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Rada Miejska już w komplecie
Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 2 w
Piastowie wybrali 3 grudnia nowego
radnego. W wyborach uzupełniających
do rady Miejskiej zwyciężył
Pan Robert Madej z Komitetu
Wy b o r c z e g o Wy b o r c ó w N A S Z
P I A S T Ó W – W S P Ó L N O TA
SAMORZADOWA), który uzyskał 75
głosów.

Skuteczna pomoc dla Ani
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwraca się
z prośbą o pomoc dla Ani Ługowskiej. Ania ma 12 lat.
Urodziła się z bardzo rzadką chorobą – zespołem
hipowentylacji pochodzenia centralnego (CCHS). Gdy
zasypia, przestaje oddychać. Od pierwszych chwil swego
życia była podłączona do respiratora, spędziła w szpitalu
prawie rok. Każdej nocy Ania musi być wentylowana
mechanicznie respiratorem przez tracheostomię,
a rodzice muszą nieustannie czuwać nad jej
bezpieczeństwem. Mimo tak wielkich trudności Ania jest
radosną dziewczynką, chodzi do szkoły, lubi śpiewać,
podróżować i chodzić do teatru. Ania jest pod opieką
wielu specjalistów i wymaga stałej rehabilitacji. Istnieje
szansa na to, by życie Ani stało się łatwiejsze, by uwolnić
ją od respiratora i rurki tracheostomijnej. To operacja
wszczepienia stymulatorów nerwów przeponowych,
która w Polsce nie jest wykonywana, a koszt leczenia za
granicą przekracza 100 tys. Euro. Zwracamy się z prośbą
o pomoc finansową w leczeniu i rehabilitacji naszej
podopiecznej. Informacja takiej treści znalazła się na
stronie fundacji wspierającej zbiórkę pieniędzy na
operację Ani Ługowskiej,
uczennicy Szkoły
Podstawowej nr 1
w Piastowie. Z inicjatywy
s p o ł e c z n o ś c i s z k o ł y,
a szczególnie Pani Dyrektor
Urszuli Skrzypczak, Rady
Rodziców i kolegów Ani,
przy wsparciu bardzo wielu
osób, piastowskich
o rg a n i z a c j i i i n s t y t u c j i
zorganizowany został
w czerwcu Piknik dla Ani,
a wcześniej i potem także
inne wydarzenia, których
celem było wsparcie
finansowe planowanej operacji. I udało się!
Kilkumiesięczna akcja zbiórki pieniędzy przyniosła
skutek w postaci zebrania odpowiedniej kwoty
umożliwiającej przeprowadzenia operacji. Co więcej –
nie potrzebna była daleka podróż do zagranicznego
szpitala, bo znalazła się odpowiednia placówka w Polsce!
13 grudnia olsztyńscy lekarze przeprowadzili operację,
dzięki której Ania ma szansę normalnie oddychać. Tak,
tuż po operacji, relacjonowała to niezwykłe wydarzenie
TVP3: Naukowcy z Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie wszczepili dziewczynce
specjalny stymulator, który ma sprawić, że respirator
będzie można odłączyć. Operacja jest pionierską w skali
kraju. Koszt jednego urządzenia to ponad 300 tys.
złotych. Ania ma go dzięki przeprowadzonej zbiórce
pieniędzy. Dla dziewczynki to jedyna szansa na normalne
życie. Teraz przez kilka dni lekarze będą regulowali
stymulacje tak, by oddech był optymalny, a życie Ani nie
było zagrożone.
Dużo zdrowia Aniu i wszystkiego najlepszego!

Pozostali kandydaci otrzymali:
Pan Krzysztof Smolaga (POROZUMIENIE DLA PIASTOWA)
29 głosów,
Pani Elżbieta Urbanek (PRAWICA MARKA JURKA) 9 głosów,
Pan Michał Lewandowski (KUKIZ ' 15 PIASTÓW) i Pan Ludwik
Wit (DOBRA ZMIANA) po 1 głosie.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Piastowie zostały
przeprowadzone w związku z rezygnacją Pana Filipa Górskiego z
funkcji radnego.
Anna Lorens

Pomnik Kapelana Solidarności
W niedzielę 22 października został odsłonięty i poświęcony pomnik
Błogosławionego Księdza
Jerzego Popiełuszki.
Wzniesiony u zbiegu ulic
E.Orzeszkowej i Ks.
J.Popiełuszki stanowi
szczególne miejsce pamięci
o Kapelanie Ludzi Pracy
i Służby Zdrowia, który aż
do najwyższej ofiary ze
swojego życia pozostał
wierny ideałom wielkiego
ruchu pierwszej
Solidarności i nauczaniu
dwóch wielkich duchowych przywódców Polaków: Św. Jana Pawła II
i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.
Ks. Jerzy Popiełuszko w ostatnich latach swego życia pracował
w warszawskiej parafii pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Był
współinicjatorem comiesięcznych mszy św. w intencji Ojczyzny
odprawianych w tym kościele podczas stanu wojennego. Jego kazania
głoszone podczas tych niezwykłych nabożeństw niosły nadzieję tysiącom
zebranych, przypominając o podstawowych wartościach życia
indywidualnego i społecznego: sprawiedliwości, prawdzie, godności,
pokoju, wolności i solidarności. Za te słowa był prześladowany przez
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, którzy w zbrodniczej
desperacji nie cofali się przed podejmowaniem zamachów na życie Księdza
Jerzego. 19 października 1984 roku, po odprawionej mszy św. i modlitwie
różańcowej w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników
w Bydgoszczy ks. Popiełuszko i jego kierowca W.Chrostowski zostali
zatrzymani w drodze powrotnej do Warszawy i uprowadzeni. Kierowcy
udało się uciec, niestety, ks. Jerzy pozostał w rękach oprawców ponosząc
męczeńską śmierć. Po jedenastu dniach jego zmasakrowane ciało
odnaleziono w wodach Wisły na tamie we Włocławku. Pogrzeb Ks.Jerzego
Popiełuszki odbył się 3 listopada z udziałem kilkuset tysięcy uczestników
i miał charakter przede wszystkim religijny, ale także stanowił wielką
narodową manifestację i wyraz hołdu dla niezłomnego obrońcy godności
i prawdy o człowieku. Jego ostatnie słowa wypowiedziane 19 października
w Bydgoszczy były modlitwą o uwolnienie od nienawiści i woli odwetu.
Dla totalitarnej władzy były to słowa największego zagrożenia. W chwili
śmierci Ksiądz Jerzy Popiełuszko miał zaledwie 37 lat, z których
dwanaście przeżył w kapłaństwie. Piastowski pomnik stanowią
umieszczone na murze: figura Księdza Jerzego i zapis fragmentu listu św.
Pawła do Rzymian (12.21) ze słowami: zło dobrem zwyciężaj tak bardzo
bliskimi jego nauczaniu oraz kamień z pamiątkową tablicą. Autorem
projektu pomnika jest Pan Jarosław Babikowski, artysta plastyk, absolwent
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pan Jarosław ma w swoim
dorobku artystycznym wiele znanych projektów, wśród nich logo
pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski w roku 2006. Realizacja
pomnika przebiegająca pod nadzorem autora to także efekt owocnej
współpracy wielu osób, którym wypada szczególnie podziękować.
To przede wszystkim członkowie społecznego Komitetu Budowy Pomnika
z Panią Agatą Korczak i Panami Zdzisławem Brzezińskim, Bernardem
Adamowiczem, Kazimierzem Dymkiem, Jerzym Derlatką, Markiem
Salwowskim, Wiesławem Bugajczykiem, Bogdanem Karwackim,
Aleksandrem Wiśniewskim i Stanisławem Walczakiem. Uchwałę
w sprawie wzniesienia pomnika Kapelana Solidarności podjęła Rada
Miejska w Piastowie 29 sierpnia 2017 r.
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.„PUZZLE”

otwierają podwoje.

27 listopada w klubie SM „Tęcza”
odbyło się uroczyste spotkanie
inauguracyjne Grupy wsparcia
„Puzzle”, dedykowanej osobom
mającym problemy z pamięcią; osobom starszym, w
tym niepełnosprawnym z diagnozą wczesnego lub
pośredniego stadium choroby otępiennej, w tym
choroby Alzheimera. Pomysł spotkał się z dużym
zainteresowaniem o czym świadczyła już sama
frekwencja. W przyjaznej atmosferze założyciele
grupy zaprezentowali program oraz cele działania.
Kluczowe dla działania grupy jest stworzenie
komfortowej przestrzeni spotkania zarówno dla
Podopiecznych jak i Opiekunów. Podopieczni na
miarę swych indywidualnych możliwości będą
aktywizowani poprzez różnorodne zajęcia mające
na celu podtrzymanie ich dotychczasowej
sprawności; warsztaty usprawniające funkcje
poznawcze, zajęcia plastyczne, muzyczne,
integracyjne oraz samopomocowe.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu SM
w Piastowie, Przedstawiciele Rady Miasta oraz
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Chorym na Alzheimera, z którym
grupa nawiązała kontakt.
W grudniu zaplanowano dwa spotkania grupy.
Pierwsze zajęcia warsztatowe odbyły się 5 grudnia.
Poświęcone były one wzajemnemu zapoznaniu się
członków grupy, nawiązaniu wspólnych kontaktów

oraz określeniu oczekiwań. Podopieczni uczestniczyli
w zajęciach usprawniających funkcje poznawcze. 7
grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie, na
którym wspólnie śpiewano kolędy, łamano się
opłatkiem oraz składano sobie życzenia.
Kolejne spotkania są planowane na styczeń 2018.
Obecnie trwają bardzo intensywne prace nad
opracowaniem harmonogramu zajęć warsztatowych
oraz możliwości poszerzania kontaktów.
Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby
zainteresowane otrzymaniem wsparcia oraz te, które
chcą wspierać innych potrzebujących. Bliższe
informacje można uzyskać w klubie SM „Tęcza”,
ul. Ogińskiego 14 w Piastowie, nr. tel.: (22) 723 11 19.
Jeżeli ktoś z Twoich Bliskich:

Otwarcie lodowiska miejskiego
6 grudnia, w Mikołajki uroczyście otwarto piastowskie
lodowisko. Było tworzenie świątecznych ozdób przez dzieci,
ubieranie choinki paczki mikołajkowe i beztroska zabawa na
lodowisku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego
spędzania wolnego czasu
Przyjdź, zobacz, pobaw się!
Lodowisko będzie czynne codziennie
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (Al. Tysiąclecia 1)
w godzinach od 9.00 do 21.00,
z przerwą technologiczną
od godziny 14.00 do 15.00
Wstęp na taflę jest wolny
W Święta lodowisko również będzie funkcjonowało:
w Wigilię od 10.00 do 15.00
w Pierwszy Dzień Świąt od 14.00 do 21.00
w Drugi Dzień Świąt od 12.00 do 21.00
Anna Lorens

Biuletyn Informacyjny Burmistrza
i Rady Miejskiej w Piastowie
Adres: ul. 11 listopada 2, 05-820 Piastów,
e-mail: bi@piastow.pl
więcej informacji na www.piastow.pl
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Piastowska Szlachetna Paczka 2017
Po raz siedemnasty w Polsce i trzeci
w Piastowie siła i moc dobrych serc połączyły się z osobami
potrzebującymi w ramach Szlachetnej Paczki. 9-10 grudnia był
weekendem pełnym cudów, radości oraz wzruszeń dla
obdarowywanych rodzin i ich darczyńców.
Sześciu piastowskich wolontariuszy przez miesiąc bardzo

ciężko i bezinteresownie pracowało, poświęcając swój czas.
Dzięki ich zaangażowaniu mądra pomoc trafiła do dwudziestu

Piastów i Piastun
Boże Narodzenie i Nowy Rok poza przeżywaniem radosnych
chwil z narodzenia Pana, stanowią okazję do podsumowań. Dla
Piastowa i „Piastuna” miniony rok obfitował w wiele istotnych
wydarzeń, którymi możemy się wspólnie szczycić. Początek
roku to wprowadzenie kompleksowych rozwiązań
informatycznych, włącznie z mobilną aplikacją, która
umożliwiła sprawniejszą obsługę pacjentów, a wraz
z utworzoną wcześniej aplikacją do kontaktów mieszkańców
z urzędem, stała się wzorcowym i komplementarnym
rozwiązaniem relacji z mieszkańcami. Ich znaczenie zostało
dostrzeżone przez specjalistów, a wspólne działanie
nagrodzone prestiżową nagrodą dla miasta Piastów „Lider
Informatyki 2017” w kategorii administracja publiczna.
Otwartość na nowoczesne rozwiązania systemowe, doskonałe
zarządzanie i wzorcowa opieka nad pacjentami pozwoliły
z kolei na uzyskanie przez „Piastuna” prestiżowej nagrody
„Lider Ochrony Zdrowia 2017”. W połowie roku zakończone
zostały prace projektowe, a następnie uzyskaliśmy pozwolenia
na budowę nowej placówki przy Al.J.Piłsudskiego. Na jej
wybudowanie mieszkańcy oczekują z niecierpliwością od
dawna, teraz po wyłonieniu wykonawcy, wreszcie ich
oczekiwania zostaną zrealizowane. Ostatni kwartał zaś,
koncentrował uwagę i działania na zakontraktowaniu
rehabilitacji i utrzymaniu całodobowej opieki medycznej dla
mieszkańców. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, opieka ta
miała być prowadzona wyłącznie w szpitalach. Były to
niezmiernie trudne wyzwania, ale wbrew przeciwnościom

trzech rodzin z terenu Piastowa.
Szczególne słowa uznania kierujemy właśnie w stronę
wolontariuszy z Panią Aleksandrą Szmytką na czele. Dzięki
nim Szlachetna Paczka w Piastowie po raz kolejny osiągnęła
niezwykle pozytywny wymiar.
Dziękujemy darczyńcom oraz wszystkim wspierającym akcję,
m.in. Sklepowi Bonna za pomoc w przygotowaniu kolacji
wigilijnej podczas finałowej niedzieli; Fabryce Pizzy, która
zapewniła pyszną pizzę dla wolontariuszy oraz ochotnikówpomocników z piastowskich szkół. Dziękujemy także
dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4
w Piastowie Panu Stanisławowi Siekierko
za udostępnienie pomieszczeń szkolnych,
które były magazynem oraz miejscem
spotkań darczyńców z wolontariuszami.
Honorowy patronat nad Szlachetną Paczką
w Piastowie objął Burmistrz Miasta Pan
Grzegorz Szuplewski. W tym roku
piastowcy urzędnicy także przygotowali
wspólnie Szlachetną Paczkę. To ich trzecia
paczka. Dołączył do nich prowadzący
w Piastowie firmę ogrodniczą „Ilex” Pan
Andrzej Pływak, który przekazał
i dostarczył rodzinie drewno na opał.
Oprócz tego w ich Paczce znalazły się m.in.
pralka, odkurzacz, ciśnieniomierz, ciepła
kołdra, poduszka, koc, artykuły spożywcze
i chemiczne oraz inne świąteczne upominki.
Dziękujemy wszystkim za szlachetną pomoc.
Do zobaczenia za rok!
Anna Lorens
osiągnęliśmy sukces. Całodobowa opieka pozostała
i zapewniamy rehabilitację w warunkach domowych. Wspólne
działania Piastowa i „Piastuna” nie ograniczają się do spraw
bieżących, myślimy perspektywicznie. Dlatego w trosce
o stworzenie nowoczesnej placówki i realizację świadczeń
medycznych na najwyższym poziomie, przygotowany został
wniosek o uzyskanie środków zewnętrznych na zakup
aparatury i urządzeń medycznych oraz wniosek do wojewody
uzasadniający celowość inwestycji. Ten ostatni uzyskał
maksymalną ilość punktów i pozytywną opinie wojewody, co
pozwala mieć nadzieję na otrzymanie oczekiwanego
finansowania zewnętrznego. Nadchodzący rok niesie wiele
nowych wyzwań, ale współdziałając tak znakomicie jak dotąd,
Piastów i „Piastun” będą „skazani na sukces”.
Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ „Piastun”

Komunikat
Uprzejmie informujemy, iż roznoszone są przez
pracowników Urzędu Miejskiego, pisma w sprawie
zmiany indywidualnych rachunków bankowych dot.
odbioru odpadów oraz harmonogramy odbiorów
w roku 2018. W związku z powyższym prosimy
o odbieranie korespondencji. Wszelkie dodatkowe
informacje mogą Państwo uzyskać w Zespole ds.
odpadów Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu
Miejskiego (ul. 11 Listopada 8), tel. 22 -770-52-43,
22-770-52-45.
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Odznaczenia dla piastowskich małżeństw
17 listopada trzy piastowskie pary uroczyście
uhonorowano Medalami za Długoletnie Pożycie

„STOP SMOG”
Piastowski program dofinansowania wymiany pieców
Zachęcamy mieszkańców
Piastowa do likwidacji pieca
węglowego lub pieca gazowego
starej generacji na piec gazowy,
piec na biomasę lub piec
elektryczny. O dofinansowanie
zakupu nowego pieca ze środków
budżetu miasta można ubiegać się
na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej w Piastowie
nr XLI/296/2017 z dnia 14
listopada 2017 r. Dotacja z
budżetu gminy może pokryć 50%
poniesionych kosztów (nie więcej
niż 4 000 zł) zakupu nowego
źródła ciepła.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
ź osoby fizyczne,
ź wspólnoty mieszkaniowe,
ź osoby prawne,
ź przedsiębiorcy,
ź jednostki sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Przyznanie dofinansowania następuje po spełnieniu
następujących kryteriów:
ź ubiegający się posiadają tytuł prawny do nieruchomości,
ź dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup
Pora na szybki internet w Piastowie
Jak już informowaliśmy,
Orange Polska planuje
zainstalować w Piastowie sieci
światłowodowe zapewniające
miastu łącza internetowe o
wysokiej przepustowości.
Powyższe działanie odbywa
się w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
(POPC) mającego na celu
spełnienie wymagań Agendy Cyfrowej poprzez budowę
społeczeństwa informacyjnego i dostarczenie do 2020 r.
mieszkańcom Internetu o przepustowości 100 Mb/s (do 50 %
gospodarstw domowych, a do100 % gospodarstw domowych
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Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta RP, za przeżycie ponad
50 lat w jednym związku małżeńskim.
Odznaczenia wręczył małżonkom Burmistrz Miasta Piastowa Pan
Grzegorz Szuplewski wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Piastowie Panią Agatą Korczak.
Wyróżnieni Małżonkowie to:
ź Państwo Liliana i Ignacy Godulowie,
ź Państwo Teresa i Tadeusz Setowie,
ź Państwo Krystyna i Henryk Wyrzykowscy.
Uhonorowani Jubilaci to szczególne świadectwo miłości.
Najdłuższym, bo 65-letnim, stażem mogą pochwalić się Państwo
Wyrzykowscy. 59 lat razem świętowali Państwo Godulowie,
a Państwo Setowie związek małżeński zawarli 50 lat temu.
Odznaczonym Parom jeszcze raz gratulujemy i składamy
najserdeczniejsze życzenia szczęścia oraz przeżywania kolejnych,
pięknych jubileuszy.
Anna Lorens
nowego pieca gazowego, pieca na biomasę lub pieca
elektrycznego.
ź piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji.
Osoby lub podmioty ubiegające się o uzyskanie
dofinansowania składają pisemny wniosek do Urzędu
Miejskiego w Piastowie. Wnioski o dotację można składać
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok,
w którym ma być udzielone dofinansowanie.
Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Piastowie, Wydział Utrzymania Miasta – Zespół ds. Ochrony

Środowiska, ul. 11 Listopada 8, kl. B pok. 4 lub na stronie
internetowej naszego miasta. Wszelkich informacji na temat
dofinansowania wymiany pieców udziela wyżej wymieniony
Zespół ds. Ochrony Środowiska (tel. 22 770 52 43).
min. 30 MB/s). Osoby zainteresowane usluga proszone sa o
wypelnienie ankiety i zlozenie jej w oznaczonych urnach.
Ankiety dostepne sa w wymienionych poniżej miejscach oraz w
wersji elektronicznej na stronie miejskiej www.piastow.pl.
Pragniemy poinformować, ze termin składania ankiet został
przedluzony do końca marca 2018 r.
Ankietę mozna pobrać w budynkach:
ź Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2
i 11 Listopada 8,
ź Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej
24 i jej filii przy ul. Dworcowej 1,
ź Przychodni SPZOZ „Piastun” przy ul. M.Reja.
Z uwagi na to, że przyłącza do budynków będą wykonane
tylko dla osób, które złożą deklaracje, prosimy o ich
czytelne wypełnienie.
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.„PUZZLE”

otwierają podwoje.

27 listopada w klubie SM „Tęcza”
odbyło się uroczyste spotkanie
inauguracyjne Grupy wsparcia
„Puzzle”, dedykowanej osobom
mającym problemy z pamięcią; osobom starszym, w
tym niepełnosprawnym z diagnozą wczesnego lub
pośredniego stadium choroby otępiennej, w tym
choroby Alzheimera. Pomysł spotkał się z dużym
zainteresowaniem o czym świadczyła już sama
frekwencja. W przyjaznej atmosferze założyciele
grupy zaprezentowali program oraz cele działania.
Kluczowe dla działania grupy jest stworzenie
komfortowej przestrzeni spotkania zarówno dla
Podopiecznych jak i Opiekunów. Podopieczni na
miarę swych indywidualnych możliwości będą
aktywizowani poprzez różnorodne zajęcia mające
na celu podtrzymanie ich dotychczasowej
sprawności; warsztaty usprawniające funkcje
poznawcze, zajęcia plastyczne, muzyczne,
integracyjne oraz samopomocowe.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu SM
w Piastowie, Przedstawiciele Rady Miasta oraz
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Chorym na Alzheimera, z którym
grupa nawiązała kontakt.
W grudniu zaplanowano dwa spotkania grupy.
Pierwsze zajęcia warsztatowe odbyły się 5 grudnia.
Poświęcone były one wzajemnemu zapoznaniu się
członków grupy, nawiązaniu wspólnych kontaktów

oraz określeniu oczekiwań. Podopieczni uczestniczyli
w zajęciach usprawniających funkcje poznawcze. 7
grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie, na
którym wspólnie śpiewano kolędy, łamano się
opłatkiem oraz składano sobie życzenia.
Kolejne spotkania są planowane na styczeń 2018.
Obecnie trwają bardzo intensywne prace nad
opracowaniem harmonogramu zajęć warsztatowych
oraz możliwości poszerzania kontaktów.
Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby
zainteresowane otrzymaniem wsparcia oraz te, które
chcą wspierać innych potrzebujących. Bliższe
informacje można uzyskać w klubie SM „Tęcza”,
ul. Ogińskiego 14 w Piastowie, nr. tel.: (22) 723 11 19.
Jeżeli ktoś z Twoich Bliskich:

Otwarcie lodowiska miejskiego
6 grudnia, w Mikołajki uroczyście otwarto piastowskie
lodowisko. Było tworzenie świątecznych ozdób przez dzieci,
ubieranie choinki paczki mikołajkowe i beztroska zabawa na
lodowisku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego
spędzania wolnego czasu
Przyjdź, zobacz, pobaw się!
Lodowisko będzie czynne codziennie
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (Al. Tysiąclecia 1)
w godzinach od 9.00 do 21.00,
z przerwą technologiczną
od godziny 14.00 do 15.00
Wstęp na taflę jest wolny
W Święta lodowisko również będzie funkcjonowało:
w Wigilię od 10.00 do 15.00
w Pierwszy Dzień Świąt od 14.00 do 21.00
w Drugi Dzień Świąt od 12.00 do 21.00
Anna Lorens

Biuletyn Informacyjny Burmistrza
i Rady Miejskiej w Piastowie
Adres: ul. 11 listopada 2, 05-820 Piastów,
e-mail: bi@piastow.pl
więcej informacji na www.piastow.pl

Zajęcia sportowo re k re a c y j n e , p l a s t y c z n e ,
czytelnicze, muzyczne a także
wyjścia do kina, to atrakcje
z a p l a n o w a n e
w nowym 2018 roku w czasie
dwóch tygodni ferii szkolnych.
Na zajęcia, w ramach akcji
„Zima w mieście”- w dniach
od 15 do 26 stycznia, od
poniedziałku do piątku - dzieci
i młodzież zapraszają dwie
piastowskie szkoły
podstawowe.

budowania pozytywnych
r e l a c j i w g r u p i e
i więzi ucznia ze szkołą. Nie
zabraknie łamigłówek,
zagadek, gier logicznych
i quizów, ale też zajęć na
świeżym powietrzu czy też
niekoniecznie poważnych
pokazów mody ekologicznej.
„Zima w mieście” to akcja
ciesząca się niesłabnącym
dużym zainteresowaniem
wśród dzieci, które pozostają
na ferie w domu. Dzięki niej
one też mogą spędzić wolny
czas bezpiecznie, aktywnie
i ciekawie. Prócz
zagospodarowania czasu
wolnego dzieci pozostające
podczas ferii w mieście mogą zawierać nowe przyjaźnie oraz
rozwijać swoje twórczych uzdolnienia, kreatywność,
wyobraźnię i fantazję. Przygotowane przez kadrę pedagogiczną
zajęcia rozbudzają zainteresowania do rożnego rodzaju zajęć
sportowych, uwrażliwiają na muzykę
i sztukę, tworzą warunki do swobodnej działalności
artystycznej. Poprzez zabawę dzieci mogą też rozwijać
zainteresowania czytelnicze, muzyczne i artystyczne. Spotkania
w szkole uczą też, niejako przy okazji, prawidłowych relacji
między uczestnikami akcji w szkole i poza nią, oraz otaczania
opieką młodszych i słabszych.
Wszystkim uczniom, zarówno tym, którzy wyjeżdżają daleko
czy blisko, jak i tym, którzy pozostaną w domu - życzymy
udanych i pełnych pozytywnych wrażeń zimowych ferii!
Urszula Nelken
Dyrektor CUO

Zima w mieście

W Szkole Podstawowej Nr 5
przy ul. Pułaskiego 6/8 na
z
a
j
ę
c
i
a
w ramach akcji „Zima w
mieście” zgłosiło się
dziewięćdziesięcioro dzieci. Codziennie, od poniedziałku do
piątku, czeka na nie mnóstwo atrakcji, wśród nich gry
zespołowe: koszykówka, siatkówka, unihokej, piłka halowa
i turniej tenisa stołowego, zorganizowane w sali gimnastycznej,
poza tym zajęcia w siłowni oraz w świetlicy szkolnej. Tutaj na
uczniów czekają warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe,
zajęcia komputerowe oraz wokalne. Ponadto chętni będą mogli
zaoferować i przyjąć pomoc koleżeńską, prowadzoną w ramach
szkolnego koła wolontariatu.
Także codziennie, ale w godzinach od 9.00 – 13.00
zorganizowane będą zajęcia dla uczniów w Szkole Podstawowej
Nr 2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach akcji „Zima
w mieście” na dzieci czekają tu spotkania prowadzone w formie
pogadanek, burzy mózgów, pokazów, gier i zabaw a także zajęć
praktycznych. Daje to możliwość uczestniczenia w zajęciach
dostosowanych do rozwoju psychofizycznego dzieci,
ZIMA W MIEŚCIE

propozycja Miejskiego Ośrodka Kultury
15.01.2018R
PONIEDZIAŁEK
11:00
Gdzie Twe oczy Mikołaju- warsztaty lalkarskie
11:00
Wojownicze żółwie Ninja- zajęcia KARATE
12:30
Projekcja filmu- Misiek w Nowym Jorku , Indie/USA 2016
(90 min)
14:00
Wariacje taneczne – Zumba
14:00
Warsztaty nowoczesnych gier planszowych
16.01.2018R
WTOREK
10:00
Poranna gimnastyka
11:00
Lampion Zimowy - warsztaty recyklingowe Eco-Art
12:30
Warsztaty gry na bębnach afrykańskich
13:30
Wariacje taneczne- Zumba
17.01.2018R
ŚRODA
11:00
Pingwiny z mroźnej Antarktyki -warsztaty z gliny
12:30
Pejzaż Zimowy- zajęcia plastyczne( malowanie farbami)
13:30
Wojownicze żółwie Ninja – zajęcia Karate
13:30
Papierowe Zoo - papiero-plastyka
18.01.2018R
CZWARTEK
10:00
Poranna gimnastyka
11:00
Projekcja filmu - Robinson Crusoe ,Belgia/Francja 2016
(90 min)
12:30
Papierowe Śnieżki- Papiero-Plastyka / Eco-Art
14:00
Łamigłówki mądrej główki
19.01.2018R
PIĄTEK
11:00
Kubeczek na herbatę- warsztaty z gliny
12:30
Wojownicze żółwie Ninja – zajęcia Karate
12:30
Bałwanek- - zajęcia plastyczne (wyklejanka Colage)
12:30
KodujzUKE- nowoczesne warsztaty z programowania
(I grupa)
14:00
Robienie zabawek -Warsztaty recyklingowe Eco-Art
14:00
KodujzUKE- nowoczesne warsztaty z programowania

(II grupa)
22.01.2018R
PONIEDZIAŁEK
11:00
Warsztaty nowoczesnych gier planszowych
12:30
Sporty Zimowe- makieta-zajęcia plastyczn
12:30
KodujzUKE- nowoczesne warsztaty z programowania
(III grupa)
14:00
Wariacje taneczne - Zumba
14:00
Wachlarz- karnawałowy szał -warsztaty lalkarskie
14:00
KodujzUKE- nowoczesne warsztaty z programowania
(IV grupa)
23.01.2018R
WTOREK
10:00
Poranna gimnastyka
11:00
Projekcja filmu- Ratchet i Clank, USA 2016 (94 min)
12:30
Zimowy sen-zajęcia plastyczne
14:00
But Św.Mikołaja -Warsztaty recyklingowe Eco-Art
24.01.2018R
ŚRODA
11:00
Bałwanek Olaf- warsztaty z gliny
12:30
Zimowa Martwa Natura- -zajęcia plastyczne (rysunek
ołówkiem i pastelami)
13:30
Wojownicze żółwie Ninja – zajęcia Karate
14:00
Łamigłówki mądrej główki
25.012018R
CZWARTEK
10:00
Poranna gimnastyka
11:00
Projekcja filmu- Jak uratować Mamę, Polska 2016
(90 min)
12:30
Zimowy obrazek - Papiero-plastyka
14:00
Łamigłówki mądrej główki
26.01.2018R
PIĄTEK
11:00
Zimowy świecznik- warsztaty z gliny
12:30
Wojownicze żółwie Ninja – zajęcia Karate
12:30
Zimowe drzewo- zajęcia plastyczne (płaskorzeźba gipsowa)
14:00
Renifer z płyty Cd -Warsztaty recyklingowe EcoArt

Wanda Przybylak, Dyrektor MOK.

