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Powstanie Centrum
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Decyzja, co do losów willi Millera, zapadła. Czas zatem, by zamiast kolejnych
jałowych sporów zrozumieć wreszcie
konkretne argumenty na temat przyszłości tego obiektu.
Powszechnie wiadomo, że ścierały się dwie
koncepcje: starsza - poprzednich władz
miasta - o przeznaczeniu willi na przedszkole i nowa – władz obecnych – o zaadaptowaniu tego historycznego budynku na
Centrum Muzealno-Kulturalne Piastowa.
Zacznijmy od podstaw. Nieprawdą jest, iż
obiekt stoi pusty i niszczeje. Teren jest zamknięty i monitorowany zaś budynek był
ogrzewany zimą. W niczym nie przypomina
to historii zdewastowanego biurowca po
„Stomilu”.
- Przedszkola w tym budynku nie będzie. To
przede wszystkim finansowy nonsens. Poprzednie władze miasta zaplanowały urządzenie w willi Millera przedszkola,
przeznaczając na ten cel 3 mln zł. Kiedy w
grudniu 2010 r. otrzymaliśmy z biura projektowego kosztorys wykonawczy, kwota ta
sięgnęła 5 mln. 700 tys. zł. Przyjmując do
przedszkola 82 dzieci, czyli ich maksymalną
liczbę, wyliczyliśmy, iż miejsce na jedno
dziecko pochłonęłoby blisko 70 tys. zł – wylicza burmistrz Marek Kubicki. Porównując
to z kosztem budowy przedszkola modułowego według technologii norweskiej na 150
dzieci za kwotę 4 mln. 500 tys. otrzymujemy
kwotę 30 tys. zł na jedno miejsce przedszkolne. Wyraźnie widać, że koncepcja poprzedników jest 2,3 razy droższa od naszej,
pomijając aspekt nowoczesności i estetyki
wykonania przedszkola w technologii modułowej pod klucz – dodaje burmistrz..
Inną grupą problemów wykluczających zlokalizowanie w tym obiekcie przedszkola jest
jego stan techniczny. Z informacji inwentaryzacyjnych wynika, że część fundamentów
piwnicznych jest zagrzybiona, bowiem w wyniku zbierania się wód opadowych zawilgocone są piwnice. Ogrzewanie budynku
zmniejszyło ten problem, ale i tak trzeba od2

grzybiać ściany. Mało tego,
badania terenu z 2000 r. wykazały, że działalność zakładów akumulatorowych
piastowskiego ZAP-u spowodowała zanieczyszczenie
gleby ołowiem. I choć poziom tego zanieczyszczenia
znacznie zmalał od tamtej
pory, to i tak odnotowuje się
przekroczenie norm.
Ale i tego mało. – Nawet pomijając koszty, to i tak, prowadząc
tam
przedszkole
ciągle
borykalibyśmy się z PIH, Sanepidem i innymi
urzędami, bowiem przepisy prawa regulujące funkcjonowanie przedszkola to bardzo
wyśrubowane normy do spełnienia – podkreśla burmistrz Kubicki.
Nowa placówka ożywi Piastów
Od lat wielu mieszkańców Piastowa twierdzi,
iż miasto musi budować własną tożsamość,
by wyjść z cienia Warszawy. Oczekiwaniom
tym wychodzi inicjatywa obecnych władz
miasta.
- Podjęliśmy decyzję o zaadoptowaniu willi
Millera na Centrum Muzealno-Kulturalne
Piastowa poprzez postaranie się w przyszłym roku, i wykorzystanie, dotacji unijnych
a także innych, zewnętrznych środków finansowych, w tym m.in. dotacji Ministerstwa
Kultury – wyjaśnia burmistrz. - Z końcem
czerwca br. dobiegły końca prace nad opracowaniem koncepcji takiej adaptacji. Następnym krokiem będzie przygotowanie
szczegółowego kosztorysu i projektu wykonawczego. Dopiero wtedy będziemy mogli
wpisać całość przedsięwzięcia w projekty na
2012 r. Już teraz można stwierdzić, iż całość
utworzenia takiego Centrum będzie kosztowała mniej aniżeli przedszkole.- dodaje burmistrz Kubicki.
Planowane przedsięwzięcie ma ożywić
miasto i zapewniać urzeczywistnienie wielu
niespełnionych do tej pory oczekiwań mieszkańców Piastowa, a w szczególności zorganizowanych grup społecznych.
Swoje stałe miejsce znajdą w Centrum kombatanci zrzeszeni m.in. w Hufcu Seniorów
Harcerstwa. - Posiadają oni olbrzymią wiedzę o historii miasta oraz ciekawe zbiory pamiątek, które znajdą swoje miejsce w
specjalnej sali audiowizualnej. W Centrum
znajdą swoją siedzibę z prawdziwego zdarzenia także młodsi druhny i druhowie zrzeszeni w Hufcu Piastów. To ułatwi
przekazywanie pokoleniowej pałeczki.
Znajdą się także pomieszczenia dla piastow-

skiego Związku Emerytów i Rencistów, którzy obecnie spotykają się w urągających warunkach – wyjaśnia burmistrz.
To wszystko na I piętrze. Parter będzie przeznaczony m.in. na sale z panteonem honorowych obywateli Piastowa np. prezydenta
RP Ryszarda Kaczorowskiego. Teren wokół
obiektu będzie zrekultywowany, otrzymując
charakter parku z tak oczekiwanym przez
najmłodszych mieszkańców Piastowa skateparkiem.
Bogdan Koblański

Plany modernizacji Piastowa
Miniony czerwiec był bardzo pracowity
zarówno dla Zarządu Miasta jak i radnych.
Kolejny raz szczegółowo zweryfikowano
finanse miasta.
Przynajmniej dwie sprawy warte są odnotowania. W pierwszych czterech miesiącach
2011 r. wpływy z podatku PIT od osób fizycznych okazały się mniejsze o 374 tys. zł aniżeli w 2010 r. Z kolei w wyniku oszczędności
na przetargach zmniejszono deficyt finansów miejskich o 940 tys. zł.
Szczególnego znaczenia nabiera zatem
uchwała Rady Miejskiej (z 7 czerwca br. Nr
IX/33/2011) w sprawie zaciągnięcia kredytów
długoterminowych na zadania inwestycyjne
w Piastowie. Jej głównym zapisem jest
zgoda Rady Miejskiej na zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości
3.360.000 zł na:
- remont dachu budynku Gimnazjum Nr 2 –
1 mln 450 tys.,
- wykup gruntów pod pasy drogowe oraz budownictwo TBS w przyszłości – 500 tys. zł,
- przebudowa nawierzchni na ul. Błońskiej
i Wrzosowej wraz z odwodnieniem od Al.
Krakowskiej do ul. Północnej - 1 mln 200
tys. zł,
- wykonanie nakładek asfaltowych na ul. B.
Prusa, Al. Krakowskiej i w części ul. Sowińskiego – 210 tys. zł.
Źródłem spłaty zaciągniętych kredytów będą
środki finansowe z udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych
w latach 2013-2018.
Patrz obok: mapki remontów ulicznych.
O skali dalszej, planowanej w najbliższej
przyszłości modernizacji Piastowa świadczy zakres debaty podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska w
dniu 8 czerwca 2011 r. na temat sytuacji budżetowej Piastowa na 2011 rok jak i kierunków polityki inwestycyjnej. Stanowisko
Komisji prezentujemy na sąsiedniej stronie.
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Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska dotycząca spotkania, które odbyło się z inicjatywy Komisji w dniu 8 czerwca 2011 r. w Piastowie.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w planie pracy komisji na 2011
rok, przewidziała systematyczne spotkania
otwarte z mieszkańcami. Pierwsze odbyło się
w dniu 10 marca br., a kolejne w dniu 8.06.11.
Wzięli w nim udział mieszkańcy Piastowa, jak
również: Burmistrz Miasta Piastowa – Pan
Marek Kubicki wraz z zastępcami - Panią
Zdzisławą Zielińską i Panem Krzysztofem
Smolagą, także Przewodnicząca Rady – Pani
Maria Ziółek, Radni - członkowie komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Radni Miasta Piastowa. Debata dotyczyła sytuacji budżetowej Piastowa na 2011 rok jak
i inwestycyjnej, o czym mówił Burmistrz
Miasta Piastowa – Pan Marek Kubicki.
W trakcie wystąpienia poruszone zostały
także kwestie, takie jak: stan budżetu miasta,
a w związku z tym potrzeby i możliwości inwestycyjne Piastowa. Następnie mieszkańcy
zadawali pytania, dotyczące zagadnień, związanych ściśle z Piastowem. Podnoszono takie
kwestie, jak:
• poprawa infrastruktury miejskiej i transportu;
• wspieranie kultury; zwłaszcza w kontekście
zbudowania nowego obiektu MOK;
• rozwijanie transportu miejskiego oraz dbałość o oznakowanie dróg; zwracano uwagę na
zły stan nawierzchni większości dróg Piastowa, sygnalizując pilną naprawę m. in. nieremontowanych od wielu lat ulic:
Słowiańskiej, Noakowskiego, Matejki, Kujawskiej, Mazurskiej. Zwrócono się także do
Burmistrza Miasta Piastowa z pilnym postulatem poprawy stanu nawierzchni na ulicy
Lelewela w Piastowie na odcinku pomiędzy
Przedszkolem nr 2 przy ul Lelewela 16/18 do
granicy z ul. Królową Jadwigi, dobitnie podkreślając przyjęcie w budżecie gminy na 2012
r. wymaganych środków i zaplanowanie skierowania do realizacji w przyszłym roku ułożenia docelowej utwardzonej nawierzchni
(asfalt, kostka) na wspomnianym odcinku
ulicy Lelewela. Stwierdzono, że obecnie ruch
na ww. odcinku – głównie osób do prowadzających/ dowożących dzieci do rozbudowanego
niedawno Przedszkola nr 2 jest utrudniony
ze względu na fatalny stan nawierzchni ww.
części ulicy (liczne doły i de facto brak utwardzonej nawierzchni). W okresie deszczowym
trudno jest pokonać kałuże, zaś w okresach
suchej aury problemem stają się tumany

kurzu wzbudzane przez przejeżdżające samochody, a ze względu na usytuowanie przedszkola większość osób pieszych i korzystających
z samochodów kieruje się do niego właśnie od
strony ul. Królowej Jadwigi. Jednocześnie, dla
mieszkańców posesji położonych wzdłuż lub
w sąsiedztwie ww. odcinka ulicy Lelewela
wzmożony ruch w porze porannej i popołudniowej do lub z ww. przedszkola, stanowi poważny problem, szczególnie ze względu na
fakt, że ze wzbijany przez samochody kurz
przenosi się na teren tych posesji. Z tego powodu niekiedy nie można otwierać okien
w domach nawet, jeśli jest bardzo ciepło.
Kolejne zagadnienia to:
• troska o bezpieczeństwo mieszkańców Piastowa, Mieszkańcy sygnalizowali potrzebę
częstszego monitorowania terenu przez Policję; a Mieszkańcy Piastowa sąsiadujący z łąkami m. in. przy ul. Siemiradzkiego,
Malczewskiego, Aksentowicza i Kossaka
– obawiają się pożaru, bowiem niejednokrotnie takie przypadki miały miejsce, prosząc
Władze Miasta o wykoszenie trawy.
• wnioskowano o otwarcie boisk szkolnych
w soboty, niedziele i podczas wakacji,
• organizacja służby zdrowia – zwłaszcza
w aspekcie opieki specjalistycznej;
• problemy dotyczące kolektorów, kanalizacji,
wodociągów oraz ekranów wyciszających przy
nowych trasach drogowych, jak i kolejowych,
pytając o polepszenie sytuacji w tym zakresie.
Z oﬁcjalnych informacji wiadomo, że PKP nieprędko wyciszy tereny przy torach i wiaduktach, co zmartwiło pytających, bowiem
poprzednie Władze z problemem tym nie potraﬁły się uporać przez blisko 20 lat, mimo
wielu sygnałów od Mieszkańców miasta w tej
sprawie.
• dbałość o parki miejskie,
• dbałość o dzielnicę Malarzy. Mieszkańcy
z tego terenu dopytywali o plan zagospodarowania przestrzennego i skarżyli się na fatalny standard życia w tej okolicy –
zniszczone drogi, zanieczyszczenie, brak
pieczy i zainteresowania od lat. Jednocześnie nadmienić należy, że znajdują się tu
różne przedsiębiorstwa, które niszczą miejskie drogi – dotyczy to zwłaszcza firm,
mieszczących się przy ulicy Noakowskiego,
Matejki, Malczewskiego. Nie przestrzegane
są często przepisy sanitarne, budowlane,
jak i zasady dobrego sąsiedztwa. Między domami mieszkalnymi dopuszczono do udostępnienia placu, będącego w posiadaniu
miasta Piastowa firmie, która te systematycznie zasady łamie. Pan Burmistrz po
uzyskaniu tej informacji zadeklarował
sprawdzenie tych wszystkich sygnałów
i podjęcie odpowiednich działań.
Jednocześnie należy podkreślić, że spotkanie,
które odbyło się w MOK zorganizowano przy
współpracy zespołu pracowników MOK, kierowanego przez pełniącą obowiązki dyrektora
MOK Panią Wandę Przybylak w sposób profesjonalny i z zaangażowaniem.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Maria Idźkowska

Nowy kierownik
przychodni w Piastowie
W dniu 20 maja 2011 r. Burmistrz Miasta
Piastowa ogłosił konkurs na stanowisko
Kierownika Miejskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Piastowie. Ogłoszenie konkursu
podyktowane było faktem. iż z dniem 30
czerwca 2011 r. kończy się umowa o kierowanie zakładem z dotychczasowym
kierownikiem.
Kandydaci na wspomniane stanowisko
musieli spełniać następujące niezbędne
wymagania formalne jak: obywatelstwo
polskie, pełna zdolność do czynności
prawnych i korzystanie w pełni praw
publicznych, wykształcenie wyższe medyczne, prawo wykonywania zawodu
w Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej
pięcioletni staż prac w zawodzie (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej
określonego rodzaju), nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Oprócz dokumentów i oświadczeń tradycyjnie wymaganych przy konkursach na
wolne stanowiska pracy, kandydaci dodatkowo zobowiązani byli dostarczyć do
15 czerwca br pisemne opracowanie
koncepcji programowej, organizacyjnej
i ekonomicznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Piastowie.
Do 15 czerwca 2011 r. wpłynęła jedna
oferta. Złożona aplikacje została oceniona pozytywnie pod względem formalnym przez specjalną komisję powołaną
przez Burmistrza Miasta Piastowa. Po
zapoznaniu się z dokumentacją złożoną
przez oferenta komisja w dniu 22
czerwca br. przeprowadziła rozmowę
kwalifikacyjną z uczestnikiem postępowania konkursowego.
Komisja zwróciła szczególną uwagę na
przedstawiony przez kandydata tzw. „biznes plan” funkcjonowania jednostki oraz
prezentację planowanych zamierzeń,
gwarantujących poprawę pracy i wizerunku przychodni, co jest zgodne z zamierzeniami
Rady
Miejskiej
i
Kierownictwem Urzędu Miejskiego.
W wyniku konkursu Kierownikiem Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Piastowie
został dr nauk med. Mateusz Jakub Kuczabski. Swoje obowiązki zacznie on pełnić od 1 lipca 2011 r.
3
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Piastów będzie miał
własną linię autobusową!
Szanowni Mieszkańcy,
Odpowiadając na zgłaszane przez Państwa potrzeby w zakresie uruchomienia komunikacji wewnętrznej na terenie Miasta Piastowa,
pragnę przedstawić do konsultacji propozycję przebiegu trasy wewnętrznej linii autobusowej. Ponieważ Państwa zdanie i opinie są
dla mnie ważne zwracam się z gorącą prośbą o przesyłanie wszelkich uwag i sugestii do przedstawionej koncepcji. Oczekuję również
na Państwa propozycję związane z przebiegiem autobusu po terenie Miasta Piastowa.
Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje zostaną wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione. Do Państwa dyspozycji uruchomiony został adres e-mail: autobus@piastow.pl , na który proszę przekazywać swoje uwagi i spostrzeżenia. Oczywiście,
oprócz poczty elektronicznej można to również uczynić tradycyjnie, przesyłając korespondencję na adres Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2 lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 22 lipca 2011 roku.
Marek Kubicki
Burmistrz Miasta Piastowa

planowane przystanki
proponowana trasa
i kierunek jazdy
4

Proponowana trasa autobusu linii wewnętrznej:
Pętla „Ogińskiego” – ul. M. Ogińskiego (przystanek przy ul. Żbikowskiej) – Bohaterów Wolności
(przystanek przy RPZ „Piastów”) – ul. Warszawska – wiadukt im. Gen. L. Okulickiego
(przystanek istniejący linii przy ul. Warszawskiej) – Al. Tysiąclecia (przystanek istniejący
przy ul. E. Orzeszkowej; przystanek z wykorzystaniem zatok na terenie TESCO) – ul.
Grunwaldzka (przystanek przy ul. Z. Krasińskiego) – ul. B. Leśmiana – (przystanek przy ul. Niecałej) – ul. J. Tuwima
(przystanek przy ul. W. Pola) – ul.
Dworcowa (przystanek przy stacji PKP;
przystanek przy S. P. Nr 1) – ul. H. Sienkiewicza (przystanek przy ul. J.
Kraszewskiego) – ul. E. Orzeszkowej (przystanek przy ul. H.
Sienkiewicza; przystanek przy
Przedszkolu Nr 3 – ul. Harcerska
(przystanek przy ul. E. Orzeszkowej) – ul. 11 Listopada (przystanek przy Parku – ul.
Dworcowa – wiadukt im. Gen. L.
Okulickiego – ul. Warszawska
(przystanek istniejący przy wiadukcie; przystanek istniejący
przy Al. Krakowskiej) – ul. Orła
Białego (przystanek przy ul. Warszawskiej) – ul. S. Małachowskiego (przystanek przy ul. Orła
Białego) – ul. Toruńska (przystanek przy Al. Krakowskiej) – Al.
Krakowska (przystanek przy ul.
Pomorskiej) – ul. Warszawska
(przystanek przy OSP; przystanek
przy Al. Wojska Polskiego) – Al. J.
Piłsudskiego (przystanek przy ul.
J. Dąbrowskiego; przystanek przy
Gimnazjum Nr1) - ul. J. Sowińskiego (przystanek istniejący przy
ul. J. Piłsudskiego) – pętla „Ogińskiego”.
Planuje się aby autobus kursował w dni powszednie w godz.
6.30 – 22.30 oraz w sobotę
w godz. 6.30 – 14.00.
W godzinach szczytu (6.30-8.30;
15.30-19.00) autobus miałby kursować co 20-25 min. W pozostałych godzinach co ok. 40 min.
Linię obsługiwać będą mikrobusy
do 20 osób. Przejazd na podstawie biletu nabywanego u kierowcy (w cenie 2,00-3,00 zł).
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Społeczeństwo

XXVI RAJD SZLAKIEM NASZEJ HISTORII
W Piastowie, w dniu 20 czerwca b.r. odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie Rajdu, który rozpoczął się 16 kwietnia br.
Przydzielono Dyplomy Uznania dla obsługujących Rajd, ogłoszono miejsca uzyskane przez poszczególne szkoły w różnych kategoriach wiekowych patroli, przyznano puchary oraz obdarowano wyróżniających się uczestników miłymi nagrodami. Koszty rajdu
zostały poniesione przez Urząd Miasta.
Rajdy od swojego początku
służyły
zachowaniu
i szerzeniu pamięci
i wiedzy o ludziach,
których historia postawiła przed wielką
próbą
patriotyzmu
i ofiary, o wydarzeniach
znamiennych w skali kraju,
ale i małej ojczyzny. Rajdy składają się z wędrówek młodych ludzi do określonych punktów
znamiennych historycznymi wydarzeniami.
Początkowo Rajdy odbywały się w paru miejscowościach, obecnie obejmują 8 gmin – Babice, Magdalenkę (Lesznowolę), Ożarów,
Piastów, Pruszków, Raszyn, Ursus i Włochy.
W obecnym Rajdzie brało udział ogółem 4989
osób, tj. uczestników patroli, opiekunów i obsługujących. Organizatorem i duszą rajdu jak
zawsze, był przewodniczący Koła Światowego
Związku Żołnierzy AK Obwodu Helenów, niestrudzony Jan Cierliński. O ile dawne Rajdy
były organizowane głównie przez kombatantów i seniorów harcerskich, w obecnych rolę
organizatorów i obsługi przejęli harcerze.
W Piastowie rolę organizatora i prowadzącego obsługę, przejęła Komenda Hufca ZHP
w Piastowie z komendantem phm. Grzego-

rzem Parysem na czele. Skorzystano z pomocy nauczycieli i seniorów harcerskich.
W rajdzie brała udział młodzież z wszystkich
szkół w Piastowie - podstawowych, gimnazjów i liceów. Młodzież odbywała rajdową wędrówkę, podzielona na patrole wg wieku. Było
dużo patroli rodzinnych, w których obok młodziutkich uczestników brali udział także rodzice, pełniąc role opiekunów. Patrole były
piesze na trasach długości od 5 do 15 km i rowerowe na trasach 14 do 35 km. W Piastowie
ustanowiono 2 punkty startowe i 9 punktów
na trasach. Wystartowało 129 patroli, udział
wzięło 565 młodych uczestników, 57 opiekunów i 36 obsługujących. Punkty zlokalizowano w charakterystycznych miejscach
pamięci, jak przy pomniku rozstrzelanych
żołnierzy w pierwszych dniach wojny, pomniku ku czci ostatniego komendanta AK
gen. Leopolda Okulickiego, tablicy upamiętniającej śmierć byłego mieszkańca Piastowa
Zbyszka Gęsickiego w trakcie zamachu na
kata Warszawy Kutscherę, pomniku poległych w czasie wojny mieszkańców Piastowa
i w innych. Mimo, że w Piastowie nie było
większych akcji zbrojnych, to jednak wielu
mieszkańców złożyło największą ofiarę dla
ojczyzny, własne życie. Przykładowo można

wspomnieć żołnierzy września Blicharskiego
i Trzepałkę, konspiratorów Halinę Pipiórską,
Irenę Grabowską, łączników śpieszących na
koncentrację, zamordowanych w Pęcicach
- Hannę Mużecką, Bogdana Bednarczyka, Ryszarda Sikorskiego, powstańców warszawskich Stefana Kaczmarskiego czy Zbigniewa
Pawelca. Piastowianie ginęli w Oświęcimiu
i w Ostaszkowie, w walkach powietrznych i na
morzu. Im były poświęcone krótkie gawędy
dla uczestników patroli. Patrole na poszczególnych punktach były oceniane na podstawie
wykazanej postawy, sprawności meldunków,
a szczególnie przedstawionej wiedzy własnej.
Oceny były też formowane na przykład za
prawidłowe odgadnięcie tytułu pieśni wojskowej, czy państwowej na podstawie odtworzonej melodii. Uroczystość oficjalnego
zakończenia Rajdu prowadził komendant
hufca ZHP phm. Parys wraz ze współpracującymi z nim harcerzami, w obecności twórcy
kolejnych Rajdów Jana Cierlińskiego. Wydaje
się, że warto wspomnieć, że wszystkie
znaczki kolejnych Rajdów były zaprojektowane przez dawnego mieszkańca Piastowa,
członka Kręgu Seniorów Harcerskich Włodka
Majdewicza.
Andrzej Olaszek

Trzeba dbać o pogodę ducha

Rozmowa z Augustynem Dydą,
kierownikiem zespołu wokalnego „Ziółka”
Może to jeszcze
Ktoś kiedyś rozgłosi,
W Piastowie jest Zespół
Nazwę „Ziółka” nosi
Rozwesela życie
Upiększa ludziom świat
Śpiewa on piosenki
Często z dawnych lat
- To fragment jednej z Państwa kompozycji. Ale
przecież jesteście już znani. I to nie tylko
w Piastowie. Kim są „Ziółka”?
Obecnie to grupa 11 koleżanek i kolegów, seniorów powyżej 60 lat. Śpiewamy podczas występów na różnych imprezach kulturalnych,

przeglądach artystycznych np. KAMYK w Pruszkowie, Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, zjazdach,
festynach, w ośrodkach kultury i wielu innych
miejscach. Ostatnio występowaliśmy podczas
„Dni Piastowa”. Na lato mamy już zaproszenia
m.in. do MOK we Włochach, warszawskiej Fundacji Chorych na SM, Raszyna, Michałowic, Ożarowa Maz.
- Co Państwa łączy szczególnie?
Pasjonują nas próby, jakie odbywamy w Klubie
„Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.
To wspaniałe spotkania towarzyskie. Rozmawiamy, śpiewamy, dowcipkujemy. A co najważniejsze - opracowujemy i szlifujemy kolejny
program. Każdy człowiek, tworząc coś wspólnie
z innymi, widzi jak bardzo jest innym potrzebny.
- Po co robicie to wszystko?
Dla poprawy ducha i dla dzielenia się z innymi
radością, jaką daje piosenka, która jest dobra na
wszystko. A także z potrzeby współpracy
z ludźmi. Chcemy, by zapomnieli o kłopotach
i troskach. By ich rozweselić, aby świat wokół
był przyjemniejszy.
- Czy inni seniorzy mogą do Was dołączyć?
Oczywiście. Nie stawiamy przy tym żadnych wymagań poza tym, aby kochali śpiew i muzykę.
- Kto Wam pomaga w przygotowaniach do występów?
Jesteśmy wdzięczni Panu Janowi Dąbrowskiemu, który ma olbrzymie doświadczenie muzyczne. Sam przecież, na co dzień, prowadzi

znakomity chór „Canto”. Komponuje muzykę do
moich tekstów, akompaniuje nam podczas prób,
uczy śpiewu itd.
- A co śpiewacie najczęściej?
Zawsze szlagierem są znane przeboje sprzed lat
np. „Miłosć Ci wszystko wybaczy”, „Niebieskie
oczy”, „Paloma” itp. Ale mamy też własne
utwory.
- Wspomniał Pan o pisaniu do nich tekstów.
W kompozycji „Czerwone róże” napisał Pan:
„Czerwone róże są / I kolorowe sny / Miód ma
słodyczy smak / Lecz słodsza jesteś ty”. Ma
Pan 87 lat. O czym Pan jeszcze pisze?
O miłości, pogodzie ducha i pięknie otaczającego
nas świata (śmiech).
- Pięknie to brzmi, ale macie pewnie i problemy?
Niestety doskwiera nam brak sponsora. Na imprezy dojeżdżamy trzema własnymi samochodami, które nie zawsze są sprawne.
Chcielibyśmy – jak inne tego typu zespoły – mieć
jednolite stroje podczas występów. Przydałby się
mikrofon i wzmacniacz, że o wynagrodzeniach
za muzykę i teksty nie wspomnę. A przecież
w sumie to niewielkie koszty.
- Co by Pan powiedział młodym?
Uśmiechać się, nawiązywać więcej kontaktów,
rozmawiać z ludźmi, szukać pozytywnych rozwiązań i dbać o pogodę ducha.
- Dziękuję za rozmowę
Bogdan Koblański
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Rok szkolny 2010 – 2011 dobiegł końca
Poprosiliśmy zatem dyrektorów piastowskich placówek oświatowych o kilka wypowiedzi: co było
sukcesem a co problemem i jak postrzegają oni tegoroczną kondycję finansową swojej szkoły.
Poza sukcesami i satysfakcjonującymi dokonaniami minionego roku szkolnego jeden temat był
akcentowany szczególnie: problemy finansowe
wynikające z niedoszacowania budżetu oświatowego przez poprzednie władze Piastowa (choć
i tak stanowi on największe obciążenie budżetowe miasta). Perspektywa finansowa piastowskich placówek oświatowych na drugą połowę
roku 2011 nie należy bowiem do zadowalających.
Dlatego dyrektorzy szkół starają się jak mogą.
- Większości remontów i napraw dokonywaliśmy
z dochodów własnych szkoły. Dbamy o estetyczny wygląd wnętrz, staramy się, by pomieszczenia szkolne były czyste i kolorowe. Dbamy
również o szkolny ogród. Na te działania nie
przeznaczamy środków finansowych lecz wykonujemy je systemem gospodarczym – mówi
Wanda Wojtczuk, dyrektor Gimnazjum nr 1
w Piastowie. A potrzeby tego gimnazjum są
ogromne. Generalnego remontu wymaga elewacja budynku, toalety uczniowskie oraz część
dachu nad biblioteką. Konieczna jest wymiana
części rynien i rur spustowych oraz naczynia wyrównawczego a także odwodnienie i zmiana nawierzchni patio. – Potrzebujemy także pieniędzy
na wymianę zużytego sprzętu komputerowego
w pracowniach internetowych oraz na nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. tablice inte-

raktywne – dodaje pani dyrektor.
W podobnym tonie przedstawia kondycję finansową Szkoły Podstawowej Nr 1 jej dyrektor,
Urszula Skrzypczak. – Nasza sytuacja finansowa nie jest dobra. Podpisując w ub. roku budżet na rok 2011 już wówczas zgłosiłam kilka
uwag dotyczących faktycznego pokrycia potrzeb
szkoły. Budżet w wielu paragrafach jest niedoszacowany. Dotyczy to głównie zabezpieczenia
potrzeb finansowych związanych z pokryciem
kosztów za gaz, energię elektryczną, wodę oraz
obowiązkowych przeglądów technicznych i specjalistycznych. Dlatego problemy te zgłosiłam
już maju br. obecnym władzom samorządowym.
Dyrektor Skrzypczak mówi wprost: - Ostatnie
miesiące roku budżetowego 2011 będą bardzo
trudne. Liczę na dofinansowanie mediów i częściowe pokrycie potrzeb z tzw. dochodów własnych szkoły. Nie zdołam jednak tylko z nich
zabezpieczyć wszystkich potrzeb placówki..
Z kolei Maria Konopka, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza na potrzeby finansowe swojej placówki patrzy inaczej:
- Odczuwamy ogromną potrzebę posiadania wymiarowej sali gimnastycznej, bowiem jednym
z czynników przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przez absolwentów gimnazjów jest zaplecze sportowe w szkole.

Gimnazjum Nr 1

miejsce w unihokeju dziewcząt,
- II miejsce w międzypowiatowym finale unihokeja chłopców.
- I miejsce w XXVI Rajdzie Historycznym „Szlakiem Naszej Historii”.
Naszą mocną stroną są wysokie wyniki egzaminu
gimnazjalnego.
1 lutego 2011 r podczas obchodów Święta Szkoły
Gimnazjum nr 1 otrzymało od Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Honorową Odznakę im. Krystyny
Krachelskiej – Pamieci Powstania Warszawskiego
za ocalenie od zapomnienia bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej w powstaniu warszawskim.
Integracji uczniów, rodziców i nauczycieli doskonale posłużył Piknik Rodzinny pod hasłem „Bliżej
siebie” zorganizowany 18 czerwca 2011r. Podczas
tej uroczystości w obecności przedstawicielek
Wojewódzkiego Zespołu SPZ pani Lidia Kaczor –
szkolny koordynator projektu „Szkoła Promująca
Zdrowie” dokonała podsumowania trzyletnich
działań na rzecz promocji zdrowia. Otrzymaliśmy
certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.
W szkole aktywnie działa szkolne koło wolontariatu kierowane przez panią Anitę Sklepkowską.
Trwał także kiermasz używanych podręczników
(wrzesień 2010, czerwiec 2011)

Rok szkolny 2010/2011 możemy zaliczyć do niezwykle udanych. Nasi uczniowie odnieśli szereg
sukcesów w konkursach naukowych, artystycznych i turniejach sportowych. Do najbardziej
znaczących należy zaliczyć:
- zdobycie tytułu laureata w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej oraz
Międzynarodowym Konkursie „Kangur” przez
ucznia klasy 3”b” Jakuba Skorupskiego,
tytuł - „Taona” w Polsko – Ukraińskim Konkursie
Fizycznym – Dominika Jakuba Frączka,
- trzy pierwsze miejsca w różnych kategoriach
wiekowych w Międzygminnym Konkursie Matematycznym „Trapez” – Jakub Skorupski, Paweł
Idzikowski, Michał Rosa,
- trzy finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów - Magdalena
Bednarska, Katarzyna Łaziuk, Joanna Kaleta,
- finaliści konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” (etap wojewódzki) – Monika
Zielińska, Dominik Ziółek,
- finalista IX Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” – Kamil Ryszkowski,
- tytuł laureata w wojewódzkim konkursie wiedzy o produkcie i żywności ekologicznej „Smak
ekologicznej żywności” – Karolina Dębowska,
- tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie dla szkolnego zespółu
muzyczno- wokalnego „Piastowianka” w składzie: Anna Jakubiak, Anna Gładka, Jakub Frączek,
Małgorzata
Zadrożna,
Joanna
Koronkiewicz, Adrian Brząkała, Michał Tobiasz,
Józef Jordan, Aleksandra Królik, Dominik Ziółek, Karolina Wodniak,
- Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych powiatu
pruszkowskiego - I miejsce w unihokeju chłopców, II miejsce w koszykówce dziewcząt, II
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Uczniowie nagrodzeni za wyniki w nauce

Dyrektorzy są zgodni co do jednego: w kontekście nadchodzącego roku szkolnego 2011/2012
i dynamicznej, zmieniającej się kondycji finansowej a także zmieniającym się prawie oświatowym – koniecznym jest w szerokiej dyskusji
władz miasta z dyrektorami szkół i placówek
oświatowych weryfikacja:
- funduszy zabezpieczających podstawowe potrzeby szkół,
- przegląd i ustalenie priorytetów realizacji potrzeb placówek oświaty,
- zaplanowanie koniecznych remontów
- uwzględnienie skutków finansowych wynikających z nowych rozporządzeń MEN rodzących
nowe obowiązki dyrektorów szkół w przygotowaniach organizacji roku szkolnego 2011/2012.
Zdaniem Danuty Oleś, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Piastowie miniony rok szkolny był trudny, ale też przyniósł
uczniom i nauczycielom wiele sukcesów. - Bardzo się cieszę, że mimo trudności finansowych,
o których mówili dyrektorzy - poziom dydaktyczny wszystkich naszych szkół niezmiennie
utrzymuje się na wysokim poziomie. Wyzwaniem
organizacyjnym tego roku szkolnego było bardzo
trudne zadanie przeniesienia wszystkich sześciolatków z przedszkoli do szkół podstawowych. Dyrektorzy dobrze poradzili sobie z tym problemem
- w szkołach zostały stworzone bardzo dobre warunki do zabawy i nauki dla najmłodszych dzieci
– podkreśla dyrektor Oleś.
W tym roku po raz piąty uczestniczyliśmy w Spacerze Ludzi Dobrej Woli. Pobiliśmy rekord – na
10 kilometrową trasę wyruszyło 222 uczniów
z naszej szkoły i 20 nauczycieli. Celem akcji był
spacer po Warszawie, a za każdy kilometr jednego uczestnika sponsorzy wypłacali określoną
kwotę na rzecz wskazanych organizacji. Uczniowie naszego gimnazjum przeszli ulicami Warszawy 10 km. Zebrane w ten sposób pieniądze
przekazaliśmy na cele charytatywne.
Wanda Wojtczuk
dyrektor

Wyniki sprawdzianu klas szóstych
w 2011 r.
W tym roku najlepsza okazała się SP Nr 2 - 28,
49 pkt. Pozostałe dwie szkoły SP Nr 1 - 26,94
i SP Nr 4 - 27, 70 pkt. Szkoła Podstawowa Nr
2 i Nr 4 mieszczą się wśród 12,2% szkół
w kraju, które uzyskały wynik w przedziale wysoki, Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się
wśród 16,6 % szkół w Polsce, które uzyskały
wynik w przedziale „ wyżej średni”. Średni
wynik dla powiatu pruszkowskiego wyniósł
27,40 pkt., dla woj. mazowieckiego 25,96 pkt.

Teraz Piastów Nr 2 (2) 2011
L. O. im. Adama Mickiewicza
Chciałabym podkreślić, że Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie
kształci uczniów, którzy są absolwentami Gimnazjów z Piastowa i sąsiednich miast. Co roku,
w wyniku rocznej klasyfikacji, najlepszy uczeń
w szkole otrzymuje Stypendium Prezesa Rady
Ministrów - średnia ocen u stypendystów wynosiła ok.5,1. Co roku moi najlepsi uczniowie i absolwenci (ok.2-3 uczniów) spełniający zapisy
Uchwały RM Piastowa otrzymują Stypendia Burmistrza Miasta Piastowa - średnia ocen u wyróżnionych to ok. 5,0.
Biorąc pod uwagę wyniki z rekrutacji do liceum,
które osiągają wartość średnią ok. 70-85 punktów na 200 możliwych (średni wynik z egzaminu

Szkoła Podstawowa Nr 1
Jak oceniamy rok szkolny 2010/2011. Co było
szczególnymi sukcesami? Było ich wiele, jak
chociażby:
- zakwalifikowanie przez MEN Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie do grona ,,Szkół Najwyższej Jakości” i wywiad nt. wymagania
zawartego w rozporządzeniu o nowym nadzorze
pedagogicznym dot. współpracy z rodzicami.
- zorganizowanie i uruchomienie pierwszej w
Piastowie integracyjnej grupy przedszkolnej dla
sześciolatków.
- wybudowanie w ciągu minionych wakacji i uroczyste otwarcie z udziałem najwyższych władz
miasta Piastowa i Kuratorium Oświaty w Warszawie placu zabaw dla uczniów najmłodszych,
w ramach programu ,,Radosna Szkoła”.

Uczniowie nagrodzeni za wyniki sportowe

Oświata
gimnazjalnego to ok. 45-57 punktów na 100) zdawalność matury kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, bo ok. 95-100 proc. Wyniki
egzaminów maturalnych z języka polskiego
w 2010 r. były najwyższe w porównaniu z liceami
powiatu pruszkowskiego, z egzaminów z języka
angielskiego moi maturzyści zajęli 3 pozycję
w powiecie pruszkowskim, natomiast z matematyki - 6 miejsce w powiecie (przy istotnej informacji o braku klas z rozszerzoną matematyką).
Młodzież naszego liceum bierze udział w akcjach
charytatywnych na terenie miasta i powiatu
m.in.: zbiórce słodyczy dla dzieci ze Świetlicy
Socjoterapeutyczno-Integracyjnej w Piastowie;
zbiórce zabawek i odzieży na rzecz Domu Samotnej Matki w Grodzisku Maz. Istotny jest także
udział naszych uczniów w kolejnych edycjach

imprezy integracyjno - kulturalnej „Ku Dobru”
dla uczestników z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej; udział młodzieży
w kolejnych edycjach akcji charytatywnej „Góra
Grosza” na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.
Szkoła współpracuje z dyrektorami szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatu Pruszkowskiego w zakresie organizacji konkursów,
uroczystości, imprez okolicznościowych oraz
sportowych na terenie powiatu. Nasi uczniowie mają wypracowaną pozycję we wszystkich
imprezach.
Maria Konopka
dyrektor

- udział naszej szkoły w badaniu pilotażowym
prowadzonym przez MEN nt. organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po ostatecznym zakończeniu pilotażu (sierpień 2011)
rozwiązania naszej szkoły, uznane za wzorcowe,
będą prezentowane w Ministerstwie Edukacji
Narodowej na spotkaniu ogólnopolskim.
- aktywny udział i realizacja zadań w ramach
,,Klubu Szkół UNICEF” i akcja pomocy dzieciom
z Tanzanii,
- poszerzenie dodatkowej oferty edukacyjnej
o współpracę z kolejną ważną instytucją - Teatrem Narodowym Sceną Opery i Baletu ( dotychczas współpracujemy m.in. z Filharmonią
Narodową, Muzyczną Szkołą YAMAHA, Instytutem Pamięci Narodowej, szkołami wyższymi
w Warszawie, w Krakowie).
Co było szczególnym wyzwaniem?
Jesteśmy jedyną w Piastowie szkołą, która na
każdym poziomie nauczania ma oddziały integracyjne. W naszej szkole uczy się największa
liczba uczniów mających specjalne potrzeby
edukacyjne i zdiagnozowane trudności w nauce.
Z drugiej strony mamy bardzo dużą liczbę
uczniów mających ponadprzeciętne zdolności
kierunkowe. Umiejętność pracy na różnych poziomach i z grupą zróżnicowaną zakwalifikowałabym nie do kategorii problemów, a do
kategorii wielkich wyzwań pedagogicznych

i edukacyjnych. Taka sytuacja ,,zmusza” kadrę
pedagogiczną do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, do bycia organizacją ciągle
uczącą się. W naszej szkole indywidualne programy edukacyjne pisane są dla uczniów z dysharmoniami rozwojowymi, ale również dla
uczniów bardzo zdolnych z matematyki, przyrody, języka polskiego.
Urszula Skrzypczak
dyrektor

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
w 2011 r.
Gimnazjum Nr 1 - z części humanistycznej 28,13 pkt. (przedział - wysoki), z części matematyczno – przyrodniczej – 28,09 pkt. (przedział - bardzo wysoki), z języka angielskiego
35,09 pkt., a z jęz. niemieckiego 39,61 pkt.
Gimnazjum Nr 2 – z części humanistycznej
30,45 pkt. (przedział - bardzo wysoki), z części
matematyczno – przyrodniczej – 26,24 pkt.
(przedział - wysoki), z jęz. ang. 33,44 pkt.
Wyniki dla powiatu – humanistyczny – 28,13
pkt., mat.- przyr. – 25,93 pkt., jęz. ang. 32,69
pkt., jęz.niem. 35,03 pkt.
Wyniki dla woj. mazowieckiego – humanistyczny – 27,33 pkt, mat.-przyr. – 24,54 pkt., jęz.
ang. 29,16 pkt., jęz. niem.28,94 pkt.

Wykaz uczniów wyróżnionych stypendium przez Burmistrza za wyniki w roku szkolnym 2010/2011
Burmistrz Piastowa, Marek Kubicki w obecności Przewodniczącej Rady Miejskiej, Marii Ziółek oraz nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców wręczył
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej wyróżnienia najlepszym uczniom szkół piastowskich. Mogą otrzymać je ci, którzy osiągnęli ocenę wzorową
z zachowania, średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wykazali się szczególnymi osiągnięciami np. byli laureatami konkursów przedmiotowych lub artystycznych miejskich, wojewódzkich, międzynarodowych, działali aktywnie w organizacjach społecznych szkolnych lub pozaszkolnych i osiągnęli
bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu lub egzaminu.
- Jest mi niezmiernie przyjemnie wręczać te nagrody młodym ludziom, którzy mają cel w swoim życiu bycia wiodącymi w środowiskach kształtujących
umiejętności systematycznej pracy i rozwijania własnych zdolności dla osiągania wyższych poziomów wiedzy i sprawności fizycznej. Jesteście wizytówką
miasta i realnym dowodem, że jeśli się chce to można osiągnąć znacznie więcej, bo każdy jest kowalem swojego życia, a poza nagrodami materialnymi
najważniejsza jest satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Gratuluję Wam, waszym Rodzicom, wychowawcom i trenerom, bo to również ich zasługa
w kształtowaniu Waszej osobowości, wytrwałości i pielęgnowaniu zdolności, talentów i umiejętności. Po tym okresie wytężonej pracy życzę wszystkim
słonecznego odpoczynku i radości w czasie nadchodzących wakacji – mówił burmistrz Marek Kubicki.
– Jestem zadowolona z poziomu nauczania w piastowskich szkołach. Wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrektorom, całemu gronu pedagogicznemu i oczywiście rodzicom gratuluję sukcesu, życząc wszystkim spokojnych i udanych wakacji – powiedziała Maria Ziółek, przewodnicząca Rady Miejskiej Piastowa.
Nagrodzeni za wyniki w nauce (zdjęcie po lewej): Karolina Dorociak SP-1, Alicja Jończyk SP1, Aleksandra Dziewulska SP-1, Katarzyna Lipińska SP1, Kacper Mikurenda SP-1, Magdalena Falkowska SP-2, Agnieszka Kaczyńska SP-2, Miriam Kilarska SP-2, Natalia Marek SP-4, Hubert Grochowski
SP-4, Jakub Frączek G-1, Joanna Kaleta G-1, Jakub Skorupki G-1, Katarzyna Szkiłądź G-1, Dominik Ziółek G-1, Justyna Borowska G-2, Iga Budzyńska
G-2, Martyna Kołodziejczuk LO.
Nagrodzeni za osiągnięcia sportowe (zdjęcie u góry): Jakub Malicki – karate tradycyjne – LO, Paula Pałdyna – akrobatyka sportowa – G-1, Weronika
Szcześniewska – akrobatyka sportowa – SP-4, Przemysław Gołka – koszykówka – SP-1, Mikołaj Jasiński - koszykówka – SP-2, Marta Konopińska –
tenis – SP - 4, Wiktoria Przygoda – akrobatyka sportowa – SP-4, Adam Kaczor – unihokej– G, Michał Tobiasz – unihokej – G1, Aleksandra Okrasa –
lekka atletyka – SP-2, Gabriela Pawłowska - lekka atletyka – SP-4, Hubert Grochowski - lekka atletyka – SP-4.
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W tym roku Piastów postawił znak równości
między ilością a jakością. Słowem - dla każdego coś miłego. Słodki
obrazek dzieci biegających wśród clownów
i szczudlarzy z watą cukrową oraz wymalowanym kocim pyszczkiem
na buzi stanowiły symbol festynu „W świecie
magii”. Gdy słońce
przestało bezlitośnie prażyć, a temperatura
opadła - z domów wyszli nastolatkowie. W tym
roku na koncerty takich grup jak 2Brothers,
Beatlmen czy Ewka, oraz gwiazdy całego wydarzenia - Ewy Farny, która choć spóźniona
skromne pół godziny, mogła liczyć na ciepłe
przyjęcie widowni, której przedział wiekowy był
bardzo rozpięty - bawili się wszyscy, choć każdy
inaczej. Dało się zauważyć piastowskich polityków
świętujących razem z tłumem, w tym burmistrza
przy grillu, rozmawiającego z elektoratem.
Tak naprawdę, ciężko określić odczucia panujące na XVII obchodach Dni Piastowa. Impreza
zorganizowana z intencjami przyciągnięcia każdego pokolenia o różnych zainteresowaniach, staje się festynem, w którym
ciężko zauważyć aspekt upamiętniający nadanie praw miastu. Nie
mniej, łatwo dostrzec potencjał
wydarzenia i radosną aurę,
wśród mieszkańców, którzy
tłumnie chcą korzystać z kulturowej rozrywki.
Justyna Ziemkiewicz

Dni Piastowa trwały
dwa dni. Tegoroczny harmonogram
imprez
kulturalnych
oraz sportowo-rekreacyjnych otworzyły turnieje tenisowe oraz
mecze piłki nożnej, tzw.
Turniej „Dzikich Drużyn”. Miłośnicy wierszy
mogli pojawić się na
ognisku poetyckim Poezja Piastowian. Przed SP
nr 2 odbył się Turniej Koszykówki Ulicznej
„Piastball 2011”. Przy MOK też nie zabrakło
dobrej zabawy. W ogrodzie udostępnione były
urządzenia rekreacyjne tj. euro-bangee,
ogromna zjeżdżalnia czy zestawy dla przedszkolaków.
W
parku,
między
kościołem
a MOK, zorganizowano piknik rodzinny „W Świecie Magii”. Najmłodsi mogli wziąć udział w różnych konkursach i zabawach. Malców cieszyła
też możliwość rozmowy z burmistrzem miasta
Piastowa przy grillu. Było na co popatrzeć! Na
scenie mogliśmy zobaczyć taneczne oraz wokalne występy dzieci i młodzieży z piastowskich
przedszkoli, szkół i z zajęć organizowanych
przez MOK. Następnego dnia na placu OSP wiele
osób obserwowało koncert Orkiestry Dętej
Miasta Mińska Mazowieckiego. W godzinach
wieczornych rozrywki dostarczał nam m.in. zespół Manhattan 44. Uroczystość zamknął koncert Ewy Farny. Carlos Ruiz Zafon napisał kiedyś:
„Od czekania dusza rdzewieje”. Tak więc nie czekajmy na następne święto naszego miasta!
Agnieszka Śliz

Dni Piastowa były
prawdziwym świętem
mieszkańców miasta!

W tym roku 4 i 5 czerwca stały się okazją do spotkania wszystkich ze wszystkimi. Było hucznie, kolorowo, rodzinnie i sportowo, bo imprezę tę tworzyli
wszyscy piastowanie.

Po raz pierwszy Dni
Piastowa nie przypadały
na majówkę, co zaowocowało większym niż
zazwyczaj zainteresowaniem. Wśród ogromu
atrakcji dla dzieci i młodzieży znalazły się również
zajęcia
dla
seniorów, takie, jak
ognisko poetyckie na
terenie LO im. Adama
Mickiewicza przy oprawie muzycznej Zespołu „ZIÓŁKA”. Najmłodsi
z kolei bawili się w sobotę pod opieką harcerzy
na pikniku rodzinnym. Hufiec Piastów jak zwykle
zapewnił również tradycyjną, harcerska grochówkę na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2.
Miły wieczór można było spędzić na tyłach MOKu oglądając seanse pod gołym niebem, zorganizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczno Integracyjną ,,Dom Jana Pawła II”.
Najbardziej oczekiwany niedzielny koncert Ewy
Farny przyciągnął tłumy fanów, którzy świetnie
się bawili, pomimo godzinnego spóźnienia
gwiazdy. Również sobotni koncert rockowej wokalistki Ewki cieszył się dużym uznaniem. Błysnęły talenty piastowskich przedszkoli, szkół
i klubów. Jednym z najbardziej profesjonalnych
występów był mini koncert ekipy STU reprezentującej Gimnazjum Nr 2. Wzruszyli m.in. piosenką napisaną ku pamięci ich zmarłego kolegi.
Można było także porozmawiać o swoich radościach i smutkach z Panem Burmistrzem i jego
zastępcami. Szkoda, że tego typu imprez nie ma
w naszym mieście częściej.
Anna Lepianka

W programie Dni Piastowa 2011 znalazły się
rozrywki
sportowe
i kulturalne: pikniki,
spotkania przy grillu,
wystawy
malarskie,
ogniska poetyckie, kiermasze. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Ja
wybrałam się m.in. na
mecz piłkarski na Stadionie MKS-u Piast
Piastów, gdzie rywalizowali ze sobą młodzi
chłopcy. Z obserwacji spotkania można było wywnioskować, że rozgrywki były dla dzieciaków
bardzo ważnym wyzwaniem. W sobotnie popołudnie obejrzałam też Turniej Koszykówki Ulicznej - „Piastball 2011” gdzie gra momentami była
naprawdę zacięta i ekscytująca. Moją uwagę
przyciągnęły również targi sztuki. Kiermasz obrazów klubu plastyka „Walor” zamienił tereny
przy MOK w małą galerię sztuki. Ludzie, którzy
oglądali dzieła uzdolnionych artystów byli zachwyceni ich talentem. Szary plac został na kilka
godzin zaczarowany i stał się magicznym ogrodem sztuki. Kiedy nadszedł niedzielny wieczór
ulice Piastowa ponownie zaludniły się, jak
w szczycie dnia. Po 21. na scenie przy OSP pojawiła się młodziutka, uzdolniona Ewa Farna.
Kiedy zaśpiewała, od razu ucięła wszelkie głosy
krytyki poruszając wszystkich do zabawy. Młodzież i dorośli tak dobrze się bawili, że nie chcieli
wracać do domów. Dni Piastowa 2011 uważam
za udane.
Magdalena Słojewska

Społeczeństwo
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Bezpieczeństwo jest priorytetem
Rozmowa z podkomisarzem Marcinem Piątkowskim, Komendantem Policji w Piastowie

- Czy Piastów, z punktu widzenia Policji,
to trudny teren do pracy?
Zależy jak na to spojrzeć. Generalnie piastowanie to spokojni, grzeczni ludzie. Z drugiej strony to mały teren, a duże skupisko
ludzi. Mało kto wie, że pod względem gęstości zaludnienia Piastów to drugie miasto
w Polsce. Pierwszym są Świętochłowice
z 4034,1 osobami na km.kw. W Piastowie
to 3996,2 osób/km.kw. A i tak mówimy
tylko o osobach zameldowanych.
- Warszawa jako rynek pracy ściąga ludzi
z całej Polski?
To prawda. Sporo osób mieszka w Piasto-

wie wynajmując mieszkanie. Pracują
w Warszawie. Podejrzewam zatem, iż Piastów może być w kraju na pierwszym miejscu tego rankingu.
- Pańska jednostka podlega Komendzie
Powiatowej Policji w Pruszkowie. A jak wygląda współpraca z władzami Piastowa?
Bardzo dobrze. Wspólnym priorytetem jest
dla nas bezpieczeństwo obywateli miasta.
Dlatego nasze typowe działania uległy
wzmocnieniu za sprawą porozumienia,
które 1 marca br. zawarto pomiędzy Komendantem
Powiatowym
Policji
w Pruszkowie a Burmistrzem Piastowa.
Wprowadziło ono w życie tzw. służby ponadnormatywne, czyli opłacane przez
miasto dodatkowe, płatne dyżury policjantów w czasie wolnym od pracy. Burmistrz
przeznaczył na to 58 tys. zł do końca 2011
r. Uruchomiliśmy zatem dodatkowe, dwuosobowe patrole piesze i zmotoryzowane
działające na dwie zmiany: 16.30 – 22:30
i 18.00 – 24.00. w czwartki, piątki i soboty.
W kwietniu było ich 26, w maju – 23 zaś
w czerwcu – także 26.
- A w ramach normalnej służby były jakieś szczególne działania?
Tak, ale to przecież normalne. Poza typową
prewencją zabezpieczaliśmy np. w maju
uroczystości religijne 3 kościołów – drogi
krzyżowe. Z kolei w czerwcu były to m.in.
Dni Piastowa i koncert Ewy Farny. Takich

sytuacji bywa oczywiście więcej, każde
miasto tętni przecież własnym życiem.
- Kiedy macie najwięcej pracy?
Cóż, jak wszędzie, szczególnie w dni wolne
od pracy, z młodzieżą, wieczorami na terenie osiedli mieszkaniowych. W soboty jest
to np. miejskie targowisko. Za pomocą 10
kamer obsługiwanych przez pracowników
Urzędu Miasta monitorowane są miejsca
szczególnie narażone na występowanie zakłóceń porządku.
- Zbliżają się wakacje i sezonowe wyjazdy
urlopowe. Przed czym przestrzegłby Pan
mieszkańców Piastowa?
Przed lekkomyślnością. Podstawą bezpieczeństwa naszego majątku jest staranne
pozamykanie drzwi i okien. Nie ma jednak
lepszej ochrony aniżeli zaufany sąsiad,
który zerknie na osobę kręcącą się przy
naszych drzwiach lub powyjmuje podczas
naszego urlopu ulotki reklamowe wystające z naszej skrzynki pocztowej. Starsze
osoby przestrzegam przed nawiązywaniem
kontaktów z przypadkowymi, nieznanymi
osobami oraz tzw. „wnuczkami”, którzy
wykorzystują
ich
starszy
wiek
i ufność po to by „pożyczyli” im swoje
oszczędności na rozwiązanie pilnej sprawy
np. okazyjnym zakupem samochodu.
- Dziękuję za rozmowę

„PIĘKNY OGRÓD, PIĘKNY BALKON
– WIZYTÓWKĄ PIASTOWA”
Ogłoszony z inicjatywy Komisji Gospodarki
i Ochrony Środowiska we współpracy z Urzędem Miejskim w Piastowie
Celem konkursu jest promocja najpiękniejszych ogrodów, balkonów i posesji na terenie
miasta. Zgłaszać można zarówno ogrody i balkony przy domach jednorodzinnych, jak również te, które zdobią budynki wielorodzinne,
całe osiedla oraz ogrody przy szkołach, instytucjach czy przedsiębiorstwach. Prosimy o
zgłoszenia osobiste, listowne, bądź za pośrednictwem poczty mailowej: biuro-rady@piastow.pl lub sekretariat@piastow.pl wraz
propozycją terminu oceny obiektów przez Komisję do 20 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011 r.
REGULAMIN KONKURSU
I. Cele konkursu
1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającego
świata, jak i świadomości w zakresie wspólnego
działania na rzecz upiększenia Piastowa.
2. Aktywizacja mieszkańców w tworzeniu nowego wizerunku miasta oraz powiększanie walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia.
3. Troska o ochronę środowiska, ład i porządek.
II. Organizatorzy
1. Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada

2. 05-820 Piastów.
3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Piastowie.
III. Przedmiot konkursu
Konkurs organizowany jest w kategoriach:
A - najładniejszy balkon,
B - najładniejszy ogród przy budynku jednorodzinnym,
C - najładniejszy ogród/teren przy budynku
wielorodzinnym,
D - najładniejszy ogród szkolny, (placówka
oświatowa),
E - najładniejszy ogród przy przedsiębiorstwie
(instytucja).
IV. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele budynków jednorodzinnych, ogrodów
i balkonów, szkoły, przedsiębiorstwa oraz
wspólnoty mieszkaniowe.
2. Przedmiotem oceny są ogrody położone
w granicach administracyjnych Miasta Piastowa.
V. Zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać: osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. Wniosek powinien zawierać:
- adres ogrodu, adres do korespondencji
i telefon kontaktowy,
- deklarację do której kategorii konkursu ma

być zakwalifikowane zgłoszenie,
- zgodę właściciela ogrodu lub balkonu na
udostępnienie go komisji konkursowej do
oceny
oraz
zgodę
na
publikację
materiałów/zdjęć wraz z danymi osobowymi
właściciela
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie
Urzędu Miejskiego tel. 22 723 10 54 lub w Biurze Rady Miejskiej tel. 22 723 65 34 bądź pod
adresami mailowymi: biuro-rady@piastow.pl
sekretariat@piastow.pl
VI. Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie.
2. Skład komisji konkursowej stanowi 5 osób.
3. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi
Przewodniczący Komisji Konkursowej.
4. Członkowie komisji przyznają punkty w
skali 0-5 za poszczególne elementy oceniane
w kategorii A-E.
5. Komisja konkursowa decyduje w drodze
głosowania w sprawach nieuregulowanych
zapisami niniejszego regulaminu.
6. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac.
7. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach.
VII. Kryteria oceny
1. Przedmioty oceny w kategorii: najładniej-

Bogdan Koblański
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Sport

PIVOT Piastów
MISTRZEM MAZOWSZA!

Blisko 200 osób (na trybunach i przy boisku) było świadkami zwycięstwa PIVOT’a
Piastów z Jagiellonką Warszawa w meczu
o I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza
w koszykówce 11-latków.
Turniej finałowy z udziałem 4 najlepszych
drużyn Mazowsza, wyłonionych po eliminacjach grupowych dla 24 drużyn zgłoszonych
do rozgrywek w tym sezonie, rozegrany
został 4 czerwca w Piastowie w hali Szkoły

szy balkon:
- różnorodność gatunków roślinności - inne
elementy dekoracyjne - pomysłowośći oryginalność rozwiązań - stan techniczny i estetyczny otoczenia.
2. Przedmioty oceny w kategorii: najładniejszy ogród/teren przydomowy (budynek jednorodzinny/wielorodzinny):
- różnorodność gatunków roślinności - inne
elementy dekoracyjne - pomysłowości oryginalność rozwiązań, estetyka otoczenia.
3. Zwycięża balkon, ogród/teren, który
otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów
(łączna suma punktów wszystkich członków
komisji).
VIII. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody
w postaci nagród rzeczowych.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
IX. Termin konkursu
Termin przyjmowania zgłoszeń – 20 września
2011r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2011 r.
Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału
Radni Rady Miejskiej w Piastowie i pracownicy Urzędu Miejskiego w Piastowie oraz ich
rodziny.

Podstawowej nr 2.
Impreza zorganizowana
przez
Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy
„PIVOT” pod patronatem
Urzędu Miasta Piastowa
i Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki
Województwa Mazowieckiego trwała 8 godzin i
składały się na nią: 4
mecze (dwa półfinałowe
oraz o I i III miejsce) a także
popisy wsadów do kosza
wykonywane przez najlepszych wykonawców tego
elementu w Polsce.
Mecz finałowy odbył się wg
konwencji NBA. Najpierw
była prezentacja drużyn przy sugestywnej
muzyce, później rozpoczął się emocjonujący pojedynek dwóch najlepszych zespołów naszego regionu komentowany
żywiołowo przez trenera dziewcząt
i członka zarządu MUKS „PIVOT” Radosława Korbana. Wokół boiska do kibicowania zagrzewał - Sokolik maskotka turnieju.
Sektory kibiców obu drużyn używając
głosu, bębnów i trąbek - prześcigały się
w głośności dopingu, kulturalnego - co należy podkreślić. Naturalnie, piastowscy kibice byli w przewadze – za co trzeba
podziękować mieszkańcom naszego Miasta.
Spotkanie finałowe trzymało w napięciu
przez cały czas, nawet gdy PIVOT prowadził
kilkunastoma punktami w 4 kwarcie, bowiem drużyna przyjezdna z determinacją
walczyła o zmianę niekorzystnego dla siebie rezultatu.(po I kwarcie był remis 22-22,
po drugiej 45 - 41 po trzeciej 69 – 57). Ostatecznie piastowskie Wilczki PIVOT’a wygrały 90 – 70. Trzecie miejsce zdobył
zespół MKS Ochota W-wa (z którym PIVOT
wygrał w półfinale) po zwycięstwie nad
MKS Piotrówką Radom.
Tegoroczny tytuł Mistrza Mazowsza jest już
5-tym w 14-letniej historii klubu. Poprzednio najlepszymi zespołami na Mazowszu
byli: chłopcy z rocznika’85 - w roku 1997
i 1998 oraz dziewczęta z rocznika’92
- w roku 2003 i 2005.
Nagrody, (ufundowane przez: Urząd Miasta
Piastowa - medale i koszulki, WOZ
Kosz.WM - puchary, firma Sokołów S.A. gadżety) wręczyli: Burmistrz Piastowa
Marek Kubicki, Wiceburmistrzowie: Zdzisława Zielińska i Krzysztof Smolaga oraz
Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

RM – Stanisław Lewandowicz.
Szczególne podziękowania za wkład organizacyjny imprezy należą się rodzicom zawodników: Cezaremu Jasińskiemu i Dariuszowi
Owczarkowi - członkom Zarządu MUKS
„PIVOT” oraz Joannie Radomskiej, Alicji Maciesowicz i Kazimierzowi Radomskiemu.
Dziękujemy także pani dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 Annie Depcie i kierownikowi hali – Tomaszowi Danielikowi za życzliwe udostępnienie szkoły i hali.
Skład Mistrzów Mazowsza w koszykówce
U - 11:
Turniej finałowy:
Jakub Antkowiak, Krzysztof Kania, Przemek Gołek, Mikołaj Jasiński, Bartek
Kwietniak, Kacper Kościesza, Damian
Owczarek, Jacek Panasiuk, Jan Partyka,
Oskar Radomski, Patryk Rżysko, Bartek
Wojtaszek. Trener: Jarosław Kurdziel
Eliminacje: Łukasz Chain, Fryderyk Dałkowski, Sebastian Konecki, Patryk
Nowak, Daniel Szynkiewicz.

Prezes MUKS „PIVOT”:
Jarosław Kurdziel

XVII Edycja Piastowskich Lig
Szkolnych zakończona!
W dniu 13 czerwca uroczystym rozdaniem nagród w Szkole Podstawowej nr 4
zakończyła się XVII edycja Piastowskich
Lig Szkolnych czyli Liga Szkół Podstawowych oraz Gimnazjada.
Ta największa rywalizacja sportowa
w Piastowie odbywa się - dzięki inicjatywie władz Miasta i koordynatora - nieprzerwanie od 17 lat. W okresie wrzesień
– czerwiec ponad 800 piastowskich
uczniów uczestniczy w 30 zawodach w 10
dyscyplinach sportu (15 konkurencjach)
podzielonych na 70 kategorii medalowych.
W obecnej edycji zwyciężyła po raz 10-ty
Szkoła Podstawowa nr 4 oraz po raz 11ty Gimnazjum nr 1. Wyniki zawodów XVII
edycji Piastowskich Lig Szkolnych zamieszczone są na stronie miejskiej:
www.piastow.pl/Sport/Piastowskie Ligi
Szkolne.

Koordynator Piastowskich Lig Szkolnych: Jarosław Kurdziel
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Zapraszamy od 27 czerwca do 29.07.2011 r. od poniedziałku do
piątku od godz. 11.00 05-820 Piastów ul. Warszawska 24 tel./fax.
22 723-65-50
• sala kina BAŚŃ - MOK
poniedziałek – środa godz. 11.00 projekcje najbardziej znanych
animacji filmowych 30.06. (czwartek) godz. 11.00 Kwiat paproci
21.07. (czwartek) godz. 11.00 Dwie Dorotki 28.07. (czwartek) godz.
11.00 Calineczka spektakle teatralne w wykonaniu Studia Teatralnego „ART.-RE” z Krakowa 01, 08, 15, 22, 29.07.(piątek) godz.
11.00 wakacje z językiem angielskim - warsztaty dla dzieci i młodzieży – (zapisy)
• ogród MOK
czwartek godz. 12.00 – czwartkowa kraina przygody i fantazji –
nasze ulubione książki 07.07. – 15.07.(poniedziałek – piątek) godz.
11.00 plenerowe spotkania malarskie.

Kluby Spółdzielni Mieszkaniowej „Novus” „Relaks”
„Tęcza”
„Novus” ul. Ks. Skorupki 2 „Relaks” ul
.Harcerska 18 „Tęcza” ul. Ogińskiego 14 tel.
723-27-90 tel.723-61-66 tel.723-11-19 Zajęcia odbywać się będą
przez całe wakacje od 27.06.2011-31.08-2011r. w godz. 10:0016.00 Akcja „Lato w mieście” będzie miała prawdziwie wakacyjny
charakter, dlatego raz w tygodniu planowany jest wyjazd na wycieczkę rekreacyjno - poznawczą autokarem. Planujemy wyjazd
do takich miejsc jak:
1. Centrum Nauki Kopernik
2. ZOO –Warszawa
3. Basen-Termy Mszczonowskie
4. Agrokarolina - Góra Kalwaria
5. Pepeland-Miasteczko Rekreacji-Dziekanów Leśny
6. SOTO- Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe
7. Hulakula-Rozrywkowe Centrum Miasta
8. Kolorado
9. Park Botaniczny w Powsinie
10. Twierdza- Modlin
W Klubach każdego dnia prowadzić będziemy gry, zabawy, konkursy, służące nie tylko rozrywce , ale też integracji, poznawaniu
świata, nowych umiejętności. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze
stołów do tenisa stołowego, piłkarzyków, bilarda, gier planszowych
oraz gier elektronicznych. Stałym punktem będą różnorodne zajęcia plastyczne. Nie zabraknie nagród i słodkich poczęstunków.

• Uczniowski Klub Sportowy „HYOSAI” Termin: 27.06. – 1.07.2011
Zajęcia sportowe wg zainteresowań w
gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 6/8 – siłownia - fitness, gry zespołowe, sporty walki
w godz. 10.00 – 14.30 i 18.00 – 19.30 pod opieką instruktorów.
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PIVOT” Termin: 27.06.
– 8.07.2011 (poniedziałek – piątek)
Zajęcia sportowe – gry i zabawy pod opieką instruktora w szkole podstawowej Nr 1 ul. Józefa Brandta 22, Godz. 9.00 – 11.00 – gry i zabawy
dla dzieci klas I – III Godz. 14.00 – 17.00 – gry sportowe zespołowe
dla klas IV – VI Godz. 17.00 – 19.00 – gry sportowe zespołowe dla
gimnazjalistów.
• Miejski Klub Sportowy „PIAST” Termin: 1.07. – 15.07.2011 (poniedziałek – piątek)
Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe przy udziale Bawialni Artystycznej pod fachową opieką na boisku MKS Piast przy ul. Al. Tysiąclecia 1 Godz. 9.00 – 14.00 – zabawy i gry sportowo – ruchowe dla
dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat.
• Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce Termin: 1.07. – 30.08.2011
(poniedziałek – piątek)
Godz. 10.00 – 13.00 – udostępnienie kortów, rakiet, piłek tenisowych,
kul do gry w bocce dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji
szkolnej od 11.07. – do 22.07.2011 zajęcia bezpośrednio z instruktorem
na kortach przy ul. 11 Listopada 3 Turnieje tenisowe 15.07., 22.07.,
27.08, 28.08 lub 29.08 festyn rekreacyjny – zakończenie wakacji

PLENEROWE KINO LETNIE!!!
Od pierwszej soboty lipca, do końca miesiąca
młodzież i wolontariusze Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej w Piastowie
pokażą pięć seansów pod
gwiazdami na ogromnym pneumatycznym ekranie – 7,5 x 5m.
Konkretne daty to: 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07.
Każdy seans będzie rozpoczynał się po zmroku,
o godz. 21.00 w ogródku Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Warszawska 24, wejście bramą od Al. Krakowskiej).
Wstęp wolny. REPERTUAR: Na mocy umowy licencyjnej musi pozostać owiany tajemnicą. Możemy jednak uchylić jej rąbka i powiedzieć, że pokażemy pięć hitów DVD ostatnich miesięcy. Będą
komedie romantyczne, sensacja, kino przygodowe, zdobywcy
Oskarów i Złotych Globów. Bez wątpienia każdy z filmów to miła
niespodzianka - kino przyjemne, ciekawe, bez brutalnych scen i
wulgaryzmów, w sam raz na sobotni wieczór, dla każdego!
Wszystkich, którzy mimo wszystko chcą poznać poszczególne tytuły lub uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt ze
Świetlicą: Piastów, ul. 11 Listopada 8, tel. 22 723 79 63 DO KINA
LETNIEGO ZAPRASZAJĄ ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO – INTEGRACYJNA, „DOM JANA PAWŁA II”, MIASTO PIASTÓW, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie MOŻESZ, Kluby SM w Piastowie
Novus, Relaks, Tęcza
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