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Piastów - moje miejsce na ziemi

Marek Kubicki, burmistrz Piastowa
- Czym jest dla Pana 60-lecie praw
miejskich Piastowa?
- Z pewnością okazją do wspomnień, podsumowań, porównań. Mieszkam w Piastowie
od 1964 roku. Tu ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcące im.
A. Mickiewicza. Zachowuję radosne obrazy z
dzieciństwa np. zabawy w dołach i na pagórkach na terenie dzisiejszego osiedla przy ul.
Orzeszkowej. Pamiętam sadzawki przy obecnej SP Nr 2 oraz wypełnione wodą rowy koło
MOK-u. Po otoczonej takimi rowami, żużlowej
nawierzchni dzisiejszej ul. Piłsudskiego jeździły konne wozy z chlebem. Jak on pachniał!
Było wesoło. To był inny świat. Bez telewizji,

internetu. Nic nie zakłócało kontaktów między
ludźmi. Byłem jednakże świadkiem rozwoju
Piastowa - jestem przecież niemal równolatkiem naszego miasta. Pamiętam pierwsze cegiełki na budowę wiaduktu, zbierane w 1977
r. wraz z ówczesnym radnym, panem Rajcą,
przez mojego dziadka, Antoniego Brzezińskiego, dyrektora ekonomicznego Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Pruszkowie.
- To już wtedy myślano o wiadukcie?
- Tak, i to konkretnie. W 1979 r. było już uzgodnione, iż
PKP będzie partycypować w jego budowie. Ale w 1981
r. stan wojenny wszystko zniweczył. Na szczęście pod
koniec lat 80-tych temat podjęła ówczesna Rada Miasta
z jej przewodniczącym, Janem Olczakiem. Ostatecznie
wiadukt otwarto w 1994 r. po upadku PRL,.za rządów
burmistrza Zdzisława Brzezińskiego.
- To coś oznaczało?
- Myślę, że tak. Przez 60 lat wiele dokonano,
ale wiadukt jest dla mnie symbolem. To swego
rodzaju sztafeta pokoleń. Uważam, że wbrew
pozorom my, piastowanie, posiadamy poczucie przywiązania do naszego miejsca na ziemi.

Wiem o tym, bo wraz z moimi sąsiadami dzieliłem smutki i radości Piastowa.
- Czy to i dzisiaj łączy ludzi?
- Sądzę, że tak. W działaniach na rzecz społeczeństwa liczy się partnerstwo, zrozumienie, kontynuacja, wspólnota celów. Tego uczył mnie już
dziadek. To jest właśnie ta sztafeta pokoleń.
- A wybory samorządowe, polityka, opozycja, inni ludzie?
- To elementy demokracji. Ma Pan pewnie na myśli
mojego poprzednika, pana Zdzisława Brzezińskiego?
Po roku 1990 sporo dokonał, ale była to inna rzeczywistość. Jeszcze w 2006 r. sam na niego głosowałem. Z okazji jubileuszu 60-lecia, wraz z wieloma
innymi osobami znalazł się w gronie osób uhonorowanych Medalem „Piastów Moje Miasto”.
- Wyraźnie stroni Pan od polityki?
- Burmistrz nie jest od polityki, ale realizacji
określonych celów. Przed chwilą skończyłem
spotkanie m.in. w sprawie rozbudowania w
tym roku o dwa oddziały przedszkola na ul.
Lelewela, a w przyszłym – na ul. Godebskiego
BK.
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Bądźmy bardziej radośni
Maria Ziółek, przewodnicząca Rady
Miejskiej Piastowa

- Czym jest dla Pani 60-lecie praw miejskich Piastowa?
Mieszkam tu od 1985 r. Wtedy było to inne miasto,
bardziej szare z mniejszą liczbą sklepów, dróg i
koszmarem braku wiaduktu. Mieszkam w północnej
części Piastowa i do dziś pamiętam notoryczne korki.
Jego budowa to wielka zasługa ówczesnych władz
miasta i władz późniejszych, które dokończyły realizację tego przedsięwzięcia. Pod koniec lat 90. został
wybudowany nowy budynek Szkoły Podstawowej Nr
1 przy ulicy Józefa Brandta 22. Przez ten okres czasu
powstały nowe ulice, chodniki i wiele innych inwestycji. Miasto radykalnie się zmieniało.
- Czy Pani zdaniem mieszkańcy utożsamiają się z miastem?
- To zależy. W nowo wybudowanych apartamentowcach w Piastowie mieszka dużo młodych ludzi, którzy pracują w Warszawie. Piastów jest dla
nich raczej sypialnią. Niezbyt interesują się sprawami miasta, ponieważ nie mają na to czasu.

- Dotyczy to tylko młodych?
- Różnie bywa. Na organizowane przez Radę
Miejską spotkania z mieszkańcami przychodzi
zwykle ok. 30 osób. Ludzie są zmęczeni, zajęci swoimi sprawami. Gdyby władze miasta dysponowały większymi środkami można byłoby
zrobić o wiele więcej. Faktem jest, że ci, którzy
mieszkają tu od lat oczekują lepszej wizji rozbudowanego, przyjaznego miasta. Młodzi borykają
się z problemem znalezienia pracy, a jeśli mieliby
pracę w Piastowie – zmieniłoby to postrzeganie
przez nich ich miejsca zamieszkania. Niestety,
miasto cierpi na brak terenów inwestycyjnych.
Brakuje wolnej przestrzeni.
- Co Pani sądzi o Młodzieżowej radzie Miasta?
- Cieszę się, że takowa powstała. To osoby w
wieku od 16 do 23 lat. Są pełni energii i zaangażowania do pracy oraz chętni do współdziałania. Wiele sobie po nich obiecuję.
- Piastów ma być zawierzony Matce Bożej?
- Tak. Podjęliśmy rozmowy w tej sprawie z proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej,

księdzem Wojciechem Kosteckim, który w imieniu
władz miasta rozmawiał na ten temat z kardynałem
Nyczem. Aby Piastów był zawierzony Matce Bożej,
wpierw w naszym mieście muszą odbyć się rekolekcje. Akt Zawierzenia ma na celu powierzyć w ręce
Matki Bożej nasze Miasto Piastów, nasze losy, naszą teraźniejszość i przyszłość. Ksiądz Proboszcz
wspomniał o tym na Mszy Świętej 3 maja br. O dalszych postępach w tej sprawie będziemy informować mieszkańców na bieżąco.
- Czego z okazji święta miasta życzy Pani
mieszkańcom?
- By byli bardziej radośni, wytrwali, zdrowi, pełni
nadziei i miłości. Życzę im większej ufności do
obecnej władzy i aktywności dla inicjatyw społecznych na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”.
BK

Warszawa, 3 maja 2012 r.
Pan Marek Kubicki
Burmistrz Miasta Piastowa
Pani Maria Ziółek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Szanowny Panie Burmistrzu, jest mi ogromnie miło, iż mogę dziś wraz z Państwem dzielić radość i dumę. 60 lat temu gmina Piastów uzyskała prawa miejskie. W rocznicę
tego wydarzenia pragnę serdecznie pogratulować Państwu dokonań, dzięki którym Piastów postrzegany jest obecnie jako prężny ośrodek samorządowy, przyjazny dla
mieszkańców, otwarty dla inwestorów, dokładający starań, by jak najlepiej wykorzystać swoje atuty.
Sprzyjające położenie komunikacyjne, potencjał gospodarczy, zarówno w sensie intensywnie rozbudowywanej i modernizowanej infrastruktury, jak też umiejętności
ludzi tu mieszkających, a przy tym przyjazna atmosfera i elastyczność działania piastowskich władz sprawiły, iż miasto zyskuje na znaczeniu i pięknieje. Systematycznie
inwestuje się w oświatę, w rozwój transportu zbiorowego, w ochronę zdrowia i opiekę społeczną. Podejmowanych jest wiele inicjatyw, które integrują lokalną społeczność, służą poprawie bezpieczeństwa i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Dlatego też, przekazując gratulacje z okazji jubileuszu Piastowa, proszę Państwa
jednocześnie o przyjęcie życzeń wytrwałości w działaniu na rzecz swojej „małej Ojczyzny” oraz pomyślnej realizacji wszystkich planów i zamierzeń, które mają wpływ
na kondycję miasta i zadowolenie mieszkańców.

Nasza okładka: Od lewej awers i rewers medalu „Piastów Moje Miasto” wybitego na zlecenie władz miasta z okazji 60-lecia praw miejskich Piastowa.
Autorem jest warszawski grafik Andrzej Wojciech Ożarek a wykonawcą: Pracownie Grawerskie Andrzeja i Ryszarda Jasińskich.
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KALENDARIUM
■ 1 lipca 1952 – Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
Józefa Cyrankiewicza z dnia 3
maja 1952 r. Piastów uzyskał ustrój
miejski. Liczył wtedy blisko 10 tysięcy mieszkańców.
1956-58 - przy Alei Tysiąclecia zbudowano trzecią szkołę podstawową.
Patronat nad nią objęło Ministerstwo
Komunikacji. Dzisiaj mieści się tutaj
Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego.
17 stycznia 1957 - odbył się pierwszy seans filmowy w kinie „Baśń”, wyświetlono szwedzką komedię z 1948
r. pt. „Rekrut Bum”.
1958 - rozpoczęła działalność Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piastowianka”, która wybudowała ok. 1500
mieszkań. „Piastowianka” została
wchłonięta przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Ursus” zapewniającą m.in. mieszkania dla
pracowników Zakładów Mechanicznych „Ursus”.
1 września 1958 r. - w barakach przy
ul. Bohaterów Wolności rozpoczęła
działalność oświatową Szkoła Podstawowa nr 4.

Piastów świętuje
Święto Konstytucji 3 Maja i uroczyste uhonorowanie wielu
osób medalem „Piastów Moje Miasto” w dowód uznania za
ich wkład w jego rozwój, zainaugurowały obchody 60-lecia
praw miejskich Piastowa.

J

ak co roku, Święto Konstytucji 3 Maja
było w Piastowie obchodzone wyjątkowo uroczyście i doniośle. Odprawiona Msza Swięta w Intencji Konstytucji
3 Maja, Ojczyzny, Piastowa i społeczności
lokalnej z udziałem władz miasta, pocztów
sztandarowych i mieszkańców Piastowa
zapełniających cały Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej dała wyraz jedności
piastowan w poszanowaniu tradycji dla
uczczenia tak ważnego dla Polaków święta narodowego. Temperaturę tego wydarzenia podniósł jakże uroczysty koncert
artystów scen polskich.
Co istotne, Msza ta zainaugurowała szereg dalszych uroczystości i wydarzeń, bowiem data: 3 maja 2012 r.
to także 60-ta rocznica nadania praw
miejskich naszemu miastu. Z tej oka-

zji przez cały miesiąc, do 3 czerwca, w
każdy weekend Piastów będzie miejscem szczególnie radosnym. Tak wielu
imprez, koncertów, spotkań, zawodów
i wiele innych atrakcji przygotowanych
przez władze miasta nie było jeszcze nigdy (patrz: okładka). Z pewnością każdy
z mieszkańców Piastowa znajdzie coś
interesującego dla siebie.
Tego dnia, w południe, w sali kinowej
piastowskiego MOK-u rozpoczęło się także spotkanie władz miasta z mieszkańcami Piastowa. Podczas uroczystej gali wiele osób zostało uhonorowanych medalem
„Piastów Moje Miasto” (patrz: dalej).

Msze koncelebrowal m.in. Ks. Proboszcz
Wojciech Kostecki

Kościół wypełniony wiernymi

4 września 1967 r. – Szkoła Podstawowa nr 4 przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Żbikowskiej.
Patronat nad nią objęło Szefostwo
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej,
szkoła przyjęła imię Bohaterów
spod Darnicy.

Teraz Piastów Nr 5 (1) 2012

ŚWIĘTO PIASTOWA

W

obecności zaproszonych gości oraz tłumnie zgromadzonych mieszkańców miasta odbyła się uroczysta ceremonia. Z okazji 60-lecia praw
miejskich Piastowa zostały odczytane listy gratulacyjne od Adama Struzika marszałka województwa mazowieckiego, wojewody Jacka
Kozłowskiego, starosty powiatu pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej oraz władz Pruszkowa i Ożarowa Maz. Zebrani mieli okazję obejrzeć
premierowy pokaz znakomitego filmu dokumentalnego o sięgającej XIX w. historii Piastowa autorstwa Wioletty Mamcarz. Po filmie, w poruszającej,
rodzinnej atmosferze burmistrz Marek Kubicki oraz przewodnicząca Rady Miasta Maria Ziółek nadali tytuły Honorowych Obywateli Piastowa dwóm
Panom: Janowi Olczakowi oraz Janowi Rybakowi.
U progu obchodów 60-lecia praw miejskich nadanych naszemu miastu mam zaszczyt przybliżyć Państwu życie i działalność dwóch honorowych
Obywateli Piastowa – ogłosiła w trakcie laudacji w sali MOK-u, na uroczystym spotkaniu 3 maja 2012 r. z burmistrzem miasta Markiem Kubickim,
przewodnicząca Rady Miasta Maria Ziółek. Tytuły te nadano Panu Janowi Olczakowi oraz Janowi Rybakowi.

Jan Olczak – Honorowy Obywatel Miasta Piastowa
Radny miasta w latach 1984-89 i wiceprzewodniczący Rady Miasta w latach
1984-87, przewodniczący w latach 1987-89.
- Jest Pan znaną postacią w Piastowie.
Chyba nie tylko ze względu na prowadzoną firmę cukierniczą?
To prawda. Mieszkam tu od 1962 r. a w latach 80-tych prowadziłem szczególnie intensywną działalność w Radzie Miasta.
- Jak wspomina Pan Piastów z lat 60tych?
- Było inaczej: brukowane ulice, brak chodników, problemy z kanalizacją. Ale miasto
rozwijało się. Potem, w późniejszych latach, po wybudowaniu bloków dla
pracowników Ursusa Piastów liczył blisko 28 tys. mieszkańców.
- Czy lata 80-te uznałby Pan za najlepszy okres rozwoju miasta?
- To zależy, jak na to spojrzeć. Sporo zrobiliśmy. Jako przewodniczący
Rady Miasta miałem wokół siebie porządnych, mocnych ludzi w jej prezydium. To był okres prosperity. Od organizacyjno-prawnego przygotowania
budowy wiaduktu po założenie spółki wodnej i rozwój sieci kanalizacyjnej i gazowej. Wybudowaliśmy od podstaw SP Nr 5 (obecne gimnazjum),
przedszkole przy Żbikowskiej. Przeprowadziliśmy wiele generalnych remontów m.in. przedszkola przy Chopina, SP Nr 2 i ogrzewania LO im.
Mickiewicza. Wiele dróg zostało utwardzonych. To były owocne czasy i
różnokolorowe, jak chociażby kolarski Memoriał im. Trochanowskiego na
ulicach Piastowa, świetna promocja miasta.
- Na uroczystym spotkaniu w dniu Swięta Konstytucji 3 Maja rozpoczynającym obchody 60-lecia praw miejskich Piastowa zostało Panu nadane Honorowe Obywatelstwo Miasta. Czym jest dla Pana to wyróżnienie?
- Odbieram to, jako wyraz najwyższej zapłaty za wieloletnią pracę na
rzecz Piastowa, odbieram to także, jako uznanie dla działań całej ówczesnej Rady, nie przypuszczałem, że po 20 latach ktoś jeszcze będzie
pamiętał o naszych staraniach, pracy, osiągnięciach.

BK.

Jan Rybak – Honorowy Obywatel Miasta Piastowa
Oto wyjątkowa postać pośród mieszkańców naszego miasta. 10 kwietnia 2012 r.
minęła 103 rocznica urodzin Pana Jana.
Po tułaczkach w czasie I wojny światowej, kolejną
wojnę odczuł boleśniej. Po aresztowaniu w 1939 r. został wywieziony do niewolniczej pracy w Rastenburgu
(Kętrzyn). Po trzech latach udało mu się uciec i w okolicach Węgrowa wstąpić do oddziału Armii Krajowej. Po
przejściu frontu wschodniego aresztowało go NKWD.
Zesłany na Wschód uciekł z transportu i aby uniknąć kolejnego aresztowania
wstąpił w Lublinie do II Brygady saperów Wojsk Inżynieryjnych. Rozminowywał
m.in. Warszawę i Sandomierz.
W Piastowie osiadł w 1950 r. jako dojrzały, 49-letni człowiek. W
latach 60-tych brał udział w licznych pracach społecznych przy równaniu, odwadnianiu i utwardzaniu błotnistych ulic południowego Piastowa
oraz remontach i naprawach Szkoły Podstawowej Nr 1. Bardzo aktywnie uczestniczył w budowie kościoła parafialnego pod wezwaniem św.
Michała Archanioła przy ul. Orzeszkowej.
- Jestem bardzo zadowolony. To dla mnie olbrzymie wyróżnienie. Nigdy bym się nie spodziewał takiego honoru. Dziękuję z całego serca – powiedział przyjmując tytuł.

Dwustu lat, Panie Janie!
Gratulacje Janowi Rybakowi, Honorowemu Obywatelowi Piastowa
uhonorowanemu także medalem,
składa mjr Janina Kurowska, także
Honorowa Obywatelka Piastowa także
uhonorowana medalem Piastów Moje
Miasto

Lipiec 1968 – zatwierdzono herb
miasta Piastowa według projektu artysty plastyka Leona Urbańskiego.
20 czerwca 1970 – Na plebanii w
Piastowie u księdza Sebastiana
Koszuta Służba Bezpieczeństwa
wykryła konspiracyjną drukarnię i
archiwum „Ruchu” - tajnej niepodległościowej organizacji działającej
w Polsce w latach 1965-1970. Zarekwirowano 2 powielacze spirytusowe, ok. 100 egzemplarzy „Biuletynu”
i archiwum organizacji, aresztowano

→
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Uroczysta Msza w dniu Swieta Konstytucji 3 Maja
Swieto Konstutucji 3 Maja. Msza Swieta Poczty
sztandarowe

Po uroczystej mszy – koncert. Od lewej:Grażyna
Mądroch i burmistrz Piastowa Marek Kubicki, wyżej:Ewa Mikulska - kontralt, Włodzimierz
Bednarek - baryton, Ryszard Morka- bas i Jerzy
Wożniak- aktor. Występ zaproszonych przez
burmistrza artystów podkreślił - poza Mszą Św.
za Mieszkańców - rangę obchodów 60-lecia praw
miejskich Piastowa.

Burmistrz Marek Kubicki z małżonką oraz przewodniczacą RM Marią Ziółek
i uhonorowany medalem wiceprzewodniczacy RM Krzysztof Jankowski.
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dwóch księży - Sebastiana Koszuta i
Romana Ołtarzewskiego (omyłkowo nie był członkiem „Ruchu” ale nie przeszkodziło mu to przesiedzieć kilka miesięcy na Rakowieckiej).
1973 - przy ulicy Harcerskiej oddano do
użytku nowy budynek laboratorium i hali
technologicznej Instytutu Przemysłu Gumowego „Stomil”.
29 września 1983 - Miejska Rada Narodowa uchwałą nr XXIV/74/83 ustanowiła tytuł: „Honorowy Obywatel Miasta
Piastowa”.
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PIASTÓW - miasto trad ycji i wspaniałych ludzi

M

edalem „Piastów Moje Miasto” zostali uhonorowani m.in. radni Rady
Miejskiej Piastowa, Rady Powiatu Pruszkowskiego, pracownicy Zarządu Miasta, dyrektorzy piastowskich szkół i przedszkoli, dyrektorzy jednostek samorządowych, proboszczowie parafii piastowskich, Honorowi Obywatele Piastowa, szefowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także 43
mieszkańców urodzonych w 1952 roku i cały czas mieszkających w Piastowie.
Wiele z tych osób, chociażby z racji pełnionych na co dzień funkcji ma
olbrzymi wpływ na losy piastowskiej społeczności.
Co ciekawe, niektórzy byli wyraźnie zaskoczeni wyróżnieniem. Kilka osób,
niestety, było nieobecnych, m. in. były burmistrz Piastowa, Zdzisław Brzeziński. Galę zwieńczył wspaniały występ zespołu PASJONATE.

a 8 maja 1996 r. wydał dekret erygujący nową parafię p.w. Chrystusa Króla
Wszechświata.
1 marca 1997 - powstało nowe połączenie Piastowa z Warszawą - linia 717.
1 września 1997 – przy ul. Brandta otwarto nową szkołę podstawową, która przejęła
tradycje „Starej Jedynki’, czyli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica.

Dr Mateusz
Kuczabski,
dyr. SPZOZ
PIASTUN

15 listopada 1984 - Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp wydał dekret erygujący nową parafię pw. Św. Michała Archanioła. W 1989 r. przy ul. E. Orzeszkowej
rozpoczęto budowę kościoła parafialnego.

5 maja 2001 - otwarto nową część dydaktyczną SP nr 2 oraz halę sportowowidowiskową im. Tadeusza Ślusarskiego
na blisko 300 miejsc.
2002 - powołano do życia Stowarzyszenie MOŻESZ na rzecz psychoprofilaktyki
i rozwoju dzieci i młodzieży. W listopadzie 2006 r. Stowarzyszenie zostało reaktywowane.
1 czerwca 2009 - powołano do życia
Fundację imienia Bogny Sokorskiej.

1985 – przy ul. K. Pułaskiego rozpoczęła
działalność oświatową piąta szkoła podstawowa, największa szkoła w Piastowie. Dzisiaj mieści się tutaj Gimnazjum
nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”.
Dyr. LO im. A. Mickiewicza - Maria Konopka

18 maja 1985 - uruchomiono linię autobusową 716 (od 1981 r. była to linia
216bis), kursującą spod Zakładów Mechanicznych Ursus do Piastowa. W
1990 r. przedłużono jej trasę na terenie
Piastowa najpierw do ulicy Pułaskiego, a
w 1992 r. do ul. Ogińskiego, a w Warszawie - do pętli Cmentarz Wolski.
27 maja 1990 - odbyły się pierwsze
wybory do Rady Miejskiej w Piastowie.
100% mandatów uzyskał Komitet Obywatelski „Solidarność”. Zdzisław Brzeziński został pierwszym burmistrzem
Piastowa w wolnej Polsce.

→

Radny RM Piastowa Kazimierz Dymek

5 grudnia 2010 - odbyła się druga tura
wyborów samorządowych - po 20 latach
sprawowania funkcji burmistrza Piastowa przez Zdzisława Brzezińskiego - nowym burmistrzem został wybrany Marek
Kubicki.
Wioletta Mamcarz
Konsultacja: Paweł Kubiak

Medal dla mieszkańców Piastowa

Medal odbierają: z-ca burmistrza
Ożarowa Maz. - Dariusz Skarzyński
oraz przewodniczacą RM Ożarowa Blanka Jabłońska

Od lewej - Justyna Zgadło - dyr. Przedszkola Nr 1, Elżbieta Dawidowicz - dyr. Przedszkola Nr 2,
Stanisław Siekierko - dyr. SP Nr 4, Anna Depta - dyr. SP Nr 2.

1991 - z inicjatywy ks. Sławomira Kaweckiego powstało Piastowskie Towarzystwo Tenisowe.

17 czerwca 1994 - otwarto wiadukt nad
torami PKP a w 1997 r. nadano mu imię
generała Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy Armii Krajowej.
27 maja 1995 - kardynał Józef Glemp
poświęcił miejsce pod budowę trzeciego
kościoła parafialnego przy ul. Ogińskiego,

→
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Przewodnicząca RM Maria Ziółek
wręcza medal dyr. MOK Wandzie Przybylak

Galę uświetnił także, występ kameralnego zespołu PASJONATE pod. dyr. Oliwii Kaczyńskiej

Jeden z wielu wyróżnionych plakatów
konkursowych
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Ułatwienia komunikacyjne w Piastowie
Połączenie dwóch linii
autobusowych: P-1 i L-12
w znaczący sposób poprawiło potrzeby mieszkańców i usprawniło komunikację pomiędzy Piastowem
i Pruszkowem.
■ Od 1 marca 2012 roku władze Pruszkowa uruchomiły linię autobusową na
trasie Pruszków – Piastów – Pruszków.
Po wspólnych uzgodnieniach z inicjatywy
burmistrzem Piastowa ustalono, że na terenie Piastowa autobus linii L-12 będzie
korzystać z istniejących przystanków linii
P-1 zlokalizowanych na ul. Bohaterów Wolności przy ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz
w ul. Warszawskiej na zachodnim wylocie
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (przy
rondzie).
To nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, ale i znaczne oszczędności utrzymania linii wewnętrznej P-1. Dzisiaj to
około 220 tys. zł rocznie, podczas gdy
tylko w I kw. 2011 r. funkcjonowanie ówczesnej linii Z-2 na terenie Piastowa, w
ramach porozumienia z ZTM, kosztowało aż 138 tys. zł.

ZDROWIE

ZMIANY W PIASTOWSKIEJ
OPIECE ZDROWOTNEJ
Od listopada 2011 trwa modernizacja Przychodni SPZPZ „Piastun”
przy ul. Reja 1. Prace na pediatrii i pierwszym piętrze są zakończone,
parter będzie funkcjonował w pełni od końca maja.

Przychodnia przy ul. Reja:
Nowy Dzial Okulistyki

W

Władze Piastowa idą za ciosem wykorzystując fakt, iż w 2011 r. wykonano nową
nawierzchnię ulic: Błońskiej i Wrzosowej.
- Niebawem, po ukończeniu w październiku 2012 r. prac przy budowie autostrady
S-2 i południowej obwodnicy Warszawy
planujemy w 2013 r. wykonanie ul. Północnej i modernizację ul. Orła Białego.
Wówczas dokonamy korekty kursowania

linii wewnętrznej P-1 i przedłużymy jej
trasę o ul. Północną i ul. Błońską/Wrzosową aż do Al. Krakowskiej – zapewnia
burmistrz Kubicki. Z uwagi na ww. planowane przedłużenie dotychczasowej trasy
zostanie także zwiększona częstotliwość
kursowania autobusów linii P-1, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

C

zęść z zapowiadanych w ub. roku
przez władze Piastowa prac remontowo-budowlanych została już zrealizowana.
Inne dobiegają końca. Ale chyba najważniejszą jest zapewnienie większej liczby
miejsc w przedszkolu przy ul. Lelewela –
właśnie rozpoczęto prace projektowe nad
jego rozbudową.
Elegancka termomodernizacja elewacji
Przedszkola Nr 1 przy ul. Moniuszki
Dobiega końca remont ul. Prusa.

INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY…

Wyremontowana nawierzchnia ul. Curie-Sklodowskiej
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Sygnalizacja u zbiegu ul. Wojska Polskiego
i Ksiedza Skorupki

Rozbudowa przedszkola przy Lelewela

nowych pomieszczeniach na pierwszym piętrze uruchomiony został Dział Rehabilitacji
Zabiegowej, z którego usług pacjenci korzystają już od marca br. - Wszystko wskazuje na to, że od
czerwca br. będziemy mogli skupić się na podnoszeniu
jakości medycznej usług i kompleksowym zaspokajaniu potrzeb pacjentów, a nie martwić się przeciekającym dachem,
zimnymi kaloryferami, niedrożną wentylacją itd. Planowane
jest stopniowe uruchamianie nowych poradni specjalistycznych – mówi dr Mirosław Mastej.
W chwili obecnej działają gabinety: okulistyczny, laryngologiczny, neurologiczny, ginekologiczny, ortopedyczny. W
drugiej połowie 2012 r. uruchomimy stomatologię, chirurgię,
urologię i, być może, diabetologię. Mamy techniczne i lokalowe warunku ku temu. Ale chcemy zatrudnić wybitnych
lekarzy specjalistów – i tu, niestety, rynek pracy daje znać
o sobie, bowiem dobrzy lekarze są rozchwytywani na rynku
warszawskim i musimy trochę poczekać na skompletowanie
takiego personelu, na jaki zasługują mieszkańcy Piastowa.
Osobnym zagadnieniem jest nasz filia – Przychodnia przy ul. Wysockiego 1. Tam problem polega
na tym, że to mały obiekt, zaledwie 80 m.kw., z jednym
gabinetem lekarskim. Kiedyś swoją siedzibę miała tu
poradnia przeciwgruźlicza i na takie potrzeby budynek
wystarczał. Po likwidacji poradni przeciwgruźliczej w latach 90-tych budynek został przystosowany do potrzeb
niewielkiej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Ale Piastów i okoliczne osiedla w ostatnich 20-tu latach
rozbudowały się, więc przybyło wielu pacjentów.
Obecnie do przychodni przy ul. Wysockiego 1 zapisanych jest blisko 5000 osób. Trudne warunki lokalowe
-zaledwie jeden gabinet lekarski i jeden diagnostycznozabiegowy - uniemożliwiają sprawne obsłużenie około
80 osób dziennie, a tyle średnio zgłasza chęć skorzystania z wizyty w tej przychodni. Przy średnim czasie 15
minut na jednego pacjenta oznacza to około 20 godzin
nieustannej pracy gabinetu lekarskiego. Zatem, aby
zapewnić optymalną opiekę dla tylu osób w przychodni
tej powinno pracować równocześnie co najmniej dwóch
lekarzy po 10 godzin, lub 3 lekarzy po 7 godzin. W przeciwnym razie czas wizyty radykalnie się skraca, a tym
samym jakość usługi przestaje być optymalna.
Nowe kierownictwo SPZOZ „Piastun” planuje usprawnić funkcjonowanie tej placówki, poprzez jej rozbudowę i
uruchomienie co najmniej trzech gabinetów lekarskich POZ.
- Osobiście przyjmuję ponad 40 osób dziennie w
Przychodni na Wysockiego i zajmuje mi to często nawet
10 godzin dziennie, tym samym drugi lekarz, kolega Adam
Łazarski może rozpocząć pracę dopiero od godziny 16-tej,
gdy ja opuszczę gabinet lekarski. W kwietniu zatrudniliśmy
nowego lekarza, Panią doktor Natalię Żółkiewską i jest nas
w tej chwili trójka. Ale ja po prostu fizycznie nie mam gdzie
stworzyć miejsca pracy dla drugiego i trzeciego lekarza. –
podkreśla dr Mirosław Mastej.
Jego zdaniem jedynym sposobem na rozwiązanie
trudnej sytuacji lokalowej przychodni przy ul. Wysockiego
jest jej rozbudowa. Kierownictwo SPZOZ „Piastun” już myśli o przeprowadzeniu inwestycji rozbudowy i zwróciło się z
takim projektem do władz Piastowa. Obecnie trwają prace
architekta nad koncepcją nowego budynku. Dr Mastej liczy

Przychodnia przy ul. Wysockiego będzie rozbudowana

Przychodnia przy ul. Reja: Nowy Dzial Ginekologii

Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny w przychodni
przy ul. Reja...
na to, że do końca 2012 r. projekt zostanie zatwierdzony.
Zaś w 2013 r. rozpoczną się prace modernizacyjne i rozbudowa. Ich zakończenie przewidziane jest najszybciej jak
tylko możliwe Realizacja tego ambitnego planu zależeć
będzie nie tylko od finansów, ale i od mocnego zaangażowania się w prace całego zespołu ludzi, wsparcia i zrozumienia potrzeb przez władze samorządowe i pacjentów.
Zapewne też od warunków pogodowych, gdyż prace budowlane są z reguły uzależnione od pogody.
W nowej, rozbudowanej przychodni przy ul. Wysockiego powstanie dodatkowa powierzchnia. Znajdą się
tu dwa kolejne gabinety dla lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej: pediatryczny, ginekologiczny oraz okołoprofesjonalny zakład rehabilitacji zabiegowej o powierzchni
ok. 300 m.kw. Dopóki przychodnia nie zostanie rozbudowana, dopóty pacjenci i personel muszą uzbroić się
w cierpliwość, aczkolwiek już dzisiaj każdy z pacjentów

...do rehabilitacji...
...i badań...

może swobodnie korzystać lub przenieść się do świeżo
wyremontowanej przychodni przy ul. Reja 1. Pacjenci
znajdą tam osiem gabinetów lekarzy POZ, (pięciu lekarzy rodzinnych i internistów oraz trzech pediatrów). W
porównaniu do przychodni przy ul. Wysokiego sytuacja
jest tam komfortowa. Przy tej okazji pragniemy ponownie zaprosić do korzystania z Pracowni Rehabilitacji Zabiegowej. Wszyscy pacjenci „z Wysockiego” mogą z niej
również korzystać.
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Młodzieżowa Rada Miasta już działa!
W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego 28 lutego 2012 r. wśród radnych Rady
Miejskiej w Piastowie dokonano wyboru – większością głosów – radnych do Młodzieżowej
Rady Miasta Piastowa. Inauguracyjna, pierwsza sesja MRM odbyła się 22 marca br.

J

ako organ doradczy Rady Miasta nie posiadamy żadnego budżetu. Nie możemy, więc
organizować przedsięwzięć, które wymagają jakiegokolwiek nakładu finansowego. Naszym
atutem jest jednak kreatywność. Staramy się porozumiewać z innymi piastowskimi organizacjami
czy firmami z powiatu, które mogą nas wspomóc
nawet minimalną kwotą lub dobroczynnie wykonać nam, jedynie kilka wydruków. Tak właśnie przy
naszym pierwszym projekcie – konkursie „Rozśpiewani” - wszystkie wydruki, naklejki oraz usługi nagrywania płyt wykonała firma D4’S. Plakaty
powielał Miejski Ośrodek Kultury, który również
wypożyczył nam salę kinową i sprzęt muzyczny za
darmo. My własnoręcznie organizowaliśmy całą
resztę na własny, prywatny koszt.
Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy często
muszą organizować alternatywne rozwiązania
we wszystkich sferach życia. Tak samo postępujemy w przypadku działalności Rady. Próbujemy poprowadzić akcje tak, by uczestnicy
Bartosz Arabasz, 21 lat. Student Wyższej
Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.
Aleksandra Popowska, 18 lat. Uczennica
Piastowskiego Towarzystwa Oświatowego.
Patrycja Fatyga, 20 lat. Studentka pierwszego roku Prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.
Anna Eysymont, 22 lat. Studentka trzeciego
roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Adrian Brząkała, 18 lat. Uczeń VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.
Jarek Maciejek, 21 lat. Student drugiego roku
Zarządzania, Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW.
Alicja Sienkiewicz, 20 lat.Studiuje na Uniwersytecie Warszawskim filologię francuską.
Adam Czerwiec, 21 lat. Absolwent piastowskiego Gimnazjum numer 2, dyplomowany
fotografik warszawskiego ZSF.
Głowacka Paulina, 20 lat. Dorastala w Piastowie - dzieki ciezkiej pracy nauczycieli rozwinelam swoje zainteresowania, osiagajac w
nich sukcesy.
Idzikowski Przemysław, 22 lata. Instruktor
ZHP. Student III roku Zarzadzania na wydziale
nauk ekonomicznych w Szkole Glównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Kuczabski Szymon, 17 lat. Uczen 2. klasy LO w Warszawie. Od urodzenia mieszka
w Piastowie
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mieli jak najwięcej radości i korzyści, a my - nie
wydawali całej wypłaty na działalność. Oczywiście będziemy wdzięczni za każdą pomoc
wszystkim, którzy mają życzenie wesprzeć
Młodzieżową Radę Miasta. W ramach naszych
propozycji, zaczęliśmy już współpracować z
Komisją Gospodarki i Ochrony Środowiska,
chcemy włączyć się do konkursu rowerowego,
który wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży naszego miasta. Mamy nadzieję na współpracę z innymi radnymi Rady Miejskiej. Nasze
pomysły i ich doświadczenie mogą stworzyć
coś naprawdę interesującego.
Szukamy także kontaktu z naszymi rówieśnikami z Piastowa. Każdy z nas mieszka w
tym mieście, ma znajomych, sąsiadów, którzy
znają innych i tak pozyskujemy informacje od
młodzieży. Sami zauważamy nasze potrzeby i
orientujemy się w oczekiwaniach naszych kolegów, ale próbujemy także dotrzeć do całej reszty, być może nieznanych nam ludzi. Bywa, że
obserwując jakąś grupę przechadzającą się ulicami miasta, zadajemy sobie pytanie: co chcieli
by zmienić, co by ich rozweseliło, rozwinęło?
Rozmawiamy z młodzieżą i mamy nadzieję, że
uda się nam dotrzeć do większości.
Chcemy współpracować z wszystkimi organizacjami miasta. Ze stowarzyszeniami, szkołami i innymi ośrodkami organizującymi pomoc
i rozrywkę mieszkańcom. Jesteśmy bardzo
wdzięczni, ponieważ natychmiast po wyborze
naszej Rady zgłosili się do nas przedstawiciele
ośrodków działających na terenie miasta wyrażając chęć pomocy. Mamy nadzieję, że zamienimy to w czyny.
Ala Sienkiewicz została wybraną większością
głosów na I sesji MRM. Jest osobą odpowiedzialną i zorientowaną w lokalnych przedsięwzięciach.

Stoją od lewej: Adrian Brząkała, Aleksandra
Popowska, Paulina Głowacka, Przemysław
Idzikowski, Alicja Sienkiewicz, Jarosław Maciejek, Szymon Kuczabski, Patrycja Fatyga,
Anna Eysymont, Adam Czerwiec Nieobecny,
Bartosz Arabasz.

Ponadto już od momentu powołania Młodzieżowej
Rady Miasta wykazała się inicjatywą i zaangażowaniem w projektowaną działalność
Wybór Ani Eysymont na sekretarza naszej
rady był jednogłośny. Oczywiście okazał się
strzałem w dziesiątkę. Ania jest studentką prawa, do tego bardzo charyzmatyczną i uczynną
osobą. Kiedy ma do zrealizowania jakieś zadanie robi to bardzo skrupulatnie, ma odpowiedź
na każde pytanie. Wszystko robi perfekcyjnie.
Intuicja i sympatia do koleżanki nas nie zawiodła.
Jesteśmy uczniami liceów, studentami dziennymi i zaocznymi. Ciężko jest nam zorganizować
spotkania, na których mogą pojawić się wszyscy radni. Dlatego tak rzadko mamy możliwość
zorganizowania oficjalnych posiedzeń. Mimo to
jesteśmy między sobą w stałym kontakcie. Spotykamy się grupami pracującymi nad danym tematem, dyskutujemy. Planujemy zorganizować
także otwarte spotkania dla wszystkich, którzy
mają ochotę podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. Pracujemy także nad rozpowszechnianiem wśród młodzieży naszych zainteresowań, o
których być może inni nie słyszeli, a sami wzięliby
udział w proponowanych inicjatywach. Oczywiście
pięknie się o tym mówi, ale to na razie tylko projekty, nad realizacją których pracujemy.
MRM

Więcej informacji o nas znajdziecie na stronie
www.piastow.pl w zakładce Młodzieżowa
Rada Miasta Piastowa.
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OBCHODY 60 - LECIA PRAW MIEJSKICH PIASTOWA
3 Maja
INAUGURACJA OBCHODÓW – Stadion Miejski
10:00 – Msza Święta. Po mszy koncert Patriotyczny w Kościele MBC – Fundacja im. Bogny Sokorskiej
12:00 – Uroczyste spotkanie Burmistrza Piastowa z mieszkańcami miasta. – sala widowiskowa MOK
13:00 – Gry i zabawy z publicznością, konkursy sponsorów
18:00 – Występ finalisty ostatniej
edycji „Mam Talent” Kacpra
Sikory
20:00 – KONCERT IN GRID
12 – 13 maja
WEEKEND FOLKOWY – Willa
Müllera
12 maja SOBOTA
18:00 – Zabawa z DJ’em The 2 Brothers
19:00 – Występ zespołu grającego
muzykę latynoską
20:00 – Biesiada przy muzyce kowerowo - weselnej
13 maja NIEDZELA
13:00 – Zabawa z DJ’em The 2 Brothers
15:00 – Prezentacja
twórczości
dziecięcej – przedszkole nr
3
15:30 – Czytanie bajek (J.Korczak)
dla dzieci przez Władze
Miasta Piastowa i Powiatu
Pruszkowskiego
17:00 – Krajobrazy muzyki Polskiej – koncert w wykonaniu młodzieży
DZIEŃ WOLNEJ KSIĄŻKI.
Masz niepotrzebne książki? Przynieś
je do nas, a my przekażemy je bibliotece. Jeśli masz w domu nie oddane
książki, oddaj je w tym dniu, a nie będziesz płacić żadnej kary!
19 – 20 maja WEEKEND SZTUKI
NIEPOPULARNEJ – plac OSP
19 maja SOBOTA
14:00 – Prezentacja kapel różnych
stylów muzycznych
18:00 – Pokaz Ochotniczej Straży

Pożarnej w Piastowie
19:00 – Dyskoteka na świeżym powietrzu
HYDE PARK! – Konkurs Graffiti –
ściany udostępnione przez MOK i
OSP
20 maja NIEDZIELA
16:00 – DZIEŃ TAŃCA – STREATDANCE. Prezentacja umiejętności tanecznych i wokalnych dzieci i młodzieży.
HYDE PARK! – Konkurs Graffiti
– ściany udostępnione przez MOK i
OSP
26 – 27 maja
WEEKEND SZTUKI FILMOWEJ
– kino BAŚŃ MOK
SOBOTA, NIEDZIELA
18:00, 20:00, 22:00 - Seanse kina polskiego i europejskiego
Przy dobrej pogodzie przewidywane
są seanse plenerowe
Szczegóły oraz repertuar znajdziecie
na Facebooku
2 – 3 czerwca
WEEKEND SPORTOWY
2 czerwca SOBOTA
9:00 – Turniej tenisowy dla dzieci i
młodzieży – korty Piastowskiego Towarzystwa Tenisa
i Bocce
9:00 – Turniej piłki nożnej dla dzieci „MAŁE EURO” – stadion
MKS Piast
10:00 – IX Otwarte Mistrzostwa Piastowa w szachach szybkich
SP nr 2
12:00 – Pokazy modelarstwa samochodowego RC i nie tylko SP 2
3 czerwca NIEDZIELA
FINAŁ OBCHODÓW 60 - LECIA
PIASTOWA
11:00 – Turniej Rodzinny w bocce –
teren Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce
12:30 – Turniej Koszykówki Ulicznej
- „Piastball 60” – Al. Krakowska przed SP Nr 2
14:00 – pokazy ewolucji na rowerach MTB/BMX w wykonaniu mistrzów
12:00 – 17:00 – Piknik rodzinny „EURO 2012” Kącik
malucha, malowanie buź,
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OBCHODY 60 - LECIA PRAW MIEJSKICH PIASTOWA (c.d.)
zabawy z chustą animacyjną, turniej rodzinny, gry
i zabawy rekreacyjne (tzw.
dmuchańce) – Park Miejski
przy Al. Krakowskiej oraz
ogród MOK
15:00 – W
 ystępy dzieci z piastowskich przedszkoli, szkół oraz
MOK
17:00 – Finał konkursu „Rozśpiewani”
18:30 – K
 oncert Galowy Arii Operetkowych
20:00 – R
 etransmisja meczu koszykarskiego z Brukseli z udziałem drużyny Pivot
21:00 - Koncert Ani Wyszkoni

Imprezy Towarzyszące
4 maja – Msza Święta w intencji strażaków w kościele p.w. Św. Michała Archanioła – godz. 18.00
7 – 12 maja – Tydzień Talentów –
– SP nr 1
8 – 9 maja – „Międzyprzedszkolny
Konkurs Recytatorski” –
Przedszkole nr 1
10 maja – M
 sza Święta za Bognę Sokorską połączona z koncertem w kościele p.w. Matki
Bożej
Częstochowskiej,
godz. 18.00
– Obchody 98. rocznicy powstania placówki – Święto
Szkoły, SP nr 1
12 maja – S
 alon Młodych Talentów.
Salon muzyczny u Pana A.
Sajnagi w Regułach, godz.
16:00
11 maja – Wieczór poety, autora powieści
„Szczur” – Andrzeja Zaniewskiego, MOK, godz. 17:00
13 maja – R
 ozgrywki o Mistrzostwo III
Ligi Kobiet z udziałem drużyny PKS Piastovia – UKSKS Teresin, godz. 16.30
15 – 17 maja – Warsztaty wokalne dla
młodzieży, Gimnazjum nr 1
17 maja – K
 u Dobru - impreza integracyjna osób niepełnosprawnych z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, MOK
19 maja – P
 iknik rodzinny. Konkurs Talentów. Gimnazjum nr 1
19 maja – K
 onferencja na temat życia i twórczości Bogny

i Jerzego Sokorskich, MOK,
godz. 11.00
19 maja – Wieczór wspomnień mieszkańców Piastowa Mój Piastów, MOK, godz. 18.00
20 maja – Koncert Kresowy Cukiernia Jan Olczak i syn,
godz. 16.00
20 maja – Turniej TV CUP – MKS
Piast, godz. 11.00
21 – 25 maja – Święto Rodziny - cykl
imprez, Przedszkole nr 2
24 maja – Międzyprzedszkolna olimpiada sportowa, Przedszkole nr 3, godz. 10.00
25 maja – Piknik rodzinny, Przedszkole nr 1
26 maja – VIII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza
Piastowa, korty PTTIB,
godz. 10.00
26 maja – Program artystyczny w wykonaniu zespołów Ziółka
i Uśmiech Jesieni, Klub
Relaks, godz. 16.00
27 maja – Koncert muzyki sakralnej –
msza a-moll St. Moniuszki. Kościół Św. Michała Archanioła
1 czerwca – Dzień Dziecka w Przedszkolu nr 1
1 czerwca – Dzień Dziecka – przedstawienie teatralne Rodzice – Dzieciom. Przedszkole nr 2
2 czerwca – Film dla dzieci. Występ akrobatów. MOK,
godz. 11.00
2 czerwca – Dzień Dziecka Bożego – festyn rodzinny, kościół p.w. Chrystusa Króla
Wszechświata
2 czerwca – Poezja Piastowian – ognisko poetyckie w L.O. oprawa muzyczna – zespół
Ziółka, godz. 17.00
3 czerwca – Harcerska
Grochówka - teren przy SP nr 2,
godz. 12.00 .

Dodatkowe atrakcje:

Ogródki piwne,
stoiska grillowe, kiermasze,
stoiska ze słodyczami,
dmuchańce, wata cukrowa,
katarynki, jazda
na kucykach i wiele innych!

