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Obchody Dnia Niepodległości w Piastowie

N

arodowe Święto Niepodległości to najważniejsze obchody polskiej państwowości upamiętniające rocznicę odzyskania przez
Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy
i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP, a po czasach PRL-u przywrócone w roku 1989. Tak, jak w całej Polsce dzień ten był
wielkim wydarzeniem w Piastowie.

Wieniec od Rady Miejskiej Piastowa złożyli: Krzysztof
Jankowski - wiceprzewodniczący, Maria Ziółek – przewodnicząca oraz radny Stanisław Lewandowicz

Harcerze z hufca ZHP w Piastowie im. prof. hcm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”

Okolicznościowa modlitwa: ks. Jan Lubszczyk,
ks. Wojciech Kostecki

Przedstawiciele piastowskiego Koła Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych
Przedstawiciele Harcerskiego Kręgu Seniorów
im. Szarych Szeregów w Piastowie:
Pani Halina Broniarek, Pan Eugeniusz Prus oraz
Pan Andrzej Siedlecki		
→

Wieniec od władz Piastowa
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Żołnierze pododdziału Komendy Garnizonu m. st.
Warszawy oddali uroczystą salwę

Poczty sztandarowe

Mjr Janina Kurowska - Honorowa Obywatelka Piastowa
oraz Pan Edward Dąbrowa
Wystąpienie burmistrza Piastowa, Marka Kubickiego

SPOŁECZEŃSTWO
Nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia pomagają
zrozumieć nam doniosłość pojęcia
rodziny. To ona pozwala przetrwać
nam życiowe burze i zawieruchy.
Chciałbym zatem życzyć
wszystkim Mieszkańcom Piastowa
rodzinnego spokoju ducha,
ciepłych, rodzinnych, zdrowych
i pogodnych dni, nie tylko
w to uroczyste święto,
ale w całym, nadchodzącym, 2012 roku
Marek Kubicki
Burmistrz Piastowa
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Pragnę wszystkim Drogim
Mieszkańcom Piastowa w imieniu
Rady Miejskiej i własnym złożyć
najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych Świąt Narodzenia Pańskiego
i Nowego Roku. Niech te dni będą dla nas
wszystkich czasem pokoju i radości, czasem
umocnienia naszych rodzin, a Nowy Rok
oby przyniósł nam wszystkim spokój
i szczęście. Był dobrze przeżytym czasem,
po którym będziemy mieli poczucie właściwie
spełnionego obowiązku
Maria Ziółek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Piastowa

„Kolędy Świata” w Piastowie
■ Na zbliżający się piękny czas Świąt Bożego Narodzenia Fundacja im. Bogny Sokorskiej
zorganizowała nastrojowy koncert „Kolędy Świata”, który dzięki uprzejmości ks. proboszcza
Wojciecha Kosteckiego odbył się 11 grudnia br. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.
W koncercie udział wzięli znakomici artyści scen polskich: Ewelina Hańska- Chrobak,
Grażyna Mądroch, Jan Zakrzewski oraz Adam Sychowski - fortepian
Fundacja im. B. Sokorskiej wszystkim Mieszkańcom Piastowa, Sympatykom i Wolontariuszom
życzy radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
G.M. i T.P.K.

Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Ewelina Hańska-Chrobak – sopran
Jan Zakrzewski- tenor

Minister wysoko ocenił Piastów
■ Gmina Piastów oraz Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” otrzymały
wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „DOBRA PRAKTYKA AKTYWNYCH FORM
POMOCY, EDYCJA 2011 r.”
Wyróżnienia te przyznano za działalność w czterech obszarach aktywnych form pomocy. Dotyczyły one 12 podmiotów oraz 16 osób indywidualnych. Miasto oraz Świetlica będąca jednostką
budżetową Gminy nagrodzeni zostali w obszarze III: ŚWIETLICA – DZIECI – PRACA na rzecz
wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015. Na spotkaniu okolicznościowym,
5 grudnia 2011 r. wyróżnienia odebrała Zdzisława Zielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa oraz Joanna Szczuka – Kierownik Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”.
Wyróżnienie jest wynikiem m.in. bardzo wysokiej oceny zadania „Świetliki” realizowanego
w Świetlicy przy dofinansowaniu MPiPS w ramach programu „Świetlica - Dzieci – Praca”.
Owocem „Świetlików” jest przede wszystkim współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
w Pruszkowie. W ramach uruchamiania rynków pracy do Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej
zostało skierowanych dwóch stażystów. Ich zadaniem jest wsparcie rozszerzonego programu
socjoterapii w „Domu Jana Pawła II”.
Podjęto tym samym zdecydowanie więcej zajęć specjalistycznych w placówce, w tym też
profesjonalne wsparcie psychologiczno - terapeutyczne. Powstaje także strona internetowa placówki, nawiązywana jest
międzynarodowa współpraca, rodzi się centrum wolontariatu. Działania te obejmą 50 osobową grupę podopiecznych placówki, a część z nich także ich rodziców (wyjazdy, imprezy integracyjne, ale też wspólna praca przy dofinansowanym
remoncie czy urządzaniu świetlicowego placu zabaw).
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Budżet 2011 a projekt budżetu 2012

Nawierzchnia ul. Błońska

Przedstawiamy materiał interesujący przede wszystkim pod
koniec roku kalendarzowego - wyliczenia dotyczące budżetu
Piastowa w 2011 r. oraz uwarunkowania finansowe mające wpływ
na budżet w 2012 r. Przytaczamy też kilka liczb ilustrujących
sytuację finansową polskich samorządów, jaka rysuje się
po trzech kwartałach 2011 r.
Pomimo złożonej sytuacji finansowej w roku 2011 udało się
zrealizować w Piastowie wiele przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych. Zamieszczone fotografie to przykłady tylko niektórych
z nich. Postanowiliśmy także przedstawić kilka wybranych miejsc,
w których podobne prace zaplanowano w 2012 r.

„Z

awieszenie budowy dróg,
przedszkoli.
Nieoświetlone
ulice i zarządy komisaryczne w urzędach – gminy, których zadłużenie
przekracza granicę 60 proc. dochodów, wprowadzają restrykcyjne plany
oszczędnościowe” – alarmowała miesiąc temu „Gazeta Prawna”.

Nawierzchnia ul. Tetmajera

Oddział pediatrii po remoncie

2012: ul. Lelewela
Wymiana dachu, Gimnazjum nr 2

Budżet 2011

Jest realizowany z dużą ostrożnością, ponieważ 44 proc. wydatków miasta
to wydatki sztywne. Są to wynagrodzenia i naliczone od nich składki, które
miasto musi wypłacić. Są to w szczególności wydatki na oświatę - 41,60 proc,
pomoc społeczną – 11,05 proc. i w niewielkim stopniu administrację - 0,7 proc.
wydatków.
Planowane wydatki majątkowe w budżecie 2011 roku stanowią 13,65 proc.
Zgodnie z przewidywaniami uda się zrealizować większość wydatków inwestycyjnych.
Jednakże w końcówce roku budżetowego bardzo trudno przewidzieć wykonanie dochodów i wydatków, ponieważ nie znamy kwoty udziału w tzw. podatku PIT (podatek od osób fizycznych) oraz wpływów podatków realizowanych przez urzędy skarbowe.
Po 10 miesiącach dochody zostały zrealizowane w 75 proc.

Projekt budżetu na 2012

Nawierzchnia ul. Godebskiego

Nawierzchnia ul. Kosewskiego
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W pierwszych trzech kwartałach
tego roku dochody samorządów
wzrosły co prawda o 8,6 proc., ale
jednocześnie o 7,7 proc. zwiększył
się poziom ich zadłużenia. Bo zamiast spłacać pożyczki, zaciągały
kolejne. Czy to trend ogólnopolski?
I tak, i nie.
→

Przewiduje dochody w kwocie 55.748.210 zł, wydatki - w kwocie 55.171.577
zł. Różnica między dochodami a wydatkami daje nadwyżkę w kwocie 576.633
zł, którą miasto przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
W roku 2012 miasto jest zobowiązane spłacić kredyty w kwocie 2.172.869
zł oraz 914.613 zł odsetek oraz kosztów obsługi tych kredytów. Toteż planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.596.236 zł celem spłaty należnych
rat kredytowych w 2012 roku.
Dochody Piastowa od wielu lat nie ulegają dużym zmianom i utrzymują się
na poziomie 54 – 56 mln zł. Podział budżetu na wydatki bieżące i inwestycyjne
ma spore znaczenie. Należy podkreślić, iż duże środki na wydatki majątkowe
mają wpływ na realizację inwestycji w mieście, bowiem przy niezmienionym
budżecie oraz regulowaniu spłat zaciągniętych zobowiązań kredytowych bardzo trudno wygospodarować środki na zadania inwestycyjne.
W roku 2012 na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 2.785.349 zł.
Zwraca uwagę fakt, iż ogólna sytuacja gospodarcza kraju ma duży wpływ
na budżet miasta. Szacuje się, że w 2012 r. 46 proc. wpływów do budżetu
miasta będzie pochodzić z podatku PIT, zatem nawet niewielkie zmniejszenie
tych wpływów ograniczy możliwości zarządzania finansami gminy.
(Źródło: Urząd Miasta Piastowa)
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Nawierzchnia i chodniki Al. Krakowska

Wstępne wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2011 r. w całym kraju

Nawierzchnia na Wrzosowej

2012: plac zabaw przy SP 4

Według wstępnych danych budżety jednostek samorządu terytorialnego za III
kwartały 2011 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 3 mld 222 mln zł,
przy planowanym deficycie w wysokości 21.245 mln zł;
Za III kwartały 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody
w łącznej kwocie 125 mld 575 mln zł (tj. 70,1 proc. planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek
samorządu terytorialnego były wyższe o 6,5 proc.
Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w
wysokości 60 mld 356 mln zł, tj. na poziomie 69,8 proc. planu. W porównaniu
do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne
były wyższe o 8,6 proc.
Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 122
mld 354 mln zł, co stanowiło 61,0 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 4,5 proc.;
Wydatki majątkowe, zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w
kwocie 21 mld 921 mln zł (38,3 proc. planu), były o 0,6 proc. wyższe od kwoty
wydatków majątkowych wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Za III kwartały 2011 r. zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego
wyniosło 59 mld 324 mln zł. W porównaniu do 2010 r. zadłużenie jednostek
samorządu terytorialnego za III kwartały 2011 r. było o 7,7 proc.
(Źródło: Związek Miast Polskich)

→
Remont pomnika

Skwer Sokorskich

2012: Skrzyżowanie świetlne Ks. Skorupki i Wojska Polskiego

2012: Termomodernizacja Przedszkola nr 1

Tak, bo władze samorządowe muszą realizować postawione przed nimi
zadania inwestycyjne. Dobrze, jeśli
mają przy tym partnerów w radach
miejskich, rozumiejących złożoność
sytuacji.
Nie, jeśli zadłużają gminy bez
opamiętania, jak np. Mariusz Czaban, wójt gminy Szudziałowo (woj.
podlaskie). Samorząd ten, z długiem na poziomie 75,3 proc., zajął
drugie miejsce wśród najbardziej
zadłużonych gmin w Polsce. Rekordzistą jest Kobylanka z woj. zachodniopomorskiego, której długi
na koniec 2010 roku przekroczyły
106 proc. jej dochodów. Jeszcze
w 2009 roku tylko 17 polskich jednostek samorządowych miało długi
przekraczające 60 proc. ich dochodów. W ubiegłym już 70. Co więcej,
w 17 urzędach zadłużenie przekraczało dopuszczalny poziom nawet
po wyeliminowaniu zobowiązań na
realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. W tym
roku, niestety, lepiej nie będzie – jak
wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów.

Skąd brać pieniądze
To podstawowe dzisiaj pytanie
spędza sen z powiek chyba wszystkim prezydentom, burmistrzom i wójtom w Polsce. Zadaliśmy je także
burmistrzowi Piastowa, Markowi Kubickiemu.
- Zacznijmy od tego, że w 2011 r.
spłata zadłużenia (kredyty z odsetkami i kosztami obsługi) wynosi
2.360.412,50 zł tj. dwukrotnie więcej
aniżeli w 2010 r. Od września miasto
zaczęło spłacać koszty kredytu zaciągniętego przez poprzednie władze
Piastowa. Stanowi to 4,3 proc. budżetu miasta na 2011 r. wynoszącego 54.417.809,50 zł. W 2012 r. spłaty
kredytów sięgną 3.349.582,00 zł tj.
6,2 proc. naszego budżetu. Starania idą zatem w kierunku uzyskania
większych dochodów.
Jest na to sposób?
- Ograniczony, ale jest. Podkreślam,
że mówimy tu o inwestycjach miasta.
Zdobywanie pieniędzy na ten cel wymaga większych starań o pozyskanie
funduszy zewnętrznych z UE. Ale aby
to uczynić należy wygospodarować
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wkład własny gminy, co w sytuacji
wysokich spłat zadłużenia jest bardzo
utrudnione. I właśnie nad tym pracujemy.

Wodociągi na ul. Styki

2012: Nawierzchnia na ul. Złotej Jesieni

2012: Skwer koło MOK, nowe ławki i śmietniczki

Nawierzchnia na ul. Skłodowskiej-Curie

Parkingi na ul. Kościuszki

Pierzeja na ul. Lwowskiej

Ale przecież niektóre gminy w Polsce podwyższyły opłaty, podatki
lokalne itd?
- Już to zrobiliśmy. W listopadzie Rada
Miejska Piastowa przyjęła uchwałę o
podwyższeniu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania oraz podatku od
nieruchomości w ramach tzw. stawek
prawnie dozwolonych. Były to podwyżki rzędu 4 - 8 proc. (np. podatek od nieruchomości wzrósł ok. 7 proc.). Innym
krokiem było wprowadzenie zasady, iż
każde małżeństwo starające się o miejsce dla swego dziecka w przedszkolu
musi przedstawić zaświadczenie, iż co
najmniej jedno z rodziców rozlicza się z
podatku PIT w Piastowie.
O co dokładnie chodzi?
- W Piastowie zameldowanych jest
24036 mieszkańców płacących podatek od osób fizycznych (PIT) trafiający za pośrednictwem urzędu
skarbowego do budżetu naszego
miasta. To w 2011 r. 25.930.160,00
zł. Tymczasem z szacunkowych danych m.in. policji wynika, że osób
mieszkających w Piastowie, ale tu
nie zameldowanych, jest od 4 do 4,5
tys. Każdy obywatel z tytułu podatku
PIT wnosi do budżetu miasta rocznie
średnio ok. 1080 zł. Gdyby podatek
w tej wysokości płaciło dajmy na to
4 tys. osób nie zameldowanych – do
budżetu wpłynęłoby dodatkowo ponad 4 mln 300 tys. zł.
A nie można jakoś wyegzekwować
od tych osób, by PIT płaciły w Piastowie?
- Póki co, prawnie takiej możliwości
nie ma. Można tylko apelować, zachęcać itp. Gminy różnie do tego podchodzą np. obniżkami opłat za przedszkole, żłobek. Nie jestem jedynym
burmistrzem, który łamie sobie nad
tym głowę.
- Ale w 2011 r. sporo inwestycji zostało zrealizowanych?
Robiliśmy tylko to, na co wystarczało
środków. Zamierzenia mamy o wiele
większe. Część z nich jest już wprowadzona do kalendarza realizacji inwestycyjnych w 2012 r.
Bogdan Koblański

Ul. Axentowicza
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ROBOTY DROGOWE
WYKONANE NA TERENIE
PIASTOWA W ROKU 2011
■R
 emont nawierzchni ulic utwardzonych płytami typu MON
Łączna powierzchnia robocza:
1624,8 m²
Przedmiot zadania: ul.: Złotej Jesieni,
Godebskiego, Sułkowskiego
■ Remont ciągów pieszych i jezdnych z
kostki brukowej i płytek betonowych
Łączna powierzchnia robocza:
1458,24 m²
Przedmiot zadania: ul.: Popiełuszki, Kosińskiego, Chełmońskiego,
Reymonta, Sowińskiego, Moniuszki,
Słowackiego, Sowińskiego, Reja,
Orzeszkowej, Al. Krakowska,
Al. Wojska Polskiego
■W
 ymiana i naprawa destruktem
asfaltowym ulic nieutwardzonych
Przedmiot zadania:
Wykonanie nawierzchni z destruktu
asfaltowego w ulicach Żbikowska,
bez nazwy (Moniuszki – Skłodowskiej ), targowisko miejskie przy
ul. P. Skargi
Łączna powierzchnia robocza
1353 m² Wyrównanie i uzupełnienie
ubytków w istniejącej nawierzchni
z destruktu asfaltowego
Łączna powierzchnia robocza:
3989 m² - dla wyrównania mechanicznego
Łączna powierzchnia robocza:
1480 m² - dla uzupełnienia ubytków
w nawierzchni
■R
 emont nawierzchni asfaltowych ulic
Łączna powierzchnia robocza:
4623,71 m²
■R
 emont drogi Al. Krakowskiej na
odcinku od ul. Pows. Warszawy
do ul. Toruńskiej
Łączna powierzchnia robocza:
3395 m² - nawierzchnia, 674 m² chodniki, 410 m² - wjazdy
■R
 emont żużlem paleniskowym nawierzchni ulic nieutwardzonych
Łączna powierzchnia robocza: wykonanie nawierzchni - około 3620 m²,
zasypanie zadoleń – 40 m³, korytowanie
z wywozem urobku – 50 m³
Przedmiot zadania: ul.: Kosewskiego,
Kossaka, Barcewicza, Aksentowicza
■R
 ównanie i profilowanie ulic nieutwardzonych
Łączna powierzchnia robocza:
24 270 m²
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Druhna Halina Pipiórska urodziła się 15.2
1918 r. Była harcerką
1 Żeńskiej Drużyny
Harcerskiej w Utracie
Piastowie. W czasie
wojny i okupacji była
sanitariuszką w oblężonej Warszawie,
opiekunką dzieci w tzw. Gniazdku w
Piastowie, od 1942 r. żołnierzem AK,
obsługującym stację radiową nadawczo-odbiorczą w Piastowie. Została aresztowana przez Niemców w
trakcie nadawania. Torturowana na
Pawiaku, nie wydała nikogo. Rozstrzelana 2.2.1942 r. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Virtuti Militari.
Druh Tadeusz Blicharski urodził się
22.07.1916 r. na Podolu. Po odzyskaniu niepodległości rodzina jego przeniosła się do Piastowa (Utraty). Matka
Tadeusza była wieloletnią nauczy-

TPD: ZIMA W MIEŚCIE 2012
■ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Piastowie organizuje różne imprezy dla dzieci. W najbliższym czasie prowadzona będzie
Akcja „Zima w mieście” 2012 r. W
związku z tym wydarzeniem odbywać się będą zajęcia wychowawcze,
dydaktyczne, plastyczne, oraz sportowe. Odwiedzimy basen w Ursusie,
gdzie zorganizowane zostaną liczne
gry i zabawy. W ramach wspomnianej Akcji, odbędą się także wycieczki do Miejskiego Ośrodka Kultury w
Piastowie.

Dla wszystkich podopiecznych
przebywających w placówce zapewniamy pierwsze i drugie śniadanie
składające się z kanapek, owoców,
warzyw oraz napojów.

cielką w Szkole Powszechnej nr 1. Po
ukończeniu tej szkoły Tadeusz pobierał
naukę w Gimnazjum
ogólnokształcącym
w Grodzisku, gdzie
uzyskał maturę. Był
aktywnym członkiem
1 Piastowskiej Drużyny Harcerskiej.
Kochał sport, lekkoatletykę, a głównie żeglarstwo. Marzył, że po odbyciu
służby wojskowej, będzie studiował
na Politechnice. Jako podchorąży w
71 Pułku Piechoty wziął udział w walkach z Niemcami pod Czerwonym
Borem oddając swoje życie ojczyźnie.
Tam spoczywa jego ciało.
Druh Bogdan Bednarczyk ps. Bogdaniec urodził się 20.03.1927 r. Był
uczniem Szkoły Powszechnej nr 2 w
Piastowie, a następnie Szkoły Zawodowej im. Konarskiego w Warszawie.
Był harcerzem 132 MDH w Piastowie.
Wszystkich
zainteresowanych
zapraszamy do naszej Placówki.
W dniu 15 grudnia w spotkaniu
wigilijnym wzięła udział Zdzisława
Zielińska, zastępca burmistrza Piastowa. Dzieci śpiewały kolędy i mówiły wybrane przez nie wiersze o tematyce Bożonarodzeniowej.
Wychowawcy i wychowankowie

W czasie okupacji
należał do Szarych
Szeregów. W dniu
2.08.1944 r. szedł
na punkt zborny VI
Rejonu VII Obwodu AK wraz z grupą
łączników i łączniczek. Zatrzymany w
rejonie Pęcic, gdzie toczył się bój powstańców z Ochoty, został rozstrzelany przez Niemców i pochowany we
wspólnym grobie powstańców Ochoty
i łączników z Piastowa.

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego
Nowego Roku 2012
życzą Członkowie Harcerskiego
Kręgu Seniorów i Koła
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej w Piastowie
wszystkim, którzy wsparli nasze akcje
przekazując 1 proc. podatku.
Wszystkie informacje o naszej
działalności oraz sprawozdania finansowe na bieżąco publikujemy na
www.mozesz.org i na profilu Stowarzyszenia na Facebooku.
Artur Moczarski

Podziękowania
Stowarzyszenia MOŻESZ
■ Kilka tysięcy złotych na zakupy
sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja turnusów dla niepełnosprawnych, spotkania z cyklu „Ciastko z
bajką”, piłkarska liga mieszkańców,
koncerty, festyny rodzinne i konkurs
dla uczniów „Aleja Bohaterów” - to
tylko wybrane przykłady działalności Stowarzyszenia MOŻESZ (KRS
0000124097), które jako organizacja
pożytku publicznego (OPP) od 5 lat
intensywnie angażuje się na rzecz
naszej lokalnej społeczności. Za
nami kolejny bogaty w wydarzenia
rok.
Dziękujemy wszystkim członkom
i sympatykom Stowarzyszenia, władzom miasta, sponsorom i grupie
młodych wolontariuszy. Szczególne
wyrazy wdzięczności przekazujemy

fot. Piotr Rędziak

Pamiętamy o nich

SPOŁECZEŃSTWO

„Ciastko z bajką” wspierane z budżetu miasta Piastowa, to spotkania
z kulturą i sztuką oraz okazja do integracji. Na zdjęciu: Paweł Kiełbus
opowiada o turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu, współorganizowanym przez Stowarzyszenie MOŻESZ i Fundację Ochrony Zdrowia
Inwalidów. Pierwszy z lewej: Patryk
Kuć na nowym wózku zakupionym
ze środków z 1proc. przekazanych
na rzecz Stowarzyszenia MOŻESZ
(KRS 0000124097)
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Hałas nad Piastowem

Po wznowieniu z końcem sierpnia br. operacji lotniczych z krótszej, wyremontowanej drogi startowej (DS-1) ukierunkowanej na
Dzielnicę Ursus i Piastów powrócił problem związany z hałasem
generowanym przez przelatujące nad naszym miastem samoloty

J

uż wcześniej na ponawiany parokrotnie, wskutek skarg mieszkańców miasta, wniosek władz Piastowa w
sprawie wprowadzenia modyfikacji w
procedurach lotniczych, zmodyfikowane zostały z końcem lutego 2011 r. procedury startów oparte (od końca 2009
r.) na nowych założeniach – tzw. precyzyjnej nawigacji obszarowej (P-RNAV).
Jednakże dopiero wznowienie, po ponad rocznej przerwie, ruchu lotniczego
z drogi startowej DS-1 po jej zmodernizowaniu pozwoliło na dokonanie rzeczywistej oceny skutków zmian wspomnianych procedur startów.
Okazało się, że:
- w północnej części Piastowa najbardziej dokuczliwe są obecnie samoloty lądujące – trasy lądowań na próg
RWY 11 przebiegają przez północnowschodnią część miasta. Podczas gdy
wcześniej nie przekraczały granic miasta, to przesunięcie korytarza w stronę
Piastowa skutkuje zwiększonym hałasem w tym rejonie,
- w południowej części Piastowa dokuczliwe są trasy startów z progu RWY
29, szczególnie południowo-środkowa
część miasta narażona jest na wzmożony hałas ze względu na powtarzalną
trajektorię samolotów odlatujących na
kierunki zachodnie,
- nie jest w zasadzie uciążliwy potok
samolotów odlatujących na kierunki
południowe, a tym bardziej północne.
Ponieważ sytuacja obecna daleka
jest od satysfakcjonującej, na zaproszenie władz Miasta w dniu 30 listopada
2011 r. w biurze Rady Miejskiej w Piastowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Portów Lotniczych im. Chopina
w Warszawie. Przedsiębiorstwo P. Porty
Lotnicze były reprezentowane przez p.
Witolda Piechotę, p. Aleksandrę Pryks,
a także dyr. Radosława Żuka. Ze strony
Piastowa wzięli udział: przewodnicząca
Rady Miejskiej, Pani Maria Ziółek oraz
przewodniczący komisji stałych Rady,
natomiast ze strony Urzędu Miasta Burmistrz Piastowa Pan Marek Kubicki,
jego Zastępcy, a także p. Marta Roma-
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nowska, pracownik odpowiedzialna za
sprawy związane z ochroną środowiska.
Obecny był także piszący te słowa. Spotkanie przebiegło w kulturalnej i „rzeczowej” atmosferze. Przedstawiciele Portów przedstawili prezentację dotyczącą
oddziaływania hałasu lotniczego na terenie Piastowa. W toku dyskusji udało
się poczynić istotne ustalenia z punktu
widzenia nas - mieszkańców Piastowa.
Poniżej przedstawiam podstawowe informacje w tym zakresie:
Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 21
kwietnia 2001 r. Porty Lotnicze zobowiązane są do prowadzenia ciągłych
pomiarów hałasu w środowisku w
związku z eksploatacją Lotniska Chopina w Warszawie. Punktów takich wokół
warszawskiego lotniska jest obecnie 9.
Porty Lotnicze gotowe są zainstalować
w wybranym miejscu w Piastowie
Ze względu na rozkład kierunków
wiatrów w otoczeniu lotniska oraz
ochrony akustycznej najgęściej zaludnionych obszarów aglomeracji warszawskiej sąsiadujących z lotniskiem
(dzielnica Bemowo, dzielnica Ursynów) - pierwszeństwo w zakresie dystrybucji startów i lądowań z poszczególnych progów dróg startowych nie
ulegnie zmianie. Oznacza to, że zdecydowana większość operacji startów
i znaczna część operacji lądowań wykonywana będzie ze skierowanej na
Dzielnicę Ursus i Piastów drogi startowej DS-1 (starty z progu RWY 29,
lądowania na próg RWY 11);
Po wyznaczeniu w lipcu br. Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół
warszawskiego lotniska przyjęto założenie, że przy obecnej strukturze floty
lotniczej operującej na lotnisku, maksymalna liczba operacji lotniczych wynosić może 560 w porze dnia i 40 w porze
nocy, tj. łącznie aż 600. Piszę „aż” gdyż
w uchylonej decyzji środowiskowej
Prezydenta m. st. Warszawy z czerwca
2010 r. te wartości były znacząco niższe (np. przewidziano tam maksymalnie 28 operacji w porze nocy);
Ze względu na swoją specyfikę,
hałas lotniczy (o charakterze impul-

sywnym) jest szczególnie dokuczliwy w nocy. W okresie letnim wzrasta
liczba czarterów. Zdaniem przedstawicieli Portów Lotniczych skutecznym
sposobem pozwalającym ograniczyć
liczbę operacji (do owej wartości 40
operacji w nocy) powinno się okazać wprowadzenie w przyszłym roku
podmiotu mającego status tzw. koordynatora w zakresie ruchu lotniczego
(oczywiście ruchu lotniczego dziennego i nocnego);
Obserwowane przesunięcie przebiegu tras lądowań w północno- wschodniej
części Piastowa ma charakter czasowy
i wynika z faktu, że nie został jeszcze
uruchomiony precyzyjny system naprowadzający podchodzące do lądowania
samoloty - system ILS/DME RWY 11.
Ponieważ dotychczasowy został wycofany z eksploatacji, samoloty podchodzą
do lądowania przy użyciu mniej precyzyjnego systemu VOR. Uruchomienie
nowego systemu ILS/DME RWY 11
przewidziane jest w grudniu br. Wówczas należy oczekiwać w tym zakresie
powrotu do sytuacji sprzed 2011 r.;
Faktem jest, że trasy startów z progu
29 omijają już północną część Piastowa
- wciąż przebiegają jednak nad samym
miastem, tj. obecnie jego południową,
Podniesiony został zatem postulat wprowadzenia dalszych modyfikacji procedur startów, tak aby operacje startów
wykonywane były na mniej niż Piastów
zagęszczonym terenie, tj. na południe
od linii Al. Jerozolimskich. Postulat ten
spotkał się ze zrozumieniem obecnych
przedstawicieli Portów Lotniczych, jednakże jego realizacja wymaga uzgodnień z Państwową Agencją Żeglugi
Powietrznej przy współudziale Portów.
W chwili gdy Szanowni Czytelnicy czytacie ten tekst stosowny wniosek został
już skierowany do odpowiednich instytucji. Burmistrz Piastowa, Marek Kubicki zwrócił się w dniu 13 grudnia br. do
Krzysztofa Banaszka, prezesa Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej o poparcie
starań władz naszego miasta w sprawie
wprowadzenia dalszych modyfikacji procedur SID z progu RWY 29 w związku z
uciążliwością hałasu lotniczego.
Marek Dul
Wejdź na www.flightradar24.com.
Zobaczysz w czasie rzeczywistym samoloty przelatujące nad Piastowem,
typ maszyny, wysokość lotu, prędkość, trasę itd.
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Poczet przedsiębiorców Piastowa (3)
O jednym z najstarszych zakładów prywatnych w Piastowie „PWPH MAC POL Maciej Maciejek” rozmawiamy
z Panią Bronisławą Maciejek i kontynuatorem rodzinnego biznesu, jej synem, Maciejem Maciejkiem
Jak to się zaczęło
- Bronisława Maciejek: Po wojnie
właściciel zakładów wyrobów gumowych –
Miller, uciekł do Niemiec. Majątek przejęło
socjalistyczne państwo i na bazie pozostawionych maszyn powstał piastowski „Stomil”. W 1947 r. wraz mężem założyliśmy
przy ul. Sienkiewicza 14 skromny zakład
produkujący zabawki. Stopniowo dokupywaliśmy maszyny m.in. od „Stomilu”, gdy
tylko wyprzedawał swoje urządzenia. Poszerzyliśmy asortyment o gumowe części
do zdezelowanych motocykli BMW, DKW,
których było sporo na rynku: rączki, chlapacze, powierzchnie gumowe, podnóżki
itd. Współpracowaliśmy z prestiżowym na
całą Polskę sklepem i zakładem naprawy
motocykli, warszawską firmą „Potajałło” na
Polnej. Problemem było jednak zaopatrzenie w surowiec, kauczuk.
Jak sobie państwo radziliście? Prywatny biznes nie był oczkiem w głowie tow.
Bieruta?
- BM: Różnie z tym bywało. Skupowaliśmy surowiec od upadających firm, jako
odpady fabryczne itp. Towar był deficytowy, więc źle to się skończyło. 1952 r., po
jednym z zakupów aresztowano mojego
męża i skazano na 2 lata więzienia. Pracował w kopalni w Siemianowicach. Zresztą
podobny los spotkał i innych producentów
z Piastowa.
A później? Co utkwiło Pani szczególnie
w pamięci?
- BM: (śmiech) Ciężka praca. Np. wiele lat woziłam do odbiorców w Łodzi worki
gumowych piłek. Pociągiem! Potem było

trochę lepiej. Pod koniec lat 70-tych zakład
otworzył syn, Maciej. Uzupełnialiśmy się i
współpracowaliśmy, aż do 1996 r., kiedy to
formalnie przeszłam na emeryturę.
Nareszcie czas dla znajomych i przyjaciół jeszcze z AK? Była Pani przecież
w Szarych Szeregach i współtworzyła
struktury polskiego państwa podziemnego?
- BM: Znaliśmy się od lat. Niestety ludzie odchodzą.
Firmę prowadzi teraz Pani syn, Maciej? Mam pytanie do Pana. Jak udaje
się Panu działać tyle lat na tak skomplikowanym rynku jak polski?
- Maciej Maciejek: Pracuję w tej branży ponad 30 lat. Początkowo także produkowałem zabawki. Ale rodzice nauczyli
mnie bacznie obserwować rynek. Już w
latach 80-tych zrozumiałem, że muszę

Młodzieżowa Rada Miasta Piastowa
Rada Miejska w Piastowie Uchwałą
Nr XI /44/2011 z dnia 30.08.2011 r.
wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa (MRM).

■ Rada, będąca organem samorządowym młodzieży w wieku 16-23 lata ma
charakter konsultacyjny. Celem działalności Rady jest reprezentowanie interesów
młodzieży Piastowa, upowszechnianie
idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych w mieście oraz
podejmowanie innej działalności ważnej z
punktu widzenia młodzieży.

Rada będzie realizować swoje cele
poprzez:
1. Uczestniczenie w podejmowaniu
ważnych z punktu widzenia młodzieży
decyzji;
2. Reprezentowanie młodzieży wobec
władz miasta;
3. Współpracę z Radą Miejską w Piastowie oraz Burmistrzem Miasta;
4. Podejmowanie działań propagujących cele Rady;
5. Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi;

rozszerzyć ofertę o wyroby motoryzacyjne. Ale gdy np. w początkach lat 90-tych
konkurencja przestawiała się na produkcję gumowych części do używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy
ja konsekwentnie dostarczałem swoje
produkty do sklepów motoryzacyjnych
zaopatrujących właścicieli polskich fiatów,
polonezów, ład, skód, wartburgów itd.
Konkurencja wyginęła, bo zachodnie koncerny uruchomiły swoje hurtownie części
a ja – znowu – rozszerzyłem ofertę o elementy układów hamulcowych i wydechowych. np. tłumiki.
Nastawiał się Pan na masową produkcję?
MM. Nie. Ja jestem rzemieślnikiem,
a w zasadzie rękodzielnikiem. Wykonuję
także nietypowe zamówienia, obmyślam
ich konstrukcję, produkcję i zastosowanie. Nigdy nie zależało mi na rozbudowaniu zakładu do rozmiarów wielkiej fabryki.
Pracuję tu, na Sienkiewicza 11 i tak chyba
pozostanie.
A następcy?
MM: Mam trzy siostry. Każda pracuje w
tej branży: w Piastowie, Pruszkowie i Michałowicach. Mój zakład z pewnością obejmie
jeden z trzech synów – najmłodszy, Jarosław, który studiuje na Wydziale Zarządzania
SGGW. Nie łudzę się by inny syn, Jakub, po
ukończeniu Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim zamierzał zostać rzemieślnikiem. Niestety, myślę, że także wnuków
tego typu przyszłość raczej nie będzie interesować?
Dziękuję za rozmowę
Bogdan Koblański
6. Wspieranie i organizowanie życia
kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego
w środowiskach młodzieżowych;
7. Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej;
8. Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami,
których cele pokrywają się z celami Rady;
9. Podejmowanie uchwał i wyrażanie
opinii.
Załącznikiem do wspomnianej
Uchwały jest Statut Młodzieżowej Rady
Miasta, który w części dot. Ordynacji
Wyborczej określa m.in. sposób wyboru MRM. Więcej na www.piastow.pl.
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Piastowska przyszłość

Klub aby egzystować potrzebuje dwóch składników ludzi i pieniędzy z tymi pierwszymi nie
ma problemu, ale z pieniędzmi to już jest trudniej i rok 2011 to potwierdził. 2012 pewnie
nas jeszcze mocniej w tym stwierdzeniu scementuje.

Rocznik U-17 podczas kręcenia reklamy turnieju
piłkarskiego Coca Cola CUP 2011

L

udzie w klubie to trenerzy, zawodnicy, kibice i osoby od lat mocno
związane ze środowiskiem piłkarskim
w „Piaście”. Na dobry klub zasługują
Ci, którzy się o niego starają. Bez tego
starania nie ma przyjemności w egzystencji, a ludzi którzy spełniają wymóg
starania się nie brakuje. Mam tu na
myśli trenerów pracujących z dziećmi
i młodzieżą: Piotra Michalskiego trenera U-15, Mateusza Legierskiego U-13,
Macieja Matuszewskiego U-11, Pawła Milankiewicza U-9, Piotra Zamoyskiego - trenera odpowiedzialnego za
szkolenie bramkarzy. Trenerzy ci fenomenalnie wykonują swoja robotę, zarówno od strony sportowej czyli szkolenia jak i wychowawczej, niezwykle
istotnej w kształtowaniu młodych ludzi.
Trud i wyrzeczenia są ich chlebem powszednim. Należą im się wielkie słowa
podzięki bez dwóch zdań.
Ich podopieczni tworzą wizerunek klubu i swoją pasją do grania i
trenowania przynoszą wiele rado-

ści kibicom, bez których widowisko
sportowe jest jakby uboższe. Cały
czas pracujemy nad poprawą wizerunku klubu tak, aby rodzice bez
żadnych niepokojów mogli oddać
swoje dzieci pod naszą opiekę na
czas treningu i wyjazdów na obozy
sportowe. Podejmujemy kroki i działania mające na celu stworzenie systemu szkolenia, który pomoże nam
w wyszkoleniu dobrych piłkarzy tak,
by mogli kontynuować swoja karierę
w piłce seniorskiej.
A jest już kilku zawodników, którzy
wyróżniają się i robią stałe postępy.
Mam tu na myśli: Filipa Błońskiego,
Michała Wiwegera, Damiana Tobisza,
Jakuba Trelińskiego z drużyny U-15,
która aktualnie jest liderem swojej
grupy rozgrywkowej. Zespół U-17
jest aktualnie na trzecim miejscu w II
Mazowieckiej Lidze Juniorów, a kilku
jego graczy posmakowało grania w
piłce seniorskiej: Krzysztof Palczewski, Maciej Zygadło, Jakub Skórzyński, Piotr Barej, Jakub Pastusiak,
Radosław Jankiewicz, Piotr Pocztański, Michał Stempel. Wszyscy z nich
to młodzi piłkarze, którzy niebawem
będą stanowili o sile naszego klubu w
seniorskim graniu. Trzeba tylko odpowiednio z nimi pracować i odpowiednio spokojnie ich wprowadzać w dorosłą piłkę. Są zawodnicy młodszych
roczników, na których nikt nie wywiera
presji wygrywania i wyniku za wszelką
cenę, raczej skupiamy się na prawidłowym szkoleniu w zakresie techniki,

taktyki i odpowiednim przygotowaniu
psychofizycznym tak, aby trening i
mecz sprawiał radość.
Trenerzy starają się pogłębiać i uzupełniać swoją wiedzę poprzez udział w
kursokonferencjach trenerskich organizowanych przez MZPN i PZPN posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby pracować z młodzieżą. Posiadają cechę
najważniejszą z ważnych w tej pracy
– pasję. Bowiem bez niej nic nie jest
możliwe w tej pracy. Duch sportowej
rywalizacji, szacunek dla przeciwnika,
szacunek dla kolegów z zespołu, pra-

Radosław Jankiewicz z Robertem Lewandowskim
piłkarzem reprezentacji Polski i Borussi Dortmund,
który jest twarzą turnieju Coca Cola CUP.

ca nad poprawą swoich umiejętności
to elementy przyświecające naszemu
działaniu. Ci wszyscy młodzi chłopcy
to nasza piastowska przyszłość na następne lata, za chwilę dojdą następne
nabory do grup zaczynających przygodę z piłka i oni też będą dla nas bardzo
ważną przyszłością i, miejmy nadzieję,
iż ten mechanizm będzie się powtarzał
bez końca.
Zbigniew Wiśnioch

Podróż moich marzeń cd.

Pan Jacek Michalski dotrzymał słowa. Pierwszy piastowianin odbywający podroż dookoła świata obecnie jest gdzieś w… Erytrei?
Za pośrednictwem „Teraz Piastów” przesyła pozdrowienia.

Wszystkim mieszkańcom Piastowa z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
zdrowych, ciepłych, pogodnych i rodzinnych chwil przy świątecznym stole.
Jacek Michalski i Ryszard Tunkiewicz

www.podroz-marzen.pl
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NASZE SPRAWY

Udany rok sportowy PIVOT’u Piastów
Rok 2011 zarząd MUKS „PIVOT” ocenia jako udany pod względem sportowym i organizacyjnym, nieco mniej
finansowo, co spowodowało min. rozwiązanie i przekazanie do Pruszkowa koszykarzy rocznika’99 oraz
zmniejszenie ilości treningów unihokejowych.

Najważniejsze fakty
w mijającym roku:

Sekcja koszykówki
Drużyna chłopców 2000
- Mistrzostwa Mazowsza - 1 miejsce
- Wygranie 5 turniejów ogólnopolskich
- Wygrane mecze ze wszystkimi liczącymi się zespołami w Polsce
Drużyna dziewcząt ’99
- Mistrzostwa Mazowsza – 5 miejsce
- Udział w Międzynarodowym turnieju
w Wiedniu – faza grupowa
Drużyna dziewcząt ’98
- Mistrzostwa Mazowsza – 6 miejsce
- Udział w Międzynarodowym turnieju
w Wiedniu – faza grupowa
Organizacja finału Mistrzostw Mazowsza w koszykówce chłopców 2000
- Turniej rozegrany w ramach „Dni
Piastowa” z udziałem 4 najlepszych
drużyn mazowieckich po fazie eliminacji grupowych.
- Prezentacja zespołów wzorowana
na finale NBA
- Pokazy wsadów do kosza wykonywany przez najlepszą formacją w tej
dziedzinie w Polsce
Organizacja corocznego turnieju koszykówki ulicznej „Piastball 2000”
- Turniej organizowany w ramach
„Dni Piastowa” od 1997 roku z oryginalną formułą i nazwą na cześć
naszego Miasta
- Wystartowało w nim w 5 kategoriach - 35 zespołów
Udział koszykarzy w letnich
campach organizowanych przez
Marcina Gortata

- młodzi zawodnicy Pivot’u należeli
do wyróżniających się uczestników,
zdobywając min. tytuł MVP campu.
Sukcesy sportowe wychowanki Pivot’u – Magdy Zientary.
- 19-letnia Magda (jako wyróżniająca się zawodniczka reprezentacji
Polski do lat 20-tu zdobyła brązowy
medal Mistrzostw Europy oraz w ramach rozgrywek Euroligi była silnym
ogniwem Lotos’u Gdynia.
Letni obóz szkoleniowy na Mazurach
dla koszykarek i koszykarzy
- 5 zajęć dziennie w tym: 2 treningi na
hali, zajęcia na kajakach i w terenie,
wieczorne gry w sportach uzupełniających
Sekcja unihokeja – chłopcy ’95-96
- Mistrzostwo Powiatu gimnazjów
- Mistrzostwo Mazowsza Zachodniego gimnazjów
Akcja Lato w Mieście na Sportowo
- Organizacja zajęć dla wszystkich
chętnych dzieci i młodzieży w 3
grupach wiekowych w kilku dyscyplinach sportu
- Udział około 60 uczniów dziennie
Wizyta Premiera Polski
na treningu koszykówki
- Ponadgodzinna wizyta, w trakcie
której premier min. obejrzał mecz
szkoleniowy dziewcząt’99 z chłopcami 2000 oraz rozmawiał z dziećmi o
ich sukcesach i z trenerami o sytuacji
polskiego sportu młodzieżowego.
Środowisko klubu jednocześnie zaniepokojone jest faktem, iż tak prężna działalność jak na niewielki klub

nie ma swojego odzwierciedlenia w
dotacjach gminnych, które z roku na
rok ulegają drastycznemu obniżaniu.
Mamy jednak nadzieje, iż w nowym
roku nasza działalność będzie doceniona.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzymy a wszystkim
mieszkańcom Piastowa - Zdrowia i
Optymizmu. www.pivot.com.pl. Zarząd MUKS „PIVOT”
Koordynator Piastowskich Lig
Szkolnych:
Jarosław Kurdziel

PIASTOWSKIE LIGI SZKOLNE

W listopadzie i w pierwszych dniach grudnia rozegrano kolejne zawody w ramach Piastowskich Lig Szkolnych czyli Ligi Szkół Podstawowych oraz Gimnazjady W koszykówce starszych kategorii gimnazjalnych: chłopcy
z „Jedynki” pokonali „Dwójkę” wyżej w pierwszym meczu niż przegrali w rewanżu. Dziewczęta z „Dwójki” pokonały
natomiast dwukrotnie koleżanki z drugiej strony Piastowa.
W Mistrzostwach Piastowa w tenisie stołowym rozdano medale w 6 kategoriach wszystkim szkołom. Drużynowo wygrała Szkoła Podstawowa nr 4 wśród dziewcząt i chłopców. Natomiast w imprezie dla gimnazjów wygrały
dziewczęta z „Dwójki” i chłopcy z „Jedynki”.
Dużym sukcesem dla naszego Miasta zakończyły się drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym rozegrane
w Nadarzynie, gdzie naszą gminę reprezentowały zwycięskie szkoły. Wszystkie przywiozły medale: Złoty medal zdobyli
chłopcy z SP 4, Srebrny – dziewczęta również z SP 4, Brązowe – dziewczęta z Gimnazum nr 2 i chłopcy z Gimnazjum nr 1
Wyniki i aktualne tabele na stronie: www.piastow.pl/Sport/Piastowskie Ligi Szkolne
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA

MALARSTWO
DOROTA WITKOWSKA-WEISS
WERNISAŻ, 20.01.2012 g. 18.00

Muzyki - razem słuchajmy!
Serdecznie zapraszamy
do wspólnego słuchania muzyki
wprowadzającej w klimat Adwentowego
zamyślenia i refleksji
„Inspiracje kolędowe w polskiej muzyce
poważnej”
27.01.2012 r. (piątek) godz. 17.30
W programie:
- Występ utalentowanych artystów
z Piastowa:
- prezentacja prac plastycznych Klubu
Plastyka Walor

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W PIASTOWIE
ul. Warszawska 24,
Tel. 22 723-65-50
KLUBY SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
„Novus” ul. Ks. Skorupki 2
w Piastowie, Tel. 22 723-27-90
„Relax” ul. Harcerska 18 w Piastowie,
Tel. 22 723-61-66
„Tęcza” ul. Ogińskiego 14
w Piastowie,
Tel. 22 723-11-19

Miejskim Ośrodku Kultury
w Piastowie
ul. Warszawska 24
zaprasza na
wieczór autorski poety
WIESŁAWA PIWOWARSKIEGO
13.01.2012r. (piątek) godz. 1700
W programie:
• Promocja książki poetyckiej
„Okna”
• Wiersze w interpretacji
Joanny Wiecińskiej
• Oprawa muzyczna
– Patryk Huńkowski
• Turniej Jednego Wiersza
„O Wieczne Pióro Konfratrów”
Spotkanie oraz Turniej poprowadzi
Paweł Kubiak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W PIASTOWIE
UL. WARSZAWSKA 24,
05-820 PIASTÓW, Tel. 723-65-50
zaprasza na
PRZEGLĄD KOLĘD
I PASTORAŁEK
W WYKONANIU
DZIECI Z PIASTOWSKICH
PRZEDSZKOLI
22.01.2012 g. 10.00
W PROGRAMIE: FILMY,
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE,
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
I MUZYCZNE, GRY , ZABAWY,
KONKURSY, WYCIECZKI.
WSZYSTKIE PROPOZYCJE
SĄ BEZPŁATNE
Szczegółowe informacje
na stronach:
www.mokpiastow.pl
www.smwpiastowie.pl
Serdecznie zapraszamy 22.01.2012
g. 10.00

WYSTAWA PRAC DZIECI
Z PRACOWNI PLASTYCZNEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PIASTOWIE
Wystawę można oglądać
od 22.12.2011
w Sali Kolumnowej MOK, I piętro

15 PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
Interpretacje 2012
Temat przeglądu:
MOJE MAŁE OJCZYZNY
(60 lat Miasta Piastowa)
Warunki uczestnictwa:
Do udziału w konkursie zapraszamy
dorosłych twórców.
Prace (1 sztuka) o wymiarach:
(wyłącznie) 50x50 cm przygotowane
do ekspozycji (rama ew. listewki) oraz
czytelnie podpisane na odwrocie pracy:
(imię, nazwisko, adres, telefon, mail)
należy składać w sali plastycznej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie
przy ul. Warszawskiej 24,
w terminie do 30 marca 2012 r.
pn, wt., czw. 14.00-18.00
śr, pt . 10.00-15.00
Forma i technika dowolna.
Prosimy o uiszczanie wpisowego (20.00
zł. od uczestnika)
w sekretariacie MOK Wernisaż wystawy
oraz rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się
20.04.2011 r. o godz. 18.00
w sali kameralnej MOK
w Piastowie.
Wystawę będzie można oglądać do
11.05.2012 r.
Prace nieodebrane do 31.05.2011 r.
przechodzą na własność galerii.

Piastów wita Nowy Rok

Burmistrz i Rada Miejska Piastowa zapraszają wszystkich mieszkańców
na coroczny pokaz ogni sztucznych, który odbędzie się w Noc Sylwestrową
o godz. 24.00 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej
Życzymy szampańskiego nastroju i wesołej zabawy
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