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Nareszcie Święta! Wspaniały czas refleksji, spokoju i przemyśleń. Przede wszystkim rodzinnych.
Boże Narodzenie to przecież święto Rodziny
powstałej z Nowonarodzonego. Czy to nie nasza
rodzina winna być największą troską? Święta
Bożego Narodzenia od zawsze były okazją do
spotkań, nawet z tymi, dla których oczekuje nakrycie na wigilijnym stole. Pomyślmy o tym razem,
bez powierzchowności codziennego pośpiechu.
Wszystkim mieszkańcom naszego miasta życzę
radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz cierpliwości w realizacji planów
w Nowym Roku.

Marek Kubicki,
Burmistrz Piastowa

Wigilijny Wieczór jest pełen uroku. To czas,
gdy miłość schodzi na Ziemię, aby obdarzyć nas
spokojem w gronie najbliższych. Niech zatem każda
chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a mały Jezus błogosławi nam każdy dzień będący
światłem na drodze kroczenia z Nim razem. Niechaj
ten szczególny czas upłynie w atmosferze miłości
i wzajemnej życzliwości. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. A w nadchodzącym,
2014 roku, życzę szczęścia oraz codziennej wiary
dodającej sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych zamierzeń.

Maria Ziółek,
Przewodnicząca Rady Miasta

SPZOZ PIASTUN laureatem Złotej Perły Eskulapa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej PIASTUN zajął I miejsce i zdobył Złotą Perłę Eskulapa
w Ogólnopolskim Konkursie Perły
Medycyny 2013 w kategorii ,,Publiczne zakłady lecznictwa otwartego".

■ Ogólnopolski Konkurs Perły Medycyny

jest jednym z najważniejszych wydarzeń
branży medycznej. Kapituła Konkursu
nagradza podmioty medyczne, które są
wzorowo i efektywnie zarządzane, świad-

czą usługi wysokiej jakości i stwarzają
dogodne warunki dla swoich pracowników. Istotnymi elementami oceny są
również: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, systemów jakości, struktura zatrudnienia, szkolenia kadry zarządzającej
i pracowników, aktywność w środowisku
medycznym. Znaczącą rolę odgrywają
także opinie pacjentów oraz działania
na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
Główna nagroda przyznawana w tym
konkursie to statuetka Perła Eskulapa,

będąca symbolem profesjonalizmu, rzetelności oraz zaangażowania w podjęte
przedsięwzięcia i prowadzoną działalność.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 listopada 2013 roku podczas
Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość” z udziałem ponad 600 gości.
Obecni byli przedstawiciele nagrodzonych podmiotów medycznych oraz instytucji branżowych, świata biznesu
i polityki.

Lato jesienią

pełnosprawnym podopiecznym Sanatorium WODNIK w Świnoujściu.

fot. Bożena Reisch

■ Morze Bałtyckie jest piękne jesienią, Stowarzyszenie MOŻESZ
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o czym przekonali się uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego w Świnoujściu
- głównie dzieci ze Stowarzyszenia
Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
z Piastowa. Wyjazd ten był możliwy
dzięki Stowarzyszeniu „Możesz”, Stowarzyszeniu „Razem dla Niepełnosprawnych” i Fundacji Ochrony Zdrowia
Inwalidów, które wspierają ten projekt
finansowo i udostępniają naszym nie-

(KRS: 0000124097)
dziękuje wszystkim darczyńcom 1%
podatku za wsparcie tej akcji. O innych
naszych działaniach i przedsięwzięciach na terenie Piastowa informujemy na stronie www.mozesz.org oraz
na Facebooku.
Dziękujemy
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Przedszkole przy Godebskiego otwarte!
Rozmowa z Markiem Kubickim, Burmistrzem Piastowa.
- Czuje Pan osobistą satysfakcję?
- Skłamałbym przecząc. Proszę jednak pamiętać,
że to sukces także wielu innych osób.
- Rozmawialiśmy o tej inwestycji wiosną, tego
roku. Już wtedy podkreślano jej logistyczne i
finansowe problemy? A mimo to, udało się?
- Proces inwestycji rozpoczął się znacznie wcześniej, bo już w drugiej połowie 2011 r. Rozpoczęliśmy działania od poszukiwań technologii wybudowania nowego przedszkola przy jak największym
zminimalizowaniu okresu uciążliwości tej inwestycji dla dzieci uczęszczających do funkcjonującego od 34 lat obiektu. A trzeba pamiętać, że w
starym budynku mieściło się 5 oddziałów i prawie
125 dzieci, które na czas budowy należało ulokować w innych placówkach miasta. I to właśnie było
trudnym wyzwaniem. Nie tylko logistyczno-organizacyjnym, ale również finansowym, bo trzeba było
zabezpieczyć spore środki pieniężne na wydatkowanie ich w krótkim czasie. Po wielu rozmowach
i analizach ze specjalistami branży budowlanej
wybraliśmy realizację inwestycji w technologii
modułowej. Tylko ona mogła spełnić wszystkie
uwarunkowania tego przedsięwzięcia. To metoda
sprawdzona już z powodzeniem w Norwegii i Finlandii, gdzie inwestycje są ograniczone warunkami
atmosferycznymi. Również wówczas zapadła decyzja o rozbudowie przedszkola przy ul. Lelewela
o dwa nowe oddziały dla 50 dzieci, bo zdawaliśmy
sobie sprawę z tego, że w Gimnazjum nr 2 nie pomieścimy wszystkich dzieci.
- Jak przebiegały prace?
- Rok 2012 to okres projektowania nowego obiektu. Główny nacisk położyliśmy na funkcjonalność
przyszłej placówki: zapewnienie przyjęcia większej liczby dzieci, wprowadzenie oddziałów integracyjnych wraz z salą do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych i zaplecza technicznego spełniającego najlepsze warunki pracy personelu pedagogicznego i obsługi.
- Tak czy tak, dzieciaki trzeba było na czas
budowy gdzieś przenieść?
- Jak już wspomniałem, w marcu br. oddaliśmy do
użytkowania dwa nowe oddziały Przedszkola Nr 2
przy ul. Lelewela z przeznaczeniem do przeniesienia dwóch grup dzieci z Godebskiego. Poczyniliśmy także przygotowania do przeniesienia pozostałych dzieci do innych placówek oświatowych.
Działania te umożliwiły przystąpienie w maju do
realizacji głównego celu, jakim była rozbiórka starego budynku przedszkola i montaż modułów nowego obiektu, których produkcja rozpoczęła się w
marcu, w zakładzie produkcyjnym podwykonawcy
- firmy Moduł Kontrakt w Starachowicach. Harmonogram prac, tak po stronie głównego wykonawcy

firmy Sław-Bud jak i podwykonawcy - firmy Moduł
Kontrakt, był napięty i wymagał pełnej, wzajemnej
synchronizacji działań.
- Podobno były problemy?
- W połowie czerwca br. okazało się, że firma
Sław-Bud kompletnie zawiodła w realizacji harmonogramu i jakości wykonywanych przez nią
prac. Oznajmiła też o swej niewydolności finansowej wobec podwykonawcy. To był decydujący
moment w procesie inwestycyjnym rzutujący na
późniejszy odbiór obiektu do użytkowania. Po
negocjacjach, w trybie przepisów prawa zamówień publicznych z „wolnej ręki”, kontynuację
montażu modułów i ich wewnętrznego wykończenia oraz zagospodarowania terenu przejął
dotychczasowy podwykonawca, firma Moduł
Kontrakt, która ukończyła tę inwestycję. Pewne
kontrowersje wynikłe w czasie odbiorów ppoż.
pomiędzy projektantem obiektu a inspektorem ppoż., po dokonaniu uzupełnień w zakre-

sie zgodności z przepisami ppoż. pozwoliły na
uzyskanie 21 listopada z Państwowej Inspekcji
Nadzoru Budowlanego decyzji dopuszczającej
obiekt do użytkowania.
- Wszyscy twierdzą, że to obecnie najładniejszy budynek w Piastowie? Kolorystyka,
kompletna infrastruktura otoczenia itp.?
- Cieszy nas to, ale wygląd to nie wszystko. Nowy
obiekt jest nowoczesną konstrukcją zapewniającą
ekonomiczne, funkcjonalne i estetyczne warunki
pracy personelu pedagogicznego i obsługi. W pełni zabezpiecza opiekę nad 175 dziećmi wzrastającymi w przyjaznym otoczeniu.
- Jak odbiera Pan objęcie tej placówki patronatem Ambasadora Francji?
- To wielki splendor i podziękowania dla Pani Marii Ziółek, przewodniczącej Rady Miasta, za konsekwentne
dążenie do nawiązania takiej współpracy. Powszechny nacisk na naukę języka angielskiego uzupełniamy u
nas, w Piastowie, nauką języka francuskiego. Będziemy tym bardziej mogli nasze dzieci zbliżyć do Europy,
niekoniecznie wyjeżdżając do niej.
- Co najbardziej ucieszyło Pana 12 grudnia w
trakcie uroczystego otwarcia przedszkola?
- Twarze i spojrzenia dzieci. Widoczne w nich
zadowolenie, iż będą z przyjemnością do niego
uczęszczać i pokochają jako drugi dom. I dlatego
myślę, że ich rodzice wybaczą mi te cztery miesiące tułaczki po innych placówkach oświatowych.
Przy tej okazji chciałem serdecznie podziękować
dyrekcji i personelowi przedszkola oraz wszystkim
rodzicom i osobom za zaangażowanie i trud pracy
przy przeprowadzkach i urządzaniu nowej placówki. To było nieocenione wsparcie dla wszystkich,
którzy bezpośrednio uczestniczyli w procesie tworzenia nowego, lepszego jutra dla naszych dzieci.

Uroczyste otwarcie Przedszkola Nr 3 przy ul. Godebskiego. Od prawej: Burmistrz Piastowa Marek
Kubicki, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Hanna Kuran, Attache Ambasady Francuskiej
Thomas Laigle, Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Ziółek, Ks. Hubert Kaliszewski, Członek
Rady Rodziców Dorota Chomiak, Dyrektor Przedszkola Danuta Rusak
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Przedszkole przy C.
Otwarcie Przedszkola Miejskiego Nr 3 zapowiadaliśmy w poprzednim wydaniu „TP”. Nie przypuszczaliśmy jednak, że będzie
to wydarzenie aż tak istotne. Dlaczego? Bo potwierdziło się,
że determinacja i współdziałanie zawsze prowadzi do sukcesu
Ola, Łukasz, Dobrusia i Franio Sulikowie:

Może w październiku, ale prawdopodobnie dopiero w listopadzie. Długo
czekaliśmy na otwarcie przedszkola.
Wyprawki dla bliźniaków kupione, dzieci
oswojone z myślą, że już niebawem
część dnia będą spędzać w placówce,
a nie w domu. Tymczasem budowa
nadal w toku. Codziennie podczas spacerów Dobrusia i Franek oglądali zza
ogrodzenia stan robót. „To tu będziemy
się bawić?” – pokazywały fundamenty
budynku, a w swoim pokoju układały
przedszkolną salę z klocków.
Nadszedł drugi dzień grudnia. Ważny
dla wielu piastowskich rodzin – nieoficjalne otwarcie Trójki. Podekscytowani
- i choć z uśmiechami na twarzach trochę niepewni przekraczamy jej próg.
Jak tu ładnie, jak kolorowo, jak czysto!
Wnętrza dostosowane do potrzeb oraz
możliwości maluchów. Doświadczony i jak się szybko przekonujemy - przyjazny
personel, zajęcia dodatkowe. Brak pewności i obawy znikają. Już uspokojeni
zostawiamy dzieci, które chyba mniej od
nas przeżywają poranne wydarzenia.
„Umiemy już dwa nowe wierszyki, bawimy się w kucharzy i angielski mieliśmy”
– przekrzykują się, gdy je odbieramy.
Córka zapytana, kiedy znowu idzie do
przedszkola odpowiada pytaniem: „Do
mojego?”. Trójka już jest nasza.

♦♦♦

- Od co najmniej 15 lat, co roku, wspominaliśmy o konieczności wybudowania nowego przedszkola. Jestem bardzo szczęśliwa,
że mogę dzisiaj osobiście uczestniczyć
w otwarciu jego nowej siedziby. W imieniu
dzieci, rodziców, pracowników i swoim własnym najserdeczniej dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do tego sukcesu – mówiła w swym wystąpieniu uradowana Danuta
Rusak, Dyrektorka Przedszkola Nr 2 przy
ul. C. Godebskiego, podczas uroczystego
otwarcia tej placówki 12 grudnia br.

pracownikom tej placówki. Pani Marii Majewskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców,
składam wyrazy uznania i wdzięczności
za okazaną cierpliwość, poparcie i pomoc
w wielu przeprowadzkach i całej logistyce
związanej z koniecznością „tułaczki” dzieci
po innych placówkach w trakcie wznoszenia tego wspaniałego obiektu – podkreślał
Burmistrz Marek Kubicki.
Szczególne, pisemne podziękowania za
„pomoc, dzięki której dzieci mogły w sposób
bezpieczny kontynuować swoją zabawę oraz

Burmistrz Marek Kubicki wręcza klucz do nowej siedziby przedszkola
Najnowocześniejszy i najpiękniejszy
obecnie budynek w Piastowie jest rzeczywiście powodem do dumy wielu osób. O skali
przedsięwzięcia świadczyła m.in. wyświetlona podczas uroczystości prezentacja losów
poprzedniego budynku przedszkola oraz
budowa jego obecnej siedziby. – Gorąco
dziękuję Pani Dyrektor Rusak i wszystkim

naukę podczas procesu budowy nowej placówki
przedszkola” otrzymali: Ks. Proboszcz Hubert
Kaliszewski za przechowanie mebli, Dyrektor Gimnazjum Nr 2 Tomasz Osiński, za przechowywanie
mebli i pomocy dydaktycznych, udostępnienie
sal dla dzieci 5-letnich oraz pomieszczeń dla
dyrekcji i księgowości przedszkola, Dyr. LO im.
A. Mickiewicza Maria Konopka za udostępnienie

Joanna Kaczanowska:

Przedszkole integracyjne przy ul.
Godebskiego 21 w Piastowie jest
przede wszystkim przedszkolem nowym, ładnym, nowoczesnym i dobrze
usytuowanym. Posiada własny, dobrze
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Uroczystego aktu Poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz Hubert Kaliszewski
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. Godebskiego otwarte!

Nareszcie mamy dach nad głową...
sal dla dzieci 4-letnich, Dyrektor Przedszkola nr
2 Elżbieta Dawidowicz za udostępnienie sal dla
dzieci 3 i 4-letnich oraz Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Stanisław Lewandowicz za przechowywanie najcenniejszego sprzętu: telewizory,
komputery itp.
W imieniu Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej oraz własnym gratulacje
i podziękowania odebrała od władz miasta
także Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego, mieszkanka Piastowa. – To
ja dziękuję Zastępcom Pana Burmistrza – Pani
Zdzisławie Zielińskiej i Panu Krzysztofowi
Smoladze za współpracę, szczególnie w fazie
odbioru budynku. Gratulacje zebrało także
wiele innych osób, które wniosły niemały wkład
w trakcie kolejnych etapów realizacji całego
przedsięwzięcia: projektowania, budowy, nadzoru energetycznego, budowlanego itp. Sympatię budził Pan Thomas Laigle, Attache ds.
współpracy edukacyjnej Ambasady Republiki

Francuskiej w RP. Jego obecność wynikała
z listu nadesłanego na ręce Burmistrza Marka
Kubickiego i Przewodniczącej RM Marii Ziółek,
w którym Pan Ambasador Pierre Buhler ogłosił objęcie naszego przedszkola patronatem
Ambasady Francuskiej.

Poprzednie Dyrektorki Przedszkola:
Barbara Dąbkowska i Halina Skonieczna
Dzieci odwdzięczyły się przepięknymi występami tanecznymi, wokalnymi, recytacjami wierszy
oraz wręczaniem bukietów kwiatów. Dzień ten
zapisał się z pewnością jako wyjątkowe wydarzenie w najnowszej historii naszego miasta.

wyposażony i z bezpieczną nawierzchnią plac zabaw. Dzięki dużym, naturalnie oświetlonym i dobrze wyposażonym
salom z własnymi, małymi łazienkami
dziecko czuje się w przedszkolu swobodnie. W każdej sali znajduje się ciekawy kącik zabaw, który umożliwia dziecku
wszechstronny rozwój zainteresowań.
Dużym osiągnięciem przedszkola jest
posiadanie własnej sali gimnastycznej,
w której dzieci mogą swobodnie bawić
się i ćwiczyć. Przedszkole jest dostosowane do potrzeb dziecka i gwarantuje
mu poczucie bezpieczeństwa. W takim
przedszkolu nasze „maluchy” mogą
osiągnąć dużo sukcesów.

♦♦♦

Marcin Wałdykowski:

Bardzo się cieszymy, że tak długo
wyczekiwane przez naszą Rodzinę
przedszkole, wreszcie zostało otwarte.
Przedszkole nr 3 jest ładnym obiektem,
bardzo przestronnym i pełnym światła
dziennego, kolorystyka wnętrz jest ciepła i przyjazna dla oka najmłodszych.
Budynek w swej konstrukcji jest dość
prosty i symetryczny, przez to łatwo się
po nim poruszać, co stanowi jego zaletę
z uwagi na możliwość korzystania przez
dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
Z niecierpliwością czekamy, aż teren
wokół budynku pokryje się zielenią tak,
by dzieci w pełni korzystały z placu zabaw. Mamy nadzieję, że czeka nas tu
wiele niezapomnianych chwil, a nasze
dziecko będzie cieszyło się każdym
spędzonym tu dniem.

♦♦♦

Zachwyceni występami dzieci
Od lewej: Hanna Kuran, Thomas Laigle, Maria Ziółek, Marek Kubicki
Maria Majewska, Przewodnicząca Rady Rodziców:
Bardzo się cieszę z otwarcia nowego przedszkola. Myślę, że większość rodziców zgodzi się ze mną, że
mimo opóźnienia otwarcia, warto było poczekać, bo nareszcie mamy piękne i nowoczesne przedszkole na
miarę XXI wieku, a dzięki wielu nowym rozwiązaniom technologicznym jest ono również o wiele bardziej funkcjonalne niż poprzednie. Teraz czas na nadanie mu tej samej przyjaznej atmosfery, która zawsze panowała
przy Godebskiego 21, ale to nie będzie trudne, bo w naszym przedszkolu pracują przyjaźni i sympatyczni ludzie, a dzięki organizowanym przez Radę Rodziców spotkaniom integracyjnym zacieśniają się więzi pomiędzy
rodzicami, przedszkolakami i pracownikami przedszkola.

Piotr Wezenfeld z córką Nicole z grupy 5

Odprowadzając pierwszego dnia
córkę do przedszkola sam czułem
się jak mała dziewczynka, która od
długiego czasu spogląda na witrynę
sklepową z wymarzoną zabawką i właśnie dziś ma nastąpić dzień, kiedy ją
dostanę, będę mógł zabrać do domu
i będzie moja. Otwieram drzwi do no-
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wego przedszkola i... zaniemówiłem
z wrażenia. Duże i barwne szafki na
ubrania. Już nie trzeba wciągać brzucha lub czekać w kolejce, aby dotrzeć
do szafki swojej pociechy. Wszędzie
dużo światła, przestrzeni, blask bije po
oczach. Olbrzymie sale, w których duża
przestrzeń i świeże powietrze pozytywnie wpływa na samopoczucie dzieci
i naszych Pań (nie ukrywam, że na moje
także). Nie czuje się natłoku rzeczy
i przeświadczenia, że w każdej chwili
coś może spaść na głowę. Wszystko
jest takie piękne, duże, czuje się luz
i swobodę. Sam chętnie zamieniłbym
się z córką i wrócił do młodzieńczych lat.
Niegdyś z zazdrością spoglądaliśmy
na przedszkole przy Lelewela i zachwycaliśmy się jego pięknem i bogactwem, a teraz sami z podniesionym
czołem i dumą wypowiadamy: „Nasze
nowe przedszkole przy Godebskiego”.
Córka w samych superlatywach wypowiada się o nowych kątach i chwali wokół, że ona chodzi do takiego
pięknego przedszkola. Mogę powiedzieć, że czekaliśmy długo, ale było
warto. Nasze nowe przedszkole jest
jak przysłowiowa wisienka na torcie
w architekturze Piastowa. Cieszę
się, że moje dziecko może uczęszczać do tak wspaniałego przedszkola.
Wiadomo mury to nie wszystko. Liczy
się atmosfera, ciepło nauczycieli i oddanie w stosunku do naszych najdroższych skarbów. W tym miejscu było
wszystko oprócz prawdziwych murów.
Obecnie przysłowiowa kropka nad „i”
została postawiona i miejsce to można
nazwać przedszkolem z prawdziwego zdarzenia.

♦♦♦

Barbara Cupriak, mama Adasia:

Przedszkole jest bardzo przestronne
i funkcjonalne, posiada przemyślane
rozwiązania w zakresie opieki w tym
również nad dziećmi wymagającymi
współpracy ze specjalistami (oddzielne pomieszczenia). Placówka spełnia
oczekiwania i potrzeby dzieci oraz rodziców. W połączeniu ze wspaniałą
kadrą wychowawców naszej grupy oraz
ogólnie panującą atmosferą w placówce
nasz synek bardzo chętnie chodzi do
„swojego przedszkola” i jak to on mówi:
„Nie będę już chodzić do żadnego innego, TO jest MOJE PRZEDSZKOLE!!!”.
Najładniejsze przedszkole w Piastowie i okolicy.
Maria Majewska, mama trzyletniego Stasia:
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Przedszkole przy C. G

Od lewej: Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, Zastępcy Burmistrza Piastowa:
Zdzisława Zielińska i Krzysztof Smolaga, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lewandowicz

Jesteśmy gotowi na szerszą współpracę
- Co skłoniło Pana Ambasadora Francji do
objęcia patronatem naszego przedszkola?
- Weszliśmy w kontakt z merostwem Piastów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Szansa”, które propaguje
wykształcenie wielokulturowe w systemie
szkolnictwa polskiego.
Ujął nas entuzjazm
ekipy pedagogicznej
i determinacja Pana
Burmistrza Marka
Kubickiego oraz Pani
Przewodniczącej Rady
Thomas Laigle,
Attaché ds. współ- Miasta Marii Ziółek
pracy edukacyjnej w tworzeniu ośrodka
nauki j. francuskiego
w Piastowie, i to od przedszkola do liceum.
Objęcie patronatem Przedszkola Nr 3 jest symbolicznym wyrazem naszej woli i gotowości
na rzecz szerszej współpracy w tym zakresie.
- Jakie Pana zdaniem znaczenie kulturotwórcze ma nauka j. francuskiego w polskich przedszkolach i szkołach?
- To doskonały sposób tworzenia głębokich
więzów łączących dwa kraje. Francja i Polska
mają bogatą, wspólną historię a także doskonałe
relacje w Europie, które potwierdzone są ostatnio

licznymi spotkaniami władz. Znajomość j. francuskiego jest ważnym atutem w poszukiwaniu
pracy w Polsce, gdzie swoje siedziby mają liczne
przedsiębiorstwa francuskie. Zainwestowały one
ponad 200 mld euro i ciągle poszukują polskich
pracowników posługujących się j. francuskim.
Poza tym dobrze jest, jeśli polska młodzież za
pośrednictwem j. francuskiego otwiera się na
świat i inne kultury. Tym bardziej, że j. francuski
jest używany w licznych krajach: Od Kanady
poprzez m.in. Szwajcarię, Senegal, Tunezję
czy Wietnam. Na całym świecie j. francuskim
posługuje się obecnie 220 mln osób, a w 2050
r. będzie ich blisko700 mln.
- Na co może nasze przedszkole liczyć od
ambasady w przyszłości?
- To zagadnienie, które bardzo nas interesuje. Prawdę powiedziawszy przywykliśmy
do pracy ze starszymi dziećmi od szkoły
podstawowej do liceum. Zapewniamy nauczycielom j. francuskiego dostęp do filmów
dla dzieci w wersji francuskiej i warunki
stworzenia starszym dzieciom możliwości
złożenia egzaminu i uzyskania francuskiego
dyplomu ze znajomości naszego języka.
Wszystko jest możliwe. Przyszły projekty
będą tworzone w porozumieniu z władzami
lokalnymi i nauczycielami.
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Godebskiego otwarte!
Rozmowa z Przewodniczącą Rady
Miejskiej Marią Ziółek

- Kiedy i jak powstała inicjatywa nauki
języka francuskiego w Przedszkolu Nr 3?
- 15 lutego 2013
roku w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim
odbyła się konferencja
pt. „Wartości płynące
z różnych kultur” podsumowująca projekt
edukacji wielokulturowej w polskich przedszkolach „INNY – nie znaczy OBCY”.
Założeniem projektu było przygotować
środowiska przedszkolne do pracy z grupą
wielokulturową. Nawiązałam tam kontakt
z Panem François Richerme, attaché ds.
współpracy językowej Ambasady Republiki
Francuskiej w RP. Rozmawiałam z nim
o naszych piastowskich szkołach, w których młodzież uczy się języka francuskiego. Wystąpiłam z propozycją nawiązania
współpracy z jednym z miast partnerskich
Francji oraz o współpracy młodzieży francuskiej i polskiej.
I tak oto Pan Richerme 7 czerwca
2013 r. odwiedził Przedszkole Nr 2 przy
ul. Lelewela i uczestniczył w zajęciach.
W Gimnazjum Nr 1 przy ul. Puławskiego
spotkał się z młodzieżą i dyrektorami placówek oświatowych. W trakcie spotkania
uczniowie mieli okazję poznać francuską
kulturę, dowiedzieć się o codziennym życiu
swoich rówieśników z Francji. Rozmowy
odbyły się w j. francuskim - w placówkach
tych już nauczano tego języka.
- Był zaskoczony?
- Zachwyciła go duża liczba uczniów
tego języka oraz lektorzy. Zaproponowa-

łam mu objęcie patronatem honorowym
przez Ambasadę Republiki Francuskiej jedną z placówek przedszkolnych. W dniu 31
października 2013 r. wystosowałam w tej
sprawie oficjalne pismo do Pana Ambasadora, Pierre Buhler, zwracając się z prośbą
o przyjęcie honorowego patronatu nad nowo
wybudowanym Przedszkolem Miejskim Nr
3 w Piastowie. Pan Ambasador zareagował
bardzo szybko i 12 grudnia br. otrzymałam
od niego oficjalne pismo, w którym stwierdza,
iż z prawdziwą przyjemnością przyznaje
nowopowstałemu przedszkolu taki patronat.
Bardzo się cieszę, że udało się sfinalizować całe przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję Pani Joli Buczkowskiej, która dzielnie
mnie wspierała i pomagała w tym działaniu.
- Czy uważa Pani za możliwe wprowadzenie nauki j. francuskiego także w innych
placówkach oświatowych Piastowa?
- Sądzę, że nauką języka francuskiego
powinny być objęte pozostałe przedszkola
miejskie, jak również szkoły podstawowe
w Piastowie. Uważam, że jedna z placówek w Piastowie mogłaby być tzw. Gimnazjum Dwujęzycznym, gdzie językiem
wykładowym byłby język francuski. To
by bardzo ułatwiło start życiowy naszej
piastowskiej młodzieży, w szczególności
w dalszej nauce i staraniu się o lepsze
L.O. oraz studia. Po wieloletniej nauce
uczniowie uzyskiwali by oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy /typu
DELF/, który by upoważniał do ubiegania się o podjęcie studiów we Francji.
O tej właśnie sprawie rozmawiałam podczas uroczystości otwarciu przedszkola
z Panem Thomasem Laigle, attaché ds.
współpracy edukacyjnej. Pan attache zaaprobował ten pomysł..

Kiedy w ubiegłym roku dowiedziałam się, że
zapadła decyzja o budowie nowego przedszkola,
odetchnęłam z ulgą, bo choć nasze przedszkole
było bardzo przyjaznym miejscem, to jednak budynek był już wyraźnie „nadgryziony zębem czasu”.
Chodziła do niego starsza siostra Stasia, dlatego
dziś widzę, jak ogromna jest różnica. Zawsze było
kolorowo, ale teraz jest też jasno i wysoko, a to
bardzo dobrze dla dzieci. Stasiowi najbardziej podoba się oczywiście jego znaczek z ambulansem!
Nareszcie jest też porządna sala gimnastyczna,
w której w czasie imprez dla dzieci albo zebrań
będzie czym oddychać, co w poprzedniej sali było
czasami trudne. Na razie jest jeszcze trochę pusto
i widać, że to początek, ale myślę, że z czasem
zrobi się tak przytulnie jak w naszym poprzednim
budynku, za to bez minusów wynikających z jego
wieku. A kiedy wiosną wyrośnie trawa, nasze
przedszkole jeszcze bardziej rozkwitnie. Warto
było czekać na ten nowy budynek!

♦♦♦

Joanna Dubielecka:

Jako Rodzic dwójki dzieci uczęszczających do
Przedszkola nr 3 składam serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz władzom naszego miasta za
zapewnienie nam godziwych warunków edukacji
przedszkolnej. Każda zmiana niesie za sobą ryzyko, brak poczucia bezpieczeństwa i niepewność.
Dzięki wspaniałej organizacji, profesjonalnej opiece i ciężkiej pracy dzień 2 grudnia był dla moich
dzieci dniem wspaniałym. Rozpoczęły kształcenie
w nowym miejscu, przestronnym, kolorowym
i bezpiecznym. Czekały na nie przygotowane
sale, atrakcyjne zabawki i smaczne posiłki. Dzieci
czuły się tak, jakby nowe przedszkole było dobrze znane. Zachwycone placem zabaw i dużymi
salami, wróciły do domu pełne wrażeń i z uśmiechem. Każdą placówkę oświatową tworzą ludzie.
Bez ich pasji, zaangażowania i oddania nie ma
widocznych efektów. To wiedza, doświadczenie
i zapał personelu gwarantują dzieciom spokój
i możliwość rozwoju. Dobrze zatem, że taki zespół
ma teraz możliwość pracy w warunkach dających
szansę realizacji wszystkich zadań. Jako mama
powierzam w opiekę swoje najcenniejsze skarby.
Tym samym obdarzam placówkę zaufaniem. Stajemy się z wychowawcami partnerami w procesie
kształcenia dzieci. Jesteśmy nimi w sytuacjach
trudnych stanowiąc dla siebie wsparcie. Jesteśmy
nimi przy okazji ważnych wydarzeń, jak otwarcie
nowego przedszkola. W tym przypadku mówię z
dumą – dziękuję.
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Przedstawiciele Harcerskiego Kręgu Seniorów przy Hufcu ZHP Piastów
i Komendant Hufca phm. Jolanta Rybińska

Jubileusz 95 lat

piastowskiego harcerstwa
Dla wielu mieszkańców Hufiec Piastów jest jedną z kilku
organizacji działających w mieście. Są jednak tacy, dla których
piastowskie harcerstwo jest integralną częścią codziennego
funkcjonowania w lokalnej społeczności

D

otyczy to ponad 200 zuchów i harcerzy oraz ich - zaangażowanych
w życie hufca - rodziców. Ten rok
dla jednych i drugich jest czasem wyjątkowym, obchodzimy bowiem jubileusz.
Dokładnie 95 lat temu w Piastowie (wtedy
jeszcze miasto nazywało się Utratą) pojawiło się harcerstwo. Powstanie Hufca
było ukoronowaniem nieustannego rozwoju idei harcerstwa, pracy dziesiątek
ofiarnych druhów, szerokiego rozumienia
i poparcia społecznego. O piastowskim
harcerstwie, na chwilę przed stuleciem,
można by opowiadać długo. Nasze codzienne harcerskie życie – w biegu od
zbiórki do zbiórki, upływające od obozu

Drużynowi Hufca ZHP Piastów
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do obozu - stawia wyzwanie do bycia
lepszym z każdym dniem spędzonym
w harcerskim mundurze. Nadaje kształt
temu jacy jesteśmy.
W mijającym roku, w którym świętowaliśmy kolejne lata harcerskiej przygody, do
naszych cyklicznych imprez i przedsięwzięć
mogliśmy dodać m.in. złaz hufca „Na szlaku” - poprzedzony kilkoma zadaniami przedzłazowymi. W rezultacie tego spotkania
został powołany sztandar polowy hufca. Co
więcej, przez cały rok 2013 Szczep 214
PDHiGZ, Szczep 150 PDHiGZ, Harcerski
Krąg Seniorów i Komenda Hufca pracowały
nad filmem o piastowskim harcerstwie
widzianym oczami członków hufca. Premiera filmu w Miejskim Ośrodku
Kultury uwieńczyła całoroczne
obchody jubileuszowe i była
podsumowaniem wieloletniej
pracy aktywnej i zaangażowanej kadry.
Po projekcji filmu Komendant Hufca Piastów phm.
Jolanta Rybińska wręczyła
dyplomy uznania osobom,
które przyczyniają się do
świetności harcerstwa w Piastowie, jak i wspierają dzia-

łania hufca. Wśród osób wyróżnionych
znaleźli się: Burmistrz Piastowa Pan
Marek Kubicki, Zastępcy Burmistrza:
Pan Krzysztof Smolaga i Pani Zdzisława
Zielińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury Pani Wanda Przybylak, Dyrektor
Gimnazjum Nr 2 Pan Tomasz Osiński,
Cukiernia „Olczak i Syn”, Leszek i Piotr
Witkowscy oraz dwaj byli Komendanci
Hufca Piastów hm. Rafał Nowakowski
i phm. Grzegorz Parys.

Podziękowania od harcerzy
dla władz miasta odebrał
Zastępca Burmistrza Piastowa
Krzysztof Smolaga
Mimo że zakończyliśmy jubileusz
- nie ustajemy w swojej pracy ani na
chwilę. Już dziś planujemy kolejny rok;
chcemy, aby był to “Rok Kamykowy” poświęcony postaci Aleksandra Kamińskiego “Kamyka”. Spytani dziś, dlaczego
nasz hufiec jest dla nas społecznością
wyjątkową, odpowiadamy, że właśnie
tu rodzą się wieloletnie przyjaźnie, tu
jak nigdzie obecny jest duch braterstwa.
hm. Piotr Czyżewski
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Przekażmy pamięć przy wigilijnym stole
W latach 80-tych liczba zrzeszonych w organizacjach kombatantów,
uczestników wojny przekraczała w Piastowie 500 osób. Ostatni rok
(grudzień 2012 – listopad 2013) zaznaczył się smutno dla członków Grupy
i Kręgu. Dotknęły nas kolejno śmierci naszych członków i przyjaciół

O
Ryszard Samulski

Jan Cierliński

Bohdan Kaczorowski

Ireneusz Ferlacki

becnie na terenie Piastowa działają dwie
grupy kombatanckie, Grupa piastowska
członków Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, należąca do Koła „Helenów”, dzieląca
lokal i spotkania z Harcerskim Kręgiem Seniorów
oraz Koło Kombatantów RP. Postępujący czas zrobił
swoje, doprowadzając do drastycznego spadku liczby
aktywnych członków w obu organizacjach. Grupa
piastowska ŚZŻAK korzysta ze wsparcia seniorów
harcerskich, którzy do harcerstwa wstąpili po wojnie,
ale i ich coraz mniej.
Rok temu, 7 grudnia 2012 r. zmarł w wieku 86
lat druh harcmistrz, porucznik Jan Cierliński, prezes
Koła nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, obejmującego Grupę Piastów.
Używał pseudonimu Wicher. Był członkiem drużyny
łączności 207-Ł” Szarych Szeregów w Ursusie, „Rój
Prom” – „Ul Puszcza”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie Jan Cierliński stał się wytrwałym propagatorem etosu Armii Krajowej. Był twórcą
i honorowym Komandorem Rajdu Szlakiem Naszej
Historii, odbywającego się corocznie, początkowo
z angażowaniem do obsługi kombatantów i seniorów, obecnie młodych harcerzy. Jest współautorem
fundamentalnego opracowania „Trwaliśmy przy tobie
Warszawo – historia konspiracji i walki VI Rejonu
„Helenów” Pruszków – Piastów – Ursus – Sękocin”.
Opracował dla urzędów gminnych, leżących na terenie
VI Rejonu, zestawy danych uczestników Powstania
Warszawskiego mieszkańców tych gmin.
Druh Bohdan Kaczorowski zmarł 3 kwietnia 2013r.
Urodził się 27 czerwca 1924 r. Po ukończeniu szkoły
podstawowej w Piastowie kontynuował naukę w szkole technicznej, uzyskując stopień technika mechanika.
W czasie nauki w szkole podstawowej wstąpił do 150
MDH w Piastowie. 3 marca 1943 roku złożył przysięgę, został członkiem konspiracji – żołnierzem Armii
Krajowej. Miał przydział do plutonu nr 1737 VII-ej
kompanii „Jowisz” rejonu VI-go „Helenów – Pruszków”
VII-go obwodu „Obroża”. Używał pseudonimu „Krótki”.
Na skutek zaawansowanego wieku swojego ojca,
zarobek za pracę Bohdana, wykonującego zawód
mechanika, stał się główną podstawą utrzymania
rodziny. W maju 1942 r. zdecydowali się na bezinteresowne ukrywanie czteroletniej Krysi, żydówki.
Groziło to całej rodzinie śmiercią od Niemców. Po
wojnie Krysia z matką, ukrywającą się oddzielnie,
wyjechała z Polski. Została miłość rodzinna i stały
kontakt. Bohdan wraz z rodzicami zostali odznaczeni Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
i miejscem w izraelskim Yad Vashem. Po wojnie
druh Bohdan Kaczorowski pracował na budowie

i w eksploatacji obiektów energetyki cieplnej w kraju
i za granicą. Był długoletnim członkiem Koła ŚZŻAK,
a także jego przewodniczącym. Pisał pamiętnik.
Doprowadził go do początku wojny.
Druh Ryszard Samulski zmarł 5 maja 2013 r.
Urodził się 3 kwietnia 1920 r. w Pruszkowie. Tutaj
uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Wykształcenie zawodowe uzyskał w szkole mechaników. Do
harcerstwa wstąpił w 1934 roku. W czasie okupacji
należał do Związku Walki Zbrojnej, od 1942 roku
Armii Krajowej. Był żołnierzem baonu „Miotła”. Używał
pseudonimu „Bachus”. Druh Ryszard był aktywnym
członkiem koła ŚZŻAK w Piastowie oraz Związku
Powstańców.

Odznaczeni z Kręgu H. Broniarek, K. Siedlecka,
E. Prus, A. Olaszek, A. Siedlecki, I. Wierzbowicz
(członek konspiracji)
Druh Ireneusz Ferlacki zmarł 18 listopada 2013 roku.
Urodził się w 1923 r. Rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Piastowie. Należał
do 150 MDH. W okresie okupacji wstąpił w maju 1942
roku do konspiracyjnej organizacji Szarych Szeregów,
następnie do Armii Krajowej. W 1943 roku był okresowo
więźniem obozu koncentracyjnego na Majdanku. W AK
posiadał przydział do 1736 plutonu 7 kompanii „Jowisz”
w Piastowie Rejonu VI-go „Helenów” VII-go Obwodu
- Warszawa Powiat „Obroża”. Używał pseudonimu „Borowik”. Po powstaniu Koła ŚZŻAK w Piastowie stał się
jego aktywnym uczestnikiem. Pracował na PKP jako
specjalista. Otrzymał wiele medali i odznaczeń.
Pasją członków grupy ŚZŻAK i Harcerskiego
Kręgu Seniorów jest szerzenie wiedzy o dziejach
mieszkańców Piastowa, ich patriotyzmie i walce
z okupantem. W sierpniu br. w trakcie Rajdu Po
Kamienistej Drodze 6-ciu członkom Kręgu przyznano Odznaki Honorowe Pamięci Powstania
Warszawskiego. Wierzymy, że kult patriotyzmu
bez agresji, będzie kontynuowany przez młodych
harcerzy hufca piastowskiego.
Andrzej Olaszek
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MKS Piast: radość gry i plany
■ Rok 2013 był udany pod względem sportowym. Awans dwóch
seniorskich zespołów do wyższych lig był tego potwierdzeniem.
Pierwszy zespół awansował do Ligi Okręgowej, drugi do Klasy
A. Ponadto zespół U-17 awansował do II Mazowieckiej Ligi Juniorów – to spore sukcesy jak na możliwości tego klubu. Co prawda
wyniki osiągane w rozgrywkach daleko odbiegają od oczekiwań
działaczy, trenerów, zawodników i kibiców, ale trzeba pamiętać,
iż zespoły te zostały w znaczący sposób odmłodzone i na efekty
trzeba będzie jeszcze poczekać.
Obydwa zespoły seniorskie czeka niezwykle trudna walka
w 2014 roku o utrzymanie się w swoich ligach. Pozostałe drużyny
- młodzieżowa i dziecięca - skupiające około 160 młodych adeptów
piłki nożnej, są skoncentrowane na szkoleniu i podnoszeniu swoich umiejętności piłkarskich. Zespoły biorą udział w rozgrywkach
o mistrzostwo Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, jednak trenerzy pracują bez nacisku na wynik sportowy, albowiem nie jest to

najważniejszy element w pracy z młodymi piłkarzami. Rywalizacja
z rówieśnikami pokazuje nam jedynie na jakim etapie szkolenia
znajduje się poszczególny rocznik. Zostały utworzone dwie grupy
najmłodszych adeptów piłki nożnej U-8 rocznik 2005/2006 i U-6
rocznik 2007/2008. Wszystkie zespoły młodzieżowe uczestniczyły
w letnich obozach piłkarskich. Dla najmłodszych adeptów piłki
nożnej było to pierwsze tego typu wydarzenie.
Radość grania oraz radość z trenowania chłopców - to nadrzędny
cel w pracy naszych trenerów. Pod koniec 2013 roku wprowadziliśmy nowe plany, aby szkolenie w naszym klubie uległo całkowitej
zmianie jakościowej. Postanowiliśmy czerpać z najlepszych wzorców. Chcemy całkowicie zmienić system, w jakim będą pracować
i trenerzy i piłkarze. Wstępując do społeczności „Piasta” pragniemy
pracować dla jej dobra, oddając swoją pasję i zaangażowanie.
Staramy się, aby zarówno piłkarze jak i rodzice utożsamiali się
z Klubem. Wierzymy, że zaangażowanie władz miasta, fundacji,
rodziców i nas podniesie jakość naszej wspólnej pracy i wzniesie
rozwój dzieci na wyższy poziom. Ważne, aby wszyscy złączeni
w budowę Klubu czuli więź z miejscem, w którym ich dzieci spędzają wolny czas i mieli przekonanie, że praca włożona w szkolenie
piłkarzy i wychowywanie młodych ludzi nie idzie na marne.
MKS Piast Piastów to Klub z długą historią, której początki sięgają
lat 30-tych XX wieku. Nie zapominając o przeszłości chcemy patrzeć
w przyszłość i kreować jej jaśniejszą stronę. W naszej pracy staramy
się rozwijać potencjał ludzki naszych wychowanków, jak również
potencjał piłkarski. Nie zapominamy o współpracy z rodzicami,
szkołami, fundacjami i miastem, by prawdopodobieństwo rozwoju
Klubu zwiększyć do maksimum. Nasz program to kompleksowy
projekt, który łączy rozwój mentalności, sprawności fizycznej, intelektu oraz wartości, takich jak: pasja, szacunek i ambicja. Razem
spróbujemy stworzyć społeczność, dzięki której wszyscy członkowie Klubu będą czuli się dobrze w jego strukturach. Jeżeli zasady
te uda nam się wprowadzić w życie to będzie to bezapelacyjnie
największy sukces sportowy w najbliższym czasie.
Zbigniew Wiśnioch

MUKS „PIVOT” w 2013 r.

Jak minął rok?
■ sekcja unihokeja :

- na zajęcia uczęszczało w sumie 20 zawodników (styczeńgrudzień) 2 x w tygodniu
- start w rozgrywkach międzyszkolnych – grupa o rok młodsza
od swoich przeciwników wywalczyła tym razem Wicemistrzostwo Powiatu.
- w miesiącach marzec – maj organizowana była tradycyjna liga międzyklasowa GBA w której wystartowało
12 drużyn.
sekcja koszykówki :
- grupa treningowa dziewcząt - rocznik 2003 - na zajęcia
uczęszczało w sumie w dwóch grupach 38 zawodniczek 2
x w tygodniu. Z powodów finansowych zespół nie startował
w rozgrywkach mazowieckich. Rozegrano natomiast kilka
turniejów wewnętrznych.
- grupa treningowa chłopców - rocznik 2000 - na zajęcia
uczęszczało w sumie 18 osób.
- Zespól sztandarowy – mający szansę na medal przyszłorocznych Mistrzostw Polski, świadczą o tym same zwycięstwa w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych.
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4 zawodników – w ścisłej kadrze Mazowsza (Przemek
Gołek, Damian Owczarek, Mikołaj Jasiński i Krzysztof Kania.
Dwóch pierwszych uważanych jest obecnie za najlepszych
na swoich pozycjach w Polsce.
- w czerwcu w ramach „Dni Piastowa” MUKS „PIVOT” organizował
po raz 17. tradycyjny turniej koszykówki ulicznej o oryginalne
formule – Piastball 2013. Turniej nazwany został tak w 1997 roku
na cześć naszego miasta. W tym roku wystartowało w nim w 4.
kategoriach - 35 drużyn. www. pivot.com.pl
Prezes MUKS „PIVOT” - Jarosław Kurdziel

Teraz Piastów Nr 11 (4) 2013

SPORT

„Piastovianki” odmłodniały
Kobiecy zespół grający pod egidą klubu PKS Piastovia
Piastów w 2013 roku po raz drugi rozpoczął II ligowe
rozgrywki prowadzone przez Polski Związek Piłki Nożnej.

■ Latem drużynę opuściło kilka zawodniczek, które w poszu-

kiwaniu pieniędzy przeniosło się do zespołów I ligowych lub
wyjechało za granicę. Zarząd klubu postanowił w tej sytuacji
radykalnie zmienić profil zespołu poprzez odmłodzenie jego
składu. Do klubu w trakcie selekcji przyjęto dziesięć nowych
zawodniczek w wieku 16-22 lata. - Dwie z nich to między
innymi bramkarka Oliwia Bajno oraz napastniczka Angelika
Zawistowska, które znajdują się pod ciągła obserwacją trenerów młodzieżowych reprezentacji Polski – zwraca uwage
trener zespołu, Mariusz Kozyra. Treningi „Piastovianek”
odbywają się na boiskach szkolnych przy Gimnazjum nr 2
i SP nr 2 w Piastowie; w rundzie jesiennej zespół trenował
głównie na obiektach KS Przyszłość Włochy.
Mimo trudności zespół po rundzie jesiennej sezonu
2013/2014 uplasował się na siódmej pozycji, wyprzedzając stabilniejsze finansowo zespoły z Grójca, Siedlec czy
Szczuczyna.

Mecz z KS Raszyn

Prezes klubu, Włodzimierz Golfert, chwali prace sztabu
szkoleniowego gdzie oprócz trenera Kozyry, współpracują Marcin Bladowski jako II trener oraz Sylwia Świderek
sprawująca opiekę nad bramkarkami. - Cała trójka za
swoją pracę nie pobiera pieniędzy, często nawet z własnych środków kupują sprzęt treningowy - podkreśla
Prezes Piastovii.

Nagrody i wyróżnienia za wyniki z 2013 r.

■

Po raz drugi w Piastowie, 18 grudnia 2013 r. Burmistrz
Marek Kubicki wręczył okolicznościowe dyplomy i nagrody
finansowe zawodnikom i trenerom, którzy w 2013 r. osiągnęli
wybitne wyniki na arenie krajowej i międzynawowej. Nagrody
i wyróżnienia wręczono w dwóch kategoriach:
I. Wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym otrzymali:
Nagrodzeni zawodnicy:
Wiktoria Przygoda - za III miejsce na mistrzostwach
Polski Seniorów w akrobatyce sportowej;
Paula Pałdyna – za III miejsce na mistrzostwach Polski
Seniorów w akrobatyce sportowej;

Gabriela Pawłowska – za I miejsce na mistrzostwach Mazowsza juniorów młodszych w lekkiej atletyce
(skok w dal);
Piotr Kaczyński - za I miejsce na
mistrzostwach Mazowsza młodzików
w karate tradycyjnym (en-bu m/m); Jurand Umbrasewicz, Sebastian Konecki, Patryk Nowak, Przemysław Gołek,
Łukasz Chain, Damian Owczarek, Daniel Szynkiewicz, Kacper Kościesza,
Patryk Rżysko, Jacek Panasiuk, Mikołaj Jasiński, Oskar Radomski (nagroda
zbiorowa) – za I miejsce na mistrzostwach Mazowsza młodzików w koszykówce.
Nagrodzeni trenerzy:
Jerzy Szcząchor – trener karate tradycyjne, klub Karate
Klub Pruszków;
Kazimierz Prędki – trener akrobatyki sportowej,
klub Ursusowskie Towarzystwo Sportowe;
Jarosław Kurdziel - trenerzy koszykówki, Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „PIVOT”
W kategorii: szczególne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w 2013 roku otrzymali:
Kacper Linke – za wyniki sportowe w badmintonie;
Blanka Mysiorek – za wyniki sportowe w karate tradycyjnym
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