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Rocznica akcji Kutschera

Pierwsze wydanie
Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu
premierowe wydanie naszej niezależnej, bezpłatnej gazety, poświęconej wyłącznie sprawom
Piastowa.
Co miesiąc w Państwa
ręce trafiać będzie przegląd najważniejszych wydarzeń z życia
naszego miasta. Na łamach Czasu Piastowa ukazywać się będą
informacje z zakresu lokalnej polityki, samorządu, edukacji, kultury, czy też sportu. Będą mieli
Państwo możliwość zapoznawać
się na bieżąco z planowanymi
i prowadzonymi na terenie gminy
inwestycjami i modernizacjami.
Nie zabraknie również miejsca
na intelektualne rozrywki.
Naszą misją jest wspieranie integracji lokalnej społeczności i propagowanie aktywnego
angażowania się w życie miasta.
Uważamy też, że nasza gmina jest
na tyle wyjątkowa, że zasługuje
na własny tytuł prasowy. Mamy
nadzieję, że Czas Piastowa spotka się z Państwa zainteresowaniem i wkrótce stanie się ważnym

i szanowanym medium opiniotwórczym.
W związku z okrągłym jubileuszem 65-cio lecia praw miejskich
Piastowa, już od przyszłego numeru naszym czytelnikom zaoferujemy bogato ilustrowany dodatek
historyczny. Przedstawimy w nim
najważniejsze momenty z dziejów
naszego miasta oraz sylwetki osób,
które odegrały ważne role w jego
historii.
Życzymy Państwu miłej
lektury i zachęcamy do śledzenia
lokalnych wydarzeń z Czasem Piastowa.

Halina Pipiórska została odznaczona pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych,
a Zbigniew Gęsicki Krzyżem Walecz-
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Czytaj więcej - str. 3

Ferie w mieście

Piastów uczcił swojego
bohatera, Zbigniewa Gęsickiego Juno
nych i Krzyżem Grunwaldu III klasy.
Przez wiele ostatnich lat
w piastowskich uroczystościach poświęconych uczestnikom akcji Kutschera, a w szczególności Zbigniewowi Gęsickiemu, uczestniczyła mjr
Maria Stypułkowska-Chojecka ps.
Kama – łączniczka Pegaza i uczestniczka akcji. Jej świadectwo patriotyzmu i wielka miłość do ludzi,
a szczególnie do młodych Polaków
pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci. Od 2007 roku była Honorowym Obywatelem Miasta Piastowa.
Zbigniew Gęsicki jest patronem naszego Gimnazjum nr 1.

Jakie atrakcje czekają na Was w
czasie zimowej przerwy w Piastowie? Przedstawiamy szczegółowy program atrakcji i ciekawych
aktywności.
Czytaj więcej - str. 6

Apel o pomoc dla Ani
Ania musi być wentylowana mechanicznie respiratorem przez
tracheostomię. Potrzebuje operacji.
Czytaj więcej - str. 5

Raporty z Auschwitz
„Raporty z Auschwitz” rotmistrza
Witolda Pileckiego to pouczająca
lekcja historii, wobec której nie
sposób przejść obojętnie.
Czytaj więcej - str. 11

Zanim wybiegną
na boiska
Do inauguracji rozgrywek piłkarskich z udziałem piastowskich
drużyn mamy jeszcze trochę
czasu, ale już teraz warto ocenić
czego możemy spodziewać się
na wiosnę.
Czytaj więcej - str. 12

Łapu, capu czyli burzliwy sen o Warszawie
projekt ustawy o ustroju Miasta Stołecznego
Warszawy

Masz do nas pytania albo chcesz
podzielić się swoimi uwagami? Napisz!

Razem dla poprawy
środowiska
Urząd Miejski podejmuje walkę
z zanieczyszczeniem powietrza
i środowiska, a zarazem wzywa
mieszkańców do wspólnej odpowiedzialności za otoczenie.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Ujazdowskich nieopodal mieszkania Kutschery. Likwidacja Kutschery kosztowała życie czterech
uczestników akcji: dowódcy oddziału, Bronisława Pietraszewicza
ps. Lot i Mariana Sengera ps. Cichy

Zbigniew Gęsicki, ps Juno

Akcja Kutschera to najważniejsza akcja bojowa polskiego
podziemia
wykonana
na niemieckim funkcjonariuszu
aparatu terroru. Udaną akcję likwidacji gen. Franza Kutschery,
dowódcy SS i Policji w Warszawie i dystrykcie warszawskim,
przeprowadzili żołnierze elitarnego oddziału Pegaz Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej
Armii Krajowej, w tym mieszkaniec Piastowa - Zbigniew Gęsicki.
Zamach został dokonany 1 lutego 1944 roku w Alejach

Halina Pipiórska, ps Sowa

73 lata temu od kul żołnierzy AK zginął ponurej sławy „Kat Warszawy”

(obaj ciężko ranni w akcji, zmarli
po kilku dniach) oraz Kazimierza
Sotta ps. Sokół i Zbigniewa Gęsickiego ps. Juno, którzy po odwiezieniu rannych kolegów do szpitala
zostali osaczeni przez Niemców
na Moście Kierbedzia i po stoczonej walce skoczyli do Wisły. Podczas akcji lżej rannych zostało także dwóch innych żołnierzy Pegaza.
Straty Niemców to pięciu zabitych
(w tym F.Kutschera) oraz 9 rannych.
W odwecie za zabicie Kutschery
Niemcy przeprowadzili dwie masowe egzekucje Polaków, jeńców
z Pawiaka – nieopodal miejsca akcji,
u zbiegu ulicy F. Chopina i Al. Niepodległości oraz w ruinach getta.
W tej drugiej egzekucji zginęła 26
letnia mieszkanka Piastowa Halina
Pipiórska ps. „Sowa”. Była harcerką, należała do Szarych Szeregów.
Jako żołnierz Armii Krajowej, obsługiwała radiostację sztabu Okręgu
Warszawskiego AK. Aresztowana
została w Piastowie 11 sierpnia
1943 roku podczas nadawania
komunikatu przez radiostację.

w numerze

Są różne sny – piękne,
wzruszające, miłe, ale także męczące, smutne, straszne. Piękny
sen o Warszawie wyśpiewał niemal pół wieku temu Czesław Niemen. Ta piosenka stała się nawet

nieformalnym hymnem kibiców
słynnej Legii Warszawa. Klubu,
do którego fanów zalicza się tak
wielu mieszkańców okalających stolicę miast i gmin.
Jaki sen o Warszawie stał
się udziałem autora / autorów projektu ustawy o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy, który obudził
tak wiele emocji w ostatnim czasie?
Dokończenie - str. 3
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Wydarzyło się w Piastowie
Państwo Barbara i Andrzej Lubowieccy,
Państwo Helena i Zdzisław Stopińscy,
Państwo Krystyna i Witold Juszczykowie
Państwo Marianna i Tadeusz Kwatkowie.

Piastowskie Archiwum Miejskie - nowa instytucja
kultury w Piastowie

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Miejskim Ośrodku
Kultury z udziałem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie - Pana Tomasza Sarnackiego,
Kierownika USC - Pani Ewy Soroki,
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Wandy Przybylak oraz
rodzin wyróżnionych Małżonków.
Dostojnym Jubilatom składamy
najserdeczniejsze gratulacje.

26 stycznia 2017 roku
Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wręczył sześciu
parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę,
za przeżycie ponad 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Wyróżnione pary to:

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Państwo Maria i Tadeusz Dudkowscy,
Państwo Stanisława i Szczepan Majcherowie,

Uchwałą Rady Miejskiej
z 24 stycznia powołane zostało
Piastowskie Archiwum Miejskie
jako samorządowa instytucja
kultury.
PAM z dniem 1 marca br.
staje się gminną jednostką organizacyjną, której zadaniami będzie:
zarządzanie w imieniu Miasta Piastowa przekazanymi umową darowizny z 24 listopada 2015 roku
zbiorami i pamiątkami zgromadzonymi przez światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej koło nr
6 „Helenów” oraz Harcerskiego
Kręgu Seniorów im. Szarych Szeregów; prowadzenie na portalu
społecznościowym Wirtualnego
Muzeum Piastowa; przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja
posiadanych archiwaliów, zbiorów
i pamiątek; powiększanie swoich
zasobów nabytkami z terenu Miasta Piastowa i scalanie archiwaliów
piastowskich rozproszonych po RP
i poza jej granicami; prowadzenie
własnych prac naukowych.

Zmiany w budżecie Piastowa w 2017 r.
Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 24 stycznia
Rada Miejska dokonała zmian
w budżecie bieżącego roku,
zwiększając zarówno jego dochody jak i wydatki do kwoty
95 886 032,00 zł. To, historycznie
ujmując, rekordowa wysokość.
Szczególną uwagę zwraca wysokość wydatków majątkowych - zaplanowana na 13 919 615,00 zł,
co stanowi 14,5% ogółu wydatków.

fot. PAM

50 lat razem!

6 nowych przetargów miejskich

fot. Urząd Miejski w Piastowie

W ramach realizacji przewidzianych w uchwale budżetowej
tegorocznych zadań inwestycyjnych ogłoszonych zostało 6 przetargów: 4 na budowę sieci wodociągowej (ulice I. Prądzyńskiego
i P. Wysockiego; termin składania
ofert - 7 lutego oraz ulice W.Łukasińskiego i Żbikowska; termin składania ofert - 3 lutego) i 2 na przebudowę nawierzchni ulic wraz z
odwodnieniem (ulica Klonowa
i J. Sobieskiego; termin składania

Zwiększone wydatki inwestycyjne związane są m.in. z budową filii przychodni SPZOZ „Piastun”
przy ul. I.Skorupki / Al. J. Piłsudskiego i rewitalizacji Willi Millera
wraz z zagospodarowaniem działki. W odnowionej willi mają znaleźć miejsce: filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, hufiec ZHP, a także
dzienny klub seniora.
fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

ofert 16 lutego). Wcześniej upłynął
termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania wybranych
terenów zieleni Miasta Piastowa
(przetarg rozstrzygnięty i podpisana umowa z wykonawcą) oraz
na budowę zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych.
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Razem dla poprawy
środowiska
Walka ze smogiem
czy krótkowzrocznością?
Smog, który ostatnio
tak bardzo groźnie dał się we
znaki mieszkańcom wielu polskich miast miał także jedną
zaletę. Z powodu nadzwyczajnego zainteresowania mediów
(w tym przede wszystkim tych
o największym zasięgu oddziaływania) wielu z nas uświadomiło
sobie, że właściwie wszyscy odpowiadamy za stan środowiska
w którym żyjemy. Wszyscy, ale
nie jednakowo. Problem systematycznego zanieczyszczania powietrza, który nieoczekiwanie pojawił
się w centrum powszechnej uwagi
okazał się wielokrotnie ważniejszy niż nieodpowiedzialne przepychanki sejmowe politycznych
celebrytów. I słusznie, bo problem
jest dużej wagi. Wszyscy już chyba

wiedzą, że pyły zawieszone PM10
i PM2,5 to groźne dla ludzkiego
zdrowia mikrocząstki powodujące choroby układu oddechowego
i krążenia oraz choroby nowotworowe. Wielokrotne przekroczenia
norm bezpiecznego stężenia tych
związków w powietrzu zanotowane w dniach 8-10 stycznia i także
potem oprócz ogłoszonych alertów i podjętych doraźnie działań
zwróciły uwagę na przyczyny powstawania tych pyłów. Najważniejsze z nich to spalanie w piecach
węglowych starszej generacji niskiej jakości opału (m.in. miału węglowego) oraz różnych odpadów
i śmieci - czego oczywiście czynić
nie wolno. W znacznie mniejszym
stopniu odpowiedzialne za zanieczyszczanie powietrza są spaliny

felieton

Łapu capu
czyli burzliwy sen o Warszawie
Są różne sny – piękne,
wzruszające, miłe, ale także męczące, smutne, straszne. Piękny sen o
Warszawie wyśpiewał niemal pół
wieku temu niezapomniany Czesław Niemen. Ta piosenka stała
się nawet nieformalnym hymnem
kibiców jednego z najbardziej warszawskich klubów sportowych–
słynnej Legii. Legii, do której fanów
zalicza się tak wielu mieszkańców
okalających stolicę miast i gmin.
To stanowi o naturalnej wielkości
Warszawy – choćby tylko w tym
jednym wymiarze. O wielkiej Warszawie marzył najbardziej znany
jej prezydent – bohaterski Stefan
Starzyński. Widział tę wielką Warszawę i mówił o niej w dramatycznych dniach września 1939 roku.
Jaki sen o Warszawie stał
się udziałem autora/autorów projektu ustawy o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy, który obudził
tak wiele emocji w ostatnim czasie?
Czym naprawdę wielka Warszawa,
bliska polskim sercom zasłużyła na
tak instrumentalne potraktowanie

w tym projekcie? Czym na równie
instrumentalne potraktowanie
zasłużyli mieszkańcy 33 gmin, których zdania nikt z autorów projektu nie wziął pod uwagę? Czy dla
polityków chcących decydować
za innych mają liczyć się tylko doraźne ambicje? Nie wiadomo, czy
usłyszymy jasne odpowiedzi na te
pytania, ale na pewno warto i koniecznie trzeba je stawiać! Czym
innym jest bowiem nierozwiązany
przez lata rządów wszystkich partii
politycznych problem ustroju obszaru metropolitalnego Warszawy
– na zasadzie współpracy stolicy z
okolicznymi gminami i powiatami
– a czym całkowicie innym propozycja rozszerzenia granic stolicy
poprzez ich wchłonięcie.
Ustrój Miasta Stołecznego Warszawy i ustrój obszaru metropolitalnego to dwie zasadniczo
różne sprawy i mieszać mogą się
tylko w męczącym śnie z majakami. Ale to nie jest prawdziwy sen o
Warszawie…

komunikacyjne i efekty działalności lokalnych ciepłowni.
W naszym mieście, Piastowie, od trzynastu lat znajduje się
stacja pomiarowa Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Rejestruje ona w sposób ciągły
stężenia w powietrzu tlenków
siarki i azotu, ozonu i pyłu PM2,5.
Godzinowe pomiary z naszej stacji są łatwo dostępne poprzez
stronę internetową miasta www.
piastow.pl i każdy z nas może je
kontrolować na bieżąco. W części
graficznej strony dotyczącej pogody w Piastowie (umieszczona po
prawej stronie) od kilku dni działa
ponadto kolorowa zakładka wskazująca na aktualny stan powietrza. We wspomnianych wcześniej
dniach stacja nasza także zanotowała znaczne przekroczenia poziomu pyłu PM 2,5.

tych działaniem, rozpoczynamy
drugi etap naboru w celu aplikowania w tym roku o środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej),
budowa sieci ścieżek rowerowych
i miejsc parkingowych w systemie
P+R (oba wnioski zostały wysoko
ocenione i skierowane do dofinansowania w ramach programu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego), termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (przygotowaliśmy projekty
wykonawcze dla ośmiu obiektów
z pewną szansą na dofinansowanie, w tym roku chcemy przystąpić
do termomodernizacji pierwszych
dwóch obiektów). Systematycznie
poprawiamy nawierzchnie ulic,
w tym utwardzenie dróg gruntowych, uzupełniając sieć wodociągów i kanalizacji. Na inwestycje
w tym zakresie przeznaczamy corocznie ok. 4 mln zł.

trzeba przyjąć do wiadomości dość oczywisty
fakt wspólnej odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska.
Co zatem należy zrobić,
by ograniczyć groźne konsekwencje smogu? Przede wszystkim
trzeba przyjąć do wiadomości
dość oczywisty fakt wspólnej odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska. Ta odpowiedzialność spoczywa na władzach
centralnych państwa, na władzach
samorządowych i mieszkańcach
gmin. Potrzebne są przepisy regulujące możliwość instalacji tylko
pieców o odpowiednich właściwościach
technicznych (oprócz
wysokich parametrów spalania
także uniemożliwiających spalanie odpadów i śmieci), a także nie
dopuszczających do sprzedaży paliw niskiej jakości. Pilnie potrzeba
także wdrożyć programy wspierające finansowo wymianę pieców
węglowych na gazowe oraz gazowe starszej generacji na nowsze (popularny program „Kawka”
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej spełniający taką rolę został w
ub. roku zawieszony). Działania
samorządu w tym zakresie możliwe do realizacji warto prześledzić
na własnym przykładzie.
W grudniu 2015 roku
Rada Miejska w Piastowie przyjęła
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
ujmujący w swoim zakresie wiele
działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Są w nim ujęte m.in:
wsparcie do udziału w programie
dofinansowanej wymiany pieców
(zebraliśmy już ok. 70 wniosków
mieszkańców zainteresowanych

W tym roku rozpoczniemy realizację dużego programu rewitalizacji terenów zielonych w mieście
(parki, skwery, główne ciągi uliczne, teren rekreacyjno-sportowy
przy ul.J.Sułkowskiego). Program
uzyskał znaczne dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całość planowanych działań
na rzecz ograniczenia szkodliwej
emisji i poprawy środowiska dopełniają dwie inwestycje związane z rozwojem sieci ciepłowniczej
i
wodociągowo-kanalizacyjnej
biegnących przez nasze miasto.
Pierwsza z nich realizowana będzie przez spółkę ciepłowniczą
Veolia Warszawa, która wybuduje ciepłociąg łączący warszawskie
ciepłownie PGNIG Termika z elektrociepłownią pruszkowską. Efektem inwestycji będzie wyłączenie
EC w Pruszkowie, a dotychczasowi
odbiorcy ciepła z tego źródła (m.in.
mieszkańcy piastowskich osiedli mieszkaniowych) zaopatrzeni
będą w ciepło ze źródeł warszawskich. W ten sposób zlikwidowane
zostanie jedno z istotnych źródeł
szkodliwego zapylenia naszego
powietrza. Druga inwestycja, którą zrealizuje stołeczne Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji pozwoli na poprawę
możliwości odbioru ścieków i zasilania w wodę mieszkańców naszego miasta, eliminując znaczną awaryjność eksploatowanych obecnie
sieci. Warto dodać, że miasto konsekwentnie działa także na rzecz
poprawy oszczędności energii.
Przygotowaliśmy koncepcję założenia instalacji fotowoltaicznych
na 12 obiektach użyteczności publicznej, które pozwolą zaspokoić
zapotrzebowanie na energię elektryczną w tych obiektach. Pierwsze
instalacje planujemy do realizacji
także w tym roku. Dalsze działania
mające na celu ograniczenie zużycia energii wiązać się będą z modernizacją oświetlenia ulic, placów i terenów zielonych. W końcu
grudnia ub. roku zainstalowane
zostało pierwsze oświetlenie uliczne z wykorzystaniem nowoczesnych energooszczędnych opraw
LED. Planujemy stopniową wymianę starych opraw, redukcję parametrów mocy oraz porozumienie
z zakładem energetycznym w zakresie przejęcia do własnej eksploatacji całości instalacji ulicznych
przekazując to zadanie przedsiębiorstwu komunalnemu.
Ważne zadanie racjonalnej gospodarki energią mieści się
w szerszym działaniu podjętym
w ostatnim czasie w ramach inicjatywy klastra energii. Rozwój
klastra powinien zaowocować
dobrymi efektami w zakresie poprawy zużycia energii w sferze publicznej, a co za tym idzie – pozwoli
zoszczędzić środki finansowe i co
niemniej ważne poprawić stan naszego środowiska. Pamiętajmy, że
razem odpowiadamy za ten stan.
Dlatego na zakończenie zwracamy
się z prośbą do mieszkańców Piastowa.
Szanujmy nasze miasto.
Szanujmy zdrowie własne, sąsiadów i wszystkich, którzy tu
mieszkają. Nie zaśmiecajmy naszych ulic i terenów zielonych.
Przede wszystkim zaś nie używajmy odpadów i śmieci do spalania w piecach. Śmieci nie są
żadnym opałem, jeśli lekkomyślnie czy z fałszywie pojętej
oszczędności ktoś tak je traktuje, ten nie tylko łamie prawo
narażając się na poniesienie
konsekwencji z tego powodu,
ale także szkodzi środowisku
i działa na rzecz poważnego zagrożenia dla zdrowia swojego
i innych. Program wymiany pieców z dofinansowaniem, który
proponujemy stanowi dobrą alternatywę. Skorzystajmy z tego
programu.
Agata Korczak
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa
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aplikacja VisiMed

reklama

Portal i mobilna aplikacja dla pacjentów PIASTUNA
Już od stycznia 2017
roku mieszkańcy Piastowa,
pacjenci SPZOZ PIASTUN mogą
korzystać z portalu i mobilnej
aplikacji VisiMed.
To nowatorskie rozwiązanie zostało stworzone przez
firmę Kamsoft, z której oprogramowania korzysta Narodowy Fundusz Zdrowia, placówki medyczne
i większość aptek. Powstało zaledwie kilka miesięcy temu, a teraz
zostało opracowane i wdrożone
w Piastowie. Wystarczy poświęcić kilka chwil i przed pacjentem
otwierają się niespotykane dotąd
możliwości. Po pobraniu aplikacji
zostaje utworzone Indywidualne
Konto Zdrowotne. To swego rodzaju notatnik zdrowotny, który
od momentu utworzenia będzie
umożliwiał automatyczne zbieranie danych o zdrowiu. Gromadzi
on dane w sposób elektroniczny. Każde konto jest całkowicie
anonimowe, a do gromadzonych
na koncie danych ma dostęp tylko właściciel konta oraz lekarz
po uzyskaniu zgody właściciela.
Poprzez aplikację dostępnych będzie wiele funkcji, wśród których
są między innymi wyszukiwania
lekarza, wygodna rezerwacja
wizyty, przypomnienie o wizytach, dostęp do historii leczenia.
Co ważniejsze, wszelkie informacje zdrowotne trafiają na konto
automatycznie ze wszystkich placówek korzystających z systemu
i oznaczonych logo OSOZ (przy-

chodzni, szpitali, gabinetów lekarskich, laboratoriów medycznych
i aptek). Zarówno założenie jak i
użytkowanie konta jest bezpłatne,
bowiem w trosce o zdrowie społeczeństwa twórcy postarali sie
o alternatywne sposoby finansowania Ogólnopolskiego Systemu
Ochrony Zdrowia. Dzięki temu
założenie i użytkowanie konta nie
kosztuje nic. Wdrożeniem systemu
w Piastowie zajmuje się firma Activmed. Bezpłatną aplikację VisiMed

reklama

mogą Państwo zainstalować bezpośrednio na swoim telefonie (iOS
i Android) oraz za pomocą strony:
www.piastunzoz.pl
Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun

reklama

ul. P. Skargi 19

www.marasek.pl

SIATKI, BRAMY
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Gdy zasypia,
przestaje oddychać
Ania musi być wentylowana mechanicznie respiratorem przez tracheostomię
Ania ma 12 lat. Urodziła
się z bardzo rzadką chorobą – zespołem hipowentylacji pochodzenia centralnego (CCHS). Gdy zasypia, przestaje oddychać.

ki tracheostomijnej. To operacja
wszczepienia stymulatorów nerwów przeponowych, która w Polsce nie jest wykonywana, a koszt
leczenia za granicą przekracza 100
tys. euro.

Od pierwszych chwil swego życia była podłączona do respiratora, spędziła w szpitalu prawie
rok. Każdej nocy Ania musi być
wentylowana mechanicznie respiratorem przez tracheostomię,
a my musimy nieustannie czuwać
nad jej bezpieczeństwem.

Ania jest pod opieką wielu
specjalistów i wymaga stałej rehabilitacji.

Ania Ługowska

Mimo tak wielkich trudności, Ania jest radosną dziewczynką,
chodzi do szkoły, lubi śpiewać, podróżować i chodzić do teatru.

Zwracamy się z prośbą
o pomoc finansową w leczeniu
i rehabilitacji naszej córki. Za
każdą wpłatę wraz z Anią serdecznie dziękujemy.
Darowizny prosimy wpłacać na konto Fundacji Dzieciom
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” (szczegółowe dane podajemy obok)

Istnieje szansa na to,
by życie Ani stało się łatwiejsze,
by uwolnić ją od respiratora i rur-

Apel o pomoc

uwolnij Anię
od respiratora!
Darowizny prosimy wpłacać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 6797 Ługowska Anna - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Można też przekazać 1% podatku.
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS
0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 6797 Ługowska Anna
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym
pola „Wyrażam zgodę”.

list p. Urszuli Skrzypczak

zwracam się z ogromną prośbą do każdego z osobna o pomoc dla naszej wybitnej, 12 letniej uczennicy
Szanowni Państwo,
jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie, głęboko wierząc w to, że dobro drugiego człowieka jest najwyższą
wartością, zwracam się z ogromną
prośbą do każdego z osobna o pomoc dla naszej wybitnej, 12 letniej
uczennicy Ani, która urodziła się
z niezwykle rzadką chorobą – zespołem hipowentylacji, polegającą
na zaniku oddechu w trakcie snu.
Ania jest przykładem
dziecka, które z jednej strony
ucząc się w klasie integracyjnej,
ma możliwość rozwoju w warunkach dostosowanych do potrzeb
wynikających z jej choroby, z drugiej zaś, wykazując się wysoką inteligencją społeczną, sama - jako
wolontariuszka, niesie pomoc innym potrzebującym. Swoją zaradnością, codziennym uśmiechem
i życzliwością oraz otwartością na
potrzeby drugiego człowieka udo-

wadnia, jak wiele radości może
dać człowiek człowiekowi, niosąc
szczęście każdej napotkanej osobie.
Poza niezwykle wyjątkową osobowością, Ania wyróżnia się
jako uczennica: co roku odbiera
świadectwo z biało – czerwonym
paskiem, śpiewa również w chórze
szkolnym. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny
kolega z Misji” w kategorii muzycznej zorganizowanym przez Dzieło
Pomocy „Ad Gentes”.
Ania jest naszym szkolnym Słoneczkiem, które niesie
swój uśmiech i dobro innym,
co jest bardzo mocno widoczne
i odczuwalne dla każdego, który miał okazję spotkać na swojej
drodze tę niezwykłą dziewczynkę.
Każdy, kto potrafi dostrzec kogoś
w potrzebie jest kimś wyjątkowym,
dlatego bardzo proszę o wsparcie,
by dać szansę Ani na łatwiejsze
życie i by uwolnić ją od respirato-

ra i rurki tracheotomijnej. Będzie
to możliwe, jeśli zbierzemy 100
tys. euro na operację wszczepienia
stymulatora nerwów, która może
odbyć się jedynie poza granicami
naszego kraju.
Proszę Państwa o pomoc. Pozwólmy aby nasz diament
wyrósł na piękny brylant, którym z pewnością jest nasza Ania.
Za wszelką pomoc serdecznie
dziękuję, wierząc jednocześnie,
że raz dane dobro zawsze powraca
ze zdwojoną siłą.
W imieniu wszystkich pracowników szkoły
Urszula Skrzypczak

www.facebook.com/oczymsniania/
lugowska.k@gmail.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/6797
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Zima w mieście

program ferii
(13-24 lutego)

Kto powiedział, że ferie muszą wiązać się z dalekimi podróżami i wielkimi wydatkami?
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wśród atrakcji znajdziecie między innymi gry, zabawy, turnieje,
warsztaty artystyczne, taneczne
i sportowe, projekcje filmowe, dyskoteki oraz wiele, wiele innych.
Przekonajcie się sami!

ilustracja: Shutterstock

Przedstawiamy
pomysły na ciekawe spędzenie czasu
w zimowych okolicznościach, bez
konieczności opuszczania granic naszego miasta. W Piastowie
zimowe aktywności gwarantują
Szkoły Podstawowe i Gimnazja,
Miejski Ośrodek Kultury oraz

		
program ferii
(12-26 lutego)
- Codziennie gry i zabawy na lodowisku
- Otwarte turnieje szachowe w pomieszczeniach MOSiR-u
- Pokazy i turnieje gier planszowych
- W tłusty czwartek (23.02.17) w godzinach 17.30 - 20.30
dyskoteka na lodowisku (przebrania mile widziane, każdy uczestnik
poczęstowany pączkiem!)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w godz. 10-13
- gry i zabawy korekcyjne
- zajęcia rekreacyjno - sportowe
Szkoła Podstawowa Nr 2 w godz. 9-13
- zajęcia sportowo - rekreacyjne
- zajęcia czytelnicze, filmowe ,artystyczne, muzyczne
Szkoła Podstawowa Nr 4 w godz. 9-13
- zajęcia sportowe ,
- zajęcia plastyczne, taneczne, warsztaty literackie
Gimnazjum Nr 1 w godz. 10-13
-gry zespołowe - koszykówka, siatkówka unihokej, piłka halowa
- turniej tenisa stołowego siłownia,
- zajęcia promujące zdrowy styl życia
Gimnazjum Nr 2 w dniach 13 - 17 lutego 2017 r. w godz. 9-13
- zajęcia sportowe - koszykówka, siatkówka, tenis stołowy

ilustracja: Creative Sp. z o.o.

Zimowe inicjatywy szkolne
(13-24 lutego)
reklama
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ogłoszenie zamówione

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 3
w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 5

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.), czyli m.in:
1) ukończyła studia magisterskie i posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne,
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
4) w okresie pięciu lat uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie była karana;

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
d) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
e) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany oraz, że przeciwko niemu nie toczy się jakiekolwiek postępowanie
karne czy dyscyplinarne,
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku ujawniania informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.),
k) oryginał lub kopię aktu nadania stopnia nauczyciela,
l) oryginał lub kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3”, w terminie do dnia 23 lutego
2017 r. na adres:
Urząd Miejski w Piastowie, 05-820 Piastów, ul. 11 listopada 2
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Piastowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wszelkie dodatkowe informacje (w tym szczegółową listę wymagań) mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piastowie lub na stronie internetowej: www.piastow.pl
reklama

ogłoszenie zamówione

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Piastowa
uprzejmie informuje, iż od 3 lutego 2017 roku decyzje wymiarowe dotyczące podatku od nieruchomości i podatku
rolnego będą roznoszone przez pracowników Poczty Polskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie.
Pracownicy Urzędu Miejskiego są wyposażeni
w imienne identyfikatory i upoważnienia od Burmistrza Miasta Piastowa oraz nie są uprawnieni do pobierania podatku ani innych opłat.

reklama
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Ogłoszenia Urzędu Miejskiego
w Piastowie o zbyciu działek
1. Działka przy ul. Słowiańskiej 11
Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 23 marca 2017r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 69/8, w obrębie 04, o powierzchni 0,0876ha, położonej w Piastowie przy ul. Słowiańskiej 11.

W ulicy pełne uzbrojenie techniczne terenu. W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem „B”. Działka
objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części Piastowa „Al. Krakowska-Południe” i położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U/MW1 – zabudowa usługowa i mieszkaniowa
wielorodzinna.

PROFBUD, projekt: Robert Majkut Design

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej, stanowiąca zabudowaną działkę ew. nr 69/8,
obręb 04, o pow. 0,0876ha, opisaną w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00121610/0. Działka położona jest
w Piastowie przy ul. Słowiańskiej 11 róg ul. Al. Krakowska, w bliskim sąsiedztwie stacji PKP i targowiska
miejskiego. Na terenie działki znajdują się dwa budynki mieszkalne, wybudowane na początku zeszłego
wieku. Budynek główny, posadowiony w pierzei Al. Krakowskiej, piętrowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym, w złym stanie technicznym, o pow. zabudowy 230m2, nieużytkowany. Budynek wybudowany z cegły czerwonej, nieotynkowany, stropy drewniane, dach konstrukcji drewnianej zapadnięty.
Drugi budynek – oficyna piętrowa bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym, posadowiony w ostrej
granicy (zachodniej), w złym stanie technicznym, o pow. zabudowy 105m2, nieużytkowany. Budynek wybudowany z cegły czerwonej, nieotynkowany, stropy drewniane, dach konstrukcji drewnianej zapadnięty.
Zużycie techniczne budynków oszacowane na 90%.

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Cena wywoławcza wynosi: 713 000,00 zł (słownie: siedemset trzynaście tysięcy złotych i 00/100). Zbycie
nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium w wysokości 70 000zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ) w terminie do 16.03.2017
r.
przelewem na konto 10 1060 0076 0000 3310 0021 2484, w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 69/8,
- przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,
- przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów udzielonych pełnomocnictw
notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do
nabycia nieruchomości (dotyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).
W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1380 ).
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto Piastów może odstąpić od zawarcia
umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

20 lat

na rynku
reklama
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Ogłoszenia Urzędu Miejskiego
w Piastowie o zbyciu działek
2. Działka przy ul. A.Mickiewicza 29
Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 23 lutego 2017 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 250/1, w obrębie 05, o powierzchni 0,0768ha, położonej w Piastowie przy ul. A. Mickiewicza 29.
Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej, stanowiąca zabudowaną działkę ew. nr
250/1, obręb 05, o pow. 0,0768ha, opisaną w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00120249/1. Działka położona jest w Piastowie przy ul. A. Mickiewicza 29 róg ul. A.Asnyka. Na terenie działki znajduje się budynek
mieszkalny, o konstrukcji murowanej, o pow. zabudowy 147m2, nieużytkowany. Budynek wybudowany
z cegły czerwonej, nieotynkowany, z dachem kopertowym krytym blachą. Zużycie techniczne budynku
oszacowane na 70%. W ulicy biegną sieci uzbrojenia technicznego terenu: wodociąg, kanalizacja, gaz,
energia elektryczna i telefon. Na terenie działki znajduje się studnia i szambo, nieużytkowane.
W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem „B”. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Piastowa położona jest w strefie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z możliwością dopuszczenia usług wbudowanych w budynki mieszkalne, oznaczonej symbolem
2M (MN/MW).
Cena wywoławcza wynosi: 373 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100).
Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium w wysokości 30 000zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) w terminie do 16.02.2017 r.
przelewem na konto 10 1060 0076 0000 3310 0021 2484, w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 250/1,
- przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,
- przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów udzielonych pełnomocnictw
notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do
nabycia nieruchomości (dotyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).
W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1380 ).

ogłoszenia zamówione

Ogłoszenia
drobne
NIERUCHOMOŚCI
W PIASTOWIE
SPRZEDAM
działka 1360 m2 (ul.J.Styki); tel. 517 468 963
dom (ul.H.Sienkiewicza); tel. 570 814 308
dom (ul.E.Słońskiego); tel. 607 075 151, 607 553 311
dom (ul.E.Słońskiego); tel. 688 146 270, 666 511 657
dom (Al.J.Piłsudskiego); tel. 668 472 978

KUPIĘ
mieszkanie, tel. 668 867 638
mieszkanie do 40 m2, może być do remontu; tel. 22 723 67 08

WYNAJMĘ
do wynajęcia pokój z aneksem kuchennym
(24 m2); tel.606 967 128

USŁUGI
malowanie, tapetowanie; tel. 794 015 672
remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto Piastów może odstąpić od zawarcia
umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

W tej rubryce jest miejsce
na Twoje ogoszenie!
skontaktuj się z nami:

reklama@czaspiastowa.pl

CZAS
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prawo na codzień

Prawnik radzi

reklama

Co warto wiedzieć o prawie konsumenckim?
Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło
gościć na łamach „Czasu Piastowa”. Będę sukcesywnie informował Państwa o regulacjach
prawnych, dotyczących naszych
problemów dnia codziennego.

Na początek pozwolę sobie omówić najważniejsze zmiany
w prawie konsumenckim. Otóż 25
grudnia 2014 roku weszła w życie
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta, która
wprowadza Dyrektywę 2011/83/
UE. Z niniejszej ustawy przede
wszystkim wynika, iż postanowienia umów mniej korzystne
dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w
ich miejsce stosuje się przepisy
ustawy.
Wszystkie umowy, które
zostały zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, są regulowane przez dotychczasowe prawo.
Natomiast do umów zawartych
od dnia wejścia w życie ustawy należy stosować już przepisy
ustawy nowej.

W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony
lub umowy obejmującej
prenumeratę
przedsiębiorca ma obowiązek
podania łącznej ceny lub
wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności
za okres rozliczeniowy
Ustawa o prawach konsumenta wymaga od właścicieli
sklepów internetowych udzielenia informacji o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia
oraz sposobu porozumiewania
się z konsumentem, łącznej cenie
lub wynagrodzeniu za świadcze-

fot. Shutterstock

25 grudnia 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia
30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

nie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia
nie pozwala, rozsądnie oceniając,
na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą
one obliczane, a także opłatach
za transport, dostarczenie, usługi
pocztowe oraz innych kosztach,
a gdy nie można ustalić wysokości
tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia. W razie zawarcia umowy
na czas nieoznaczony lub umowy
obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania
łącznej ceny lub wynagrodzenia
obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy
umowa przewiduje stałą stawkę
– także łącznych miesięcznych
płatności. Kolejny obowiązek informacyjny to czas trwania umowy a także sposób i przesłanki
wypowiedzenia umowy – jeżeli
umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać
automatycznemu przedłużeniu,
minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających
z umowy. Natomiast najpóźniej
na początku składania zamówienia trzeba podać informacje dotyczące akceptowanych sposobów
płatności i form dostawy.
Przed złożeniem zamówienia przedsiębiorca maobowiązek podać pełną cenę,
uwzględniając
podatek
oraz
koszty dostawy. Jeśli informacje
nie zostały podane albo płatność
dodatkowa nie została zaakceptowana przez klienta to nie musi
on jej ponosić. Przedsiębiorca
musi też zagwarantować, że klient
świadomy jest obowiązku zapłaty,
który pociąga za sobą zamówienie. Brak spełnienia tego wymagania powoduje, że umowa nie

zostaje zawarta. Obowiązkiem
przedsiębiorcy jest udowodnić,
że skutecznie poinformował
klienta o wszystkich przysługujących mu prawach.
Nieuczynienie zadość
obowiązkowi
informacyjnemu
w stosunku do umów zawieranych na odległość oraz umów
zawieranych poza lokalem przed-

Tradycja i dobry smak
w dawnej fabryce kredek
www.ucieranietresci.pl
Pruszków, ul.Obrońców Pokoju 8
Tel. 698 68 44 68

w ciągu dwóch lat będzie
można zwrócić towar
uszkodzony, niekompletny, wyglądający inaczej
niż w reklamie
siębiorstwa skutkuje przedłużeniem czasu odstąpienia od
umowy. Czas na odstąpienie od
umowy wynosi 14 dni od daty
otrzymania rzeczy lub w przypadku usługi zawarcia umowy, chyba
że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o możliwości
odstąpienia od umowy - wówczas
czas wydłuża się do 12 miesięcy.
Natomiast jeżeli w ciągu 12 miesięcy przedsiębiorca poinformuje
konsumenta, że jest możliwość
odstąpienia od umowy - czas ten
wynosi 14 dni od daty poinformowania. Co istotne, jeśli sprzedawca wykorzysta wzór pouczenia
o odstąpieniu od umowy, który
stanowi załącznik nr 1 do ustawy,
uznaje się, że spełnił swój obowiązek informacyjny. Przy odstąpieniu od umowy przedsiębiorca
musi zwrócić konsumentowi
koszty zakupu towaru, koszty
dostarczenia towaru ze sklepu do klienta (koszty wysyłki).

Przedsiębiorca nie musi
zwrócić konsumentowi kosztów, jakie poniósł konsument na
odesłanie towaru z powrotem
do sklepu, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub
nie poinformował konsumenta
o konieczności poniesienia tych
kosztów. Jeżeli chodzi o zasady
reklamacji to należy wskazać,
iż w ciągu dwóch lat będzie można zwrócić towar uszkodzony,
niekompletny, wyglądający inaczej niż w reklamie lub nie nadający się do użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem. Konsument
może żądać od sprzedawcy jego
naprawy, zwrotu kosztów lub wymiany na nowy i to natychmiast,
jeśli wada zakupionego towaru
jest istotna.

Do skutecznego zawarcia umowy nie będzie wystarczająca umowa zawarta wyłącznie
w formie telefonicznej. Powinna
ona być potwierdzona twardym
nośnikiem np. e-mailem czy umową w postaci pisemnej.
Radca prawny Rafał Marasek

Zapraszam wszystkich chętnych w każdą
środę od godziny 18.00 do 19.00 na bezpłatne konsultacje prawne.
Konsultacje będą się odbywać w Kancelarii Radcy Prawnego, przy ul. Piotra
Skargi 1 w Piastowie.
tel. kontaktowy: 501 282 302.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

kultura

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ilustracja: Creative Sp. z o.o.

Nazwiska
Wstyd nie odmieniać!
Z inicjatywy UNESCO, 21
lutego obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Od 11 lat także w Polsce.
To dobra okazja do zastanowienia się, jak używamy naszego języka na co dzień, jak się ze sobą
porozumiewamy… Ot, choćby poprzez odmianę nazwiska – swojego i innych.
Przeczytamy:
dyplom
dla Jana Nowaka, czy Nowak? Podziękowanie dla Edyty Koziełły czy
Koziełło, świadectwo ukończenia
kursu przez Pawła Dudka, Dudeka,
czy Dudek? Nie powinno to być
nam obojętne. Częstym faktem jest brak odmiany nazwisk
podczas ich odczytywania np.
w kościołach (wypominki, inten-
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nie odmieniać nazwisk”. Prof. Jadwiga Puzynina wypowiadała się
na temat niedobrego zwyczaju
nieodmieniania nazwisk. Słownik
PWN podaje ogólne zalecenia
dotyczące odmiany nazwisk polskich i obcych. Jeśli tylko można
przyporządkować nazwiska jakiemuś wzorcowi, należy to robić. Wybór wzorca zależy od: płci
właściciela, jego narodowości
i zakończenia nazwiska (zakończenia fonetycznego formy nazwiska
lub zakończenia tematu). Prof.
Jan Miodek podkreślał, że ludzie
mówią do siebie normalnie, język
sztywnieje w oficjalnych dokumentach. To tylko potwierdza zaniepokojenie dotyczące błędów w odmianie nazwisk na dyplomach.

cje mszalne). Dlaczego tak jest?
Generalnie nazwiska w języku
polskim należy odmieniać. Nie
ma racjonalnych powodów, by tę
prawdę omijać. Są tylko pewne
zasady, które trzeba stosować, by
odmiana była poprawna.
Język polski jest językiem fleksyjnym. Jesteśmy Polakami. Powinniśmy stosować
się do norm naszego języka. Niby
z jakiego powodu mamy celowo lub nieświadomie popełniać
błędy? O ile brak świadomości
jest zrozumiały, należy dążyć
do oświecenia, o tyle celowość –
oznacza ignorancję. Ale na naukę
nigdy nie jest za późno. Rada Języka Polskiego opublikowała apel
prof. Ireny Bajerowej pt. „Wstyd

Wg prof. Miodka, fałszywa jest
opinia, że w tekstach oficjalnych
nazwisk się nie odmienia. Skoro język polski jest odmiennym,
to zarówno w mowie potocznej,
jak i oficjalnej, należy nazwiska odmieniać. Przykłady prof. Miodka:

Mówi się i pisze: państwo Kowalczykowie, państwo Kowalscy, państwo Nowakowie. Nieodmienianie ich jest błędem.
Hugo Steinhaus – matematyk i aforysta, tym, którzy nie
chcieli by ich nazwiska były odmieniane powiedział, że są właścicielami swojego nazwiska tylko
w mianowniku liczby pojedynczej.
Pozostałymi przypadkami rządzi
gramatyka. Zrozumiałe jest pomijanie odmiany w przypadku, gdy
ta zniekształca, pomniejsza lub
co gorzej ośmiesza właściciela nazwiska. W przypadkach normalnych, jest to nonsensowne. Warto
jest odmieniać nazwiska. Chociażby z powodu zaznaczania naszej
polskości. Moja rodzina, najbliżsi
– odmieniają. Ja również.

Nowak – Nowaka – Nowakowi – Nowaka – Nowakiem – Nowaku – Nowak
Widera – Widery – Widerze – Widerę – Widerą – Widerze – Widera
Pietraszka – Pietraszki – Pietraszce – Pietraszkę – Pietraszce – Pietraszką – Pietraszka

Tłumaczenie, że nazwisk znaczących się nie odmienia, też jest
błędne. No bo, kto odważy się powiedzieć, że któreś nazwisko jest
nieznaczące? „Etymologia niektórych nazwisk może być co najwyżej zatarta, ale ono na pewno
coś znaczyło” – powiedział prof.
J. Miodek. Nazwiska obce też się
odmieniają. Zwłaszcza te, które podlegają prostej fleksji, np.

Monika Szuplewska

Smith – Smitha – Smithowi; Kennedy – Kennedy’ego – Kennedy’emu; Chirac – Chiraca – Chiracowi.

Źródła:

www.sjp.pwn.pl/zasady
www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article
www.rjp.pan.pl/index
„Nazwiska trzeba odmieniać!”, prof. J. Miodek

No i też ważna kwestia – odmiana
nazwisk
małżeńskich.

Lektura obowiązkowa
„Raporty z Auschwitz” rotmistrza
Witolda Pileckiego warto i należy
przeczytać. Dzięki wydawnictwu
Capital, książka jest łatwo dostępna
(wydanie 2016).
obozowej, którym udało się uciec.
Niestety, nigdy nie doszło do opracowania akcji bojowej mającej na celu rozbicie obozu z zewnątrz. Rotmistrz Pilecki
odczuł to boleśnie, nie kryjąc zawodu i wielkiego rozczarowania.
Przebija to wyraźnie z kolejnych
stron zapisanych jego ręką, gdy

Aresztowanie, proces pokazowy, kara śmierci. Tak
ginie jeden z największych
bohaterów II wojny światowej.

proj. okładki: Capital Sp. z o.o.

Raporty rotmistrza Pileckiego, pisane podczas jego trwającego 945 dni pobytu w Auschwitz,
pokazują z jed nej straszną rzeczywistość tego „piekła na ziemi”,
a z drugiej kreślą sylwetki ludzkie – bohaterów i zwykłych drani.
Auschwitz opisane przez niezwykłego człowieka jakim był Witold
Pilecki są bezcennym źródłem
wiedzy o tym strasznym miejscu
– tak strasznym, że adresatom
raportów trudno było uwierzyć
w realność tego miejsca. Musimy pamiętać, że rotmistrz Pilecki
dobrowolnie dał się aresztować
przez Niemców, by na rozkaz
Tajnej Armii Polskiej, organizacji
do której wówczas należał, rozpoznać sytuację obozową, założyć w niej ruch oporu z zadaniem przygotowania zbrojnego
uderzenia od wewnątrz. Rozkaz
wykonał perfekcyjnie. Kolejne raporty przekazywał na zewnątrz
przede wszystkim przez zaprzysiężonych członków organizacji

Wreszcie postanawiają wywieźć
z Auschwitz do innych obozów
więźniów polskich, którzy przebywają tu dłuższy czas. Misja rotmistrza Pileckiego dobiega końca
i licząc się z możliwością wywózki
w sposób brawurowy ucieka on
z obozu w towarzystwie dwóch
przyjaciół. Już na wolności po nawiązaniu kontaktu z dowództwem
AK i przygotowaniu do ewentualnej akcji oddziału bojowego
działającego w pobliżu Auschwitz
rotmistrz czeka z nadzieją, że tym
razem nadejdzie rozkaz do akcji na obóz. Niestety. Rozczarowany wraca do Warszawy.
Dalsze losy rotmistrza
Pileckiego znamy – konspiracja

Witold Pilecki: Wikipedia

przygotowana pieczołowicie i bardzo liczna organizacja obozowa,
dysponująca strukturą bojową
i dostępem do broni potrzebuje
tylko sygnału z zewnątrz by ruszyć do walki – o życie i godność.
Dramat obozowego podziemia
rozgrywa się w czasie – oczekiwany sygnał nie nadchodzi, giną
kolejni członkowie organizacji,
a świadomi jej istnienia Niemcy nie ustają w poszukiwaniach.

w Warszawie, udział w Powstaniu
Warszawskim w składzie batalionu Chrobry II. Po upadku Powstania przedostaje się do Włoch,
jest oficerem II Korpusu gen.
W. Andersa. Powraca do Polski,
by dalej działać. Zagrożony dekonspiracją otrzymuje polecenie
wyjazdu. Zostaje, bo jak twierdzi: Wszyscy nie mogą wyjechać.
Aresztowanie,
proces
pokazowy, wyrok – kara śmierci
za szpiegostwo. Bez ułaskawienia ze strony B. Bieruta. Wyrok
zostaje wykonany w więzieniu
przy ul. Rakowieckiej. Tak ginie
jeden z największych bohaterów
II wojny światowej. Nie wiemy,
gdzie spoczywają jego szczątki.
Ale wiemy z pewnością jedno,
został zamordowany za prawość,
odwagę i opowiadanie się zawsze

po stronie prawdy. Tej prawdy
widzianej i opisanej w Raportach
z Auschwitz. Tam byli bohaterowie i zdrajcy. O losie rotmistrza
Pileckiego, bohatera z Auschwitz
zadecydował inny więzień tego
obozu – zdrajca i denuncjator,
który po wojnie – jako jeden z liderów komunistycznego państwa kreował się na bohatera
tamtego ponurego czasu. Przeszkadzał mu w odgrywaniu tej
zawłaszczonej roli jeden niewygodny świadek – rotmistrz
Witold Pilecki. Dlatego zginął.
Swoje Raporty Witold Pilecki kończy słowami:
Nie to jest ważne, co napisałem dotychczas na tych kilkudziesięciu stronach, szczególnie
dla tych, co będą je czytać li tylko
jako sensację, lecz tutaj chciałbym pisać tak wielkimi literami,
jakich nie ma, niestety, w maszynowym piśmie, żeby te wszystkie
głowy, co pod pięknym przedziałkiem mają wewnątrz przysłowiową wodę i matkom chyba
tylko mogą dziękować za dobrze
sklepione czaszki, że owa woda
im z głów nie wycieka – niech
się trochę zastanowią głębiej nad
własnym życiem, niech się rozejrzą po ludziach i zaczną walkę
od siebie, ze zwykłym fałszem,
zakłamaniem, interesem podtasowanym sprytnie pod ideę,
prawdę, a nawet wielką sprawę.
(„Rotmistrz Pilecki. Raporty z Auschwitz”, Wydanie
I, Capital Sp. z o.o. 2016 str. 354)
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PKS Piastovia
Piastów

Zanim wybiegną na boiska...
Do inauguracji rozgrywek piłkarskich z udziałem piastowskich drużyn mamy jeszcze trochę czasu, ale już
teraz warto przypomnieć sobie czego Piast i Piastovia dokonały jesienią oraz czego możemy spodziewać się wiosną.

Dobrze zagrać na wiosnę
Po
rundzie
jesiennej II ligi kobiet piastowianki zajmują dopiero siódme
miejsce w tabeli z przeciętnym dorobkiem 13 punktów
zdobytych w 11 meczach.

MKS Piast Piastów
Czy będzie awans na jubileusz?

To zaledwie połowa punktów zdobytych przez liderów rozgrywek,
drużyny Stomilu Osztyn i MUKS
Tomaszów Mazowiecki. Kibice PKS
Piastovia liczą na dużo lepszą grę
drużyny w rundzie wiosennej, która rozpocznie się za dwa miesiące.
Pierwszy mecz rundy
wiosennej II ligi Piastovia zagra
na początku kwietnia (1 lub 2)
w Ząbkach z miejscową Ząbkovią (czwarte miejsce w tabeli
ze zdobytymi 20 punktami). Tydzień później w Piastowie podejmie drużynę Jantaru z Ostrołęki (miejsce ósme, 12 punktów).

Piłkarze trenera Macieja Soroki są wiceliderem ligi
okręgowej. Po bardzo dobrej
rundzie jesiennej kibice Piasta
liczą na równie udaną wiosnę
i upragniony awans do IV ligi.

fot. MKS Piast

terminarz kolejnych meczów:

Łatwo z pewnością nie będzie, ale
liczymy na nadzwyczajną mobilizację by powrót po latach do IV ligi
uświetnił przypadający w tym roku
piękny jubileusz 85-lecia klubu.
Przypomnijmy, ze MKS
Piast w 15 meczach rundy jesiennej ligi okręgowej zgromadził 37
punktów (12 zwycięstw, jeden

remis i 2 porażki) z bilansem bramek 30 - 13. Taki sam dorobek
punktowy ma liderująca na półmetku rozgrywek Perła Złotokłos
i zapewne ta właśnie drużyna
będzie głównym rywalem piłkarzy z Piastowa także na wiosnę.
Na trzecim miejscu plasuje się
LKS Chlebnia (34 punkty i naj-

więcej zdobytych goli – aż 43!).
W walce o awans mogą liczyć się
także drużyny Naprzodu Brwinów
(czwarte miejsce) i KS Teresin (piąte). Obie mają już jednak spore
straty do Perły i Piasta – Naprzód
9 punktów, a KS Teresin aż 11.

22/23 kwietnia:
29/30 kwietnia:
6/7 maja:
13/14 maja:
20/21 maja:
27/28 maja:
3/4 czerwca:
10/11 czerwca:
17/18 czerwca:

Helios Białystok – Piastovia
Piastovia- MUKS Tomaszów
Kolejarz Łódź – Piastovia
Piastovia – Forty Piątnica
Piastovia – Stomil Olsztyn
Piastovia – Loczki Wyszków
KU AZS UW Warszawa – Piastovia
KS Teresin – Piastovia
Piastovia – UMKS Zgierz

Masz dla nas temat? Napisałeś felieton o nurtujących Cię sprawach? A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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