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80 lat miasta Pruszkowa

Dziesiątego grudnia 1996 r. minie 80 lat od nadania praw miejskich na
szemu miastu.

Pruszków, zanim je otrzymał, miał od dawna rozwinięty przemysł. Zabor
cy rosyjscy jednak, nie chcąc dopuścić do rozwoju urbanizacji na terenie 
królestwa Polskiego, nie nadawali praw miejskich osadom przemysłowym.

Sytuacja zmieniła się, gdy Niemcy w 1915 r. wyparli Rosjan z Króle
stwa Polskiego.

Chcąc umocnić swą władzę na okupowanych terenach i utrzymywać od
działy żandarmerii, nadają wszystkim większym osadom prawa miejskie.

Oprócz Pruszkowa otrzymują je m.in. Otwock i Żyrardów.
Rada Miejska w Pruszkowie postanowiła uczcić tę rocznicę.Na sesji 

30 listopada ubiegłego roku został powołany Komitert Organizacyjny ob
chodów uroczystości, na czele którego stanęła niżej podpisana.

W skład Komitetu weszli: przewodniczący Rady Miejskiej, prezydent mia- 
sta, sekretarz miasta, prezes Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dyre
ktor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego.

Obchody 80-lecia rozpoczęły się 3 maja, zostaną zakończone uroczy
stą sesją Rady 
Miejskiej 10 grud
nia.

Przed 3 maja - 
27 kwietnia mło
dzież Pruszkowa z 
inicjatywy Zespołu 
Szkół Budowla
nych (klasy ekolo
giczne) sprzątała 
miasto.

3 maja w ko
ściele św. Kazimie
rza została odpra
wiona Msza św. w

3 maja 1996 r. Uroczysta Msza św. za Ojczyznę i intencji Ojczyzny i 
mieszkańców Pruszkowa mieszkańców Pru



szkowa celebrowazna przez ks. prałata Jana Górnego, a w koncelebrze 
uczestniczyli: ks. dziekan i księża proboszczowie parafii znajdujących się 
na terenie miasta.

Na Mszy św. obecni byli przedstawiciele władz miasta, poczty sztanda
rowe i niezawodna "Hańcza’ .

Dary ołtarza składali radni wraz z harcerkami z 'Hańczy'.
Homilii nie było - zamiast niej przewodniczący Rady Miejskiej, pan inż.

Józef Moczuło opo
wiedział krótką hi
storię naszego mia
sta.

Po Mszy św. 
wszyscy biorący w 
niej udział przema
szerowali do 'Po
mnika 16'.

Przed "Pomni
kiem 16" przemawiał 
prezydent miasta 
pan. inż. Euzebiusz 
Kiełkiewicz.

Uroczystość na
szą zaszczycił swą 
obecnością minister 
rządu Polski Podzie
mnej, aresztowany 
w Pruszkowie wraz 
z 15-toma przed
stawicielami ów
czesnych władz 
przez NKWD.

Pan sędzia 
Adam Bień ma 97 
lat i jest jedynym ży
jącym z Szesnastu 
sądzonych przez 
sąd w Moskwie i

Prezydent Euzebiusz Kiełkiewicz (z prawej)w roz- Przez ten sąd nie
mowie z ministrem Adamem Bieniem; za nimi stoi dy- Prawnie skazanych, 
rektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec- Nasz dostojny 
kiego Stefan Wojda gość przemówił po
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wystąpieniu prezydenta m. Pruszkowa. Podziękował za pamięć o 'Szes
nastu' podstępnie aresztowanych w 1945 r. i stwierdził, że nasze postę
powanie powinno mieć zawsze na względzie dobro Ojczyzny.

Po przemówieniach i złożeniu kwiatów przy dźwiękach 'Warszawianki* 
poczty sztandarowe przedefilowały pod pomnikiem.

Nasz gość, Adam Bień uczestniczył też w spotkaniu, które odbyło się 
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.

Po obiedzie, o godz. 17 odbyła się następna uroczystość w kaplicy 
Przemienienia Pańskiego w Tworkach.

Mszę św. z okazji 90-tej rocznicy istnienia tej kaplicy odprawił ks. bi
skup Władysław Miziołek.

I tu przybyli przedstawiciele władz miasta z małżonkami, by następnie 
uczestniczyć w procesji do figury NMP, która znajduje się poza terenem 
szpitala.

* * *

W maju i czerwcu odbyło się wiele imprez poświęconych młodzieży i 
dzieciom.

Chciałabym wspomnieć o Mszy św. beatowej odprawionej w parku T. 
Kościuszki przez ks. Leona Kantorskiego z udziałem zespołu "Trapitów" w 
intencji młodzieży Pruszkowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała loterię fantową, z której do
chód przeznaczono na potrzeby szpitala i dla dzieci Pruszkowa.

Staraniem TKKF 'Anielin' odbyły się zawody sportowe dzieci szkół 
podstawowych.

Odbyły się także konkursy “Co wiem o moim mieście". W konkursach 
brała udział młodzież szkół podstawowych i średnich.

W maju zostały otwarte dwie wystawy:
W młodzieżowym Domu Kultury wystawa prac fotograficzno - plastycz

nych; w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystawa 'Ze 
starych pruszkowskich albumów'.

Uczniowie Szkoły Muzycznej dali koncert w MOK - odbyły się także 
koncerty w Muzeum.

Czerwiec zaczął się świętem dziecka - Biuro Promocji Miasta zorgani
zowało imprezę "O uśmiech dziecka', a 'Solidarność' przygotowała fe
styn, który trwał dwa dni.

Dalsze uroczystości przewidziane są do końca roku.


