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AKT ZAWIERZENIA MIASTA PIASTOWA
MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
MARYJO, JASNOGÓRSKA KRÓLOWO I NASZA NAJLEPSZA MATKO !
My, Przedstawiciele władzy Miasta Piastowa wraz z mieszkańcami stoimy dziś
przed Tobą - Naszą Matką, Panią i Królową, by w Twoje ręce powierzyć nasze Miasto Piastów,
nasze losy, naszą teraźniejszość i przyszłość.
Zawierzamy Ci nasze „dziś” i nasze „jutro”. Chcemy podjąć odpowiedzialność
za niepowtarzalny dar naszego życia. Pragniemy, aby ono miało właściwy sens i wartość.
W Twoje dłonie składamy nasze serca, myśli, słowa i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości.
Prowadź nas po drogach przebaczenia i jedności. Broń nas przed złem.
Z wdzięcznością zawierzamy Ci wszystkich mieszkańców naszego miasta, całe rodziny
i każdego pojedynczego człowieka, pracowników urzędu miejskiego, radnych, wszystkich
przedstawicieli władzy oraz ich rodziny, instytucje, zakłady pracy, służbę zdrowia,
placówki oświatowo-wychowawcze, nauczycieli, wychowawców, Ochotniczą Straż Pożarną,
katechetów, parafie i ich duszpasterzy, zgromadzenia zakonne a także przyjaciół naszego miasta.
Zawierzamy Ci wszystkie ich czyny, myśli, pragnienia i zmysły. Wypraszaj im mądrość i światło,
by ich wiedza, postawa, a przede wszystkim świadectwo życia promieniowały Bożym pięknem
i dobrem. Zawierzamy Ci nasze najmłodsze dzieci - te z przedszkoli, ze szkół podstawowych
i gimnazjów, i młodzież szkół średnich, i wyższych, niech żyją w prawdzie i czystości serca,
by realizując swe najpiękniejsze ideały życiowe mogły służyć Bogu, Ojczyźnie i drugiemu
człowiekowi. Dopomóż im dobrze rozeznać ich życiowe powołanie, by na każdej drodze życia
mogli z odwagą wypełniać powierzone im zadanie. Nas wszystkich wyzwól z lęku i niepewności
o naszą przyszłość. Wlej w nasze serca Nadzieję i ufność. Naucz nas odpowiedzialności za siebie,
za nasze czyny, za całe nasze życie. Naucz nas odpowiedzialności za życie Kościoła i świata,
byśmy chcieli i potrafili go przemieniać i uświęcać. Uproś dla nas serca pełne pokoju,
pozwól nam z nadzieją stawać wobec kolejnych wyzwań stojących przed nami.
Niech Twój Syn Jezus Chrystus wniesie światło w nasze decyzje, aby służyły dobru
całego miasta oraz byśmy idąc Bożą drogą dawali szczęście innym. Wierzymy, że pod Twoją
matczyną opieką staniemy się jednym ludem wiernym Bogu w Trójcy Jedynemu.

AMEN
Piastów, 15 czerwca 2014 r.
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Inauguracja peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Uroczystą Mszą św. na stadionie KS PIAST w Piastowie rozpoczęła się 15 czerwca br. peregrynacja
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Dla naszego miasta miało
to szczególnie podniosłe znaczenie: Piastów został tego dnia zawierzony Matce Bożej

Akt Zawierzenia Piastowa Matce Bożej Częstochowskiej

O

braz przywieźli do Piastowa prosto
z warszawskiej archikatedry jego kustosze, ojcowie paulini: O. Michał Strojecki OSPPE oraz O. Mariusz Małkiński OSPPE.
W uroczystej procesji wniesiono go na ustawiony
amfiteatralnie ołtarz polowy, na którym miejsca
zajęli: Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Arcybiskup Henryk Hoser
SAC, Biskup Warszawsko-Praski oraz członkowie Episkopatu Polski – biskupi z różnych
diecezji: Józef Górzyński oraz Rafał Markowski
z Archidiecezji Warszawskiej, Biskup Drohiczyński
Tadeusz Pikus, Biskup Ełcki Jerzy Mazur SVD,
Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz
Górny, Biskup Senior Diecezji Lubelskiej Ryszard
Karpiński, Biskup Łowicki Andrzej Dziuba, Biskup
Płocki Piotr Libera, Biskup Pomocniczy Diecezji
Płockiej Roman Marcinkowski, Biskup Diecezji
św. Józefa w Irkucku Cyryl Klimowicz, księża
proboszczowie piastowskich parafii: Ks. Kanonik
Marek Wolniewicz, Ks. Grzegorz Bereszyński, Ks.
Hubert Kaliszewski oraz inni duchowni.
Sektory przed ołtarzem zapełniły tysiące piastowian, władze samorządowe Piastowa i powiatu
pruszkowskiego, przedstawiciele wielu urzędów,
instytucji, stowarzyszeń, fundacji oraz zaproszeni
goście. Wzrok przykuwała obecność księży z całej
Archidiecezji Warszawskiej oraz siostry zakonne.
Z okazji rozpoczęcia peregrynacji słowo do
wiernych archidiecezji skierował papież Franciszek zapewniając o swojej duchowej łączności
i modlitwie.
- Kościół warszawski oczekiwał na Twoje
nawiedzenie, przygotowywał się do niego w parafiach i wspólnotach. Jest przygotowany słuchać
Twoich słów z Kany Galilejskiej: Zróbcie wszystko

cokolwiek wam powie mój Syn - mówił na powitanie obrazu Kard. Kazimierz Nycz, zawierzając
opiece Matce Bożej cały warszawski Kościół.
Słowa w imieniu mieszkańców skierował także
burmistrz Piastowa oraz przedstawiciele rodzin
z piastowskich parafii. - Żywimy głęboką nadzieję,
że wraz z zawierzeniem naszego miasta opiece
Matce Bożej wzmocni się nasza społeczność
mieszkańców niezależnie od ich poglądów i przekonań. Stanie się ono inspiratorem wszystkich
dążeń i działań ku odnowie w duchu pokoju,
miłości i wzajemnego poszanowania. Dzisiejsze
wydarzenia wpisują się także w rocznicę 25 lat
wolnej Polski i są odpowiedzią na słowa Jana
Pawła II o niepodcinaniu korzeni tożsamości narodowej i religijnej - podkreślił burmistrz Piastowa
Marek Kubicki.
Msza św., podczas której przewodnictwo koncelebrze pełnił Kardynał Nycz miała wyjątkowo
podniosły charakter. Odwołując się do Ewangelii

o nawiedzeniu św. Elżbiety, homilię wygłosił Abp
Henryk Hoser.
Kulminacyjnym momentem dla tysięcy wiernych był akt Zawierzenia Piastowa Matce Bożej.
Tekst Zawierzenia (patrz obok) w obecności burmistrza Marka Kubickiego i Księży Proboszczów
piastowskich parafii odczytała przewodnicząca
Rady Miejskiej Maria Ziółek.
W trakcie całej uroczystości uwagę zwróciło
wystąpienie Ojca Kazimierza Manieckiego, Definitora Generalnego Ojców Paulinów, delegata
Generała Zakonu Paulinów, który mówiąc o doniosłości Peregrynacji nawiązał do samego obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej. – Musimy spojrzeć
Jej w oczy, jak patrzy się w oczy swojej rodzonej
matki i powiedzieć: Maryjo Jasnogórska, oto
otwarte są drzwi mojego serca (…) jestem przy
Tobie, pamiętam. Podkreślił on także znaczenie
wypełniania zobowiązań zawartych w jasnogórskich ślubach Narodu.
- Dziękujemy za Zawierzenie i homilię. Wierzymy, że odnowa naszych serc i umysłów ziści
się przy wstawiennictwie Matki Bożej – podkreślał
w towarzystwie przewodniczącej RM Marii Ziółek
burmistrz Marek Kubicki, dziękując duchowieństwu
oraz wszystkim osobom za organizacyjny wysiłek
w przygotowanie całego wydarzenia.
Po zakończeniu Euchrystii obraz przeniesiono
w procesji do kościoła parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, która jako pierwsza w archidiecezji
gościła ikonę Maryi. Następnego dnia jasnogórska
ikona nawiedziła parafię Sw. Michała Archanioła
i Zgromadzenie Księży Salwatorianów a dzień
później parafię Chrystusa Króla Wszechświata.
Peregrynacja obrazu potrwa do 7 czerwca 2015
roku, w tym czasie nawiedzi on 300 parafii, kaplic
i domów zakonnych.
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Piastów zawierzony Matc

Historyczny dzień Piastowa
Ołtarz polowy. W tle godło Piastowa

N

Tysiące piastowian…

awiedzenie Ikony Matki Bożej Częstochowskiej
w naszej parafii oraz Akt Zawierzenia mieszkańców Piastowa Maryi są nie tylko szczególnym wydarzeniem ale również okazją do publicznego wyznania
naszej wiary. Chciałbym, aby zaowocowało to przemianą życia każdego z nas oraz zbliżeniem do Boga

Ks. Kanonik Marek Wolniewicz,
Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej

D

…uczestniczyło w Akcie Zawierzenia

oniosłością aktu Zawierzenia jest podtrzymanie
ślubów jasnogórskich. Przez wieki naród polski
w różnych granicach, środowiskach zawodowych,
stanach społecznych, miastach, wsiach a także rodzinach taki akt ponawiał. Wpisuje się on w ciąg naszej
historii. Jest to akt religijny ludzi wierzących, którzy
upatrują opiekuńczej roli Maryi i Jej wskazywanie drogi do Jezusa. Maryja nigdy nie jest na obrazie sama,
wskazując swoją dłonią na Jezusa, bo On jest najważniejszy. To dlatego w każdym czasie aktualne są Jej
słowa wypowiedziane w Kanie Galilejskiej: „Róbcie
wszystko, cokolwiek syn mój Wam powie”.
Wiara jest nie tyle słowem, co życiem. Ludzie
wierzący pragną zatem jej przesłanie, moc i siłę
uczynić rzeczywistością w każdym wymiarze swego
życia, także zawodowym i społecznym. Taki akt Zawierzenia jest zawsze nie tylko punktem odniesienia
ale i kryterium oceny wszelkiej aktywności ludzkiego
działania. Akt taki zobowiązuje również do rzetelności
i uczciwości, dbania o dobro innych. W ten oto sposób
akt religijny nabiera również wymiaru społecznego.
Ks. Grzegorz Bereszyński
Proboszcz parafii Chrystusa Króla Wszechświata
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e Bożej Częstochowskiej

Uroczysta Msza święta

Ojciec
Kazimierz Maniecki

Ks. Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski
Rodziny piastowskie
wręczają dary

Uroczystość poprzedziły szczegółowe rozmowy

Kustosze obrazu:
Ojcowie M. Strojecki i M. Małkiński
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Nie ma jak na Lwowskiej
Nie da się ukryć, że ostatnie opady deszczu tylko podnosiły poziom
emocji organizatorów – uda się, czy się nie uda? Będzie pogoda i wszystko
pójdzie zgodnie z planem, czy raczej plany spłyną w strugach deszczu,
a Piastowianie niedzielę, 8 czerwca spędzą w domach? Na Lwowskiej
jednak słońce przygrzewało od samego rana.

P

ogoda sprzyjała wyjściu z domu,
więc kiedy rozpoczynająca imprezę Ciocia Kropeczka zapraszała do zabawy, pod sceną było już
całkiem sporo osób. Występy rozpoczęła grupa Fasolki, razem z Profesorem Ciekawskim w ramach programu
„Ciastko z bajką”. Tańcem i śpiewem
zaprezentowali się uczniowie francuskiej szkoły Chouette, która swoje
zajęcia prowadzi w MOK-u. Z programem tanecznym pokazały się także
dziewczęta Szkoły Wdzięku, Tańca
i Gracji Anetty Mizielskiej. Małe baletnice oczarowały wszystkich! Z godziny
na godzinę widzów przybywało. Były

całe rodziny, z małymi dziećmi oraz
seniorzy. Wszyscy podziwiali także
wokalistki uczące się w MOK-u śpiewu
u Agnieszki Sztabnik-Baran. Dziewczęta miały występy solowe. Wśród najmłodszych występujących byli również
tancerze z piastowskiego Przedszkola
Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”, którzy
wykonali program pod okiem Rafała
Tarnowskiego. Występy przeplatane
były konkursami dla najmłodszych,
dla których nagrody ufundowała firma Nutricia.
Można śmiało powiedzieć, że nie
była to kolejna jarmarczna impreza, ale
spotkanie o charakterze edukacyjnym

– taki zresztą był cel organizatorów:
Miejskiego Ośrodka Kultury z dyrektor
Wandą Przybylak, Stowarzyszenia
„Możesz” z prezesem Arturem Moczarskim oraz kawiarni „Cud Miód Malina”
z Katarzyną i Maciejem Chudkiewicz.
Nie zabrakło sponsorów: Macieja Tymińskiego z firmy NUTRICIA, Rafała
Kwiatkowskiego z przedszkola krajoznawczo – językowego MINIMADAGASKAR oraz Wolontariuszy z fundacji
HOPE – „Razem zmieniamy świat”.
Nie było straganów z bibelotami,
ale stoiska, na których m.in. ratownicy prezentowali zasady udzielania
pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz pokazem pod hasłem
„Bezpieczeństwo dzieci”. MOK prezentował całą paletę swoich zajęć,
od plastycznych, poprzez muzyczne,
językowe i hobbystyczne, od najmłodszych do tych nieco starszych - w ramach Uniwersytetu III Wieku. Wielu
rodziców zdecydowało się zapisać
swoje pociechy na zajęcia w MOK-u
już na kolejny rok szkolny. Stowarzyszenie „Możesz” przeprowadziło akcję
„Półki do spółki”, wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną. Była pyszna,
grillowana oraz słodka strawa dla ciała.
Dzieci lepiły w glinie na warsztatach
ze stowarzyszeniem „Możesz”, uczyły
się angielskiego, a także dzięki szkole
Chouette - francuskiego przez gry edukacyjne. Miały też okazję zakosztować
kulinarnych zajęć w „Kawiarni przy
plaży” czy dekorowania pierników. Nasi
milusińscy uczyli się sztuki z odzysku
z prowadzącą w MOK-u EKO ART
Moniką Skowrońską, a także – razem z rodzicami - sztuki florystycznej
z Rock&Flowers. Poznawały ponadto
zagadnienia opieki nad czworonożnymi
przyjaciółmi, podziwiały ogromne bańki
mydlane oraz próbowały podpatrzeć
skręcanie baloników.
Dorośli mieli możliwość konsultowania ze specjalistami zasad żywienia
dzieci oraz reguł zwalczania chorób
Monika Skowrońska z Eko Art. prowadzi zajęcia
z recyklingu.
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Katarzyna Bartoszewicz fetowała 10-lecie swojego zespołu „Vulcan”

WYDARZENIA
Zespół wokalno-taneczny „Fasolki”

Wspaniały tort na 10-lecie Grupy „Vulcan”
Grupa baletowa Szkoły Wdzięku, Tańca i Gracji Anetty Mizielskiej

Grupa Vulcan

sezonowych. Można było porozmawiać
z psychologiem o relacjach ojciec –
dziecko. Najmłodsi bawili się z Kasią
Włodarczyk, animatorką z MOK-u.
Koneserzy sztuki mieli możliwość podziwiania i zakupu prac malarskich
klubu plastyka„Walor”. W tle słychać
było przemiłe dźwięki warszawskiej
katarynki.
Z godziny na godzinę temperatura
występów rosła, nie tylko za sprawą
upalnej pogody, ale przede wszystkim
dzięki dynamicznym i emocjonującym
występom grup tanecznych formacji
Vulcan, która obchodziła swoje 10-lecie. Na scenie zaprezentowali się mali
piraci, tańczyły smerfy, a także policjantki i więźniowie. Na tę specjalną
okazję swoje umiejętności zaprezentowały absolwentki szkoły Katarzyny
Bartoszewicz. Na koniec wystąpiła
także sama mistrzyni z najstarszymi
wychowankami. Były kwiaty, podziękowania, wzruszenie oraz obowiązkowy
na taką okazję, ogromny tort, ufundowany przez cukiernię „Olczak i Syn”.
Wystarczyło dla wszystkich tancerzy
i ich bliskich, którzy wspólnie świętowali jubileusz Vulcanu. Różnorodność
barw na scenie dopełniło kolorowe
konfetti, zasypujące wszystkich występujących oraz publiczność.
Mamy nadzieję, że wspomnienia
uczestników Pikniku pozostaną równie
kolorowe jak wspomniane konfetti i że
na przyszły rok znów spotkamy się
w rodzinnym, piastowskim gronie –
tylko na Lwowskiej.
Aleksandra Brzeszczak
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ŚWIĘTO RODZINY
w Przedszkolu nr 2
w Piastowie
Dzień 7 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 2
w Piastowie był oczekiwany z wielkim niepokojem
przez Rodziców, dzieci, a także pracowników.
Po raz pierwszy miał się odbyć piknik, w którym miało
wziąć udział ok. 450 osób

Po

gruntownych przygotowaniach,
w które bardzo zaangażowała się także Rada Rodziców,
w piękny słoneczny dzień o godzinie 10.00
piknik rozpoczęto od powitania wszystkich
przybyłych – i zapoznania z programem
oraz atrakcjami, jakie czekały na dzieci i ich
rodziców. Na spotkanie przybył także Pan
Marek Kubicki, Burmistrz Miasta.
W nastrój dobrej zabawy wprowadziły
wszystkich pokazy taneczne czterech grup,
była krótka nauka tańca wraz z rodzicami,
chwytające za serce wiersze i piosenki o rodzinie oraz piękny pokaz dzieci z umiejętności języka francuskiego przygotowany przez
Panią Agnieszkę Spisacką-Kraciuk. Tak
duża impreza była także dobrą okazją do
podsumowania corocznej zbiórki makulatury.
Zajęliśmy II miejsce w woj. mazowieckim
w kategorii przedszkoli. Rodzicom oraz
dzieciom wręczono nagrody i dyplomy za
największe „dostawy” makulatury w tym roku
szkolnym. Dużym zainteresowaniem cieszył
się dziecięcy pokaz judo. Wielką atrakcją
był profesjonalny pokaz sztuki walki w wykonaniu instruktora judo Pana Pawła Mro-

za i jego klubowego
sparing partnera.
W drugiej części pikniku ster
przejęły harcerki
z Hufca w Piastowie. Była podróż do
„Bajkolandii”, były
gry i zabawy, dmuchane zamki, kącik
malucha i cieszące
się ogromnym powodzeniem malowanie
buziek. Nauczycielki zorganizowały kiermasz prac plastycznych, gdzie za niewielką
opłatą rodzice mogli zakupić prace swoich
dzieci. Dużym powodzeniem cieszył się
także kiermasz książek. Zebrane pieniądze
mają być przeznaczone na zakup zabawek
do ogrodu. Były smakowite kiełbaski z grilla
(sponsor Firma SOKOŁÓW), pajdy chleba
ze smalcem i ogórkiem oraz ciasta, ciasteczka, owoce i napoje a nawet fontanna
czekolady. Najważniejsze, że dopisała
wspaniała, słoneczna pogoda oraz uśmiech
i dobry nastrój. Piknik miał trwać do 13.00
a zakończył się po 15.00. Rodzice z ocią-

Francuski piknik CHOUETTE

■ Od pewnego czasu w Piastowie język francuski zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Zaangażowanie władz miasta, Burmistrza, a przede
wszystkim Przewodniczącej Rady Miejskiej,
przyczyniły się do tego, że w Piastowie języka
francuskiego uczy się około 250 cztero- i pięcioletnich przedszkolaków. Lekcje finansowane są
z budżetu miasta.
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W słoneczną niedzielę, 8 czerwca,
oprócz głównej imprezy w Piastowie, jaką
był niewątpliwie Piknik na Lwowskiej, odbył się również kameralny piknik rodzinny
uczniów CHOUETTE – szkoły języka francuskiego. W ogrodzie współorganizatora
tej imprezy, piastowskiego MOK-u i dzięki
wsparciu pani Wandy Przybylak, dyrektor
tej placówki, w familijnej atmosferze, pośród koców i piknikowych koszy, rodzice
bawili się oglądając występy swoich pociech na scenie, oczywiście w języku francuskim.
Można było posłuchać młodych artystów
śpiewających francuskie dziecięce szlagiery,
przy wspaniałym akompaniamencie Dominika
Ziółka, który grał na skrzypcach. Był też pokaz

ganiem składali kocyki i opuszczali teren
ogrodu przedszkola dziękując dyrekcji
pomysłu, dobrej organizacji a pracownikom
przedszkola za miłą i serdeczną obsługę
oraz świetną atmosferę.
Dyrekcja Przedszkola serdecznie
dziękuje za zaangażowanie rodzicom,
Radzie Rodziców, harcerkom, sponsorom,
pracownikom przedszkola, instruktorom
oraz Pani Wandzie Przybylak - dyrektor
MOK-u i Pani Annie Depcie – dyrektor SP
2 w Piastowie za pomoc przy organizacji
pikniku. Bez nich wszystkich nie byłoby
tej fantastycznej zabawy.
Elżbieta Dawidowicz
baletu przygotowany przez panią choreograf
Ewę Salwę.
To sympatyczne spotkanie zostało zainicjowane między innymi przez Burmistrza miasta
Piastowa, pana Marka Kubickiego oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Marię Ziółek,
która to poczyniła starania, aby imprezę uświetnił swoją obecnością również sekretarz generalny Instytutu Francuskiego przy Ambasadzie
Francji, p. Ludovic Duponchel – zdumiony poziomem języka, jaki już teraz reprezentują tak małe
dzieci. Obecni byli także liczni przedstawiciele
władz naszego miasta
Na tym nie koniec. Planowane są dalsze
kroki we współpracy z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Warszawie i w Paryżu.
Uczniów piastowskich przedszkoli i szkół podstawowych już we wrześniu tego roku czeka miła,
francuska niespodzianka.
Agnieszka Spisacka-Kraciuk
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SPOŁECZEŃSTWO

Pamięci Bohaterom
Powstania Warszawskiego
Bieżący rok stał się ze względu na 70 rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego czasem realizacji projektu
edukacyjnego „Powstanie Warszawskie w świadomości
potomnych”. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 chętnie i aktywnie
uczestniczyli w działaniach poświęconych upamiętnieniu
Powstania Warszawskiego i jego Bohaterów

K

onkursy: literacki, historyczny,
plastyczny, recytatorski, wspomnienia, wywiady, ankiety, spotkania z kombatantami - to elementy
projektu. A wszystko podsumowaliśmy
17 czerwca odsłonięciem i poświęceniem pomnika z tablicą poświęconą
pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego. Pomnika, który stanie się,
mam nadzieję, stałym miejscem spotkań
mieszkańców Piastowa wspominających
Powstanie, a także nowym punktem
odwiedzanym przez dzieci i młodzież
w ramach rajdu „Śladami naszej historii”.
Słowa: „KAŻDY CHCE ŻYĆ WOLNY!”
rzucone w twarz oficerowi niemieckiemu
przez Halinę Trembińską-Kurmanowicz
- „Henrykę” w czasie przesłuchania, mówią w zasadzie wszystko. Powstanie
Warszawskie, jakkolwiek by je oceniać
od strony politycznej i militarnej, było
wielką próbą, wielkim krokiem ku odzyskaniu wolności; krokiem skierowanym
przeciw potędze hitlerowskiej; ale również
sygnałem dla zbliżającej się nawałnicy
stalinizmu, że wolność stanowi dla Polaków wartość nadrzędną; że tu, na tych
ziemiach, to Polacy są gospodarzami.
Powstanie skończyło się militarną
klęską, śmiercią tysięcy żołnierzy i cywili,
wywózką do obozów. A po zakończeniu wojny propaganda komunistyczna
w sposób zdecydowanie wrogi traktowała pozostałych przy życiu powstańców. Jednak nie udało się zniszczyć
w narodzie tradycji wolnościowych.
Do nich m.in. odwoływała się opozycja
demokratyczna, dzięki czemu po 45
latach możemy się cieszyć odzyskaniem
niepodległości i żyć już 25 lat w wolnej,
demokratycznej Polsce.
W imieniu społeczności Gimnazjum
nr 2 dziękuję honorowym patronom uroczystości – Panu Burmistrzowi Markowi Kubickiemu i Pani Przewodniczącej
Rady Miasta Marii Ziółek za obecność
i ciepłe słowa. Dziękuję wszystkim, któ-

rzy zaszczycili nas swoją obecnością:
Panu majorowi Maciejowi Krokosowi
reprezentującemu Światowy Związek
Żołnierzy AK, kombatantom na czele
z Panią Marią Stypułkowską – Chojecką
„Kamą”, dyrektorowi Muzeum Dulag 121
– Pani Małgorzacie Bojanowskiej, dyrektorom placówek oświatowych i pocztom
sztandarowym, żołnierzom z Garnizonu
Warszawskiego oraz harcerzom ZHP
z Hufca Piastów. Dziękuję za przygotowanie święta swoim Nauczycielom
i Uczniom. Dziękuję wszystkim, których
nie sposób tu wymienić.
Osobne podziękowania składam na
ręce Pana radnego Macieja Makowskiego za ufundowanie tablicy pamiątkowej, Pana Mieczysława Grzechnika
za ufundowanie materiałów na budowę
pomnika a także Pana Aleksandra
Wiśniewskiego za wykonanie znaku
Polski Walczącej…
Współpraca, koleżeństwo, poświęcenie, odwaga, samodzielność i zdyscyplinowanie, a nad to wszystko szeroko
pojęty patriotyzm – te wartości staramy
się przekazywać młodzieży, ukazując
za wzór powstańców warszawskich
i bohaterską ludność cywilną miasta.
Mamy nadzieję, że coś z tego pozostanie w sercach i umysłach naszych
Uczniów i Absolwentów…
A co z Powstańcem Warszawskim…?
„Jemu to się należy
najszczerszy z pacierzy,
co umierając szeptał:
Warszawy nie damy! Grób
na skwerze ulicznym,
krzyż z okiennej ramy…
Taka mała mogiłka,
a w niej wielkość leży.”
/Witold Hulewicz/
Tomasz Osiński –
dyrektor Gimnazjum nr 2
w Piastowie
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Radni udzielili absolutorium
Na LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie radni zdecydowaną
większością głosów przyjęli uchwałę udzielającą burmistrzowi
Markowi Kubickiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2013 r.

P

rzyjęcie uchwały poprzedziła dyskusja oraz przedstawienie opinii
Komisji Stałych Rady Miejskiej
oraz Klubów Radnych. Swoje decyzje
radni podjęli po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r. i wykonania budżetu, informacją o stanie mienia
Miasta Piastowa, opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
oraz zapoznaniu się z uzasadnieniem
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie

TPD w imieniu dzieci

■ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Środowiskowe

Ognisko Wychowawcze w Piastowie dziękując za
aktywne wspieranie działalności TPD w Piastowie,
życzliwe i przyjazne nastawienie do wszelkich
działań dla dobra dzieci oraz pozytywne decyzje
dotyczące finansowania placówki postanowiło
odznaczyć Burmistrza Miasta Piastowa p. Marka Kubickiego srebrną odznaką „Zasłużonego
Działacza”.
Wychowankowie i wychowawcy Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego TPD postanowili odznaczyć medalem im. Henryka Jordana p. Zdzisławę
Zielińską, Zastepcę Burmistrza Piastowa za aktywne
uczestnictwo w działalności na rzecz dzieci.
Za to, że zawsze znajdowała czas, aby organizować i uczestniczyć w dobroczynnych imprezach
na rzecz dzieci.
Za wieloletnie zaangażowanie, rozumienie
potrzeb dzieci, okazywanie serca i wspieranie dobrym słowem i czynem - TPD odznaczyło p. Marię
Ziółek, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Piastowie srebrną odznaką „Zasłużonego Działacza”.
Zaś za wieloletnie aktywne wspieranie działalności Ogniska Wychowawczego TPD oraz
pomoc w działaniach na rzecz dzieci srebrną
odznakę „Zasłużonego Działacza” wręczono
p. Janinie Flont – skarbnikowi Miasta Piastowa.

Anna Szumna
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absolutorium Burmistrzowi. Ostatecznie
stosunkiem głosów: 12 - za, 5 – przeciw, absolutorium zostało udzielone.
- Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu
Miejskiego za zaangażowanie i wysiłek
w zrealizowaniu w ubiegłym, 2013 r. zadań
finansowych jakie stały przed nami a Radzie Miasta za poparcie naszych starań
o dalszy rozwój miasta – podsumował
tę część sesji burmistrz Marek Kubicki.
Wprowadzono też (rozszerzono) zapisy
Uchwały Budżetowej na 2014 r. To wyraz

starań burmistrza Kubickiego o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych
do wyremontowania ul. Słowackiego (na
odcinku od ul. Tuwima do ul. Asnyka) oraz
podniesienia architektonicznego prestiżu
ul. Lwowskie poprzez wybudowanie nowej fontanny z prawdziwego zdarzenia
oraz skweru.
Być może już niebawem wymierny obraz finansowy uzyska także planowana
przez władze miasta rozbudowa (dofinansowanie Piastowskiego Towarzystwa
Tenisowego i Bocce o trzypasmowy tor
do rozgrywek bocce na tyłach obecnego
budynku Towarzystwa. Ambicją burmistrza Kubickiego jest tor o standardzie
wymaganym dla rozgrywek mistrzostw
Europy. W tej sprawie zapadła już pozytywna decyzja Komisji Kultury i Sportu oraz
stowarzyszeń związanych ze sportem.

Stypendia i nagrody Burmistrza za rok szkolny 2013/2014 wręczone
W dniu 25 czerwca 2014 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica odbyła się uroczystość
wręczenie stypendiów przyznanych przez Burmistrza Miasta Piastowa – Marka Kubickiego uczniom z piastowskich placówek oświatowych za najlepsze wyniki w nauce oraz nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014.
Burmistrz pogratulował wszystkim nagrodzonym uczniom i sportowcom uzyskanych wyników i osiągnięć, a rodzicom - za wsparcie i wytrwałość w dążeniu do celu swoich pociech..
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Michalski Jan – biegi przełajowe/l.a. – Szkoła Podstawowa Nr 4 – nauczyciel: Radaszkiewicz Robert
Czerwińska Anna – unihokej – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Krzyna Maciej – piłka nożna – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Trzaskowski Tomasz - tenis stołowy – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Kochańska Natalia - unihokej – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Kowalewska Aleksandra - unihokej – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Hawryluk Aleksandra - unihokej – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Nawarski Maksymilian - tenis stołowy – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Trzciński Jan - piłka nożna – Szkoła Podstawowa Nr 2 – nauczyciel: Krzyżanowska Ewa
Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę w minionym roku szklonym nagrody i wyróżnienia
otrzymali:
Koguciuk Agata – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 – wychowawca: Elżbieta Krawczyńska
Sochacka Antonina – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 – wychowawca: Elżbieta Krawczyńska
Jodczyk Julia – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 – wychowawca: Elżbieta Krawczyńska
Pokorski Bernard – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 – wychowawca: Anna Kowalczyk
Bogiel Michał – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 – wychowawca: Dorota Otwinowska
Dyderska Aleksandra – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 – wychowawca: Maria Kadecka-Kudała
Ługowski Jakub – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 – wychowawca: Dorota Otwinowska
Marcyś Karol – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 – wychowawca: Justyna Czarnecka
Adamczuk Alicja – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 – wychowawca: Anna Łaziuk
Tarka Weronika – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 – wychowawca: Różena Skarżyńska
Borowska Joanna – uczennica Gimnazjum Nr 2 – wychowawca: Magdalena Kordaczuk
Markocka Marta – uczennica Gimnazjum Nr 1 – wychowawca: Marzena Długołęcka
Okuń Kamila – uczennica Gimnazjum Nr 1 – wychowawca: Marzena Długołęcka
Burmistrzowi przy wręczaniu wyróżnień towarzyszyli: Maria Ziółek - Przewodnicząca Rady Miejskiej, Jolanta Leszek – pracownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz Andrzej Banasiak - Inspektor ds. Kultury Fizycznej i Sportu. Na zakończenie
Burmistrz Miasta Piastowa oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej wręczyli dyrektorom szkół oraz nauczycielom bibliotekarzom
podziękowania za rzetelną pracę, za podejmowane inicjatywy szkolne, za pomoc przy realizacji licznych wydarzeń edukacyjnych oraz za wsparcie w działaniach na rzecz integrowania środowiska nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. W uroczystości
wzięli również udział: radni Rady Miejskiej, dyrektorzy piastowskich szkół, nauczyciele wyróżnionych uczniów i ich rodzice.
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INWESTYCJE

Półrocze miejskich inwestycji
R

ok 2014 w piastowskich inwestycjach to dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej, sanitarnej, oświatowej jak również próba uaktywnienia
wypoczynku mieszkańców miasta poprzez budowę miejsc do rekreacji i aktywności fizycznej.
W roku bieżącym skromne środki
finansowe jakimi dysponuje miasto, wynoszące ok. 3,6 mln zł zostały przeznaczone m in. na:
– budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy
Warszawskiej - od ul. Grottgera do
ul. Noakowskiego,
– budowę wodociągu w ul. Fałata,
– budowę wodociągu w ul. Powstańców
Warszawy,
– budowę wodociągu w ul. Mazowieckiej i Mochnackiego,
– wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2,
– dostawę i montaż trzech kompletów
siłowni plenerowych,
– dokumentację i wykonanie przebudowy placu wokół pomnika w parku przy
ul. 11 Listopada,
– przebudowę nawierzchni ul. Sowińskiego na odcinku od ul. J. Sułkowskiego do ul. M. Ogińskiego, wraz z
odwodnieniem,
– remont nawierzchni ul. J. Słowackiego
od ul. A Asnyka do ul. J Tuwima,
– przebudowę nawierzchni ul. J. Kasprowicza wraz z odwodnieniem na
odcinku od ul. K. Ujejskiego do ul. E.
Orzeszkowej,
– remont nawierzchni asfaltowej ul. J.
Matejki od ul Warszawskiej do ul. H.
Siemiradzkiego,
– współudział finansowy w budowie
świateł w powiatowej ul. Warszawskiej
na skrzyżowaniu z ul. J. Matejki.

Planowane wydatki na wodociągi
i kanały sanitarne to ponad 550 tyś
zł., w publiczne drogi gminne blisko
2,7 mln zł, oświata i wychowanie pochłonie 208 tyś zł zaś na kulturę fizyczną przeznaczono 110 tys zł.
Inwestycje drogowe zostały rozpoczęte od przebudowy ok. 800 metrowej ul. J. Kasprowicza, co kosztuje
Miasto ponad 550 tys zł. W zadaniu
przewidziano od strony przebudowywanej ulicy dostęp do Przedszkola
Miejskiego nr 3 przy ul. C. Godebskiego 21. Tę część inwestycji wykonano
w celu umożliwienia pracy przedszkola w okresie planowanej przebudowy
ul. C. Godebskiego, zaś wykonany
trakt ciągu pieszego i jezdnego ułatwi dostęp do placówki przedszkolnej
dzieciom i rodzicom zamieszkałym w
tej części miasta. To zadanie inwestycyjne ukończono 2 miesiące przed
planowanym czasem.
Drugą inwestycją drogową w Piastowie jest przebudowa nawierzchni ul. Sowińskiego, na którą miasto
przeznaczyło blisko 1,350 mln zł. Ten
ponad 350 metrowy odcinek będzie
odwodniony i zakończony przebudowaną pętlą autobusową. Istotną kwestią dla użytkowników komunikacji
łączonej pozostaje fakt uporządkowania i przebudowy sąsiadującego z pętlą parkingu. Obserwując postęp prac,
jeżeli pogoda pozwoli, daje podstawę
do przekonania, iż i to zadanie zostanie ukończone przed planowanym terminem.
Dalsze plany wykonawcze przewidują remont nawierzchni asfaltowej ul.
J. Matejki, oraz remont nawierzchni
ul. J. Słowackiego. Remont ok. 250 m

Po przebudowie jezdni ul. Kasprowicza nareszcie przypomina normalną ulicę

odcinka ul. J Matejki zostanie wykonany za ok. 265 tys zł.
Innym, godnym uwagi i zainteresowania zadaniem jest budowa trzech
kompletów siłowni plenerowych. Na
ich lokalizacje wybrano park przy ul.
Dworcowej, park przy ul. Al. Krakowska oraz park przy ul. J. Sowińskiego.
Każde z tych miejsc będzie wyposażone przynajmniej w 5 podwójnych
przyrządów do ćwiczeń w plenerze,
w tym po jednym podwójnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zamontowane przyrządy
umożliwią podnoszenie sprawności
ruchowej osób ćwiczących, poprawę
kondycji fizycznej jak i usprawnianie
narządów ruchu. Będą to miejsca
pozwalające na alternatywne spędzanie wolnego czasu przez osoby
praktyczne w każdym wieku. Czy i
jak długo będzie to nam służyło zależy tylko i wyłącznie od mieszkańców
Piastowa. Obserwując dewastowane
ławki w parkach naszego miasta, jak
i urządzenia zamontowane na placach zabaw można wysnuć wniosek,
że z kulturą zachowań jest u nas na
bakier. Świadczą o tym chociażby
wpisy na forach internetowych gdzie
anionimowe osoby stawiają sobie za
cel niszczenie wszelkiej infrastruktury naszego miasta.
Zakończono I etap przebudowy
Kina „Baśń” przy MOK. Przebudowa wykonana z udziałem środków
zewnętrznych pochodzących z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z
programu priorytetowego „Modernizacja Kin”, polegająca na zmianie
wystroju wewnętrznego kina, kosztowała 129 102 zł (w tym dofinansowanie PISzF – 90 371 zł.
Czeka nas jeszcze wykonanie II etapu polegającego
na przebudowie sufitu kina
wraz z nowym oświetleniem
za 159 689 zł przy dofinansowaniu PISzF na poziomie
79 845 zł oraz III etap - przebudowa zewnętrznych opasek i murów MOK-u z dofinansowaniem z MKiDz.N na
poziomie 80 000 zł, a całkowity koszt inwestycji opiewa
na 136 000 zł.
Krzysztof Sobiech
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LATO W MIEŚCIE 2014
30 CZERWCA – 4 LIPCA
30 czerwca poniedziałek
11:00-12:30 Śpiewać każdy może - zajęcia wokalne
12:30-14:30 Eco Art - butelkowe czary
1 lipca wtorek
11:00-12:30 Lalki do bajki - tworzymy kukiełkowe ptaki
12:30-14:00 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
12:30-14:00 Śpiewać każdy może - zajęcia wokalne
2 lipca środa
11:00-12:30 Śpiewać każdy może - zajęcia wokalne
12:30-14:00 Kalambury i planszówki, czyli gry dla mądrej
główki
3 lipca czwartek
11:00-11:30 Poranna gimnastyka
11:30-13:00 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
13:00-14:30 Śpiewać każdy może - zajęcia wokalne
4 lipca piątek
11:00-12:30 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
12:30-14:00 Rozgrywki szachowe
12:30-14:00 Śpiewać każdy może - zajęcia wokalne

7 LIPCA – 11 LIPCA

7 lipca poniedziałek
11:00-12:30 Laboratorium młodych naukowców
12:30-14:30 Eco Art - ulepię i wykleję
8 lipca wtorek
11:00-12:30 Lalki do bajki - tworzymy kukiełkowe maskotki
12:30-14:00 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
9 lipca środa
11:00-13:00 Eco Art - biżuteria nie tylko z koralików
13:00-14:30 Kalambury i planszówki, czyli gry dla mądrej
główki
10 lipca czwartek
11:00-11:30 Poranna gimnastyka
11:30-13:30 Cukrowe warsztaty
11 lipca piątek
11:00-12:30 Kolorowe bajki - słucham i maluję
12:30-14:00 Rozgrywki szachowe

14 LIPCA – 18 LIPCA

14 lipca poniedziałek
11:00-12:30 Laboratorium młodych naukowców
12:30-14:30 Eco Art - papierowe zwierzęta
15 lipca wtorek
11:00-12:30 Podróże w czasie - warsztaty archeologiczne

13:00-14:30 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
16 lipca środa
11:00-12:30 Kolorowe bajki - słucham i maluję
12:30-14:00 Kalambury i planszówki, czyli gry dla mądrej
główki
17 lipca czwartek
11:00-11:30 Poranna gimnastyka
11:30-13:00 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
18 lipca piątek
11:00-12:30 Kolorowe bajki - słucham i maluję
12:30-14:00 Rozgrywki szachowe

21 LIPCA – 25 LIPCA

21 lipca poniedziałek
11:00-12:30 Laboratorium młodych naukowców
12:30-14:30 Eco Art - uszyję, to nietrudne
22 lipca wtorek
11:00-12:30 Podróże w czasie - warsztaty archeologiczne
12:30-14:00 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
23 lipca środa
11:00-12:30 Kolorowe bajki - słucham i maluję
12:30-14:00 Kalambury i planszówki, czyli gry dla mądrej
główki
24 lipca czwartek
11:00-11:30 Poranna gimnastyka
11:30-13:00 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
25 lipca piątek
11:00-12:30 Kolorowe bajki - słucham i maluję
12:30-14:00 Rozgrywki szachowe

28 LIPCA – 31 LIPCA

28 lipca poniedziałek
11:00-12:30 Laboratorium młodych naukowców
12:30-14:30 Eco Art - stworki z masy solnej
29 lipca wtorek
11:00-12:30 K
 alambury i planszówki, czyli gry dla mądrej
główki
12:30-14:00 Twórczo i z fantazją - zajęcia plastyczne
30 lipca środa
11:00-12:30 Kolorowe bajki - słucham i maluję
12:30-14:00 Kalambury i planszówki, czyli gry dla mądrej
główki
31 lipca czwartek
11:00-11:30 Poranna gimnastyka
11:30-13:30 Cukrowe warsztaty

Na każde zajęcia prowadzimy zapisy! Wszystkie propozycje są bezpłatne!
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