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Kilka praktycznych porad jak za-
dbać o swoje ciało w czasie świą-
tecznej konsumpcji.

Bez zgody pracownika firma nie 
potrąci omyłkowo wypłaconej 
pensji.

Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza przyjęło go-
ści z Hanoweru.

W rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego Muzeum Dulag 121 
zaprasza na koncert Huberta 
Bojarskiego

Czytaj więcej - str. 9

Czytaj więcej - str. 16

Czytaj więcej - str. 4

Czytaj więcej - str. 8

Czy w święta da się nie 
przytyć?

Gdy pensja jest zbyt 
wysoka...

Wymiana polsko-
niemiecka

Obrazy niewoli - Obrazy 
wolności

Są pieniądze na kompleksową termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej

Ponad 7,8 mln zł dofinanso-
wania trafi do Piastowa na ter-
momodernizację obiektów uży-
teczności publicznej, w ramach 
unijnego wsparcia z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014-
2020. To kolejne proekologiczne 
działanie władz naszego miasta 
zakładające poszanowanie ener-
gii i środowiska.

W  dniu 21 listopada 2017 r. 
Burmistrz Piastowa Pan Grzegorz 
Szuplewski wraz ze Skarbnikiem 
Miasta Panią Grażyną Wójcik 
podpisali w tej sprawie umowę 
z Zarządem Województwa Ma-
zowieckiego, reprezentowanym 
przez Panią Elżbietę Lanc.

Dzięki wsparciu unijnemu do 
końca przyszłego roku w Piasto-
wie zostanie wykonana komplek-
sowa termomodernizacja ośmiu 
obiektów użyteczności publicz-

Czas Piastowa powoli dobi-
ja do pierwszego roku swojego 
istnienia. Zważywszy na to, ile 
w między czasie działo się w na-
szym mieście (oraz w samej re-
dakcji), możemy śmiało uznać, że 
Czas gna w zawrotnym tempie. 

A zatem po raz pierwszy w na-
szej młodej historii mamy okazję 
życzyć Państwu radosnych, ro-
dzinnych Świat Bożego Narodze-
nia oraz, tradycyjnie hucznego, 
piastowskiego Sylwestra! 

Serdeczne życzenia kierujemy 
do naszych Czytelników, wytrwa-
łych Współpracowników, Przyja-
ciół oraz do wszelkich życzliwych 
nam ludzi.

Do zobaczenia w nowym 2018 
Roku!nej: dwóch szkół podstawowych 

– SP nr 1 i SP nr 2, Miejskiego 
Ośrodka Kultury, dwóch gimna-
zjów - Nr 1 i Nr 2, przedszkola 

i  budynku przy ul. J. Tuwima 4 
oraz Urzędu Miasta Piastów. 

Miejskie docieplenie
Wesołych Świąt! w numerze

J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c z a s

reklama
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dokończenie artykułu - str. 2 redakcja@czaspiastowa.pl

Redakcja Czasu Piastowa
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Wydarzyło się w Piastowie

Miejskie lodowisko powraca!

Piastowscy strażacy ćwiczyli 
w ZAP-ie

Kompleksowa termomodernizacja 
w Piastowie

Wieczorem 5 grudnia, w ra-
mach mikołajkowej imprezy dla 
dzieci i młodzieży wznowiona zo-
stała działalność miejskiego lodo-
wiska. Inauguracji towarzyszyło 
wspólne ubieranie choinki oraz 
konkursy na najpiękniejsze ozdo-
by świąteczne.

Miasto zgłosiło do projek-
tu wszystkie obiekty użytecz-
ności publicznej oraz budynki 
miejskie, których Miasto jest 
właścicielem. Budynki zostały 
wyłonione w wyniku przepro-
wadzonych audytów, m.im. au-

dytu energetycznego mającego 
na celu określić uzyskanie od-
powiedniego poziomu oszczęd-
ności energetycznej zarówno 
ciepłowniczej jak i elektrycznej 
po przeprowadzeniu termomo-
dernizacji. Została wykonana 
ekspertyza budowlana, która 
wykazała budynki w najgor-

szym stanie technicznym. Kry-
teria wyboru projektów przyję-
te przez Komitet Monitorujący 
RPO WM promowało budynki, 
których stan techniczny wyma-
ga gruntownej poprawy oraz 
ilość lokali mieszkalnych. 

W ramach projektu budyn-
ki zostaną ocieplone. Prace 
termomodernizacyjne obej-
mą, m.in. ściany zewnętrzne, 
stropodachy oraz ocieplenie 
podłóg. Poza tym wymienio-
na zostanie stolarka okienna 
i  drzwiowa. Przebudowane 
będą również systemy grzew-
cze i zmodernizowane źródła 
ciepła c.w.u (wymiana źródła 
ciepła) oraz instalacje central-
nego ogrzewania. Natomiast 
oświetlenie zostanie wymienio-
ne na energooszczędne. W mo-
dernizowanych budynkach 
zastosowane będą także insta-
lacje OZE. 

Realizacja inwestycji pozwo-
li nie tylko obniżyć koszty eks-
ploatacji wszystkich budynków, 
ale też zredukuje emisję CO2. 

30 listopada 2017 r. na terenie 
fabryki ZAP SZNAJDER BATERIEN 
S.A. odbyły się ćwiczenia strażac-
kie we współdziałaniu jednostek 
straży pożarnej z okolic naszego 
miasta, Pruszkowa, Raszyna, War-
szawy i Ostrołęki.

Niesłabnąca popularność pia-
stowskiej ślizgawki wskazuje na to, 
że zwyczaj jej grudniowej inaugu-
racji zadomowi się u nas na stałe. 
Przynajmniej taką mamy nadzieję. 

W symulacji akcji gaśniczo-
-ratowniczych uczestniczyło dwa-
naście zastępów straży pożarnej 
z  udziałem około czterdziestu 
strażaków. Działania te odbyły się 
na prośbę Powiatowej Straży Po-
żarnej. 
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Anna LorensAnna Lorens

dokończenie ze str. 1

ogłoszenie zamówione

Bóg się rodzi, moc truchleje...
W radosnym czasie wielkiej tajemnicy Bożego Narodzenia 

składamy Mieszkańcom Piastowa 
najserdeczniejsze życzenia nadziei i pokoju, 

a w nadchodzącym Nowym Roku 2018 wszelkiej pomyślności

Stowarzyszenie Nasz Piastów
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To jubileusz, który w innej niż 
zwykle perspektywie nakazuje 
spojrzeć na rok 2018. Wypełnio-
ny on będzie zapewne wieloma 
uroczystościami, dostojnym ce-
lebrowaniem Historii, radosnym 
świętowaniem wielu ważnych 
wydarzeń. Jestem przekonany, 
że dostarczy nam, ten Nowy Rok, 
wielu powodów do radości z reali-

zacji ważnych, zaplanowanych już 
inwestycji miejskich. Warto jednak 
podjąć jeszcze jedno z zadań, które 
czekają na realizację w Piastowie. 
Zadanie szczególne, bo istotnie 
wpisujące się w historię i tradycję 
naszego miasta – tę najstarszą. 
Stosunkowo niedawno minęła set-
na rocznica wzniesienia willi Ade-
lajda, inaczej zwanej Białym Pała-

cem i  towarzyszących zabudowań 
usytuowanych pomiędzy ulicami 
C. Godebskiego, St. Wyspiańskie-
go i K. Ujejskiego. Wówczas, sto 
lat temu posiadłość należała do 
rodziny słynnego architekta Bru-
nona Paprockiego, który był au-
torem projektu tego niezwykłego 
kompleksu budynków. Brunon Pa-
procki to także jeden z bohaterów 

polskiej niepodległości. Żołnierz 
Legionów, który wrócił z  I wojny 
światowej w stopniu podpułkow-
nika, a po jej zakończeniu pełnił 
także obowiązki w ramach misji 
wojskowych. Rodzina Paprockich 
– Brunon z zoną Adelajdą i ich 
czworo dzieci mieszkali w Piasto-
wie (wówczas jeszcze Utracie) tylko 
kilka lat, bo już w latach dwudzie-
stych posiadłość została sprzeda-
na nowemu właścicielowi, którym 
stało się Wojsko Polskie, a dokład-
nie II Oddział Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego (kontrwywiad). 
Piastowska rezydencja pozostawa-
ła w rękach wojska do wybuchu II 
wojny światowej. Ten dramatyczny 
moment naszej historii oznaczał 
także kres świetności Białego Pa-
łacu. Lata powojenne to stopnio-
wa degradacja tego niezwykłego 
budynku, aż do jego ostatecznego 
upadku w  roku 2013. Przetrwały 
trzy budynki niegdyś oficyn rezy-
dencji Paprockich, ale ich stan tak-

że odbiega od doskonałości. 
Nadarza się zatem szczególna 

okazja do podjęcia idei odbudowy 
Białego Pałacu w roku jubileuszu 
Polskiej Niepodległości. To zada-
nie wpisane jest do dokumentów 
strategicznych Miasta Piastowa. 
Znalazło się m.in. w przyjętym 
w  czerwcu 2008 roku uchwałą 
Rady Miejskiej „Programie Rewita-
lizacji Miasta Piastowa 2007-2013”. 
Jest także ujęte wśród zadań głów-
nych „Gminnego Rewitalizacji Mia-
sta Piastowa 2016+” uchwalonego 
przez Radę Miejską rok temu, 25 
października 2016 roku. Rozpoczę-
liśmy już prace przygotowawcze 
do realizacji idei odbudowy Willi 
Adelajda i rewitalizacji jej otocze-
nia. Po uprzątnięciu rumowiska 
po dawnej rezydencji rodziny Pa-
prockich, zalegającego od czterech 
lat, ogrodzony został teren wokół 
niego. Zlecone jest opracowanie 
techniczne dokumentacji niezbęd-
nej do odtworzenia fundamentów 
budynku. Posłuży ona do uzgod-
nienia działań restauracyjnych 
w tym zakresie, które planujemy 
podjąć w przyszłym roku. Kilka 
miesięcy temu na zlecenie Urzę-
du Miejskiego opracowane zostały 
trzy ekspertyzy dotyczące stanu 
technicznego budynków dawnych 
oficyn przy ul. C. Godebskiego 3. 
Dokumenty te posłużyły do opra-
cowania i złożenia wniosku w ra-
mach programu „Odnowa tkanki 
mieszkaniowej”.  

W przypadku pozytywnego 
rozstrzygnięcia konkursu i uzyska-
nia dofinansowania niezwłocznie 
podejmiemy prace rewitalizacyj-
ne tych budynków. Tak więc wiele 
wskazuje na to, że idea odbudowy 
Białego Pałacu i odnowy jego oto-
czenia w nadchodzącym Roku Stu-
lecia Niepodległości może wreszcie 
doczekać się realizacji. Oby tak się 
stało!

fo
t. 

Pi
as

to
w

sk
ie

 A
rc

hi
w

um
 M

ie
js

ki
e

fo
t. 

Pi
as

to
w

sk
ie

 A
rc

hi
w

um
 M

ie
js

ki
e

reklama

Już za niespełna miesiąc pożegnamy mijający rok 
i powitamy nowy. Tym razem jednak witać będziemy 
rok szczególny, Rok Stulecia Polskiej Niepodległości.

W perspektywie Roku 
Stulecia Niepodległości

ogłoszenie zamówione

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa
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  Piastów odwiedziło 10 uczniów 
i dwoje opiekunów z Niemiec. Było 
to pierwsze tego typu spotkanie 
w  historii szkoły i wszystko wska-
zuje, że będzie początkiem wie-
loletniej przyjaźni między Liceum 
a Szkołą w Hanowerze.
 Pomysłodawcą projektu była 
dyrektor liceum pani Hanna Babi-
kowska, a koordynatorem całego 
przedsięwzięcia pani Dorota Polit, 
nauczyciel języka niemieckiego.
 Pierwsze kontakty ze szkołą 
partnerską w Niemczech miały 
miejsce już w sierpniu, dlatego też 
udało  się zorganizować wymianę 
międzynarodową jeszcze w bie-
żącym roku szkolnym. Tematem 
przewodnim tegorocznego spo-
tkania była Podróż odkrywcza w po-
szukiwaniu różnic i podobieństw 
w krajach Polski i Niemiec, a szcze-
gólnie możliwość swobodnej ko-
munikacji w języku angielskim 
i niemieckim, co pozwoliło dosko-
nalić umiejętności uczniów liceum 
w zakresie znajomości tych języ-
ków.
 Przybyli uczniowie z Niemiec 
zostali zakwaterowani u rodzin 
uczniów liceum. Cały siedmio-
dniowy pobyt obfitował w bardzo 
intensywny program, co pozwoliło 
na pełną realizację celów powyż-

szego projektu.
 Wspólną przygodę młodzież 
rozpoczęła spacerem po War-
szawskiej Starówce i Placu Piłsud-
skiego, którego integralną częścią 
było zwiedzanie Pałacu Kultury 
i uczestnictwo w zmianie warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza. Pierwsze chwile w naszej stoli-
cy wywarły niesamowite wrażanie 
na gościach z Niemiec. Niezwykłe 
emocje wywołała na pewno wizyta 
na Niewidzialnej wystawie, gdzie 
przechodząc po zaciemnionych 
pokojach organizatorzy dostarczy-
li młodym ludziom wielu wrażeń. 
Spacer w całkowitej ciemności po-
zwolił odkryć zupełnie inny świat, 
którego istnienia często nie za-
uważamy i nie jesteśmy świadomi.
 Uczestnicy projektu mieli też 
możliwość poszerzyć swoją wie-
dzę na temat naszej odległej hi-
storii, którą poznali odwiedzając 
Muzeum Żydów Polskich Polin 
w Warszawie,  jak i czasów wo-
jennych, z którymi zapoznała 
ich  wizyta w Muzeum Dulag 121 
w Pruszkowie. Muzeum Polin jest 
nowoczesną instytucją kultury – 
muzeum historycznym. Jest też 
miejscem spotkań tych wszyst-
kich, którzy pragną lepiej poznać 
przeszłość i którzy z historii chcą 

wyciągnąć wnioski z historii oraz 
chcą zmierzyć się ze stereotypa-
mi i stawić czoła współczesnym 
zagrożeniom. Odwiedzając Mu-
zeum Dulag 121 młodzież pozna-
ła relacje byłych więźniów oraz 
osób pomagających w obozie, 
przedstawiające ich osobiste losy, 
doświadczenia i emocje, wzboga-
cone o reprodukcje historycznych 
fotografii, listów, dokumentów, 
autentyczne pamiątki i przedmio-
ty, związane z codziennym życiem 
w nieludzkich warunkach obo-
zu. Misją Muzeum Dulag 121 jest 
pielęgnowanie pamięci, zbieranie 
informacji i popularyzowanie wie-
dzy o losach wypędzonych oraz 
ofiarności i poświęceniu tych, któ-
rzy udzielali im pomocy, a także 
dokumentowanie i popularyzacja 
historii Pruszkowa i okolic.

 Po zaczerpnięciu wiedzy histo-
rycznej przyszedł czas na wydarze-
nia sportowe i naukowe. Ucznio-
wie z Piastowa wraz ze  swoimi 
gośćmi zwiedzili Stadion Narodo-
wy, poznali  historię jego budowy, 
jak i  wszystkie ważniejsze jego 
miejsca użytkowe, w tym lożę, 
stanowisko komentatorskie, salę 
kryształową i szatnie naszych naj-
słynniejszych piłkarzy. PGE Naro-
dowy w Warszawie to miejsce naj-
lepszych wydarzeń sportowych, 
rozrywkowych i biznesowych, 
miejsce organizacji największych 
wydarzeń w Polsce.
 Doznania naukowe młodzi 
ludzie mieli możliwość zdobyć 
w Centrum Nauki Kopernik, gdzie 
każdy we własnym tempie zgłębiał 
tajniki wiedzy z różnych dziedzin. 
Zwieńczeniem wizyty w muzeum 
był pobyt w Planetarium Niebo 
Kopernika, gdzie młodzież obej-

rzała film w języku angielskim „Na 
skrzydłach marzeń”, przedstawia-
jący historię wynalezienia  pierw-
szego samolotu. 
 Uczestnicy wymiany udali się 
też na wycieczkę wyjazdową, 
w której  ważne miejsce miało 
zwiedzanie przepięknej Starówki 
w Toruniu. Poznawaniu historii 
i  zabytków tego pięknego miasta 
towarzyszyła też niecodzienna 
lekcja historii. Młodzież zobaczyła 
zbiory Fundacji Generał Elżbiety 
Zawackiej, Archiwum i Muzeum 
Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Służby Polek. Pani 
Generał Elżbieta Zawacka była 
żołnierzem KG ZWZ-AK, powstań-
cem warszawskim, emisariuszką 
Komendanta Głównego ZWZ do 
Sztabu Naczelnego Wodza w Lon-
dynie, jedyną kobietą wśród 316. 
cichociemnych, więźniem okresu 
stalinowskiego, wybitnym andra-
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Między 18 a 25 listopada 2017r. społeczność Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Piastowie gościła w murach swojej szkoły młodzież 
z partnerskiej szkoły w Hanowerze.

Wymiana polsko- 
niemiecka w Mickiewiczu
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gogikiem a przez wiele lat bardzo 
aktywnie działała też społecznie. 
Uczestnicy wycieczki wzięli udział 
w szerokiej prezentacji sylwetki  
Elżbiety Zawackiej, której 18 li-
stopada 2008 roku Rada Miejska 
w Piastowie przyznała tytuł Hono-
rowy Obywatel Miasta Piastowa. 
 Szczególną okazją do integra-
cji była wizyta w toruńskim  Ży-
wym Muzeum Piernika, które jest 
pierwszą tego typu interaktywną 
placówką w Europie, gdzie po-
znaje się  tradycję wypieku toruń-
skiego piernika, historię miasta, 
średniowieczną kulturę i język 
w  niezwykłej atmosferze i z hu-
morem. Uczniów zaciekawiła sta-
ra polszczyzna i oryginalne stroje 
piekarzy. Za kunszt i fachowe wy-
pieki uczniowie otrzymali oficjalny 
list mistrzowski z gratulacjami. 
 Jedną z najważniejszych części 
wymiany było uczestniczenie we 
wspólnych zajęciach w piastow-
skim liceum.  Niemieccy uczniowie 
brali udział m. in. w zajęciach języ-
ka angielskiego i matematyki dwu-
języcznej, gdzie mieli możliwość 
porównana swojej edukacji z sys-
temem edukacji w Polsce. Ucznio-
wie piastowskiego LO od dwóch 
lat intensywnie współpracują z Po-
litechniką Warszawską. W ramach 
tej współpracy uczestniczyli razem 
z gośćmi w anglojęzycznych semi-
nariach z zakresu chemii medycz-
nej na Wydziale Technologii Che-
micznej Politechniki Warszawskiej.

 Podczas wizyty niemieckich 
gości w Polsce były też chwile na 
rozrywkę i ostrą rywalizację spor-
tową. Młodzi ludzie wybrali się 
razem w kręgielni, gdzie drużyny 
polsko- niemieckie wraz z opieku-
nami próbowały swoich sił w strą-
caniu kolejnych kręgli. 
 W ramach kolejnej lekcji historii 
uczestnicy projektu odwiedzili też 
Muzeum Pałac w Wilanowie, gdzie 
zobaczyli jego dekoracje i dzieła 
sztuki, ogrody i rzeźby w parku, 
a także liczne budowle i pomniki 
wznoszone tu od 1677 roku. Rezy-
dencja zachowała ślady dawnych 
mieszkańców, ich zaintereso-
wań i obyczajów, a także kolekcję 
dzieł sztuki, które tu gromadzili. 
Muzeum wilanowskie jest naj-

starszym polskim muzeum sztu-
ki. Zostało założone w 1805 roku 
z inicjatywy ówczesnych właścicieli 
Aleksandry i Stanisława Kostki Po-
tockich. Muzeum regularnie or-
ganizuje wystawy, prowadzi dzia-
łalność naukową i dydaktyczną, 
jest też członkiem ARRE – Stowa-
rzyszenia Europejskich Rezydencji 
Królewskich.
 Po podsumowaniu i refleksji, 
a  także próbie odpowiedzi na py-
tanie o najcenniejsze chwile z pro-
jektu, okazało się, że największy 
zachwyt wśród naszych zachod-
nich gości budzi  polska gościn-
ność i życzliwość. Pożegnaniom 
towarzyszyły ogromne wzrusze-
nia i łzy. Młodzież z LO w Piasto-
wie czeka teraz z niecierpliwością 
na wyjazd na początku marca do 
Hanoweru. Część uczniów planuje 
wcześniejsze wizyty u poznanych 
kolegów już podczas najbliższych 
ferii zimowych. Jednym z celów re-
alizowanej wymiany była integra-
cja młodzieży z Polski i Niemiec. 
Nauczyciele z liceum w Piastowie 
chcieli, aby poprzez różnorodne 
projekty młodzi ludzie poznali się 
i doświadczyli życia codziennego 
w kraju sąsiada. LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Mickiewi-
cza realizuje tego typu projekty 
w celu wspierania dwujęzyczności 
wprowadzonej od ubiegłego roku 
w szkole. Wszystkie spotkania, 
wykłady, warsztaty, zajęcia w szko-
łach oraz praca przewodników 
odbywały się w języku angielskim. 
Szkoła rozpoczęła więc inten-
sywną lekcję praktycznej nauki 
dwujęzyczności, która skutecznie 
doskonali umiejętności językowe, 
poszerza horyzonty i jednocze-
śnie prowadzi skuteczne budo-
wanie kompetencji społecznych. 
Takie przeżycia prowadzą często 
do przedłużenia znajomości po 
wspólnym projekcie - do prywat-
nych odwiedzin, korespondencji 
mailowej itp. - i o to właśnie cho-
dzi!
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ogłoszenie zamówione

Słowo staje się ciałem 
i zamieszkuje wśród nas...

Gdy nadchodzi czas radosnego świętowania 
tajemnicy Bożego Narodzenia 

życzymy Mieszkańcom Piastowa 
i Powiatu Pruszkowskiego 

wszelkiej pomyślności i rodzinnego ciepła.  
Niech nadzieja, którą przynosi na świat 

nowonarodzony Zbawiciel 
umacnia nas i dodaje sił w Nowym Roku 2018

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
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Stara Baśń…

 Dawno, dawno, dawno, bo 
ćwierć wieku temu, pamiętnego dnia 
7 listopada 1992 roku cztery damy: 
Barbara Ciesielska, Maria Rybus, 
Elżbieta Szulc i Barbara Zarzycka 
z troski o godny i aktywny żywot dla 
swoich wyjątkowych dzieci założyły 
Fundację Otwartych Serc. Jako, że 
same otwarte serca i umysły miały, 
połączyły swe siły 7 listopada 1992 
r. z pewnym polskim Stowarzysze-
niem, co się Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym nazywało. Od tamtej 
chwili czterem zacnym niewiastom 
i wielu innym poczciwym ludziom 
cel przyświecał ważny: potrzeba 
zorganizowania pomocy osobom 
niepełnosprawnym w zakresie re-
habilitacji społecznej i zawodowej. 
Cel ten połączył wiele rodzin i wiele 
szlachetnych serc. Łączy aż po dzień 
dzisiejszy.

 Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną (dawniej PSO-
UU) jest organizacją pozarządową, 
niedochodową i samopomocową. 
Reprezentuje interesy, wypowiada 
się oraz działa na rzecz i w imie-
niu osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w Polsce, ich rodzin 
i opiekunów.
 Misją Stowarzyszenia jest dba-
nie o godność, szczęście i jakość 
życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich równoprawne 
miejsce w rodzinie i w społeczeń-
stwie, wspieranie rodzin osób 
z  niepełnosprawnością intelektu-
alną we wszystkich obszarach ży-
cia i sytuacjach, zwłaszcza w ich go-
towości niesienia pomocy innym. 
Celem zaś jest działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną, 
tworzenie warunków przestrze-
gania wobec nich praw człowieka, 
prowadzenie ich ku  aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym 
oraz wspieranie ich rodzin.
 Pierwszym ośrodkiem zorga-
nizowanym i prowadzonym przez 
Koło wspólnie z Fundacją Otwar-
tych Serc było Ognisko Terapeu-
tyczno-rehabilitacyjne z siedzibą 
w Pruszkowie przy ul. Księcia Józe-
fa 1. Placówka została uruchomio-
na w dniu 4 stycznia 1993 roku dla 
10 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. W 1994 r. Ognisko 
zostało przekształcone w  Warsz-
tat Terapii Zajęciowej „Ognisko”, 
którego uroczyste otwarcie na-
stąpiło 1 lipca 1994 r. w nowej 
siedzibie przy ul. Przemysłowej 
31 w Pruszkowie. Liczba osób nie-
pełnosprawnych uczęszczających 
do WTZ „Ognisko” zwiększała się 
stopniowo i tak w roku 1996 wy-
nosiła 25 osób, w 2004 roku – 30 
osób a od 2012 roku – 35 osób 
z  niepełnosprawnością intelek-
tualną. W dniu 15.03.2005 r. pla-
cówka została przeniesiona do ko-
lejnej siedziby, przy ul. 3 Maja 56 
w Pruszkowie, w której funkcjonu-
je do dzisiaj.
 Kolejnym działaniem Koła 
w  Pruszkowie było zorganizowa-
nie i prowadzenie Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Na 
Górce”. 1 września 1997 r., został 
uruchomiony z siedzibą przy ul. 
Rynek 14 w Brwinowie Środowi-
skowy Dom Samopomocy „Na 
Górce” dla 15 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Liczba 
osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie objętych pomocą Środowi-
skowego Domu Samopomocy „Na 
Górce” zwiększyła się w roku 1999 
do 20 osób a od grudnia 2014 r. 

do 25 osób. W dniu 1 lipca 2016 r. 
placówka została przeniesiona do 
nowej siedziby przy ul. 3 Maja 56 A 
w Pruszkowie, w której funkcjonu-
je do dzisiaj.
 W marcu 1998 roku Koło 
w  Pruszkowie uzyskało osobo-
wość prawną, co znacznie pod-
niosło rangę i usprawniło pracę 
Zarządu Koła. W 2007 r. wobec 
pozytywnej oceny Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej pruszkowskie 
Stowarzyszenie uzyskało status 
organizacji pożytku publicznego 
(OPP). Koło w Pruszkowie pro-
wadzi działalność „non profit” na 
rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w zakresie ich reha-
bilitacji społecznej, zawodowej, 
kulturalnej, psychologicznej i ru-
chowej.
 Koło w Pruszkowie od 25 lat 
realizuje działania mające na celu 
wyrównywanie szans osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. 
Tworzy warunki przestrzegania 
wobec nich praw człowieka zgod-
nie z Konwencją ONZ ratyfikowa-
ną przez Polskę. Stoi na straży 
ludzkiej godności osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną oraz 
pilnuje i walczy o przestrzeganie 
prawa do życia, zdrowia, edukacji 
życia rodzinnego w otwartym śro-
dowisku, do równości wobec pra-
wa, do wolności wypowiedzi i swo-
body wyrażania poglądów. Koło 
w Pruszkowie na przestrzeni swo-
jej działalności udzieliło i udziela 
wsparcia ok. 100 osobom niepeł-
nosprawnym oraz ich rodzinom. 
Podejmuje działania w kierunku 
tworzenia warunków dla uczest-
nictwa w życiu społecznym przez 
osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną w strukturach lokalnych; 
gminnych i powiatowych.
Zdolność tworzenia więzi, umie-
jętność współdziałania i wspólne 
rozwiązywanie problemów jest na 
wagę złota. Dlatego Koło PSONI 
w Pruszkowie aktywnie współpra-
cuje z samorządami miasta Po-
wiatu Pruszkowskiego, w szczegól-
ności z Pruszkowem, Brwinowem 
i Piastowem, z których to terenów 
pochodzi większość uczestników 
WTZ i ŚDS.
 Koło PSONI w Pruszkowie jako 
organizacja Pożytku Publicznego 
zbiera pieniądze na swoją działal-
ność Statutową z 1% podatku. Ty 
też możesz nas wspomóc.

Andrzej Falkowski

Członek Zarządu Głównego PSONI

25 lat Koła Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Pruszkowie

felieton
ogłoszenie zamówione

Piastowski orszakTrzech Króli
06 STYCZNIA 2018 ROKU

Już po raz trzeci ulicami naszego miasta przejdzie 
królewski pochód towarzyszący biblijnym Mędrcom!

Tym razem Trzej Królowie zawitają do Parafii pw. 
Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie

Przebieg wydarzenia:

- zbiórka: godz. 10:15 (na placu Liceum Ogólnokształcącego im. F. 
Nansena) ul. Namysłowskiego 11

- przejdziemy ulicami: Piłsudskiego, Dąbrowskiego i Ogińskiego

- po drodze czeka nas spotkanie z Herodem oraz wiele inscenizacji 
tematycznych przygotowanych przez piastowskie dzieci i młodzież

- uroczysta Eucharystia kończąca wydarzenie 
w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 11:30

Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców 
naszego miasta, a w szczególności całe RODZINY!!!

Organizatorzy:

Stowarzyszenie NASZ PIASTÓW,  
Parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie

Współorganizatorzy:

Miasto Piastów,  Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, 
Grupa Creative, Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi



Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego rozpoczynają się w wal-
czącej we wrześniu 1939 roku Warszawie. Tuż przed kapitulacją, 
w nocy z 26 na 27 września utworzona zostaje Służba Zwycięstwu 
Polski, tajna organizacja wojskowa mająca kontynuować walkę z na-
jeźdźcami. Kilka tygodni później ( 13 listopada 1939 roku) SZP prze-
kształcona zostaje w Związek Walki Zbrojnej, a później – 14 lutego 
1942 roku w Armię Krajową. Krótki opis okoliczności powstania SZP 
– ZWZ – AK znaleźć można m.in. w Wikipedii: 

Propozycje kontynuacji walki i oporu metodami konspiracyjnymi 
sformułowano na spotkaniach między władzami cywilnymi Warszawy 
(prezydentem Stefanem Starzyńskim, Radą Obrony stolicy i gen. Ju-
liuszem Rómmlem (dowódca obrony Warszawy - 25 września). Brał w 
nich udział gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. W międzyczasie gen. 
Rómmel otrzymał od Naczelnego Wodza pełnomocnictwo dowodzenia 
na terenie całego kraju. Gen. Tokarzewski zaproponował, aby w związku 
z powyższym to pełnomocnictwo gen. Rómmel przekazał jemu, w celu 
zorganizowania zakonspirowanych agentur bądź delegatur wojskowo-
-politycznych państwa polskiego. Efektem tego był rozkaz gen. Rómmla: 
Dane mi przez Naczelnego Wodza w porozumieniu z Rządem peł-
nomocnictwo dowodzenia w wojnie z najazdem na całym obszarze 
Państwa, przekazuję gen. bryg. Michałowi Tadeuszowi Tokarzew-
skiemu-Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki 
o utrzymanie niepodległości i całości granic. – J. Rómmel, gen. dyw.
(AK w dokumentach 1939-1945, t. 1, s. 2; SBN 950134805, Gryf Prin-
ters Ltd., London, 1970).

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powsta-
ła w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski 
– konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca to-
czyć walkę przeciw okupantom. 13 listopada 1939 
roku została przekształcona w Związek Walki Zbroj-
nej (ZWZ), podlegający Rządowi RP na uchodźstwie. 
W  ten sposób zachowano ciągłość polityczno-woj-
skowej kontynuacji władz Rzeczypospolitej Polskiej 
i pośredni wpływ władz państwowych na sytuację 
w kraju. 10 października 1939 roku w Warszawie 
miało miejsce pierwsze posiedzenie Głównej Rady 
Politycznej przy SZP, będącej reprezentacją 4 przed-
wojennych stronnictw antysanacyjnych. W lutym 
1940 roku Główna Rada Polityczna przekształciła 
się w Polityczny Komitet Porozumiewawczy.14 lute-
go 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształ-
cił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jej komendantem 
głównym został generał Stefan Rowecki, w kampanii 
wrześniowej dowódca Warszawskiej Brygady Pan-
cerno-Motorowej, autor wojskowego podręcznika 
walk ulicznych. Utworzenie AK miało służyć scaleniu 
wszystkich grup wojskowych, podległych do tej pory 
różnym, podziemnym ugrupowaniom politycznym, 
w jedną organizację podległą rządowi RP na uchodź-
stwie. Jesienią 1941 roku do ZWZ należało 40 tysię-
cy żołnierzy, pod koniec 1942 roku AK liczyła ich już 
około 200 tysięcy. Była największą podziemną armią 
w okupowanej Europie. Jednakże większość żołnie-
rzy nie przeszła regularnego szkolenia, a w dodatku 
mieli oni zaledwie 53 tysiące sztuk broni (z czego tyl-
ko 6% broni maszynowej).

CZAS
POZNAJ SWOJE

MIEJSCE PIASTOWA
/ czaspiastowa

Pod okupacją. 
Dalsza walka: SZP-ZWZ-AK

Historia ilustrowana cz. I

I

IIII V

Michał Tokarzewski-Karaszewicz
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„Jowisz”, czyli narodziny 
piastowskiej konspiracji

Bardzo szybko, bo już 6 listopada 1939 roku wojskowe struktury 
konspiracyjne zostały zawiązane w Piastowie. Stało się tak za spra-
wą placówki „Jowisz” Związku Odbudowy Rzeczypospolitej, jednej 
z większych tajnych organizacji niepodległościowych działających 
w pierwszych miesiącach okupacji. W monumentalnej, świetnie 
udokumentowanej pracy pt. „Trwaliśmy przy tobie, Warszawo” au-
torstwa Zdzisława Zaborskiego, Władysława Wrotniaka, Jana Cier-
lińskiego i Zofii Łosiewicz-Chmurowej zawarty jest opis powstania 
piastowskiej placówki Polskiego Państwa Podziemnego. 

Placówka „Jowisz” obejmowała teren gminy Piastów z centralną czę-
ścią piastowskich osiedli oraz z przyległymi wsiami: Zdziary, Bąki i Kono-
topa”. Działalność konspiracyjna Placówki rozpoczęła się w dniu 6 listo-
pada 1939 roku, kiedy zaprzysiężono pierwsze sześć osób w obecności 
kpt. Zdzisława Szymborskiego „Skowrona” – przedstawiciela Komendy 
Głównej Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR). Grupa ta przystąpi-
ła do prac organizacyjnych na terenie Piastowa Była to Placówka wcho-
dząca w skład organizacji ZOR, obejmująca  struktury cywilne i wojsko-
we. Komendantem jej został ppor. Jan Sadowski ”Suzin”, a jego zastępcą 
Józef Woroniecki „Wrona”. W odróżnieniu od Placówki „Kordian” w Ur-
susie, podporucznik Jan Sadowski rozpoczął konstruowanie swej Pla-
cówki „Jowisz” od budowani silnej jednostki wojskowej, pozostawiając 
sprawę działalności cywilnej na uboczu. W okresie od maja 1940 do 
połowy 1941 roku została utworzona 7 kompania wchodząca w skład III 
batalionu ZOR. Dowódcą jej został również ppor. Jan Sadowski „Suzin”, 
a jego zastępcą ppor. Jan Gmaj „Kania”. Za niektóre działy służby cywil-
nej byli odpowiedzialni: 

- za informację – Jerzy Szubert „Mirża” i Zenon Jaworski „Kogut”
- za propagandę – Czesław Sitkiewicz  „Szczerba”
- za walkę cywilną – Władysław Samoraj  „Ul”
- za służbę zdrowia – dr Mieczysław Kosiński „Jowisz”
Kapelanem placówki i kompanii był ks. Jan Połomski „Wikary”.                                                

(„Trwaliśmy…”, wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza 
w Pruszkowie 2008, str. 91).

Odpowiedzi na pytanie dlaczego ppor. Jan sadowski skupił się na 
budowie struktur wojskowych, pozostawiając niejako „na bocznym 
torze” podziemnej struktury cywilnej powinniśmy chyba szukać 
w życiorysie dowódcy kompanii „Jowisz”. Przypomnijmy zatem syl-
wetkę „Suzina” (za www.piastow.pl)

Urodził się 10.04.1912 
r. w Mariampolu. W Pia-
stowie mieszkał od 1935 
r. przy ul. Dworcowej. 
Ostatnie lata życia spę-
dził w Pruszkowie przy 
Al. Wojska Polskiego.

  
W wieku dziesięciu 

lat związał się z ruchem 
harcerskim, fenome-
nem odrodzonej Polski. 
W szkole średniej w 7 
Suwalskiej Drużynie im. 
Adama Mickiewicza. 
Przed II wojną światową służył w Korpusie Ochro-
ny Pogranicza. Jako podporucznik rezerwy został 
przydzielony do elitarnego 36 pułku piechoty Le-
gii Akademickiej. W czasie wojny obronnej 1939 r. 
przeszedł szlak bojowy z brygadą górską „Kraków”. 
Walczył pod Myślenicami, Dobrzycami, Wiśniczem, 
Bochnią i w okolicach Tarnowa. Pułkownik w stanie 
spoczynku.

Po kapitulacji wrócił do Piastowa i nawiązał kon-
takt ze Związkiem Obrońców Rzeczypospolitej. Póź-
niej był współtwórcą i dowódcą najliczniejszego 
oraz najlepiej wyposażonego oddziału podziemne-
go w mieście - 7 kompanii Armii Krajowej „Jowisz”, 
a tym samym nieformalnym dowódcą wojskowym 
Piastowa o pseudonimie „Suzin”. To właśnie w Jego 
oddziale powstała idea podziemnej produkcji pisto-
letów maszynowych typu „Sten”, którą z powodze-
niem realizował inny honorowy obywatel Piastowa 
Józef Kapler, ps. „Jutka”. Oddział położył także wybit-
ne zasługi przy organizacji i obsłudze bazy radiowej 
dalekiego zasięgu, a także szkoleniu podchorążych.

Po zainstalowaniu się w Polsce władzy komu-
nistycznej został aresztowany. Gdy wyszedł z wię-
zienia, rozpoczął wieloletnią pracę nad scaleniem 
środowiska kombatanckiego z Akowskim rodowo-
dem. Działał także w ZBoWiD-zie, był powiatowym 
komendantem tej organizacji. Równocześnie pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Upamiętnia-
nia i Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej. Po upad-
ku PRL-u współorganizował Koło Nr 6 Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pruszkowie i zo-
stał jego pierwszym prezesem. Prezesował także Sto-
warzyszeniu Weteranów Polskich Formacji Granicz-
nych.
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Niezwykle spektakularnym działaniem kompanii „Jowisz” w Pia-
stowie była produkcja polskich stenów, pistoletów maszynowych  
wzorowanych na stenach MKII produkcji angielskiej. Oryginalna 
broń angielska pochodziła ze zrzutów. Jak się szacuje, do żołnierzy 
polskiego podziemia trafiło ich ok. 11 tysięcy. Polska produkcja ste-
nów prowadzona była w 23 zakładach,  przede wszystkim w Suche-
dniowie i w Krakowie, w większości bardzo małych, ze względów 
bezpieczeństwa. Jak wspomina w książce „Polska Walcząca” jej au-
tor Jerzy Slaski, Produkcja peemów – i to na znaczną skalę – była pro-
wadzona także w zakładach: Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka” w Warszawie 
przy ul.Grzybowskiej 23, pracujących na rzecz Kedywu (dowódca zespo-
łu Józef Kapler, ps.”Jutkiewicz”). Według niektórych przekazów właśnie 
stamtąd, a nie z Suchedniowa, pochodziły pierwsze 3 steny rodzimej 
produkcji, demonstrowane już na Wielkanoc 1943 r. (J.Slaski „Polska 
Walcząca”, Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1990, str. 168). 

To właśnie ta inicjatywa bezpośrednio wiąże się z produkcja ste-
nów w Piastowie. Zorganizowana tu tajna fabryka broni powstała 
z inspiracji zbrojmistrza i rusznikarza kompanii „Jowisz” ppor. Józefa 
Kaplera „Jutkiewicza”, który opracował plany konstrukcyjne pistole-
tu, i zorganizował produkcję stenów. Kim był Józef Kapler? Z biografii 
późniejszego Honorowego Obywatela Miasta Piastowa zamieszczo-
nej na stronie www.piastow.pl możemy się dowiedzieć, że inspiracje 
patriotyczne i system wartości czerpał z harcerstwa. Tak to kiedyś sam 
określił w wywiadzie udzielonym Krystynie Zienkiewicz: Wszystko co jest 
we mnie najlepszego i miłość ojczyzny zawdzięczam harcerstwu, a kon-
kretnie mojej wychowawczyni ze szkoły powszechnej - Jadwidze Jurgie-
lewiczównej. 

Steny dla „Kedywu”

Jan Sadowski zapisał piękną kartę spółdzielcy. Jesz-
cze przed II wojną światową współtworzył w Piastowie 
Spółdzielnię Spożywców „Społem”, opartą na wypró-
bowanych działaczach miejscowego harcerstwa. Spół-
dzielnia znakomicie rozwijała się w czasie okupacji 
niemieckiej zapewniając podstawy bytowe licznym 
piastowianom oraz szczególnie cenne legalne zatrud-
nienie członkom zbrojnego podziemia. Po wojnie był 
kierownikiem Wydziału Artykułów Spożywczych „Spo-
łem” w powiecie pruszkowskim.Przez kilka kaden-
cji pełnił mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej 
w  Pruszkowie. Był m.in. wiceprzewodniczącym Rady, 
przewodniczącym Komisji Handlu i Komisji Rolnictwa. 
Aktywnie działał w Pruszkowskim Towarzystwie Kultu-
ralno-Naukowym, pełnił funkcję prezesa, a następnie 
prezesa honorowego. Był znanym w okolicy czcicielem 
Najświętszej Maryi Panny. Niestrudzenie pielgrzymo-
wał do Częstochowy (37 razy!) i Wilna.Został odznaczo-
ny m.in.: Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Komandor-
skim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem za 
Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Złotym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Rozetą-Miecza-
mi do Krzyża za Zasługi dla ZHP.Honorowe Obywatel-
stwo Miasta Piastowa otrzymał w 1985 r. Był także ho-
norowym obywatelem Sejn, nadano Mu także Medal 
za Zasługi dla Miasta Pruszkowa.

Jan Sadowski był przede wszystkim harcerzem 
i zawodowym wojskowym. Budując struktury kon-
spiracyjnego podziemia w Piastowie skupił się za-
tem na walce zbrojnej w niej upatrując najkrótszej 
drogi do odzyskania niepodległej Ojczyzny. Co 
oczywiście nie znaczy, że odrzucał znaczenie walki 
cywilnej w ramach Polskiego Państwa Podziemne-
go. Po prostu uznał, że priorytetem jest struktura 
wojskowa, na której doskonale się znał, a czego do-
wodem jest imponujący rozwój kompanii „Jowisz” 
w Piastowie.

Józef Kapler



mina „Jutkiewicz” - nasłuchującego, zecera mechani-
ka, drukarza, wejście do studni przykrywałem deklem, 
zasypywałem ziemią i na całość zasuwałem płytę, na 
której chowałem świniaka. Wszystko było tak dobrze 
zakonspirowane, że nikomu nie przyszło do głowy, 
że w podziemiach komórki coś się dzieje. Wentylacja 
była połączona z piecem kaflowym w pokoiku dziad-
ka Mieszczerskiego, który modlił się lub odpoczywał. 
Mnie polecono przeprowadzić się tam z rodziną i ży-
wić dziadka. Pewnego dnia dowódca, Janek Sadowski, 
przyniósł mi uszkodzony pistolet „Walter”. Naprawiłem 
go i ukryłem w murze na strychu tego niepozornego 
domku. Również „Biuletyny Informacyjne” ukrywałem 
w ścianie przed ich rozprowadzeniem przez łącznicz-
ki. Po jakimś czasie było to już prawdziwe archiwum: 
ulotki, oryginalne rozkazy „Grota” oraz arsenał: gdzieś 
wykopane i przeze mnie konserwowane „kbk” oraz co-
raz więcej broni krótkiej: „visy”, a nawet „colt”. Sprawa 
papieru dla drukarni została załatwiona w ten sposób, 
że szef 7. kompanii Felicjan Zaborowski ps. „Pieniążek” 
oraz kpt. Sadowski „Suzin”, założyli przy Dworcowej 
w Piastowie Spółdzielnię Spożywców, która pomagała 
niektórym ludziom w przeżyciu i w której prowadzono 
też tajne nauczanie. Prowadził je również Józef Kapler. 
Harcerska młodzież uczyła się obchodzić z bronią, po-
znawała historię Polski, tradycje patriotyczne, zasady 
konspiracji. Chcąc mieć wystarczającą ilość papieru, 
„spółdzielcy” wynajęli pomieszczenie w komórce nad 
bunkrem jako magazyn papieru, rzekomo dla pako-
wania towarów.

Do 1 sierpnia 1944 roku wyprodukowano w fa-
bryce kierowanej przez Józefa Kaplera 188 stenów. 
Broń ta była wysoko ceniona przez żołnierzy pol-
skiego podziemia jako bardzo dobra w warunkach 
walk ulicznych.

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszel-
kie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt: 
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Ona założyła drużynę harcerską nr 31. Ukończył sławną technicz-
ną Szkołę Konarskiego w Warszawie. Studiował na tajnych komple-
tach prowadzonych przez Politechnikę Warszawską - 2 lata na Wy-
dziale Lotniczym i rok na Wydziale Elektrycznym. Kiedy rozpoczęła się 
okupacja niemiecka, już w listopadzie 1939 r., został zaprzysiężony 
w Warszawie jako żołnierz podziemia ps. „Jutkiewicz”, „Jutka”. Służył 
w reorganizujących się i wywodzących z siebie formacjach: Polskim 
Związku Powstańczym, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, w od-
dziale „Broda-53”. Później, jako mieszkaniec Piastowa, przydzielony 
został do 7 kompanii VI Rejonu kryptonim „Jowisz”, gdzie pełnił funk-
cję zbrojmistrza w stopniu podporucznika. Równolegle prowadził 
druk i kolportaż tajnej prasy, szczególnie „Biuletynu Informacyjnego”

Pomysł zorganizowania produkcji w Piastowie uzyskał akcep-
tację ppor. Jana Sadowskiego i władz zwierzchnich placówki „Jo-
wisz”. Jak powstała tajna drukarnia i strzelnica kierowane przez 
Józefa Kaplera możemy dowiedzieć się z artykułu „Polskie steny 
z hitlerowskiej fabryki” autorstwa Grażyny Dziedzińskiej opubli-
kowanego w Naszym Dzienniku 21 czerwca 2003 r. 

W Piastowie, przy ul. Brandta 11, mieszkał sybirak, Włodzimierz 
Mieszczerski, samotny starszy pan, który był generałem w carskiej 
armii w Sewastopolu - opowiada Józef Kapler. - Do jego parterowe-
go domu przylegała komórka o 2 pomieszczeniach. W tym większym 
wykopaliśmy z Felkiem i Mietkiem Sałkiem (moim uczniem zawodu 
u  Jarnuszkiewicza) bunkier, który przykryto deskami i około me-
trową warstwą ziemi. Wejście do bunkra znajdowało się w drugim 
pomieszczeniu komórki. Trzeba było przedostać się przez studnię i 
przejść po drabinie.W tym dobrze oszalowanym schronie na przeło-
mie 1942 i 1943 r. urządzono strzelnicę dla pm-ów. Zainstalowano 
tam też odbiornik radiowy i powielacz, a w 1944 r. nawet drukarnię 
płaską, pedałową, ewakuowaną po „wsypie” jakiejś tajnej drukarni 
w Warszawie. Odbijano na niej komunikaty z nasłuchu, które roz-
rosły się do „Biuletynu Informacyjnego” i były kolportowane przez 
łączniczki pani Krygier. - Po wpuszczeniu obsługi drukarni - wspo-



Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce 
na Twoje ogłoszenie!

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:
reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu gra-
ficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze, tel: 
601 730 670

Trener Personalny z wieloletnim doświadczeniem, Piastów, 
tel: 511 201 869

USŁUGI

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

Napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Profesjonalny montaż klimatyzacji, tel: 696 04 40 04

Wynajmę na biuro lub inną nieuciążliwą działalność 
w domku, pow. 30-50 m, tel. 694 822 461

NIERUCHOMOŚCI 
W PIASTOWIE

komunikaty / ogłoszenia
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?



Bez zgody pracownika firma nie potrąci omyłkowo 
wypłaconej pensji

Gdy pensja jest zbyt 
wysoka...

 Zdarza się, że firma omyłkowo 
wypłaca pracownikowi wynagro-
dzenie w zawyżonej wysokości. 
Powody takiego błędu mogą być 
różne. Czasem jest to błąd sys-
temu informatycznego. Czasem 
natomiast niedopatrzenie osoby 
zajmującej się w firmie ustala-
niem wysokości i wypłatą pensji. 
W  praktyce w takim przypadku 
pojawia się wątpliwość szefa. Czy 
może on odzyskać nadpłatę w dro-
dze jednostronnej czynności, np. 
poprzez potrącenie jej z następne-
go wynagrodzenia podwładnego, 
czy też jedyną możliwością docho-
dzenia nadpłaconej sumy jest dro-
ga sądowa.

 
 

 Zgodnie z Kodeksem pracy, 
pracodawca może bez zgody pod-
władnego potrącić z jego wyna-
grodzenia jedynie ściśle określone 
kwoty. Są to sumy egzekwowane 
na mocy tytułów wykonawczych 
na zaspokojenie świadczeń ali-

mentacyjnych, sumy egzekwo-
wane na mocy tytułów wyko-
nawczych na pokrycie należności 
innych niż świadczenia alimenta-
cyjne, zaliczki pieniężne udzielo-
ne pracownikowi oraz określone 
kary pieniężne. Inne kwoty -  do 
których należałoby zaliczyć rów-
nież omyłkowo nadpłacone wy-
nagrodzenie - szef może potrącić 
z pensji pracownika tylko za jego 
zgodą wyrażoną na piśmie. Tym 
samym, w przypadku, gdy pra-
cownik nie wyraża zgody na  do-
browolny zwrot nadpłaty, firmie 
pozostaje jedynie dochodze-
nie jej od pracownika w sądzie, 
w  oparciu o przepisy dotyczące 
bezpodstawnego wzbogacenia. 

 Warto zwrócić uwagę, że 
w  sprawach dotyczących oma-
wianej kwestii sądy zazwyczaj 
orzekają na korzyść pracowni-
ków. Przykładowo, Sąd Najwyż-

szy w wyroku z 8 czerwca 2010 r. 
(I PK 31/10), stwierdził, że firma 
nie może żądać od podwładne-
go zwrotu nienależnie wypła-
conej pensji, jeśli księgowa lub 
elektroniczny system pomylił się 
w wyliczeniach. W takim przypad-
ku – zdaniem SN - pracodawca 
nie może zarzucić podwładnemu 
bezpodstawnego wzbogacenia. 
Podobnie SN wypowiedział się 
w wyroku z 9 stycznia 2007 r. (II 
PK 138/06), w którym stwierdził, 
że podwładny może uważać, że 
wynagrodzenie wypłacone przez 
pracodawcę posługującego się 
wyspecjalizowanymi służbami 
jest spełniane zasadnie i zgodnie 
z prawem. W takim przypadku – 
zdaniem SN – pracownik powi-
nien liczyć się ze zwrotem nad-
płaty jedynie w sytuacji, w której 
ma świadomość otrzymania nie-
należnego świadczenia. 

 

 

Wydaje się, że w praktyce odzy-
skanie od pracownika nadpłaco-
nej części pensji może okazać się 
bardzo trudne. Szczególnie, gdy 
szef zauważy błąd po kilku mie-
siącach bądź latach. Pracownicy 
często otrzymują wynagrodzenie 
w różnych wysokościach, w zależ-
ności od np. wysokości dodatków 
do pensji w danym miesiącu. W 
takim przypadku bardzo trudne 
jest udowodnienie pracowniko-
wi, że zauważył on nadpłatę, a co 
za tym idzie powinien liczyć się z 
obowiązkiem jej zwrotu. 
 Oczywiście, każdy przypadek 
należy badać odrębnie. Z pew-
nością sąd inaczej oceni sytuację, 
gdy szef omyłkowo wypłaci pra-
cownikowi 200 zł, a inaczej gdy 
2000, czy też 20 000 zł.
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Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalizujący się w prawie pracy

Możliwość potrącenia
Wątpliwości na korzyść 

pracownika

Trudno odzyskać
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 Trudno odmówić sobie smako-
łyków, na które często czekało się 
cały rok. Zresztą podczas świąt nie 
o to chodzi, dlatego uniwersalnym 
wyjściem jest kosztowanie wszyst-
kiego, ale w niewielkich ilościach.
Co zrobić, żeby te święta nie były 
aż tak obciążające dla naszego 
organizmu i choć w tym roku nie 
czuć się jak śnieżny bałwanek, któ-
ry co najwyżej może przeturlać się 
z miejsca na miejsce? Niezmiennie 
od lat, nim zasiądziemy do wiecze-
rzy wigilijnej, podświadomie po-
jawiają się te pytania. Odpowiedź 
brzmi - możemy, choć nie jest to 
łatwe. Jednego dnia pochłaniamy 
bowiem trzy razy więcej kalorii 
niż przeciętnie. Uniwersalnym 
wyjściem jest kosztowanie wszyst-
kiego, ale w niewielkich ilościach. 
Kapusta z grzybami? Wystarczy 
jedna łyżka. Bigos? Taka sama 
porcja. Pierogi? Weźmy jeden lub 
dwa. Wydaje się, że to mało? Po 
dwunastu potrawach zmienimy 
zdanie. Czy to wystarczy? Niestety 
nie. Podajemy więc jeszcze kilka 
pomysłów gwarantujących sukces.
 

 Nasza tradycyjna kuchnia pol-
ska nie zalicza się do lekkostraw-
nych, na stole jest raczej tłusto. 
I  chociaż zapewne naszą babcię 
ciężko przekonać do zmian, war-
to próbować i wcale nie chodzi 
o  przechodzenie na weganizm. 
Obniżenie cholesterolu i lżejsze 
uczucie na żołądku czy wątrobie, 
to mały świąteczny prezent dla 
całej rodziny. Jak to zrobić? Przy-
kładowo mąkę możemy chociaż 
w  połowie, jeśli nie chcemy od 
razu szaleć z całością, zamienić na 
razową lub orkiszową (członkom 
rodziny, którzy nie tolerują glute-
nu – a takich przybywa - sprawmy 
mąkę kukurydzianą lub sojową). 
Alternatywą dla dużej ilości masła 
w ciastach wcale nie musi być od 
razu siemię lniane, wystarczy do-
lać trochę więcej mleka lub wody. 
Wysokoprocentowe śmietany 
zamieńmy na jogurty naturalne, 
i o ile to możliwe, spróbujmy uczy-
nić to również z majonezem, któ-
rego jeśli już musimy, używajmy 

jak najmniej. Jeśli sami przygoto-
wujemy świąteczne ucztowanie, 
podczas gotowania uwzględnijmy 
zioła wspomagające trawienie. Są 
to m.in. imbir, gałka muszkato-
łowa, rozmaryn, majeranek, ko-
perek, kminek, cynamon. Miejmy 
w pogotowiu do zaparzenia miętę 
pieprzową, rumianek albo dziura-
wiec, gdyby ktoś z rodziny nabawił 
się niestrawności. Do ryb nie żałuj-
my sobie chrzanu – ułatwia trawie-
nie.

 Warto pamiętać, że na świą-
teczne ucztowanie trzeba się przy-
gotować. Jeśli siądziemy do stołu 
głodni, zjemy dwa razy więcej. 
Wigilia rano. Budzimy się, pijemy 
kawę i rezygnujemy ze śniadania, 
myśląc sobie: „Jeszcze się dziś prze-
cież najem”. Zamiast obiadu łapie-
my tylko jakąś przekąskę, czekając 
z burczącym brzuchem na  świą-
teczną kolację. Wreszcie! Wiecze-
rza Wigilijna! Siadamy do stołu 
i  wręcz rzucamy się na  wszystko. 
Zjemy za dużo i wystawimy swój 
przewód pokarmowy na cięż-
ką próbę uporania się z  jednym 
ogromnym posiłkiem zjedzonym 

wieczorem. Kalorie odłożą się 
w  postaci tłuszczu, mogą pojawić 
się wzdęcia i bóle brzucha. O wiele 
lepszym pomysłem jest zjedzenie 
pożywnego, zdrowego, sycącego, 
lekkiego śniadania z dużą ilością 
błonnika i wcale nie świątecznego. 
Idealna będzie owsianka albo chu-
da jajecznica z jednego jajka. Jeśli 
zdecydujemy się na obiad to tak-
że nieduży i lekki. Jeśli nie chcemy 
jeść obiadu, pół godziny przed ko-
lacją wigilijną schrupmy marchew-
kę albo jabłko. Dzięki temu zjemy 
mniej, a organizm odpowiednio 
spożytkuje dostarczane mu przez 
cały dzień składniki odżywcze. 
To  pozwoli spokojnie usiąść do 
stołu i wybrać potrawy, na które 
naprawdę mamy ochotę.

 Nie musimy jeść wszystkich 
dwunastu potraw wigilijnych. 
Święta Bożego Narodzenia to oka-
zja do spróbowania dań, których 
nie jemy na co dzień. Tylko takie 
specjalne smakołyki niech trafią 
na talerz. Delektujmy się nimi! Do-
ceńmy smak, celebrujmy moment 
jedzenia. Wszak to świąteczne 
wieczerzanie, a nie posiłek w ba-

rze szybkiej obsługi. Z takim po-
dejściem nie zapchamy się, tylko 
sensownie posmakujemy wyjątko-
wych potraw. 
 Zacznijmy świąteczne ucztowa-
nie od białka – oczywista wydaje 
się w tym przypadku ryba, ale ko-
niecznie uzupełniona warzywami. 
Zawierają błonnik i szybko dają 
uczucie sytości. Po takim wstępie 
są większe szanse, że zadowolimy 
się małym deserem. Na koniec 
posiłku wypijmy zieloną herba-
tę. Ułatwi trawienie i przyspieszy 
metabolizm oraz pomoże pozbyć 
się toksyn z organizmu. Kochamy 
pasztet upieczony przez babcię? 
Jedzmy go na zdrowie, ale bez pie-
czywa. Ślinka nam cieknie na myśl 
o karpiu smażonym? W porządku, 
ale nie nakładajmy do niego ziem-
niaków, tylko sałatkę albo warzy-
wa i tarty chrzan. Nadal smacznie 
zjadamy, to co chcemy, ale nie 
dokładamy sobie zbędnych kalorii 
i nie podwyższamy poziomu insu-
liny we krwi (w skrócie to oznacza, 
że organizm nie zmagazynuje ka-
lorii w formie tkanki tłuszczowej). 
Jeśli mamy do wyboru sosy, uni-
kajmy tych na bazie masła i śmie-
tany, sięgnijmy po oliwę z ziołami 
i octem balsamicznym albo sosy 
na bazie jogurtu naturalnego. Pij-
my wodę, a nie dosładzane soki. 
Ciastem się podzielmy. To sprytna 
zasada – nie musimy zupełnie re-
zygnować ze słodyczy, bo wiado-
mo, że tego w święta nie zrobimy. 
Ustalmy z kimś bliskim siedzącym 
obok nas przy stole – siostrą, mę-
żem, dziadkiem – że ciasta jemy na 
pół. Nie będzie nam żal, że coś nas 
omija, a będziemy mieć większą 
motywację do ograniczenia porcji 
do połowy

 Poza wspólnym przeżywaniem 

wielkiej radości z narodzenia 
Pana, święta opierają się głównie 
na rodzinnych spotkaniach, czasa-
mi także z dawno niewidzianymi 
członkami rodziny, uroczystych 
posiłkach, możemy jednak odejść 
nieco od zakorzenionego schema-
tu. Nie chodzi o to, by po wigilijnej 
uczcie sięgać od razu po matę albo 
wskakiwać na rowerek stacjonar-
ny. Lepiej zgłośmy się do gospo-
darza uroczystego spotkania jako 
pomocnik w kuchni – nakładaj-
my i nośmy potrawy, sprzątajmy 
ze stołu. Zabierzmy ze sobą aparat 
fotograficzny i mianujmy się świą-
tecznym reporterem. To  wymusi 
na nas trochę ruchu. Nie zapomi-
najmy o tradycji rodzinnego kolę-
dowania. Wszak podczas śpiewu 
spalamy kalorie. 
 Zaś po skończonym posiłku, 
dobrym pomysłem byłby dłuż-
szy spacer (godzinka, może dwie) 
we  wspólnym gronie. Wprawdzie 
w tym roku śnieg nas nie zasypał 
i nie możemy podziwiać białego 
krajobrazu, ale za to jest stosun-
kowo ciepło. Wykorzystajmy za-
tem pogodową szansę i przejdź-
my się, by zaczerpnąć świeżego 
powietrza. Wieczorową porą przy 
blasku oświetlonych świątecznie 
ulic, klimat będzie bez dwóch zdań 
anielski.
 Czy czcigodny czytelnik zechce 
zastosować się do tych kilku pro-
stych rad i wówczas nie uda mu się 
przytyć w święta? Czy też odrzuci 
je, a za rok ponownie będzie zada-
wać owo tytułowe pytanie? Czytel-
nikowi pozostawiamy alternatywę 
i decyzję jak zadbać o siebie i bli-
skich w ten magiczny czas. Czas 
Bożego Narodzenia. 

W czasie kolacji wigilijnej skosztujemy zapewne 
dwunastu potraw. Kolejnego dnia od rana stół znów 
będzie zastawiony. I następnego tak samo.

Czy w święta da się 
nie przytyć?

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. 
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, 

w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, 
do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan 

i umocni nas swoim pokojem, 
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. 

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia 
i Błogosławieństwa Bożego 

na każdy dzień Nowego Roku

życzy

Dyrekcja i Pracownicy PIASTUN SPZOZ

Przygotowania

Nie głoduj przed ucztą

Wybieraj smakołyki, odrzuć 
dodatki, ciastem się podziel

Pamiętaj o aktywności
dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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kultura

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3 pod kierunkiem pań: Jolanty Ko-
boj – Roman i Moniki Szuplewskiej 
przygotowali spektakl Dziady cz. II 
Adama Mickiewicza, który wysta-
wiali aż trzy razy na deskach pia-
stowskiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Warszawskiej 24.

 Koncert Obrazy niewoli - Obrazy 
wolności to kompilacja autorskich 
piosenek Huberta Bojarskiego 
i utworów Jacka Kaczmarskiego.  
 Utwory opowiadają o trud-
nych drogach, jakie Polacy musieli 
pokonać, aby odzyskać swą nie-
podległość, wyzwalając się spod 
komunistycznego jarzma. To rów-
nież opowieść o indywidualnych 
wyborach, społecznych burzach 
i losie ludzi rzuconych w wir histo-
rycznych wydarzeń. Całość zosta-
nie opatrzona historycznymi zdję-

Za każdym razem spotykali się 
z pełną widownią i niesamowitymi 
owacjami na koniec przedstawie-
nia. Możliwość oglądania mieli ko-
leżanki i koledzy ze szkoły, Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Mickie-
wicza i oczywiście piastowianie.
 Pierwsze co zasługuje na szcze-

ciami, będącymi klamrą łączącą 
słowo i muzykę. 

Hubert Bojarski – absolwent 
KUL, UKSW oraz UJ. Historyk, mu-
zealnik, współtwórca Muzeum 
Jana Pawła II i kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Muzeum Ordy-
nariatu Polowego. Jest autorem 
i wykonawcą piosenki literackiej. 
Ma na swoim koncie kilkadziesiąt 
wystaw, wiele koncertów, artyku-
łów     i publikacji. Jest laureatem 
kilku konkursów poezji śpiewanej. 

gólną uwagę to scenografia, jej 
prostota, a zarazem kunszt i sym-
bolika. Jakże bowiem wymowne 
mogą być stare futryny okienne 
i  pudło ze starego tapczanu, imi-
tujące trumnę, z której wyłania się 
w trakcie ostatniej sceny Widmo, 
grane przez ucznia klasy siódmej 
– Radosława Porzuczka. Dobrze 
dobrana muzyka pozwala na wła-
ściwy odbiór dzieła narodowego 
wieszcza – Adama Mickiewicza.
 Samo aktorstwo wymaga nie-
ustannej pracy, do której moc-
no zachęcam młodych aktorów, 
zwłaszcza pod kątem dykcji. Jedy-
ne co można skrytykować w tym 
względzie, to trudności w zrozu-
mieniu, odbiorze niektórych tek-
stów. 
 Zapewne dzieci mają predys-
pozycje i możliwości zrobienia 
kariery teatralnej… (Ale chyba nie 
o to chodzi). Mimo trudnego, cho-

Obecnie pracuje w Stacji Muzeum 
(dawnym Muzeum Kolejnictwa), 
gdzie zajmuje się tematyką histo-
rii transportu oraz jego wpływu                   
na społeczności lokalne. 

ciaż niezbyt długiego dzieła, bę-
dącego przecież lekturą szkolną, 
młodzi adepci sztuki zaintereso-
wali publiczność, a nawet zmie-
nili jej wcześniejszą opinię o Dzia-
dach, jak powiedział jeden z gości 
po niedzielnym występie (26 XI). 
 Zaciekawienie budziły nastrój, 

kosiumy i charakteryzacja akto-
rów. Dzięki pomocy jednej z mam, 
wywołane Duchy Widma Złego 
Pana (Maria Piwowarek) i pasterki 
Zosi (Julia Czosnek) oraz Guślarz 
i Starzec (Ignacy i Franciszek Przy-
byłowscy) naprawdę przypomina-
ły doświadczone przez los postaci. 
Sympatię wzbudziły już po pierw-
szych krokach na scenie: Rózia 
(Wiktoria Zglinicka) i Józio (Piotr 
Fandrejewski) oraz Ptaki Nocne 
(Emilia Kozłowska, Karolina Lu-
bańska i Julia Jędrasik).
 Atmosferę grozy oraz przygnębie-
nia wzmacniały: śpiew Chóru, zro-
zumiały choć nierówny, z efektem 
echa, a także mniej lub bardziej 
udane próby efektów specjalnych, 
światła świec i lampionów.
 Nie mogę doczekać się kolejne-
go dzieła w wykonaniu tych osób. 
Chętnie je zobaczę.

Wrażenia po spektaklu w MOK-u

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Muzeum 
Dulag 121 zaprasza na koncert Huberta Bojarskiego

Dziady w Piastowie

Obrazy niewoli - Obrazy wolności

Iwona Grzegorzewska

Najbliższe seanse w Baśni
Potworna rodzinka
USA / Niemcy / b/o, dubbing

08-10.12.2017 r. 17:00 96 min.

Najlepszy
Polska / l. 15+

08-10.12.2017 r. 19:00 110 min.

Kumple z dżunglii
Francja, b/o, dubbing

15-17.12.2017 r. 17:00 97 min.

Człowiek z magicznym pudełkiem
Polska / l. 14+

15-17.12.2017 r. 19:00 103 min.

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

 Wybór nie jest prosty. Zasta-
nawiamy się, czy wybrać choinkę 
ciętą, a może w doniczce? Jeśli już 
zdecydujemy to pojawia się na-
stępny dylemat, czy wybrać świerk 
zwyczajny a może kłujący, jodłę 
albo sosnę?
 Zawsze kupujemy choinki 
z  legalnego źródła, nie wspiera-
my sprzedawców, którzy kradną 
drzewka z miejsc nie przeznaczo-
nych na wycinkę! 
 Zaczynamy od oszacowania, ile 
miejsca jesteśmy w stanie prze-
znaczyć na bożonarodzeniowe 
drzewko, aby nie stało się dla nas 
przeszkodą, która utrudni nam ży-
cie w czasie Świąt.
 Wracając do wyborów. Choinki 
w doniczce wybierają najczęściej 
osoby, które są zdecydowane po-
sadzić drzewko w swoim ogródku 
lub podarować komuś posiadają-
cemu ogród. Jest to genialny po-
mysł, gdyż roślinka po świętach 
nie ląduje na śmietniku. Wybie-
rając iglaka w doniczce, prosimy 
sprzedawcę, aby wybił doniczkę 
i  pokazał jak są rozrośnięte ko-
rzenie. Nie zaszkodzi to roślinie, 
a my upewnimy się, że nasza cho-
inka nie została wykopana tydzień 
wcześniej i co gorsze, ma obcięte 
korzenie. Po wstawieniu do domu 

podlewamy drzewko co dwa, trzy 
dni. Musimy wiedzieć, że choinkę 
taką, wystawiamy na balkon zaraz 
po świętach. Wysoka temperatu-
ra i suche powietrze na pewno jej 
zaszkodzą. Po wystawieniu na ze-

wnątrz, owińmy doniczkę włókni-
ną. Zabezpieczymy w ten sposób 
korzenie przed przemarznięciem.
Drzewko do gruntu wysadzamy 
wiosną.
 Najczęściej jednak wybieramy 
drzewka cięte. Najpopularniej-
szym jest świerk zwyczajny, który 
wnosi nam do domu przyjemny, 
żywiczny  zapach. Jednak świerk 
ten bardzo szybko gubi igły.  
 Świerk kłujący dłużej będzie 
cieszył nasze oczy, lecz musimy 
pamiętać, że jego igły są mało 
przyjemne w dotyku, choć mają 
piękny szarozielony kolor.
 Jodła kaukaska to arystokracja 

wśród choinek. Najdłużej może 
zdobić nasz dom (nawet dwa mie-
siące), lecz niestety nie pachnie 
tak intensywnie jak świerk. Ma za 
to piękny pokrój i przyjemne w do-
tyku igły o ciemnozielonym kolo-
rze na wierzchu i szarozielonym 
na  spodniej stronie. Wybierając 
jodłę, nie wybierajmy zbyt gęstej, 
gdyż będziemy mieli problem z za-
wieszeniem ozdób.
 Sosny u nas są mniej popular-
ne, jednak przez ostatnie lata zy-
skują na atrakcyjności. Igły sosen 
pięknie pachną żywicą i nie opada-
ją z gałązek.
 Gdy staniemy się już szczę-
śliwymi posiadaczami zielonego 
cudu, dobieramy stabilny stojak. 
Bardzo dobrze gdyby posiadał  po-
jemnik na wodę. Jeśli to możliwe, 
ustawiamy choinkę jak najdalej 
od grzejnika, udekorujmy i ...
 Grudzień to miesiąc, który 
wprawia nas w lekki zawrót głowy. 
Poddajmy się tej świątecznej ma-
gii, rodzinnie i radośnie spędzając 
święta.

 Życzę pogodnych Świąt Boże-
go Narodzenia i sukcesów w no-
wym 2018 roku!

Zanim zasiądziemy przy wigilijnym 
stole, musimy zadbać o odpowiednie 
przygotowanie naszego domu, gdzie 
głównym, świątecznym  akcentem 
będzie, pięknie pachnące, zielone 
drzewko.

Idą Święta!

Barbara Lipieta

Aleksandra KabałaAleksandra Kabała

MKS Piast 
Piastów kończy 
kolejkę porażką

Finał 
tegorocznego 
Grand Prix 
Piastowskich 
Biegów 
Historycznych

Sportowe 
podsumowanie 
listopada

 W ostatnim meczu kolejki roz-
grywek Ligi Okręgowej MKS Piast 
grał na wyjeździe z KS Raszyn. 

Niestety, nasi piłkarze nie mogą 
tego spotkania zaliczyć do uda-
nych. Pierwszą bramkę stracili już 
w dziesiątej minucie. Niedługo 
potem piastowianom udało się 
doprowadzić do wyrównanaia, 
jednak końcowy wynik korzytniej-
szy był dla rywali. Biało-niebiescy 
przegrali mecz 2:4, notując piątą 
porażkę z rzędu.

 Ostatnim biegiem w ramach 
cyklu Grand Prix Piastowskich Bie-
gów Historycznych był Bieg Niepod-
ległości 
 12 listopada na linii startu 
stanęło 73 zadowników. Trasa 
przebiegała przez północną część 
naszego miasta i liczyła około 5 ki-
lometrów. 
 Najszybszym z biegaczy zo-
stał Sylwester Kuśmierz (Markowi 
Biegacze), który pokonał dystans 
w czasie 00:17:21. Kolejne dwa 
miejsca na podium przypadły ko-
lejno Danielowi Michałowskiemu 
(Gogoń Grodzisk Mazowiecki), 
z czasem 00:17:25 i Jakubowi Szra-
mowi, który dotarł na metę o dwie 
setne sekundy później niż jego po-
przednik.
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sport

pierwszy mikołajkowy turniej piłki siatkowej – Piastów Mikovolley Cup

Witamy grudzień siatkówką!

 2 grudnia odbył się pierw-
szy mikołajkowy turniej piłki 
siatkowej – Piastów Mikovolley 
Cup, organizowany przez MUKS 
Tie-Break, miasto Piastów oraz 
MOSiR. 
 Do rywalizacji stanęło sześć 
drużyn. Poziom był niezwykle wy-
równany, mecze zacięte i pełne 
widowiskowych akcji, po których 

ręce same składały się do okla-
sków. Kibice bez wątpienia mogli 
poczuć się tak, jakby śledzili spo-
tkanie ekstraklasowe. 
 Po pierwszej fazie turnieju mu-
sieliśmy pożegnać się z dwoma 
drużynami – Volley Maniacy i Tie-
-Break Junior. W walce o trofea po-
zostali tylko najlepsi. W meczu o 3. 
miejsce spotkały się ze sobą  War-

saw Spike oraz Tie-Break Senior. 
Zespoły nie zawiodły kibiców, ro-
zegrały trzy równe sety i nierzadko 
o wyniku decydowały niuanse. 
 Brąz przypadł w udziale zawod-
nikom warszawskiej Iskry (25:20, 
25:23, 25:20). Najważniejszy mecz 
popołudnia także przepełniony 
był emocjami. Naprzeciw siebie 
stanęły UKS Iskra Warszawa i team 
o  niezwykle pasującej do klimatu 

nazwie Renifery. 
 Drużyny walczyły o każdy punkt 
z poświęceniem i nie zamierzały 
zwalniać tempa nawet na chwilę. 
Zwycięzca jesnak mógł być tylko 
jeden. Najwyższe trofeum zdoby-
ły Renifery (25:20, 26:24, 25:19). 
Najlepszą Zawodniczką Turnieju 
wytypowana została zawodniczka 
tej właśnie drużyny, Iwona Har-
diej-Stepień.

I miejsce – Renifery w składzie: 
Iwona Hardiej-Stępień, Adam Stę-
pień, Łukasz Kulas, Mateusz Za-
rudzki, Cezary Dębowski, Marek 
Zaręba, Arkaiusz Rudnicki
II miejsce – UKS Iskra Warszawa 
w składzie: Marek Jabłoński, Kuba 
Sas, Maciej Brzózka, Daniel Ajdys, 
Filip Witkowski, Krzysztof Szubar-
czyk, Michał Barczyk, Jakub Okrasa
III miejsce – Warsaw Spike w skła-
dzie: Dawid Baka, Piotr Przychodz-
ki, Jakub Chodkowski, Norbert 
Korczyński, Damian Szachowicz, 
Jakub Choromański, Mateusz Sła-
wek, Mateusz Boczkowski

Aleksandra Kabała
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