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Duma piastowian kończy 80 lat!
W listopadzie br. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie
obchodzi 80-lecie swego istnienia. Losy tej placówki
oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym
mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń
jego mieszkańców.

S

zkoła Podstawowa Nr 2 powstała na miejscu uroczego
parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw
i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się latem
1934 roku w plac budowy. Po dwóch
latach Dwójka miała swój pierwszy
budynek z prawdziwego zdarzenia.
Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów
kolejowych. Od czasu utworzenia
szkoły w 1932 roku lekcje odbywały się bowiem w willi państwa
Świątkowskich przy ul. Tetmajera
i w budynku pani Wiweger przy ul.
Błękitnej (dziś Aksentowicza). SP
Nr 2 powstała w wyniku podziału
najstarszej Szkoły Podstawowej w
Piastowie – SP Nr 1 - początkowo
nasza szkoła była filią tej ostatniej.
Do nowo powstałej placówki przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika
pełniła p. Zofia Jellinek.
Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 usamodzielniła
się. Obowiązki kierownika pełniła
p. Anna Grodecka. Pierwszymi nauczycielami byli: p. Leokadia Jodko
- Markiewicz, p. Katarzyna Molińska, p. Maria Litwińska, p. Jan Manuszak, p. Stanisław Sobkiewicz, p.
Halina Zawadzka.
W latach 1932 - 33 szkoła liczyła
9 klas i 5 oddziałów. Nauka odbywała
się w wynajętych pomieszczeniach.
Od września 1933 r. kierownikiem
szkoły został pan Jan Klepacki, który
pełnił tę funkcję aż do wojny.
Zgromadzenie obywateli gminy
Piastów w dniu 23 lipca 1933 r. powołało Komitet Budowy Szkoły Nr 2. W
dn. 29 lipca 1933 r. Komitet ukonstytuował się - przewodniczącym został
pan Wawrzyniec Murawski. 8 września 1933 r. wybrano honorowego
prezesa Komitetu Budowy Szkoły Nr
2, pana inż. Fryderyka Mullera. Pod
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budowę szkoły gmina Piastów ofiarowała plac o powierzchni 1,407 ha.
W 16-tą rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, 11 listopada 1934 r., odbyła się w Piastowie
wielka uroczystość. Starosta powiatu
warszawskiego, pan Jan Mieszkowski wmurował kamień węgielny pod
budowę szkoły przy ul. Krakowskiej
(dziś Al. Krakowska 20). Plan szkoły
sporządził p. inż. Bogdan Lewandowski zaś prace murarskie wykonał pan
Franciszek Gabrysiak.
I tak oto 10 maja 1936 roku oddano
do użytku budynek drugiej w Piastowie szkoły podstawowej. Mieściło się
w nim sześć sal lekcyjnych, dwa korytarze, pokój nauczycielski i kancelaria
kierownika szkoły. Poświęcenia budynku dokonał ksiądz proboszcz Henryk
Kwasiborski. Pierwszym kierownikiem
szkoły został pan Jan Klepacki.
24 czerwca 1936 roku szkoła
otrzymała oficjalną nazwę: Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego.

Wrzesień 1939

Pod koniec sierpnia 1939 roku
wojna wisiała na włosku. W poniedziałek 4 września 1939 roku, w budynku szkoły jak zwykle pojawiły się
kolorowe zeszyty i granatowe mundurki z białymi kołnierzykami. Ale tylko na cztery dni, bowiem już w piątek,
8 września, w Piastowie pojawili się
żołnierze Wermachtu i zajęli budynki
publiczne, miedzy innymi szkołę.
Dopiero w listopadzie władze
okupacyjne zezwoliły na mocno
ograniczone funkcjonowanie szkół.
Zakazano nauki literatury, historii i geografii Polski. Nauczyciele i
uczniowie Dwójki zostali przeniesieni
do pięciu domów prywatnych (przy
ul. Orła Białego - u państwa Kaczmarków, przy ul. Matejki, ul. Błękitnej
- dziś Aksentowicza, ul. Emilii Plater i
u pani Grodeckiej.

Po 17 stycznia 1945 r.

Zaraz po wyzwoleniu w mieszkaniu pani Józefy Blicharskiej zebrali
się nauczyciele z Piastowa. Dzięki
ich wysiłkom obie szkoły podstawowe
szybko wyszły z podziemia. Gmach
Dwójki straszył niestety pustymi
otworami okiennymi, podziurawioną,
porąbaną podłogą, zrujnowanymi piecami i zniszczonymi ścianami. Brakowało drzwi, rozkradziono sprzęt.
Wszyscy czuli jednak ulgę i radość,
że wracają do swojej szkoły. Dzięki
wysiłkom nauczycieli i rodziców oraz
sponsorom stosunkowo szybko udało
się przystosować budynek do potrzeb
nauczania. Jednak jeszcze na pierwsze lekcje uczniowie przynosili własne krzesła, a klasy liczyły nawet po
pięćdziesięciu uczniów.
Po wojnie, ze względów politycznych, Piłsudski nie mógł już być patronem szkoły. Poszukiwano więc
nowego. Przez kilka lat na lekcjach
wychowawczych i zebraniach Samorządu Uczniowskiego toczyły się
gorące dyskusje. Proponowano lu-
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dzi wielkich i znanych. Ostatecznie,
20 września 1969 roku, szkole nadano imię pierwszej polskiej noblistki
- Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas
tej uroczystości Komitet Rodzicielski
wręczył sztandar ówczesnej kierowniczce, pani Krystynie Wyrzykowskiej. Mottem szkoły stały się słowa
nowej patronki: „Jestem z tych, którzy wierzą, iż Nauka jest czymś bardzo pięknym”.

Lata 70-te

Od końca lat siedemdziesiątych
budynek szkoły był za mały w stosunku do rosnących wciąż potrzeb. Przez
kilka lat - poprzedzających kolejną
rozbudowę - klasy siódme i ósme
przeniesiono do gmachu LO im. A.
Mickiewicza. W latach 1986 - 1990
budynek Dwójki znów stał się placem
budowy. Wszystkich „Dwójkowiczów”
przeniesiono do Szkoły Podstawowej
Nr 5, gdzie zajęcia często kończyły
się po godzinie 18.00.
W styczniu 2000 roku rozpoczęto
jedną z największych inwestycji ostatnich lat w Piastowie - budowę hali
sportowej połączonej z gmachem starej szkoły. Szkoła wzbogaciła się o kolejne sale lekcyjne, nową przestronną
bibliotekę i wiele innych pomieszczeń.
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczył biskup
Marian Duś, burmistrz pan Zdzisław
Brzeziński, pamiętająca czasy przedwojenne nauczycielka pani Barbara
Chodecka, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie.
Halę sportowo-widowiskową im.
Tadeusza Ślusarskiego oraz nową
część dydaktyczną oddano do użytku 5 maja 2001 roku. Tego dnia Prymas Polski Józef Glemp poświęcił
nowy obiekt, a przedstawiciel wykonawcy robót przekazał dyrekcji symboliczne klucze. Długo oczekiwana
inwestycja służy przede wszystkim
uczniom. Korzystają z niej również
inni mieszkańcy Piastowa. Jest
dumą władz miasta i dyrekcji szkoły.
Cieszy wszystkich.

Lata obecne

Od roku szkolnego 2001/2002 w
kształceniu zintegrowanym wprowadzony został język angielski. Funkcjonują 2 pracownie komputerowe i
ICIM w bibliotece szkolnej. Co roku,
organizowanych jest wiele różnorod-
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CUP, Mistrzostwa Polski Seniorów Jujitsu, Ogólnopolski halowy Turniej Piłki
Nożnej, Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Piłce Nożnej DHL, Wojewódzkie Mistrzostwa w Karate Tradycyjnym,
Turniej Gwiazdkowy z udziałem Reprezentacji Artystów Polskich.

SP Nr 2 dzisiaj

Anna Depta, dyrektorka szkoły
nych konkursów od szczebla szkolnego do międzynarodowych. Uczniowie
odnoszą sukcesy m.in. w konkursach
KANGUR i Asik, plastycznych, recytatorskich, ortograficznych, poezji własnej, historycznych, ekologicznych,
językowych oraz sportowych, godnie
reprezentując nasze miasto w zawodach powiatowych.
W latach 2002-2005 szkoła realizowała międzynarodowy projekt Programu Socrates Comenius, w ramach
którego współpracowała ze szkołami
z Austrii, Niemiec, Włoch i Rumunii.
W 2005 r. placówka otrzymała tytuł „Szkoły z klasą” a 2 lata później
„Uczniowie z klasą”. Blog naszych
uczniów, którzy zajmowali się bezpieczeństwem w Internecie, został
zakwalifikowany do „Złotej 50”. Zajęliśmy I miejsce w kraju w konkursie organizowanym przez NASK oraz Fundację Dzieci Niczyje.
W kolejnym roku szkolnym, starsi
uczniowie, z Klubu Przyrodniczo-Łowieckiego wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Czysty las”. To nasza
szkoła zajęła I miejsce na 1300 placówek a uczniowie odebrali czek w wysokości 10000 złotych.
Od 10 lat szkoła ma swoją stronę
internetową. Wydawane są gazetki
szkolne: „Świetlik”, „Informator biblioteczny” i” Obserwator szkolny”.
W placówce organizowanych jest
szereg imprez środowiskowych. Odbyły się m.in.: koncerty muzyczne z udziałem Chóru i Orkiestry PSM z Warszawy
oraz Kompanii Reprezentacyjnej WP,
uroczysty koncert „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, Dni Piastowa i wieczór poetycko-muzyczny poświęcony
papieżowi Janowi Pawłowi II. Zorganizowanych zostało wiele imprez sportowych, w tym „Dzień Olimpijczyka”.
W SP 2 odbył się wielokrotnie Międzynarodowy Turniej Koszykówki PIVOT

W roku szkolnym 2012/2013 jesteśmy w mieście największą placówką
oświatową pod względem liczebności
oddziałów i uczniów. Szkoła prowadzi
24 oddziały, w tym 21 klas I-VI w budynku SP2 oraz 3 oddziały przedszkolne w G1. Do szkoły uczęszcza blisko
550 uczniów. Zatrudnionych jest 50
nauczycieli i 13 pracowników niepedagogicznych. Mamy piękną i zadbaną
szkołę, boisko i place zabaw.
Nie sposób w kilku słowach opisać naszą placówkę, jej działania i sukcesy. W
naszej szkole zawsze uczono dzieci jak
iść naprzód, nie rozpychając się łokciami, nie tratując nikogo po drodze, jak być
dumnym ze swoich osiągnięć, nie myląc
dumy z pychą. Swoją nauką i pracą staramy się naśladować naszą patronkę
Marię Skłodowską-Curie. Mamy poważne
osiągnięcia w wielu dziedzinach nawet
poza granicami kraju. Jesteśmy SZKOŁĄ
Z KLASĄ i mamy UCZNIÓW Z KLASĄ.
Jesteśmy SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ
PRZEMOCY. Jesteśmy szkoła na miarę
XXI wieku.
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby
nie wspaniałe grono nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tych, którzy już
odeszli i tych, którzy są obecnie. To oni z
zapałem i zaangażowaniem tworzyli i tworzą pozytywny wizerunek placówki.
W działaniach edukacyjnych wspierają nas władze oświatowe i samorządowe,
rodzice naszych uczniów, jak i przyjaciele oraz sponsorzy. „Chcemy, aby nasi
uczniowie dzisiaj wiedzieli, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”.
Anna Depta
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Infrastruktura Piastowa:
potrzeby miasta
a możliwości realizacji

Czy skala inwestycji, modernizacji, remontów, rozbudowy
oraz planowanej przebudowy piastowskiej infrastruktury
miejskiej realizowanych przez Urząd Miasta w pierwszych
trzech kwartałach 2012 r. daje podstawę do stwierdzenia,
iż okres ten nie był czasem zmarnowanym. Z pewnością tak.

A

przecież zarządzanie miastem, podział środków finansowych z uwzględnieniem
najważniejszych priorytetów wymaga od jego władz wielkiego wysiłku
i determinacji. Skąpe przychody do
kasy miejskiej, praktycznie pochodzą
wyłącznie z opodatkowania dochodów osobistych ludności. Jeżeli zważymy, że lwią część pieniędzy należy
przeznaczyć na bieżące utrzymanie
miasta, rodzi się pytanie, z czego
finansować konieczne w mieście inwestycje. A potrzeby są ogromne.
Stan dróg, od lat wykonywanych
metodą nakładki asfaltowej, bez koniecznej podbudowy wymaga natychmiastowej poprawy. A dziś koszty są
znacznie większe, bo trzeba usuwać
to, co pozostało. W mieście mamy
ok. 66 km dróg ogółem. Z tego jedynie 40 km utwardzonych - tylko jak?
A jeszcze budowa kanalizacji, odprowadzenia wód deszczowych, instalacji wody pitnej itd. Odprowadzenie
wód opadowych w Piastowie to temat
na rozprawy doktorskie. Brak naturalnych cieków wodnych w pobliżu
zurbanizowanej i gęsto zaludnionej
aglomeracji miejskiej, ukształtowanie
terenu i jego geologia to problem dla
władz miasta.
Współczesna technika może pomóc, ale system staje się bardzo
kosztowny w budowie i przyszłej
eksploatacji. A skąd pieniądze? Powszechnie mówi się, że leżą na ulicy,
tylko trzeba się po nie schylić, bo są
dotacje unijne i inne fundusze pomocowe. Tych pieniędzy praktycznie już
nie ma, bo perspektywa dofinansowań z UE na lata 2008-2014 w zakresie wniosków dedykowanych na
lokalne cele infrastrukturalne jest wy-
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Ul. M. Curie-Skłodowskiej.
Nowa nawierzchnia z kostki
brukowej i parking

Przedszkole przy ul. Moniuszki
i parking dla rodziców

czerpana. W zasadzie pozostaje do
wykorzystania tzw. „schetynówka”,
też znacznie okrojona z wolumenu
kwotowego oraz Fundusze Ochrony
Środowiska. Tak, ale by z nich skorzystać część kosztów trzeba pokryć
z kasy miejskiej, czyli mieć możliwość wygenerowania z dochodów
bieżących gminy od 50 do 70 proc. Nakładka asfaltowa na ul. B. Prusa
wartości inwestycji. Miasto musi wygospodarować środki finansowe samodzielnie - tymczasem od wielu
lat można zauważyć wyraźną stagnację przychodów bieżących przy
wzrastających kosztach utrzymania,
szczególnie w sferze oświatowej - w Nowa nawierzchnia z kostki
wyniku skumulowania się podwyżek na ul. Lelewela
wynagrodzeń nauczycielskich (7,5
proc. w 2011r i 3,81 proc. w 2012 r.).
Dlatego też wysiłki władz Piastowa pozwalają małymi, ale za to systematycznymi krokami poprawiać życie naszym mieszkańcom.
I tak oto w ostatnim czasie zakończono szereg inwestycji miejskich.
Poniżej przytaczamy przykłady tego,
Nowy asfalt na ul. Brzozowej
iż mimo skromnego budżetu miasta
sporo można zdziałać.
Zrealizowano nową nawierzchnię ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z
budową parkingów na odcinku od ul.
Bohaterów Wolności do ul. H. Wieniawskiego – koszt: 533.032 zł. Dodatkowo, w ramach kontynuacji przebudowy tej ulicy, zmodernizowano Estetyczne ogrodzenie terenu MKS Piast
miejsca postojowe na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. S. Nareszcie sygnalizacja świetlna
Moniuszki wraz z wykonaniem furtki na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego
i bramy wjazdowej na teren przed- i Ks. J. Skorupki
szkola od ul. M. Skłodowskiej-Curie.
Pozwala to na bezpieczne przywożenie i odbieranie dzieci z i do przedszkola oraz zapobiega tworzeniu się
zatorów ulicznych na ul. S. Moniuszki
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Nowe nawierzchnie alejek w parku
przy ul. St. Kostki

Nowy chodnik na ul. Ks. J. Popiełuszki
Dobudowane piętro budynku Szkoły
Podstawowej Nr 4 przy ul. Żbikowskiej

Ul. Orła Białego po przebudowie stanie
się częścią tzw. małej obwodnicy
Piastowa

Ul. Północna zostanie przebudowana

Tak będzie wyglądał parking przy
ul. Dworcowej po przebudowie

Rozbudowa przedszkola przy
ul. Lelewela. Prace ruszyły
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- Czy pod względem modernizacji piastowskiej infrastruktury rok
2012 zaliczy Pan do udanych? - pytamy burmistrza Piastowa,
Marka Kubickiego.
- Jak najbardziej. Rok 2012 można zaliczyć do udanych, zważywszy, że wszelkie inwestycje realizujemy przy minimalnym zaciąganiu kredytów.
przewidywany kredyt w wysokości 500 tys. zł w
2012 r. będzie skonsumowany tylko na rozbudowę
Przedszkola Nr 2 przy ul. Lelewela. Generalnie, dążymy do obniżenia zadłużenia miasta i poprawienia relacji zdolności kredytowych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata do 2018 r. z myślą o
niezbędnym kilkumilionowym kredycie na budowę
nowego przedszkola modułowego w miejsce starego, wyeksploatowanego po 30 latach funkcjonowania, przedszkola przy ul. Godebskiego.
w godzinach funkcjonowania placówki oświatowej, na co wcześniej skarżyli się okoliczni mieszkańcy.
Wykonano nakładkę asfaltową na
ul. B. Prusa na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do granic miasta – koszt inwestycji to 201.182 zł. Przy okazji remontu
wykonano przykrawężnikowe kanały
ściekowe, dzięki czemu ulica uzyskała
odprowadzenie wód deszczowych, co
zapobiega podmywaniu i wypłukiwaniu
przyległego gruntu oraz podbudowy
drogi, czego wcześniej nie było.
Została wykonana nawierzchnia
ul. J.Lelewela o długości 110 m na
odcinku od Przedszkola Miejskiego nr 2 do ul. Św. Jadwigi Królowej.
Dzięki tej inwestycji ulica J. Lelewela
uzyskała na całej swojej długości nawierzchnię z kostki brukowej a przy
okazji odbudowano odwodnienie.
Koszt inwestycji 113.543 zł.
Wykonano całkowitą przebudowę
ul. Słowiańskiej wraz z chodnikiem
i zjazdami do posesji, na odcinku
od Al. Krakowskiej do ul. J. Hallera.
Koszt wykonania inwestycji 240.282
zł. Przy okazji remontu wykonano
wymianę kanalizacji deszczowej.
W ramach cząstkowych remontów
nawierzchni asfaltowych - koszt napraw 282.681 zł - wykonano naprawę
fragmentu ul. Brzozowej, który był w
najgorszym stanie technicznym, wg
nowatorskiej technologii (dodatkowe
zagęszczenie i wzmocnienie podłoża podbudowy i wyłożenie masy
asfaltowej) – celem sprawdzenia jej
trwałości. W przypadku powodzenia
tej metody, w przyszłości może to
pomóc w szybszej poprawie stanu
dróg w Piastowie. Należy również

zaznaczyć, że dotychczas generalnym problemem piastowskich ulic
było kładzenie nakładek asfaltowych
na rodzimym gruncie z bardzo cienką
warstwą masy bitumicznej, co skutkowało wykruszaniem się nawierzchni. Wg ekspertów branży budowlanej
minimalna warstwa asfaltu winna wynosić 7 cm, przy właściwie przygotowanym i utwardzonym podłożu.
Wykonano ogrodzenie Miejskiego
Klubu Sportowe PIAST wzdłuż ulic:
Harcerskiej i M. Kosińskiego. Dzięki
tej inwestycji teren stadionu miejskiego zyskał nowe estetyczne, ażurowe
ogrodzenie a przy ul. M. Kosińskiego
automatycznie zniknęło miejsce nielegalnego spożywania alkoholu. Koszt
budowy ogrodzenia to 87.252 zł.
Na ulicy M. Mochnackiego wykonano nawierzchnię asfaltową z tzw.
destruktu (odzyskany asfalt).
Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Ks. I. Skorupki powstała
sygnalizacja świetlna na przejściu
dla pieszych, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo przechodniów.
Koszt inwestycji ponad 120 tys. zł.
W ramach przebudowy i remontu pieszych ciągów komunikacyjnych wykonano: przebudowę chodnika w parku przy ul. St. Kostki wraz
z odbudową zatoczek ławkowych
i uzupełnieniem ławeczek. Koszt inwestycji 37.700 zł. w ramach remontów
chodników – koszty wszystkich remontów do października 2012 to kwota
68.151 zł - wykonano chodnik na ul. J.
Popiełuszki od Komisariatu Policji o długości ok. 150 m oraz utwardzono ciąg
przejścia pieszego pomiędzy ul. J. Popiełuszki a ul. A. Struga. Inwestycja ta
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REMONTY I INWESTYCJE

Nowy asfalt na ul. Słowiańskiej
Gimnazujm Nr 1 - najmłodsi uczniowie
„zerówki” podczas posiłku

Odwodnienie skrzyżowania
ul. Skorupki i Wojska Polskiego
zapobiegnie zbieraniu się wody

Miejsce przyszłego placu zabaw
w ramach „Radosnej Szkoły”

Skrzyżowanie ul. J. Matejki
z ul. Warszawską otrzyma
sygnalizację świetlną

Utwardzenie przejścia pieszego pomiędzy
ul. Ks. J. Popiełuszki a ul. A. Struga

Nowy chodnik łączący ul. SkłodowskiejCurie z przystankiem przy ul. Bohaterów
Wolności

6

Teraz Piastów Nr 6 (2) 2012
została wykonana z płyt chodnikowych
znajdujących się na stanie magazynowym Urzędu Miejskiego w Piastowie.
Ułożono połączenie chodnikowe przebudowanej ul. M. Skłodowskiej-Curie
z pobliskim przystankiem autobusowym na ul. Bohaterów Wolności.
Dzięki temu mieszkańcy Piastowa
otrzymali bezpieczną drogę do najbliższego środka komunikacji. wykonano
odcinek nowego chodnika wzdłuż ul.
Bohaterów Wolności na odcinku od ul.
St. Moniuszki do ul. M. SkłodowskiejCurie.
Ale magistrat w Piastowie nie
skupił swoich poczynań tylko i wyłącznie na ulicach i chodnikach:
W chwili obecnej piastowski
urząd miejski zakończył nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej
nr 4 o powierzchni ok. 200 m2.
Obecnie trwają odbiory techniczne
i specjalistyczne (p.poż., sanepid
itp.). Dzięki tej inwestycji szkoła zyskała całkowicie nowe, dodatkowe
4 sale dydaktyczne, nowy węzeł
sanitarny. Ukończono termoizolację południowego skrzydła szkoły. Koszty prac 742.098 zł. Utrudnieniem prac modernizacyjnych
tego obiektu było to, iż stara część
obiektu wybudowano w innych realiach przepisów prawnych regulujących zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i BHP.
Trwają także prace przygotowawcze do budowy tzw. „małej
obwodnicy Piastowa”, której zadaniem byłoby częściowe przejęcie
ruchu tranzytowego z warszawskiej
dzielnicy Ursus w kierunku Bronisz
i drogi S8. Obwodnica ta miałaby
powstać wzdłuż zmodernizowanej
ulicy Orła Białego i zbudowanej od
nowa ulicy Północnej. Ze względu
na skalę wielkości i znaczenie tego
zadania inwestycyjnego w tej części miasta, trwają starania o sfinansowanie i wykonanie tego projektu
w ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych” tzw.
„schetynówek”. W tym roku została wykonana dokumentacja przebudowy ul. Orła Białego, która
tworzy całość z (wykonaną w roku
poprzednim) dokumentacją przebudowy ul. Północnej. Planowane
uruchomienie inwestycji uzależnione jest od zakończenia prac przy
budowie drogi ekspresowej S8.

Podpisano ze Starostwem Powiatowym umowę na użyczenie terenu pod powiększenie liczby miejsc
parkingowych w obrębie dworca
kolejowego wzdłuż ul. Tuwima i
Dworcowej. Prowadzone są analizy i rozeznanie związane ze sposobem wykorzystania tego miejsca
na parking. Konieczne jest przeprowadzenie rozmów z zarządcą kolei,
ponieważ część terenu, jako działka kolejowa, znacznie uszczupla
możliwości zagospodarowania tej
okolicy. Dlatego tez prace zostaną
wykonane w dwóch etapach: I etap
na terenach powiatowych, II etap –
po uzgodnieniach z zarządca tereny
PKP PLK – rozmowy trwają.
Inny problem miasta to brak
miejsc w piastowskich przedszkolach - ok. 90-cioro dzieci nie dostało się do przedszkola na rok
szkolny 2012/2013. Ambicją burmistrza Piastowa, Marka Kubickiego
jest zmniejszenie deficytu miejsc
opieki dziennej dla przedszkolaków. Dlatego podjął on odważną
decyzję rozbudowy placówki przy
ul. J. Lelewela o dwa oddziały dla
50-ciorga dzieci. Kilka dni temu, 8
października, inwestor przekazał
teren wykonawcy - rozpoczęły się
prace budowlane. Wykonanie inwestycji przewidywane jest na koniec tego roku. Koszt inwestycji to
759.355 zł.
Na tym nie koniec. Planowane
było wykonanie odwodnienia ulicy
Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą ks. I. Skorupki. Jednak
inwestycja ta musi być połączona z
działaniami Starostwa Powiatowego, ponieważ zaprojektowane odprowadzenie wód deszczowych ma
przebiegać w linii ulicy Warszawskiej
(drogi powiatowej). Tylko czy miastu
wystarczy pieniędzy na dobudowanie fragmentu instalacji w części ul.
Warszawskiej wg udostępnionego
projektu przez Starostwo.
Potrzeby i chęci mamy ogromne,
tylko…, no właśnie? Czy wystarczy
na wszystko pieniędzy? Bo przewidywane wpływy finansowe z udziału
podatku PIT, deklarowane przez Ministerstwo Finansów już po I półroczu, okazują się znacznie mniejsze
- o ponad 1,9 mln zł.
Piotr Bąk,
Krzysztof Sobiech
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SPOŁECZEŃSTWO

Młodzież prowadzi zajęcia dla seniorów

U

nia Europejska ogłosiła rok
2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
i
Solidarności Międzypokoleniowej. W
ramach zadań wyznaczonych przez
UE Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku
publicznego na terenie powiatu.
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe wraz z Hufcem ZHP
w Pruszkowie opracowało program,
którego hasłem jest „ŻEBY MŁODOŚĆ WIEDZIAŁA A STAROŚĆ

MOGŁA”. Program ten wygrał i obecnie jest w trakcie realizacji. Odbyła
się wycieczka do Wilna, w której brali udział harcerze z Pruszkowa, a w
październiku jadą członkowie PTKN,
ŚZŻAK i SPK i kilkoro młodzieży. W
ramach tego programu młodzież będzie prowadziła zajęcia dla seniorów,
którzy będą mieli ochotę nauczyć
się, jak korzystać z komputera. Będą
też zorganizowane spotkania seniorzy-młodzież (już były takie spotkania, na których występował wraz z
młodzieżą znany aktor - Stanisław
Sparażyński). W październiku odbę-

dą się wykłady dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
o miejscowościach należących do
naszego powiatu, po których będzie
zorganizowany konkurs.
19 października 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie odbył się wykład poświęcony historii Piastowa pt. „Cudze
chwalicie, swego nie znacie” ukazujący dalszą i bliższą historię naszego
miasta: od wsi Żdżary poprzez kolonię
Utrata do osiedla i miasta Piastów.
Irena Horban,
Wioletta Mamcarz

MOPS w Piastowie

W trosce o dzieci, niepełnosprawnych i niepracujących

W

dniu 27 września 2012
roku Burmistrz Piastowa
Pan Marek Kubicki zawarł
umowę aneksyjną z Mazowiecką
Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Program „Piastów dla aktywnej integracji” realizowany w ramach POKL,
jest kontynuacją jego zeszłorocznej
edycji. Jest on skierowany do osób
niepracujących oraz niepełnospraw-

nych, będących pod opieką Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie. Całkowita wartość projektu wynosi
145 800 zł, z tego wkład własny Gminy
Piastów to 15 309 zł. W zajęciach, w
trakcie realizacji tego programu, weźmie udział 12 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie poszerza zakres
współpracy z Wojewodą Mazowieckim w realizacji Programu Rządowego „ Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”. Wojewoda Mazowiecki

będzie współfinansował zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1 w Piastowie - obieraczki
do kartofli oraz drobnego sprzętu kuchennego niezbędnego do przygotowania posiłków.
Łączna wartość zakupów wynosi
10 tys. zł, z czego 6 tys. zł pochodzi
z funduszu Wojewody zaś 4 tys. zł
wyasygnuje Gmina Piastów.
Katarzyna
Stencka-Olaszek

Nasza najstarsza sąsiadka
100-lecie urodzin obchodziła 30 września 2012 Pani Weronika
Grzeszczak, najstarsza mieszkanka Piastowa.
■ Pani Weronika urodziła się 30
września 1912 roku w miejscowości Zapady w pow. skierniewickim.
Oficjalnie mieszkanką Piastowa
jest od 1971 roku, ale poprzez
swoją działalność z Piastowem
związana jest od 1934 roku, bowiem całe swoje życie poświęciła wychowywaniu i opiece nad
dziećmi z zespołem Downa. Sędziwa dama dochowała się jednej
wnuczki, dwóch prawnuczek oraz
trzech praprawnuków.

W dniu 1 października 2012
roku dostojną Jubilatkę w imieniu
wszystkich piastowian odwiedził
Burmistrz Piastowa Marek Kubicki, by wręczając bukiet kwiatów i
list gratulacyjny wraz z okolicznościowym medalem złożyć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, nieustającej pogody ducha,
życzliwości ze strony najbliższych
osób oraz spełnienia osobistych
pragnień i powodzenia w kolejnym
Jubilatka z wnuczką Jolantą i prawnuczką Kingą
stuleciu.
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Czeka nas śmieciowa rewolucja!
Przeciętny Polak oficjalnie produkuje 280 kg odpadów komunalnych, przeciętny europejczyk zaś ok. 500 kg.
Należy przyjąć, że różnica 220 kg to strefa szara, czyli nielegalne wysypiska lub nielegalne spalanie śmieci.

Z

dniem 1 stycznia 2012 roku weszła
w życie uchwalona przez Sejm 1
lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta wymusza gruntowną przebudowę
dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a zmiany są
tak zasadnicze, że można śmiało mówić
o prawdziwej rewolucji w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi.
Nowe zasady obowiązywać mają najpóźniej od 1 lipca 2013 roku. Co zatem jako
mieszkańcy Piastowa powinniśmy wiedzieć? Co nas czeka? Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Czy zostaną nałożone
na nas nowe obowiązki?
Dotychczasowe zasady
Właściciele nieruchomości podpisywali
z firmą wywozową umowę o odbiorze od-

padów komunalnych i na tym kończyła się
troska o odpady. W zasadzie jedynym kryterium przy wyborze firmy wywozowej była
cena za odbierane odpady, uzależniona
od wielkości pojemnika oraz częstotliwości
jego opróżniania. Wielu „zaradnych” właścicieli nieruchomości pozbywało się swoich
odpadów podrzucając je do ogólnodostępnych lub spółdzielczych pojemników bądź
lokowało je w lasach, przydrożnych rowach
lub innych „dzikich” wysypiskach.
Nowe zasady - trochę szczegółów
Znowelizowana ustawa nałożyła na
miasta i gminy obowiązek zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku,
zostają zwolnieni z obowiązku podpisywa-

GMINA. Najważniejsze obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów:
• Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz nadzór nad ich prawidłowym zagospodarowaniem
• Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów z podziałem na co najmniej następujące
frakcje: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji (np. resztki pożywienia)
• Gmina w drodze uchwały określi stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
• Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie ich selektywnej zbiórki
• Wybór w drodze przetargu przedsiębiorcy, który opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu
MIESZKAŃCY. Najważniejsze postanowienia wynikające ze zmienionych przepisów:
• Możliwość oddawania zebranych odpadów do specjalnie zorganizowanych punktów ich
selektywnego zbierania
• W nieruchomościach stanowiących budynki wielolokalowe obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące odpadów przejmie zarząd nieruchomością wspólną
• Właściciele nieruchomości będą zobowiązani przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym
ich selektywnej zbiórki zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy
• Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. „opłatę śmieciową”
• Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do składania gminie deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
• W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, gmina w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką powinien on ponosić.
• Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu znikną tzw. „dzikie wysypiska
odpadów”
•W
 łaściciel nieruchomości musi zadbać, by termin obowiązywania jego dotychczasowej umowy
z firmą odbierającą odpady upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013r. Pozwoli to uniknąć
podwójnej opłaty, a więc ponoszonej na rzecz przedsiębiorcy dotychczas odbierającego odpady
i gminy jednocześnie
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nia umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.
To miasto będzie zobowiązane do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Obszar miejscowości
liczącej ponad 10 tys. mieszkańców może
zostać podzielony na sektory, wówczas
przetarg organizowany będzie osobno dla
każdego z sektorów.
W myśl wspomnianej nowelizacji, samorząd może również postanowić w drodze
uchwały o przejęciu przez miasto obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych,
zebranych przez właścicieli nieruchomości
w zbiornikach bezodpływowych.
Ponieważ miasto zobowiązane będzie
do finansowania kosztów usług świadczonych w ramach wspomnianej umowy otrzyma uprawnienia do pobierania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnych.
Opłaty te stanowić będą dochód miasta, z
którego finansowane będzie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w zakresie:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.
Rada miasta określi w stosownej
uchwale wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
szczegółowy sposób świadczenia usług na
rzecz właścicieli nieruchomości. Ustalane
opłaty miesięczne, pobierane będą w wysokości oraz z częstotliwością ustaloną w
odpowiedniej uchwale. Za uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele danej nieruchomości odpowiadają solidarnie.

Dzięki nowej ustawie, śmieci
znikną z lasów, łąk i przydrożnych rowów
Metoda wyliczania opłaty
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, rada miasta może uchwalić jedną
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy rada gminy
nie dokona wyboru tej metody, opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi
może stanowić iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz ustalonej przez gminę stawki opłaty.
Decyzja w sprawie wyboru jednej z ww.
metod należy również do kompetencji rady
miejskiej.
W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły, uczelnie), na terenie których powstają odpady komunalne,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła będzie iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi
powstałymi na danej nieruchomości oraz
ustalonej uchwałą rady miejskiej stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W przypadku nieruchomości w części
zamieszkałych i niezamieszkałych, (np.
budynki, w których znajduje się mieszkanie służbowe), opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowić będzie
sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości.

NOWE PRZEPISY
Powstaje obowiązek selektywnego
zbierania (segregowania) odpadów komunalnych obejmujący co najmniej następujące frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe (np.
opakowania po mleku, sokach) oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji opłata za odbiór odpadów właścicieli nieruchomości, którzy będą segregować śmieci
- będzie niższa.
W przypadku niedopełniania przez
właściciela nieruchomości obowiązku w
zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako zmieszane
odpady komunalne i powiadamia o tym
gminę.
Na terenie miejscowości ustawa nakazuje zorganizowanie punktów odbioru
odpadów takich jak: przeterminowane leki,
chemikalia (np. opakowania po farbach,
rozpuszczalnikach, itp.) baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, budowlane i
rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia).
W związku z obowiązkiem uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości bę-

Wiceburmistrz Krzysztof Smolaga, odpowiada na pytania
- Co czeka mieszkańców naszego miasta w najbliższej

czasie w związku z wprowadzeniem nowej ustawy
o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach?
Ustawowy obowiązek wprowadzenia nowego systemu ma na celu objęcie
jego zasadami wszystkich mieszkańców. Gminy zostały zobligowane do wzięcia na swoje
barki nowe obciążenia związane z odbiorem i
transportem odpadów komunalnych, budową
regionalnych instalacji utylizacji i prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów. Będzie to
służyło likwidacji zjawiska dzikich wysypisk,
poprawie stanu środowiska, ograniczeniu składowanych odpadów i upowszechnieniu segregacji „u źródła”.
- Czy i jakie obowiązki zostaną nałożone na mieszkańców naszego miasta
w związku z wprowadzeniem ustawy
o odpadach ?
Właściciel nieruchomości będzie
wnosił na rzecz gminy od dnia 1 lipca
2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozwiązując wcześniej umowę z przedsiębiorcą aktualnie

odbierającym od niego odpady. Gmina
w zamian za opłatę przejmie obowiązki
gospodarowania odpadami komunalnymi, stając się ich właścicielem. Wysokość opłaty wnoszona przez każdego
mieszkańca będzie ustalona uchwałą
Rady Miejskiej. Chcemy aby stawka
opłaty była niższa w przypadku prowadzenia segregacji odpadów co będzie
szczegółowo weryfikowane.
-C
 zy może Pan określić co będzie
wchodziło w zakres opłaty wnoszonej
przez mieszkańca miasta?
Z pobranych opłat gmina musi pokryć koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
zmieszanych odpadów komunalnych
oraz obsługi, odbioru i odzysku odpadów selektywnie zbieranych. (Rada
Miejska może również określić dodatkowe usługi wraz z określeniem wysokości cen za ich wykonanie. Może to być
np. usługa odbioru odpadów budowlanych z mieszkania świadczona za dodatkową opłatą).

Piastów w liczbach

2204 - liczba nieruchomości z zawartymi
umowami na odbior śmieci (na koniec I kwartału 2012),
2995 – liczba nieruchomości w Piastowie,
Firmy odbierające odpady od mieszkańców
to: MZO Pruszków, REMONDIS, SITA, SIR_
COM, HETMAN.
4431,745 Mg (ton) odpadów za I półrocze
2012 r. wg zawartych umów,
14 ton - ilość odpadów wielkogabarytowych
zebranych z terenu Piastowa do końca sierpnia br. – 14 ton. Za te odpady miasto poniosło
dodatkowe koszty.
dzie zobowiązany do złożenia deklaracji
o wysokości miesięcznej opłaty w terminie
14 dni od dnia zamieszkania pierwszego
mieszkańca lub od dnia wytworzenia pierwszego litra odpadów.
Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym
terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rada miasta określi, w drodze uchwały,
biorąc pod uwagę warunki miejscowe, wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki opłat,

Chcielibyśmy wprowadzić stawkę opłaty
za daną nieruchomość która będzie uzależnioną od ilości faktycznie zamieszkujących
osób. Podstawą wnoszenia opłat będzie deklaracja, której obowiązek złożenia będzie
miał właściciel. Wzór i termin jej złożenia zostanie określony również w drodze uchwały
Rady Miejskiej.
- Kto będzie odbierał z terenu gminy
wytworzone odpady komunale ?
Podmiot, który będzie odbierał odpady
komunalne zostanie wyłoniony w drodze
przetargu na zasadach określonych w
ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Wprowadzenie przepisów nowej ustawy wymusza zarówno na gminie jak i na jej
mieszkańcach nowe obowiązki związane z
osiągnięciem konkretnych poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych.
- Co w przypadku nie zrealizowania deklarowanych poziomów odzysku?
Za brak osiągnięcia tych poziomów
na gminy będą nakładane kary finansowe, które wpływać będą (w przypadku ich
zastosowania) na uszczuplenie budżetu
miasta. Wszyscy musimy więc poważnie
zaangażować się przede wszystkim w
stosowanie selektywnej zbiórki odpadów
w naszych mieszkaniach.
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SPOŁECZEŃSTWO
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a także szczegółowy sposób świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wzór deklaracji obejmował będzie także objaśnienia
dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała
zawierać będzie także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.
Obowiązki właścicieli nieruchomości
Na właścicieli nieruchomości ustawa
nakłada obowiązki zapewniania czystości
i porządku poprzez:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w
przydomową oczyszczalnię ścieków byto-
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wych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych. - przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone
w odrębnych przepisach.
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z
wymaganiami określonymi w regulaminie;
-g
 romadzenie nieczystości ciekłych w
zbiornikach bezodpływowych;
-p
 ozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości; właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych;

- realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku
i czystości w gminie.
Wykonywanie obowiązków z zakresu
utrzymania porządku i czystości na terenie
budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych
krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym
torowisk pojazdów szynowych, znajdujących
się na terenie gminy, należy do obowiązków
przedsiębiorców użytkujących te torowiska.
Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do
zarządu drogi. a na innych terenach - do
samorządu gminnego. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych
w pojemnikach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

XIII Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych
W dniu 8 września 2012 roku na
obiektach Szkoły Podstawowej
nr 1 w Piastowie odbyła się XII
Piastowska Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych. W imprezie
wzięło udział 160 uczestników –
osób niepełnosprawnych (o różnym stopniu niepełnosprawności)
wraz z opiekunami prawnymi lub
rodzicami w liczbie 30.
■ Reprezentowali oni 10 placówek i
ośrodków szkolno-wychowawczych
oraz domów pomocy społecznej z terenu powiatów pruszkowskiego, grodziskiego, zachodnio-warszawskiego
i żyrardowskiego. Uczestnicy brali
udział w następujących konkurencjach: rzut piłka lekarską, bieg z jajkiem, strzały do bramki, rzut do kosza,
slalom z piłką, skok w dal z miejsca,
wyciskanie ciężarka. Wyniki indywidualne uzyskane przez poszczególnych uczestników Olimpiady były
podstawą określenia punktacji zespołowej. W punktacji łącznej pierwsze
trzy miejsca zajęły placówki: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, Specjalnego
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Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pruszkowie, Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin w
Piastowie.
Nagrodami wyróżniono też zwycięzców poszczególnych konkurencji,
oraz najmłodszego uczestnika Olimpiady. Została nią Emilia Kozłowska
ze Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Piastowie.
Wraz z osobami niepełnosprawnymi (bardzo zróżnicowany wiek
uczestników 13-56 lat) brały udział
w konkurencjach osoby pełnosprawne z terenu Piastowa. W ramach imprezy uczestnicy brali udział w zajęciach rekreacyjnych realizowanych
na urządzeniach: ergometrach wioślarskich, macie dżudo, trampolinie,
planszy szermierczej. Te formy zabawy w sport cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem uczestników. Wyróżnieniem dla wszystkich był udział
naszych olimpijczyków: Kajetana Broniewskiego, który prowadził współzawodnictwo sportowe na ergometrach
i dzielił się wspomnieniami z Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie, oraz Jolanty
Bartczak – skoczkini w dal, uczest-

niczki Igrzysk Olimpijskich w Seulu.
Imprezą towarzyszącą był konkurs
plastyczny dla wszystkich chętnych
biorących udział w Olimpiadzie gdzie
kulminacyjnym punktem była decyzja
jury o przyznaniu atrakcyjnych nagród
i wyróżnień.
Należy podkreślić, że wszystkie
placówki i ośrodki wychowawcze
otrzymały od organizatora wspaniałe nagrody rzeczowe i puchary
ufundowane przez Miasto Piastów.
Olimpiadę współfinansowało również
Ministerstwo Sportu. Dla wszystkich
uczestników było zorganizowane
wyżywienie i transport. W imprezie
uczestniczyli przedstawiciele władz
Piastowa i wielu zainteresowanych
nią mieszkańców miasta.
Należy podkreślić że opiekunami
poszczególnych ekip byli wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Piastowie. Wszyscy uczestnicy podkreślali
bardzo dobrą organizację imprezy i
wyrazili nadzieję, że kolejna XIV Piastowska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku znajdzie się
w centralnym kalendarzu piastowskich imprez.
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KULTURA FIZYCZNA

80-lecie MKS PIAST
Pewnie wszyscy wiedzą wszystko o Miejskim Klubie
Sportowym PIAST. Czy aby na pewno? A może warto przypomnieć, że mija właśnie 80 lat jego istnienia.
■ Jest rok 1932. Z inicjatywy właściciela Zakładów Akumulatorowych i
Kauczukowych Fryderyka Mullera
oraz przy wydatnej pomocy ówczesnych władz, mieszkańców i pracowników fabryki powstaje Klub Sportowy Utrata Piastów. W oparciu o
finansowe wsparcie w dyrekcji zakładów powstaje boisko, drewniane
trybuny, bieżnia lekkoatletyczna, na
której odbywały się również zawody
wyścigów motorowych, oraz drewniany parkan. Budynek i szatnie dla zawodników znajdowały się przy obecnej ulicy Mickiewicza.

roku awans do IV Ligi w decydującym
meczu pokonujemy drużynę Polonii II
Warszawa 1:0. Bramkę strzela Mariusz
Maj, a trenerem jest Wiesław Przybyliński. Na inaugurację IV Ligi wygrywamy z
Pogonią Grodzisk Mazowiecki 4:2 (0:1)

Rozwój fizyczny musi iść w parze z rozwojem intelektualnym,
a nie być jedynie wykładnikiem
miejsca w tabeli.
Jarosz). Bramki strzelili: Brzeski – 2 oraz
Wiśniach i Jarosz. Barwy juniorskich reprezentacji Polski reprezentowali Artur
Andrzejewski, Krzysztof Marczak a Stefan Bomba i Marek Komosa z powodzeniem grali w ligowych klubach (ten drugi
reprezentował Legię Warszawa).

Co dalej?

Po II wojnie światowej

Grupa zapaleńców reaktywuje działalność sportową, przywraca do porządku zniszczone tereny klubu i przyjmuje
nazwę Unia Piastów. W 1948 roku
zostaje pobudowany-przeniesiony budynek siedziby klubu. Swoją funkcję
spełnia aż do 2009 roku, wtedy to zostaje oddany do użytku nowy obiekt. W
1962 roku pojawia się w klubie Leopold
Niemirski, który za swoją działalność
na rzecz Piasta pozostanie na zawsze
w kronikach klubowych. Należy również wspomnieć o długoletnim prezesie
Panu Romanie Maciejewskim. W 1955
roku zespół pod wodzą trenera Eugeniusza Tomasiewicza - już jako Piast
Piastów - po raz pierwszy awansuje do
Ligi Okręgowej, powtarza ten wyczyn
w 1985 roku trener Józef Zatoń i 1994
trener Zbigniew Szymczak. W 1997

Prezes Klubu Zbigniew Wiśnioch

Puchar za awans do IV Ligi w sezonie
1996/97
w składie: Paweł Bański, Arkadiusz Sikora, Bartłomiej Mydłowiecki, Tomasz
Wieteska, Tomasz Sokołowski, Arkadiusz Szot (Zbigniew Wiśnioch), Rafał
Prędota, Marek Glinka (Mariusz Maj),
Tomasz Siennicki, Artur Andrzejewski
(Marek Brzeski), Marek Szczęk (Paweł

Piłkarze piastowskiego klubu w sezonie 1948/49

Przez długi okres w klubie istniały
sekcje gimnastyki sportowej, siatkówki,
tenisa stołowego, lekkiej atletyki, kolarstwa, brydża i szachów. Na chwilę
obecną istnieje jedna sekcja piłki nożnej
skupiająca ok. 150 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Pierwszy
zespół walczy o powrót do Ligi Okręgowej. Zasadą obecnych władz klubu
jest założenie, iż tworzenie zespołu
winno opierać się na własnych wychowankach. Mówimy wprost: lepiej spaść
do klasy niżej niż wydawać mnóstwo
pieniędzy na utrzymanie zawodników z
zewnątrz. Działalność klubu skupia się
zatem na pracy wychowawczej i sportowej z dziećmi i młodzieżą.
Praca trenerów będzie oceniana pod
kątem ilu wychowanków w seniorskim
wieku będzie kontynuowało przygodę z
piłką. Dlatego przyszłość klubu to poprawa infrastruktury treningowej. Dzisiaj,
przez jej brak, mamy ograniczone możliwości szkolenia. Trzeba sobie wyraźnie
powiedzieć, iż ogromną część ciężaru
utrzymania i finansowania klubu ponosi
Urząd Miasta, jednak nie są to w zupełności środki wystarczające, bowiem naszym marzeniem jest, aby każdy rocznik
miał swojego sponsora..Chcemy zatem
przy okazji podziękować naszym partnerom biznesowym za pomoc. Przynosi nam ona niezwykle wymierne efekty.
Jednak to, co jest w tym najważniejsze
to pasja, pasja ludzi, którzy tworzą klub.
Zbigniew Wiśnioch

11

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA

Z A P R O S Z E N I E
Przewodnicząca Rady Miejskiej Piastowa
oraz Burmistrz Miasta Piastowa

zapraszają
Szanownych Mieszkańców Piastowa
na spotkanie, które odbędzie się z inicjatywy Komisji Gospodarki i Ochrony
Środowiska w dniu 8 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej MOK
w Piastowie przy ulicy Warszawskiej 24 na temat:

AKTUALNA SYTUACJA BUDŻETOWA PIASTOWA,
PODEJMOWANE INICJATYWY I DZIAŁANIA URZĘDU MIASTA
I RADY MIEJSKIEJ NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW
PROGRAM SPOTKANIA
18.00 – 18.05 Wprowadzenie w problematykę spotkania.
18.05 - 18.35 	Aktualna sytuacja budżetowa i inwestycyjna Miasta
Piastowa na 2013 r. Informacja Burmistrza Miasta Piastowa –
Marka Kubickiego
18.35 – 19.00	Działania i podejmowane inicjatywy Rady Miejskiej Piastowa
w minionym okresie. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie – Maria Ziółek
19.00 – 19.45 Dyskusja.
19.45 - 19.55 	Zaproszenie do aktywności Mieszkańców Piastowa,
na rzecz rozwoju Miasta i Wspólnego Dobra.
19.55 – 20.00 Podsumowanie i zakończenie spotkania.
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