PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia ……………. 2018 roku

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), uchwały Nr LII/389/2018 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony
dla Miasta Piastowa” oraz uchwały Nr LIII/…/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
23 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z Nr LII/389/2018 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony
dla Miasta Piastowa”, Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§1
Nadaje się tytuł honorowy

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA PIASTOWA ”
HALINIE BRONIAREK

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Halina Broniarek
Halina Broniarek urodziła się 30 maja 1932 roku w Pruszkowie. Uczęszczała do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Piastowie. W 1945 roku rozpoczęła naukę w Gimnazjum a następnie w Liceum
Ogólnokształcącym w Ursusie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości podjęła naukę w Szkole pielęgniarskiej
w Warszawie.
W 1946 roku wstąpiła do 144 Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Piastowie. W tymże roku złożyła przyrzecznie harcerskie. Po ukończeniu kursu dla
drużynowych zuchowych w 1947 roku poświęciła się pracy z najmłodszymi harcerzami oraz zuchami
prowadząc obozy harcerskie. Druhna Halina Broniarek ma duże zasługi w odrodzeniu harcerstwa w
Piastowie po przerwie w jego działalności jaka nastąpiła po 1949 roku. Po odrodzeniu się harcerstwa
prowadziła drużynę zuchową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piastowie. Ściśle współpracowała z
druhem Stefanem Słyszem w zespole przy kwaterze Głównej ZHP zajmującym się niepełnosprawnymi
dziećmi z domów dziecka (drużyny nie przetartego szlaku). W 1964 roku uzyskała stopień instruktorski
ZHP przewodnika, w 1999 roku stopień podharcmistrza. Po przejściu na emeryturę rozpoczęła
działalność w Harcerskim Kręgu Seniorów im. Szarych Szeregów. Od 2003 roku jest jego
przewodniczącą. Jest osobą znaną i szanowaną w środowisku harcerskim. Za pracę z młodzieżą
przyznano druhnie Halinie status przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie.

Klub Radnych Stowarzyszenia „Nasz Piastów”

