych śladach. Zapraszam do szkoły.
Dni otwarte dla gimnazjalistów
23 maja, 4 czerwca, 13 czerwca
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Korty Piastowskiego Towarzystwa Tenisa
i Bocce, ul. 11 Listopada 3
Godz. 9:00 – 13:00 Turniej Tenisowy dla
dzieci i młodzieży
Godz.12:00 – 16:00 Turniej Rodzinny
w Bocce
Boisko piłkarskie Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Piastów, Al. Tysiąclecia 1
Godz. 9:00 – 15:00 Turniej „Dzikich Drużyn” dla młodzieży w piłce nożnej
Zgłoszenia do turnieju w dniach 31.05 –
2.06. (wtorek – czwartek) w budynku MKS
„PIAST” godz. 18.00 – 20.00
Godz. 16.30 mecz o mistrzostwo ligi okręgowej: MKS „PIAST” – OLIMPIA Warszawa – ostatnia kolejka rundy wiosennej
Ogród LO im. Adama Mickiewicza, ul. 11
Listopada 2a
Godz. 17.00 – 20.00 Ognisko poetyckie
Poezja Piastowani, oprawa muzyczna –
zespół Ziółka
Szkoła Podstawowa Nr 2, Hala Sportowa,
Al. Krakowska 20
Godz. 10:00 – 16:00 VIII Otwarte Mistrzostwa Piastowa w szachach szybkich
Zapisy od godz. 9.30
Godz. 10.00 – 17:00 Turniej Finałowy
o Mistrzostwo Mazowsza w koszykówce
chłopców rocznik 2000
Al. Krakowska, przed Szkołą Podstawową
Nr 2
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Godz. 12:00 – 17:00 Turniej Koszykówki
Ulicznej - „Piastball 2011”
Zapisy w gimnazjum nr 1
Park Miejski przy Al. Krakowskiej
Godz. 13.00 – 18.00 Piknik rodzinny
„W Świecie Magii”
konkursy, zabawy, kącik malucha, malowanie buź, zabawy z chustą animacyjną,
turniej rodzinny, gry i zabawy rekreacyjne
Tereny zielone przy Szkole Podstawowej Nr
2, Al. Krakowska 20
Godz. 12:00 – 18:00 Harcerska grochówka
Ogród MOK, ul. Warszawskiej 24
Godz. 11.00 – 19.00 urządzenia rekreacyjne (euro-bangee, gigantyczna zjeżdżalnia, zestawy dla przedszkolaka)
Godz. 21.30 projekcja ﬁlmu w ogrodzie
Klub Novus SM, ul. Ks. Skorupki 2
Godz. 12.30 kiermasz rękodzieła artystycznego
Teren zielone przy MOK, Warszawska 24
Godz. 12.30 kiermasz obrazów klubu plastyka Walor
kiermasz rękodzieła artystycznego
kiermasz książki
wystawa prac plastycznych – SP 1
Plac OSP, ul. Warszawska 24
Godz. 15.00 – 17.30 występy dzieci i młodzieży z piastowskich przedszkoli, szkół
i MOK
Godz. 18.00 – 19.30 koncert zespołu The
Beatlmen
Godz. 20.00 – 21.00 koncert zespołu
Eweliny Stefaniak z Piastowa
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Teren zielone przy MOK, Warszawska 24
Godz. 12.30 kiermasz obrazów klubu plastyka Walor,
kiermasz rękodzieła artystycznego,
kiermasz książki,
szczudlarze, clowni
Sala kina Baśń
Godz. 12.30 projekcja ﬁlmu dla dzieci, po
projekcji zabawy dla dzieci

Plac OSP ul. Warszawska 24
Godz. 15.45 – 16.45 koncert Orkiestry
Dętej Miasta Mińska Mazowieckiego
Godz. 17.00 – 18.00 występy dzieci i młodzieży z piastowskich przedszkoli, szkół
i MOK
Godz. 18.30 – 19.30 koncert zespołu Manhattan 44 – Aneta Urbaniak
Godz. 20.00 – 21.00 koncert Ewy Farny
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ul. Brandta
22
Godz. 15.00-21.00 XVI Mistrzostwa Piastowa Scrabble
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INFORMACJA O PUNKTACH HANDLOWYCH
W trakcie tegorocznych Dni Piastowa istnieje możliwość wynajęcia stanowisk pod punkty handlowe. Stanowiska o powierzchni do 10
m2 znajdują się w ciągu komunikacyjnym ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do wysokości Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. Liczba stanowisk ograniczona!!!
Zapraszam również do współpracy przy „tworzeniu” Ogródka Gastronomicznego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Pana Jana Nowackiego - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. tel. 022 723-13-10 tel. centrali: wew. 4. Liczba stanowisk ograniczona!!!

