NAKŁAD: 5000 szt.

NR 11 | STYCZEŃ, 2018 r

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI

CZAS

Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ISSN 2543-8336

PIASTOWA

/ czaspiastowa

Powstanie drugi Piastun

w numerze
Pełen sukces!
Ania Ługowska jest już po skomplikowanej operacji.

Już w 2019 roku będziemy mogli skorzystać z usług nowej piastowskiej
przychodni medycznej

Czytaj więcej - str. 5

Druga strona kociego
losu
O zimowym losie bezdomnych
zwierząt opowiada Karolina Bojarowska z piastowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce.

- punktu pobrań materiałów do
badań,
- pracowni USG,
- gabinetu diagnostyczno – zabiegowego,
- punktu szczepień,
- rehabilitacji.

Czytaj więcej - str. 6

Liczymy, że prace budowlane
będą przebiegać zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, tak
by za około półtora roku piastowianie mogli cieszyć się nowym
obiektem.

Nie płaci Ci szef ?
Nieterminowa wypłata nie zawsze uzasadnia nagłe odejście
z pracy.
Czytaj więcej - str. 8

Piastowska placówka ochrony
zdrowia stale się rozwija. Warto
przypomnieć, że w kwietniu ubiegłego roku SPZOZ PIASTUN otrzy-

Ferie bez kontuzji

Nowa filia przychodni SPZOZ
„PIASTUN” powstanie na działkach przy al. Piłsudskiego i przedłużeniu ul. Skorupki. Inwestycja
ta jest odpowiedzią na zgłaszane
przez piastowian postulaty poprawy warunków świadczenia usług
medycznych w mieście. Funkcjonująca obecnie w budynku przy
ul. P. Wysockiego filia przychodni
jest zdecydowanie za mała.

Dlatego władze Piastowa podjęły decyzję o budowie nowoczesnej placówki, z której będą mogli
korzystać wszyscy piastowianie.
W minionym tygodniu miasto
Piastów podpisało z wykonawcą
umowę w tym zakresie.
Budowę nowego obiektu wykona firma Banex z Warszawy.
Wartość inwestycji to ponad 7,9

mln zł. Zakończenie rozbudowy
zaplanowano w połowie 2019
roku.
W nowym, dwupoziomowym
budynku będą świadczone usługi
medyczne dla dzieci i dorosłych
w zakresie:
- poradni pediatrycznej,
- poradni stomatologicznej,

fot. SPZOZ Piastun

fot. SPZOZ Piastun

By z zimowego wyjazdu wrócić z
uśmiechem na twarzy, zamiast
uciążliwej kontuzji, warto się do
niego odpowiednio przygotować. Publikujemy kilka cennych
porad.

mał tytuł Lidera Ochrony Zdrowia
oraz miano ZDROWOTNA SUPERNOWA – za wysokie standardy
oraz nowoczesne funkcjonowanie.
Anna Lorens

Czytaj więcej - str. 9

Stanisław Terlecki
(1955-2017)
28 grudnia odszedł wybitny polski piłkarz, reprezentant Polski,
piastowianin.
Czytaj więcej - str. 12
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Wydarzyło się w Piastowie

Kilka dni temu weszliśmy w
2018 to rok. To rok szczególny - Jubileusz Stulecia Polskiej
Niepodległości. O takiej rocznicy nie można mówić szeptem,
ponieważ to powód do narodowej dumy. Piastów obchody

setnej rocznicy Niepodległości
zainaugurował noworocznym
koncertem pn.: „Wielka sława
to żart…”.
7 stycznia w Miejskim
Ośrodku Kultury, w wypełnionej po brzegi sali kinowej wy-

stąpili: sopran koloraturowy
Grażyna Mądroch oraz tenorzy
Leszek Świdziński, Krzysztof
Marciniak i Dariusz Pietrzykowski, w towarzystwie orkiestry INTERMEZZO pod dyrekcją
Adama Sychowskiego. Koncert
poprowadził aktor Tadeusz
Lempkowski.
Utwory jakie można było
usłyszeć to m.in.: kompozycje
J. Straussa „Wiedeńska krew”,
„Nad pięknym, modrym Dunajem”, „Polka Tritsch-Tratsch”,
„Wielka sława, to żart” z operetki „Baron cygański”, arie F.
Lehara: „Mieć kochanek choćby sto”, „Pozdrów ode mnie
urocze dziewczęta” z operetki
„Hrabina Marica” i wiele innych
urzekających pieśni.
Ten noworoczny koncert to
początek celebrowania w naszym mieście setnej rocznicy
Niepodległości naszego kraju.
Rok 2018 wypełniony będzie
wieloma uroczystościami, radosnym świętowaniem oraz
dostojnym
przypominaniem
historii Polski. O wszystkim będziemy na bieżąco informować.
Anna Lorens

Mistrzowski trening
z reprezentantką Polski

fot. TEL-KAB

fot. MOK Piastów

Koncert na Rok 100-lecia
Niepodległości

Ogromną niespodziankę przygotowało kierownictwo Piastowskiej Akademii Piłkarskiej Piastovia
Piastów dla swoich najmłodszych
zawodniczek.
Podczas ostatniego treningu
w minionym roku Akademię odwiedziła Dominika Grabowska
– jedna z najbardziej utalentowa-

nych zawodniczek reprezentacji
Polski w piłce nożnej kobiet.
Zawodniczki Piastowskiej Akademii Piłkarskiej odbyły wspólny
trening z kadrowiczką oraz pytały
ją o pasję, karierę i plany na przyszłość.
Anna Lorens

Ustanowiono budżet miejski na 2018 rok

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Shutterstock

Historia Piastowa ma swoją stronę

Od dziś historie i anegdoty
związane z naszym miastem znajdziecie nie tylko na stronie społecznościowej Wirtualne Muzeum
Piastowa, ale także na oficjalnej
witrynie Piastowskiego Archiwum Miejskiego. To jak będzie
bogate zależy od nas wszystkich.

Kierownictwo PAM zachęca do
aktywnego współtworzenia zbiorów - dzielenia się archiwalnymi
materiałami ukrytymi w Waszych
domowych „szufladach”.
www.pam.piastow.pl

Radni Piastowa na XLIII sesji
w dniu wczorajszym przyjęli Budżet dla Piastowa na 2018 rok. Powodem do zadowolenia jest fakt,
że przez ostatnie trzy lata budżet
naszego miasta udało się podwoić.
Na chwilę obecną zaplanowano,
że przyszłoroczne dochody miasta
wyniosą prawie 120 mln zł (w 2014
roku wyniosły one nieco ponad 60
mln zł). Liczymy, że w trakcie roku
kwota ta będzie rosła.
Wydatki miasta ustalono na
kwotę ponad 140 mln. Z tego niemal 50 mln zł zostanie przeznaczo-

nych na inwestycje. Poza obecnie
realizowanymi zadaniami, zaplanowano realizację kolejnych ważnych przedsięwzięć, w tym m.in.:
- Przebudowa ul. Złotej Jesieni
wraz z budową odwodnienia
- Przebudowa ul. Brzozowej wraz z
budową odwodnienia
- Budowa ul. J. Sułkowskiego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą odcinek od ul. Bohaterów Wolności
do ul. Żbikowskiej
- Przebudowa ul. Ks. J. Skorupki
wraz z budową odwodnienia (od

ul. I. Paderewskiego do pos. Nr 16)
- Rozbudowa Przedszkola Nr 4
- Budowa filii przychodni SPZOZ
„Piastun” w Piastowie
- Budowa kanału sanitarnego w ul.
S. Barcewicza
- Budowa brakujących odcinków
kanalizacji sanitarnej w ul. C.K.
Norwida
- Budowa kanału sanitarnego w ul.
Kujawskiej (od ul. J. Hallera do ul.
Wojska Polskiego)
- Budowa kanału sanitarnego w ul.
W. Kossaka (od ul. Malczewskiego
do ul. T. Axentowicza)
- Rewitalizacja terenów zielonych
- Termomodernizacja miejskich
budynków użyteczności publicznej (8 obiektów)
- Modernizacja Wilii Milera
- Odbudowa Willi „Adelajda”, tzw.
Białego Pałacu
- Budowa ścieżki rowerowych
- Remonty w domach komunalnych
- Opracowanie planów budowy
i remontów kolejnych odcinków
dróg i wodociągów.
Anna Lorens
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Grand Prix Piastowskich Biegów
Historycznych 2018

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Zaczynamy 11 marca Biegiem Żołnierzy Niezłomnych

Tegoroczny cykl imprez biegowych ma szczególny charakter,
stanowi bowiem ważny akcent obchodów Stulecia Polskiej Niepodległości. Grand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych obejmie

dziesięć biegów ulicznych nawiązujących do ważnych wydarzeń
naszej historii.
W każdym z nich wszyscy zawodnicy zdobywać będą punkty liczone do końcowej klasyfikacji GP.

Oprócz organizowanych już wcześniej: Biegu Pamięci Powstańczej
Warszawy (od roku 2016), Biegu
Konstytucji 3 Maja, Biegu Mazurka
Dąbrowskiego, Biegu Solidarności,
Biegu Bitwy Warszawskiej i Biegu
Niepodległości (2017 r.) pojawią
się nowe. Już 11 marca, na inaugurację cyklu GP zorganizowany
zostanie Bieg Żołnierzy Niezłomnych (dystans 1963 m, start i meta
tradycyjnie na stadionie MOSiR).
Ponadto odbędą się m.in.: Bieg
Chrztu Polski (966 m) i Bieg Monte
Cassino (1944 m).
Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do udziału w biegach.
Szczegółowe informacje i formularze zapisów znajdą Państwo na
stronie Miejskiego Ośrodka Sportu o Rekreacji w Piastowie: www.
mosir.piastow.pl.
Jerzy Derlatka
Kierownik MOSiR

Akcja Krwiodawstwa w Piastowie

reklama

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Nie bądźmy obojętni

Piastowski Klub Honorowych
Dawców Krwi oraz PowiatowoMiejski Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Pruszkowie, w ramach poparcia Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,

organizują Akcję Krwiodawstwa,
która odbędzie się 27 stycznia
w godzinach od 9 do 12:30.
Ambulans będzie oczekiwał na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Al. Tysiąclecia 1.

Każdy kto odda krew, która
może uratować zdrowie lub życie
drugiej osobie otrzyma pamiątkowe serduszko Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
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Królewski Orszak

fot. Urząd Miejski w Piastowie

ulicami naszego miasta przeszedł korowód biblijnych
Mędrców

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Już po raz trzeci z inicjatywy
Stowarzyszenia NASZ PIASTÓW
ulicami naszego miasta przeszedł
królewski korowód towarzyszący
biblijnym Mędrcom. Tym razem
trzej Królowie: Kacper, Melchior
I Baltazar zawitali do parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata.
Przy sprzyjającej pogodzie
w Piastowskim Orszaku Trzech
Króli udział wzięła liczna ilość
mieszkańców oraz rodzin z dziećmi, którzy z kolędą na ustach świętowały dzień Objawienia Pańskiego.
Na trasie Orszaku było spotkanie z Herodem, inscenizacje
w Gospodzie przygotowane przez
piastowską młodzież i dzieci oraz
mały poczęstunek. Punktem kul-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

minacyjnym była uroczysta Eucharystia z udziałem trzech Króli:
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po
mszy św. były pamiątkowe zdjęcia
z Królami oraz czekoladowe dukaty.
Jak zapowiedzieli organizatorzy, przyszłoroczny Orszak poprowadzi trzech Króli do parafii pw.
św. Michała Archanioła.

Anna Lorens, Piotr Wojtczak
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Zakończyli. Pełen sukces

fot. facebook.com/oczymsniania

Na te słowa czekaliśmy w Szkole Podstawowej nr 1
cały dzień!

SMS-a o tej treści otrzymałam
od mamy Ani – p. Katarzyny Ługowskiej o godz. 16.05. Olbrzymia
ulga i wielka radość! Cel działań
wielu ludzi przez wiele dni, miesięcy został osiągnięty!
Ania została operowana w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie 13
grudnia 2017r.
Jeszcze w poprzedzający piątek 8 grudnia wcieliła się w rolę
Dobrej Wróżki w przedstawieniu
teatralnym przygotowanym przez
Szkolne Koło Wolontariatu. Był to
teatralny prezent mikołajkowy,
który starsze koleżanki i koledzy
przygotowali dla wychowanków
naszej świetlicy. Ani towarzyszyła
kamera telewizji TVN Fakty. Wraz z
Panią Ługowską komentowałyśmy
wzrost Ani, która w ciągu ostatnie-

go roku urosła wiele centymetrów,
zmieniła się, ,,wydoroślała”. Wszyscy byliśmy bardzo przejęci wyjazdem Ani do Olsztyna i zbliżającym
się terminem operacji. Marzyliśmy
o tym dniu, wspólnie podejmowaliśmy działania – planowane
i spontaniczne, by Ania ,,wyśniła”
swoje marzenie.
A teraz… wszystko gotowe!
Do Kliniki w Olsztynie przyjechała
zakupiona z zebranych funduszy
potrzebna aparatura, lekarze gotowi do przeprowadzenia pionierskiej, pierwszej tego typu operacji
w Polsce!
Trzymaliśmy kciuki! Wszystkie
dobre myśli 13 grudnia kierowaliśmy do Ani i jej rodziców.
W naszej szkole dużo się w tym
dniu działo. W ciągu trzech godzin lekcyjnych dla uczniów klas

szóstych i siódmych odbywała
się ,,żywa lekcja historii” – rekonstrukcja wprowadzenia w Polsce,
w 1981 roku Stanu Wojennego.
Dla Ani Ługowskiej i jej rodziny rozpoczęła się nowa historia.
Spełniło się marzenie – udana
operacja, która otwiera dla Anusi
drogę do życia bez rurki tracheostomijnej.
Aniu wracaj szybko do zdrowia! Czekamy na Ciebie!
Wielu, wielu osobom, instytucjom, władzom, mieszkańcom
Piastowa, każdemu, kto wspierał
Anię i jej rodziców jeszcze raz bardzo dziękuję za bezinteresowne
wsparcie.
Urszula Skrzypczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie
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Druga strona kociego losu

fot. Shutterstock

Zima, nadeszły mrozy, lada dzień spadnie śnieg...

Nasi pupile smażą się przy
grzejnikach, rozciągają się na kanapach, mruczą zwijając się w kłębuszek na naszych kolanach.
Gdzieś między blokami i na
niezamieszkałych działkach przemykają zupełnie inne, choć takie
same futerkowe... One muszą
radzić sobie same. Wydawać się
może, że dzikie zwierzę powinno
przecież radzić sobie samo, przecież kot został udomowiony – kiedyś były tylko dzikie i przeżyły. Ich
otoczenie jednak bardzo się zmienia. Cywilizujemy się, a podobno
stopień rozwoju cywilizacji wyraża
się stosunkiem człowieka do zwierząt.
Koty wcale nie chcą być dzikie
i bezdomne. Lgną do człowieka,
jeśli w odpowiednim czasie przekonają się, że z naszej strony nic
im nie zagraża, wskoczą nam na
kolana i podzielą się swoim niepowtarzalnym ciepłem.
W naszym mieście zapobieganiem bezdomności zwierząt i opieką nad nimi zajmuje się piastowski
Oddział Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami. Od prawie dziesięciu
lat członkowie tej organizacji pod
przewodnictwem pani Alicji Matysiak dbają o te zwierzęta, które
z jakiegoś powodu nie mają swoich opiekunów i te, których właściciele nie wywiązują się ze swoich
obowiązków. W 1997 roku weszła
w życie ustawa o ochronie zwierząt, która stanowi, że zwierzę jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Czło-

wiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Rozróżnia
też koty wolno żyjące czyli dziko
urodzone od bezdomnych – tych,
które zostały pozbawione domu.
Zabrania znęcania się nad zwierzętami i określa co do takich zachowań się zalicza. Dzikich kotów
nie wolno wyłapywać ani płoszyć,
pozbawiać dostępu do wody, pokarmu i schronienia. Kiedy trzeba
i są ku temu możliwości, wolontariusze TOZ bronią praw zwierząt
przed sądem. Inspektorzy TOZ
reagują na wszystkie zgłoszenia
i starają się zmienić los zwierząt,
których właściciele, czasem nieświadomie lub przez zaniedbanie,
nie sprawują opieki właściwie.
Koty stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami. Tam gdzie
przebywają koty, szczury nie założą gniazda i się nie osiedlą. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą
i przeganiają dzikie koty, które stanowią część ekosystemu miasta.
W piwnicach bloków, gdzie opiekę
sprawuje TOZ, oprócz misek rozstawione są kuwety, regularnie
sprzątane, by nie czuć było nieprzyjemnego zapachu. Wszystkie
wolno żyjące koty są wykastrowane, dzięki czemu nie tylko nie rozmnażają się, ale też nie pozostawiają nieprzyjemnego zapachu.
Te, które przebywaja na działkach, mają stawiane na zimę
budki ze steropianu i tam też są
dokarmiane. Pani Ala codziennie
odwiedza kilkanaście miejsc w całym Piastowie, gdzie bytują koty,

które nie dadzą się oswoić i nie ma
możliwości znalezienia im domu.
Dzięki temu dokładnie wiadomo
gdzie żyją, można kontrolować ich
stan zdrowia i oczywiście kastrować. Jeśli pojawi się nowa kotka
można szybko zareagować, nie
dopuszczając do tego by wydała
na świat kolejne kociaki skazane
na bezdomność.
Kiedy dzika kotka już się okoci,
TOZ odławia ją razem z kociakami.
Gdy kocia mama odchowa swoje potomstwo zostaje wykastrowana i wypuszczona w miejsce
bytowania. Jej maluchy zostają
odrobaczone, odpchlone, uczone
korzystania z kuwety i drapaka.
Bardzo często muszą być też leczone. Ogromna większość dziko
urodzonych kociąt ma koci katar paskudną chorobę, która zmienia
słodkie puchate kuleczki w kupki
nieszczęścia z zaklejonymi oczkami i posklejaną sierścią. Zwykły
katar doprowadza do ślepoty a
często śmierci kociaka. Odłowione
w odpowiednim czasie mają szansę być całkowicie wyleczone i znaleźć dom.
W tym roku TOZ Oddział w Piastowie przeprowadziło około 70
adopcji. Kilka psów i prawie 70
kotów, małych i dużych, znalazło
swój dom, swoich opiekunów.
Każdy z tych zwierzaków był odpchlony i odrobaczony, bardzo
często zdarzały się takie, które
wymagały leczenia. Niestety dotacja z Urzędu Miasta nie pokrywa
większości kosztów leczenia, a tym

bardziej zakupu karmy dla małych
kociąt. Tutaj bardzo dużo maluchy
zawdzięczają hojnym darczyńcom, przynoszącym mleko, puszki
i torebki z suchym pokarmem dla
kotów poniżej pierwszego roku
życia. Dzięki nim wolontariusze
TOZ mogli też zakupić specjalną
karmę. Zaoszczędziło to maleńkim
kociętom wielu wycieńczających
biegunek.
Wszyscy w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami Oddział w Piastowie pracują w wolontariacie.
Nie tylko nie pobierają wynagrodzenia, ale też ponoszą koszty
utrzymania kotków i strat materialnych wynikających z przebywaniem maleńkich lub dzikich kotów w mieszkaniu. Dzikich kotów
nie obowiązują prawa grawitacji.
Wszystko, co nie jest przybite do
ściany nadaje się do zabawy a firanki mogą służyć zarówno do
wspinania jak i huśtania. Kociaki
nie od razu wiedzą do czego służy
kuweta a czasem nieodpowiedni żwirek powoduje, że szukają
innych miejsc do załatwienia potrzeb. Najlepiej, żeby było miękkie

i chłonne - nieważne, że to szal czy
bluzka.
Opieka nad zwierzętami to nie
tylko dokarmianie, kastrowanie
i leczenie. Z prowadzeniem takiej działalności wiąże się wiele
przyziemnych obowiązków. Dofinansowanie z Urzędu Miasta nie
wystarcza na pokrycie wszystkich
kosztów, ale stanowi duże wsparcie. Taką dotację trzeba jednak
skrupulatnie obliczyć i udokumentować.
Zwierzaki same też nie znajdą
sobie domu. Najpierw trzeba zrobić im zdjęcia, co przy rozbrykanych maluchach wcale nie jest takie proste. Z kilkudziesięciu fotek
wybieranych jest kilka, które załączane są do ogłoszeń. Wolontariusze dokładnie opisują każde zwierzę i zamieszczają ogłoszenia na
internetowych tablicach ogłoszeń
i portalach społecznościowych. Na
przykład na stronie internetowej
www.piastow.toz.pl i na Facebook’u, gdzie jest założony fanpage.
Karolina Bojarowska

Co robić gdy widzimy kota lub psa kręcącego się w okolicy?
- zapytać osoby, które mogą tam mieszkać czy wiedzą coś o tym
zwierzaku, czy ma opiekuna.
- zgłosić do:
* pies - Urząd Miasta (tel. 22 770 52 46),
Policja (w sobotę, niedzielę i po godzinach pracy Urzędu; tel. 22 723 64 47),
Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Pies (tel. 784 402 660),
* kot, a przede wszystkim kotka - TOZ (tel. 501 330 517, 533 062 928).

Jak można pomóc?
- Zgłaszając kotki bezdomne, dzikie, dokarmiane przez nas lub
przez sąsiadów.
- Wpłata na konto Oddziału TOZ w Piastowie:
67 8931 0003 0734 9135 2000 0001
ul. Bema 2 lok. 11, 05-820 Piastów
- Przekazać 1% podatku
KRS 0000154454, Cel szczegółowy 1%, Oddział w Piastowie.
- Przekazanie karmy jak najlepszej jakości (ponieważ bezdomniaki
jedzą rzadko - raz na 2 dni)
Przyłącz się do TOZ Oddział w Piastowie! Tam ciągle brakuje rąk
do pracy. Nawet jeśli nie masz żadnych zwierzaków, ale nie jest
Ci obojętny ich los możesz pomóc! Możesz szukać funduszy, organizować eventy, pisać ciekawe artykuły do gazet i na stronę TOZ,
podejmować tematy i dyskusje na forach internetowych.

Piastów - Oddział

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
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VI Rejon - organizacja
cywilna i wojskowa
polskiego podziemia
Pod koniec 1941 roku ukształtowały
się centralne władze cywilne Polskiego
Państwa Podziemnego. Legalny Rząd
Polski na Obczyźnie był reprezentowany
przez Delegata Rządu RP na Kraj. Utworzono delegatury terenowe w miastach
i gminach.. Delegatem Rządu na województwo warszawskie został pruszkowiak Józef Kwasiborski „Niemira”. Delegatem Rządu na powiat warszawski był
adwokat Stanisław Koziołkiewicz, a po
nim od 1943 roku Józef Gajsler. W PruszJózef Kwasiborski „Niemira”
kowie obowiązki konspiracyjnego burmistrza pełnił Kazimierz Piaścik. pracownik magistratu, a w Piastowie - na
burmistrza wytypowano p. Domańskiego.
Na terenie gminy Skorosze, w Ursusie, sprawy cywilne podlegały komendantowi placówki „Kordian” Jerzemu Włoczewskiemu oraz
komendantowi Służby Ochrony Powstania
Kazimierzowi Łepkowskiemu, zaś w Michałowicach komendantowi placówki „Ojców”
Tadeuszowi Borkowskiemu. Komendantem
VI Rejonu o kryptonimie „Wieś VI”, był mjr
Edmund Rzewuski, używający pseudonimu
„Paweł”. Miał do pomocy 40-osobowy sztab
kierujący zarówno oddziałami wojskowymi, jak i służbami cywilnymi.
Na początku 1944 roku pułk VI Rejonu osiągnął stan 2002 żołnierzy, w
tym 95 oficerów i 55 podchorążych, w trzech batalionach strzeleckich
i plutonach specjalnych. Praca odbywała się w piątkach - sekcjach lub
drużynach, co ograniczało kontakty każdego żołnierza do kilku osób. Oddziały liniowe przygotowywane do walki powstańczej uzupełniały grupy
II rzutu składające się z żołnierzy starszych wiekiem, które miały opanować obiekty przemysłowe i urzędy oraz zabezpieczyć ich działanie.
Była to kompania Wojskowej Służby Ochrony Powstania w liczbie 239

żołnierzy. Początkowo w utworzonych oddziałach
ograniczono działanie do szkolenia wojskowego.
Jedną z możliwych wówczas form walki był sabotaż
kolejowy i przemysłowy. Od 1943 roku wzmożono
akcje zbrojne przeciw okupantowi, które dotąd były
odgórnie ograniczane, aby nie wywoływać niepotrzebnych represji okupanta. Akcje zbrojne prowadziły specjalnie wydzielone grupy dywersji bojowej:
Oddziały Specjalne. Akcje te miały charakter samoobrony. Niszczono ewidencje, spisy rolników mających oddać kontyngenty, listy osób przeznaczonych
do wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec,
niszczono mleczarnie zaopatrujące Niemców, aparaturę kin wyświetlających propagandowe filmy niemieckie. Działaniami tymi kierował referent dywersji
bojowej w sztabie mający stały kontakt z Kierownictwem Dywersji Komendy Głównej AK - „Kedywem”.
Ważną rolę w strukturach konspiracyjnych odgrywał
kontrwywiad prowadzony przez referenta w sztabie
VI Rejonu „Krawca” ppor. Ludwika Przybylskiego
„Nurta”. Dzięki jego informacjom i ostrzeżeniom
udało się zapobiec wielu aresztowaniom wykryć
sprawców donosów i agentów gestapo, na których
wykonano wyroki.

Edmund Rzewuski „Paweł”
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Tak w największym skrócie opisuje podziemną
strukturę cywilną i wojskową na terenie Pruszkowa,
Piastowa i okolic czasopismo ” Na przedpolu Warszawy” wydawane przez
środowisko VII Obwodu
AK „Obroża”. Warto przytoczyć w tym miejscu krótki opis kilku akcji bojowych
dokonanych w Piastowie
i okolicach zamieszczony
w książce „Trwaliśmy przy
tobie, Warszawo” (autorzy:
Z. Zaborski, W. Wrotniak,
J. Cierliński, Z. Łosiewicz-Chmurowa).
Kilkuosobowa sekcja 7
kompanii z Piastowa dokonała jesienią 1943 roku
o godz. 21.00 wypadu na
dom volksdeutscha Kohlera we wsi Reguły. Kohlera
już uprzednio upominano,
aby zaprzestał złego traktowania Polaków. Podczas
tej akcji, przeprowadzonej
przez podchorążego Janusza
Świerczewskiego „Rawicza”,
Janusz Świerczewski „Rawicz”
zdobyto dwa pistolety kal. 9.
Inną akcję zdobywania broni cytujemy według raportu żandarmerii: „W
dniu 3.VI.43 o godzinie 20.40 zastrzelono na torze kolejowym między
Ursusem i Piastowem kolejarza niemieckiego Heinricha Griena z Bahnschutz Polizei stacji Warszawa Zachodnia, zabierając mu pistolet maszynowy, 6 magazynków amunicji i dokumenty. Wykonawców akcji nie
udało się ustalić” (str. 510).
Na str. 512 wspomnianej książki autorzy przytoczyli relację Jana
Sadowskiego o kolejnych akcjach piastowskich akowców. „Już pod
koniec roku 1942 żołnierze 7 kompanii przeprowadzili z wyroku sądu likwidację studenta-garbusa Jakubowskiego, konfidenta niemieckiej żandarmerii. Zastrzelono go na ulicy Krakowskiej, niedaleko szkoły nr 2 w
Piastowie. Następnie 23 maja 1944 r. o godz. 8 rano wykonano wyrok
sądu podziemnego, likwidując w czasie pełnienia służby na dworcu w
Piastowie kaprala granatowej policji Władysława Domoradzkiego, który wysługiwał się Niemcom. Wyrok wykonało czterech żołnierzy z sekcji
Janusza Świerczewskiego „rawicza”, na oczach oczekujących na pociąg
pasażerów. Brawura wykonawców i ich spokój po wykonaniu wyroku,
gdy oddalali się z miejsca zamachu, zaimponował wszystkim, którzy byli
świadkami akcji. Akcje takie podnosiły ducha wśród mieszkańców i były
postrachem dla różnych współpracowników okupanta.
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Szkolenie wojskowe
W obliczu nasilającej się walki z okupantem coraz większego znaczenia nabierała sprawa szkolenia kadr przyszłych dowódców oddziałów AK.
Przybywało młodych, niewyszkolonych jeszcze
żołnierzy, którymi trzeba było pokierować w akcjach bojowych. W cytowanym już opracowaniu
„na przedpolu Warszawy” możemy przeczytać:
Wobec licznego napływu do oddziałów wojskowych młodych roczników i tworzenie struktur oddziałów wojskowych na przełomie lat 1942-1943
przystąpiono do intensywnego szkolenia wojskowego. We wszystkich drużynach prowadzono przeszkolenie strzeleckie. Wybranych żołnierzy kierowano do
Szkoły Partyzanta w celu uzupełnienia wyszkolenia i
zapoznania ich z nowymi metodami walki i i nową
bronią niemiecką. Kursami szkolenia wyższego stopnia były: Szkoła Podoficerska dla żołnierzy bez średniego wykształcenia i Szkoła Podchorążych Rezerwy
Piechoty dla żołnierzy posiadających maturę, którzy stanowić mieli przyszłe kadry oficerskie. Szkołę
Podchorążych Rezerwy Piechoty im. Wł. Sikorskiego

ukończyło w VI Rejonie około 60 podchorążych skierowanych następnie do oddziałów prowadzących
walkę zbrojną [ZH 1, s.65-67].
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Warto dodać, że jednym z absolwentów tej szkoły był Andrzej Stelmachowski, późniejszy profesor
i – już w latach III RP - Marszałek Senatu I kadencji i
pierwszy prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Działania z zakresu organizacji tajnego szkolenia
wojskowego piastowskich żołnierzy tak wspomina
komendant 7 Kompanii „Jowisz” AK Jan Sadowski:
Wiosną 1941 r. zgłosił się do mnie, skierowany przez
Komendanta VI Rejonu - VII Obwodu ZWZ w Pruszkowie kpt. sł. st. Edmunda Rzewuskiego pseud. „Paweł”,
por. służby stałej piechoty Roman Grotowski pseud.
„Ers”, który przedstawił mi zadanie powołania w Piastowie zespołu szkoleniowego Konspiracyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. Porucznik
Roman Grotowski - „Ers”, oficer zawodowy z promocji
Szkoły Oficerów w Ostrowi-Komorowie w r.1936, służąc w 70 pułku Piechoty w Pleszewie, którego dowódcą
był między innymi płk dypl. Stefan Rowecki, późniejszy
Komendant Główny ZWZ-AK, przebył bohaterską kampanię wrześniową w ramach 17 Dywizji Gnieźnieńskiej
od zachodnich granic Polski, poprzez walki odwrotowe i bitwę kutnowską, walki nad Bzurą i pod Socheczewem, przemarsz w boju przez Puszczę Kampinowską aż do ostatniej bitwy pułku pod Łomiankami, skąd
uniknąwszy niewoli w okrążeniu, udało mu się dotrzeć
do Warszawy i uczestniczyć przez tydzień w jej obronie. Por. „Ers”, mając rodzinę w Warszawie, przez pewien czas ukrywał się, a po nawiązaniu kontaktu ze
środowiskiem konspiracji wojskowej, znalazł się w zespole szkoleniowych rezerw i został przydzielony na
teren naszego Obwodu ZWZ - późniejszego Obwodu
AK - „Obroża”. W tych okolicznościach, jako organizator gminnej Placówki ZORZWZ w przyszłości dowódca

ppor. Antoni Kaczyński „Sokół” (drugi od prawej) z podchorążymi (od lewej): Wcaław Dąbrowski „Śruba”,
Stefan Samoraj „Ren”, Jerzy Zakrzewski „Orsza”

PIASTOWA

3

Jan Sadowski

7 Kompanii „Jowisz” w Piastowie, poznałem por.„Ersa”, Romana Grotowskiego Inspektora terenowego, organizatora i kierownika szkolenia
kolejnych kursów konspiracyjnej podchorążówki piechoty w naszym VI
Rejonie ZWZ-AK. Pod jego kierunkiem i nadzorem w ciągu paru miesięcy
zdołałem przygotować pierwszy zespół kandydatów na konspiracyjny
kurs podchorążych piechoty, dodatkowo zakonspirowany w konspiracji już istniejącej. Zorganizowanie konspiracyjnej piątki powierzyłem
swojemu zaufanemu wychowankowi z harcerstwa, Jurkowi Wojanowi
rocznik 1922, który w ciągu kilku tygodni zebrał dobranych i wyjątkowo
zaufanych kolegów - rówieśników, przeważnie harcerzy z Piastowa, zaprzysiężonych już żołnierzy ZWZ w 7-mej kompanii „Jowisz” w Piastowie.
Zespół składał się z 6 członków. Na instruktora i wychowawcę tej szkolnej „piątki” wybrałem również swojego wychowanka i członka pierwszej
zaprzysiężonej „piątki” kadrowej naszej konspiracji wojskowej w listopadzie 1939 r, w Piastowie, żołnierza kampanii wrześniowej plut.podchor.
Antoniego Kaczyńskiego ps.„Sokół”, który jako wychowanek Dywizyjnego
Kursu Szoty Podchorążych Rezerwy w Zambrowie brał udział w bitwach
33 pułku piechoty pod Nowogrodem i pod Łomżą nad Narwią, a po
uniknięciu niewoli i powrocie szczęśliwym do Piastowa natychmiast włączył się do dalszej walki z okupantem.
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Wybór instruktora i wychowawcy Antoniego Kaczyńskiego był udany. Przez 4 turnusy szkoleniowe na naszym terenie, tj. w Piastowie,
zostało przeszkolonych 15 elewów-podchorążych, z których żyje tylko
3 elewów. W tym czasie, stykając się z por. kpt. AK „Ersem” Romanem
Grotowskim oraz plut. podchor. ppor. Antonim Kaczyńskim, byłem
świadkiem szkolenia i sukcesów młodej, konspiracyjnej kadry dowódczej AK. Szkolenie odbywało się regularnie systemem wykładów
i opracowań zadań taktycznych oraz ćwiczeń nocnych w terenie leśnym i w polu według zasad i regulaminów obowiązujących w Wojsku

rowników poszczególnych turnusów i klas, w których
w ciągu 4 lat przeszkolono 39 elewów-podchorążych,
mianowanych w późniejszych latach przez Władze Polskie w Londynie na pierwszy stopień oficerski podporucznika rezerwy. Niezależnie od szkolenia podchorążych w ramach naszego VI-go Rejonu, podjęto w roku
1943/44 działania szkoleniowe młodszych dowódców,
tzw. „szkoły partyzanckiej” oraz różnych specjalności
wojskowych, a więc łączności, pioniersko-saperskich
oraz kierowców, których było u nas brak.
(Jan Sadowski, Fenomen konspiracyjnego szkolenia rezerw, [W:] Przegląd Pruszkowski nr 2, 8-11)

Podchorążowie: E. Reszel „Róg” i O. Bujwid „Ulena”

Polskim, szczególnie w oparciu o regulamin służby wewnętrznej, regulamin piechoty i podręcznik Dowódcy Plutonu. We wspomnieniach
swoich ze styczności bezpośredniej z inspektorem szkolenia rezerw
Armii Krajowej por. kpt. „Ersem” Romanem Grotowskim, oraz na
szczeblu służbowym z instruktorem - wychowawcą 4 turnusów klasy
C-Koleba, Konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy im. gen. Władysława Sikorskiego w Piastowie w latach 1941/44 muszę podkreślić
ich wspaniałą postawę żołnierską, wielką odwagę osobistą i poświęcenie w „podwójnej konspiracji” to jest organizowaniu i prowadzeniu
szkolenia rezerw dowódczych średniego szczebla. Szczegółowy materiał o całokształcie szkolenia podchorążych na naszym VI Rejonie,
VII Obwodu Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego w Pruszkowie
oddaje w pełnym wymiarze dokumentalne opracowanie jednego z
absolwentów tej konspiracyjnej szkoły podchorążych piechoty kol.
podchor. ppor. Ak mgr. inż. Edwarda Reszela, podsumowujące całokształt działalności szkoleniowej VI-go Rejonu w Pruszkowie i wielu
osób z tą akcją związanych, to jest instruktorów, wychowawców i kie-

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie 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.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

komunikaty / ogłoszenia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

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

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

Profesjonalny montaż klimatyzacji, tel: 696 04 40 04

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405
Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze, tel:
601 730 670
Trener Personalny z wieloletnim doświadczeniem, Piastów,
tel: 511 201 869

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

7

8

STYCZEŃ, 2018 r | CZAS PIASTOWA

www.czaspiastowa.pl

prawo na codzień

Nie płaci Ci szef ?

fot. Shutterstock

Nieterminowa wypłata nie zawsze uzasadnia nagłe
odejście z pracy

Zdarza się, że pracodawcy
mają problemy z terminową wypłatą pracownikom należnych im
wynagrodzeń. Przyczyny takiej
sytuacji mogą być różne, niemniej
najczęstszą z nich wydaje się być
zła sytuacja finansowa firmy. Pojawia się pytanie, czy w każdej sytuacji nieterminowego otrzymania
wynagrodzenia - bądź jego części
- podwładny jest uprawniony do
rozwiązania etatu w trybie natychmiastowym, z winy firmy. Choć
sytuacja wydaje się prosta, orzecznictwo sądowe nie jest w tym zakresie jednoznaczne.
Co mówią przepisy

Zgodnie z kodeksem pracy,
pracownik może rozwiązać etat
w trybie natychmiastowym m.in.
w sytuacji, gdy firma dopuszcza
się w stosunku do niego ciężkiego
naruszenia swoich podstawowych
obowiązków. Aby pracownik mógł
skutecznie skorzystać z tej możliwości muszą zostać spełnione
łącznie trzy warunki. Pracodawca
naruszy swoje podstawowe obowiązki względem podwładnego.
Naruszenie to będzie miało charakter ciężki, a podwładny podejmie decyzję o natychmiastowym
rozwiązaniu umowy nie później

niż w przeciągu miesiąca od chwili powzięcia wiedzy o naruszeniu
ze strony firmy.
Pensja z poślizgiem

Nie ma żadnych wątpliwości,
że terminowa wypłata podwładnemu należnego wynagrodzenia
jest – zgodnie z przepisami Kp
- podstawowym obowiązkiem
pracodawcy, a zwłoka w tym zakresie stanowi jego naruszenie.
Wydaje się jednak, że nie w każdym przypadku stanowi ona na
tyle ciężkie naruszenie, że uzasadnia decyzję podwładnego o
natychmiastowym rozstaniu z
firmą i będzie uprawniać go do
odszkodowania. Takie wnioski
wydaje się potwierdzać orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Zdaniem SN

SN stanął na stanowisku, że
nie można jednakowo traktować pracodawcy, który w ogóle
nie wypłaca pensji pracownikom
oraz tego, który wypłaca je częściowo, ratalnie (postanowienie
z 13 marca 2012 r.; II PK 287/11).
Zdaniem SN, w obu tych przy-

padkach dochodzi do naruszenia
podstawowych obowiązków pracodawcy, ale częściowa wypłata
nie zawsze musi stanowić naruszenie ciężkie. W każdej sytuacji
konieczne jest dokonanie oceny
winy firmy w niewywiązaniu się
ze zobowiązania oraz wagi naruszonych lub zagrożonych interesów podwładnego. Dopiero
na tej podstawie można określić,
czy w danym przypadku doszło
do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, a co
za tym idzie – czy pracownik był
uprawniony do rozwiązania etatu w trybie natychmiastowym. W
wyroku z 18 marca 2014 r. (II PK
176/13) SN podkreślił natomiast,
że – dokonując klasyfikacji nieterminowego lub częściowego
wypłacania wynagrodzenia jako
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy
– trzeba uwzględnić całokształt
okoliczności konkretnej sprawy,
w tym m.in. częstotliwość i powtarzalność opóźnień, ich długotrwałość, jak również wpływ
naruszeń firmy na interesy podwładnego.
Zalecana ostrożność

Z takim podejściem Sądu Najwyższego nie sposób się nie zgodzić. Wydaje się, że nie można
mówić o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracodawcy w przypadku, gdy firma co
prawda nieznacznie opóźnia się z
wypłatą pensji, niemniej wynika
to z przejściowych problemów
finansowych, ma charakter incydentalny i nie powoduje znacznych trudności po stronie załogi.
W świetle ww. orzecznictwa SN,
nie każde takie naruszenie będzie uprawniać pracownika do
natychmiastowego rozwiązania
etatu. Warto również zwrócić
uwagę, że jeżeli pracownik nadużyje tego prawa, powinien liczyć
się z ryzykiem, że firma pozwie
go o odszkodowanie za zbyt pochopną decyzję o odejściu.

Piotr Andruszaniec
Prawnik, specjalista prawa pracy

reklama
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W MIEŚCIE?

Ferie bez kontuzji
By z zimowego wyjazdu wrócić z uśmiechem na twarzy, zamiast
uciążliwej kontuzji, warto się do niego odpowiednio przygotować.
Ważne, by zwrócić uwagę nie tylko na właściwy dobór sprzętu i stroju,
ale również na przygotowanie organizmu do zwiększonego wysiłku.
odchudzającymi, gdyż spowodują
szybszą utratę energii, a przez to
nie będziemy mieli siły na uprawianie sportów.

fot. Shutterstock

Przygotowanie sprzętu

Zima to doskonały czas, by oddać się sportowemu szaleństwu.
Dla wielu osób ferie zimowe to
ulubiona forma urlopu. Dni spędzone na stoku pozwalają złapać oddech od miejskiego życia i
zrelaksować się na łonie natury.
Należy jednak pamiętać, że jazdę
na snowboardzie czy nartach zaliczamy do wymagających dyscyplin sportowych. Właśnie dlatego
tak ważne jest, by przygotować
mięśnie do intensywnego wysiłku
oraz dostarczyć organizmowi wartościowych kalorii. Wszystko po to,
by na stoku czerpać radość i satysfakcję z kolejnego udanego zjazdu
czy nabycia nowych umiejętności.
Trening przygotowawczy

Najbardziej obciążonymi podczas szaleństw na stoku są mięśnie: łydek, uda oraz pośladków,
dlatego
powinniśmy
zwrócić
szczególną uwagę właśnie na mięśnie nóg. Należy również pamiętać o mięśniach posturalnych, czyli
grzbietu, barków oraz poprzecznych brzucha. Wskazane jest, by
przygotowania rozpocząć już nawet 2 miesiące przed wyjazdem.
Pozwala to na stopniowe przyzwyczajanie organizmu do regularnego wysiłku oraz poprawę wydolności oddechowej. Rozpoczynając
treningi z dużym wyprzedzeniem
możemy zacząć od małej intensywności ćwiczeń, aby stopniowo
ją zwiększać. Im dłużej będziemy
ćwiczyć, tym lepiej nasz organizm
będzie przygotowany na ewentualne urazy, a gdyby jakaś kontuzja
jednak się przydarzyła, czas regeneracji i powrót do zdrowia będzie
o wiele krótszy.
Pomocne będą ćwiczenia siłowe, rozciągające, wytrzymałościowe, a także pomagające w
utrzymaniu równowagi. Dzięki
temu zniwelujemy do minimum
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możliwość wystąpienia bólu nóg,
czy pieczenia ud po całym dniu
spędzonym na stoku. Prawidłowo
przepracowany okres przygotowawczy pozwala także znacząco
zmniejszyć ryzyko kontuzji. Każdy
rodzaj aktywności: bieganie, jazda
na rowerze, basen, nordic walking,
czy różnego typu zajęcia fitness są
dobrym sposobem na wypracowanie kondycji i ogólne wzmocnienie organizmu przed urlopem
w górach. Pamiętajmy jednak o
ich regularnym wykonywaniu. Najlepiej kilka razy w tygodniu, wtedy
przyniosą oczekiwany efekt. Jeżeli
na co dzień nie jesteśmy aktywni,
warto rozpocząć przygotowania
do sezonu pod okiem profesjonalisty. Fizjoterapeuta lub trener
przygotowania motorycznego dobierze odpowiednie aktywności,
oraz zadba o właściwą intensywność treningu.
Odpowiednia dieta

Całodzienne śnieżne szaleństwa są bardzo wyczerpująca
dla naszego organizmu, dlatego
należy pamiętać, by przed wyruszeniem na stok dostarczyć mu
odpowiedniej dawki energii. Najważniejszym składnikiem pokarmowym w tym czasie powinny
być węglowodany, gdyż stanowią
główne źródło energii dla pracujących mięśni. Znajdziemy je np.
w produktach pełnoziarnistych,
jak brązowy ryż czy pieczywo razowe. Kolejnymi ważnymi składnikami są białko oraz tłuszcze;
nie możemy także zapominać o
odpowiedniej dawce witamin i nawadnianiu organizmu. Jeśli zamierzamy spędzić na stoku cały dzień,
warto zapakować do plecaka małą
przekąskę, by w ciągu dnia pobudzić swój organizm do dalszego
działania. Podczas ferii zimowych
nie męczmy organizmu dietami

Bezpieczna jazda zależy nie
tylko od przygotowania fizycznego, ale również od odpowiedniego sprzętu. Kupno nowego sprzętu narciarskiego to
spory wydatek, jeżeli debiutujemy
na stoku, rozsądnym rozwiązaniem będzie wypożyczenie nart
lub deski snowboardowej. W ten
sposób sprawdzimy, czy ta dyscyplina sportowa jest dla nas odpowiednia, jaki rodzaj sprzętu jest
dla nas odpowiedni, a zarazem
uchroni przed nieuzasadnionym
wydatkiem. Jeśli planujemy jednak
coroczne wyjazdy w góry, najkorzystniej będzie, gdy zaopatrzymy
się we własny sprzęt, który będzie
indywidualnie przystosowany do
naszej wagi, wzrostu i umiejętności; a przy okazji nie będziemy się
martwić o higienę stóp. Przygotowując narty do wyjścia na stok,
wystarczy przed wyjazdem je wyczyścić i sprawdzić odpowiednie
naostrzenie krawędzi, a na końcu
nasmarować przy pomocy parafiny. Wiązania nart czy deski snowboardowej możemy sprawdzić będąc już na miejscu, w specjalnych
wypożyczalniach, w czym z pewnością pomogą nam specjaliści.
Właściwy strój narciarski

Będąc cały dzień na stoku, musimy pamiętać by odpowiednio
ciepło się ubrać. Najlepiej wybierać odzież i dodatki przeznaczone specjalnie dla narciarzy, które
sprostają ciągle zmieniającym się
warunkom atmosferycznym. Kurtka oraz spodnie narciarskie powinny być nieprzemakalne i uszyte
z tzw. oddychających materiałów.
Dzięki temu mniej się spocimy,
a jednocześnie będziemy mieli ochronę przed chłodem z zewnątrz. Warto założyć bieliznę
termo aktywną, która lepiej utrzymuje ciepło i odprowadza pot z
ciała, zamiast go zatrzymywać. Na
końcu nie zapomnijmy o czapce i
rękawiczkach narciarskich, a także
goglach by osłonić oczy podczas
jazdy. Pamiętajmy, że bawełna
to wróg stroju narciarskiego –
po pewnym czasie magazynuje

i wchłania nasz pot, a przez to
ochładza organizm.
Ochrona skóry

Niezależnie czy podczas ferii przyjdzie nam zmierzyć się ze
śnieżycą czy trafimy na piękną,
słoneczną pogodę skóra naszej
twarzy, mimo że częściowo zakryta goglami, wymaga ochrony. W zależności od aury danego
dnia, zanim wyruszymy na stok,
pamiętajmy by posmarować ją
odpowiednim kremem zabezpieczającym przed działaniem wiatru
i mrozu lub z filtrami UV na ostre
słońce. Światło słoneczne odbijając się od białego śniegu opala
szybko i intensywnie, dlatego nietrudno o poparzenia, pomimo panujących wokół minusowych temperatur.
Rozgrzewka

Każdy dzień na stoku zaczynajmy
od kilkuminutowej rozgrzewki.
Dzięki niej przygotujemy nasze
mięśnie na znacznie szerszy zakres ruchu. Warto również po
zejściu ze stoku poświęcić chwilę

na rozciągnięcie wszystkich partii
mięśni, by uniknąć zakwasów następnego dnia.
Tak naprawdę każdy sport niesie
ze sobą pewne ryzyko wystąpienia
urazów, nie tylko
u debiutantów, ale i u osób na dobrym poziomie zaawansowania.
W przypadku sportów zimowych
zaleca się odpowiednie przygotowania zarówno przed wyjazdem,
jak i codziennie na stoku. Tuż
przed rozpoczęciem jazdy wystarczy parę podskoków, czy trucht
w miejscu, rozciągnięcie nóg i ramion; mając na nogach wpięte
narty spróbujmy parę razy wstać
bez podpierania się rękoma. Te
kilka ćwiczeń wystarczy by rozgrzać nasze mięśnie.
Stosując się do tych kilku prostych
porad zadbamy o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, a przede
wszystkim aktywnie spędzimy
czas, wykorzystując uroki białego
szaleństwa. Sportowy wysiłek da
nam energię, by w pełnej formie
wrócić do codziennych obowiązków, a potem… z utęsknieniem
czekać na kolejny udany wyjazd.
dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun

Przykładowy zestaw ćwiczeń
Ćwiczenie 1 | Czas trwania ćwiczenia: 7 minut
Spokojny bieg w miejscu. Nie zapominaj o pracy rąk, które powinny być lekko zgięte w łokciach z rozluźnionymi dłońmi.
Ćwiczenie 2 | Serie: 2, Liczba powtórzeń w serii: 10, przerwa pomiędzy seriami: 1 minuta
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość barków. Trzymając ręce
zgięte w łokciach i lekko podniesione wykonaj przeskok w bok. Pamiętaj
aby lądować „cicho”, amortyzując ugięciem kolan moment zetknięcia nóg
z podłożem.
Ćwiczenie 3 | Serie: 2, Liczba powtórzeń w serii: 10, przerwa pomiędzy seriami: 1 minuta
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość barków . Ręce trzymaj na
biodrach. Prawą nogą wykonaj wykrok a następnie zegnij kolano nogi zakrocznej tak, aby znalazło się tuż nad ziemią. Powróć do pozycji wyjściowej.
Powtórz z drugą nogą.
Ćwiczenie 4 | Serie: 1, Liczba powtórzeń: 20
Stań z wysuniętą prawą nogą w przód. Ćwiczenie polega na wykonywaniu
„nożyc” – przeskakiwaniu z jednoczesną zamianą nóg. Nie zapominaj o pracy rąk.
Ćwiczenie 5 | Serie: 3, Liczba powtórzeń: 15, Przerwa pomiędzy seriami: 1 minuta
Stań prosto, z nogami rozstawionymi na szerokość barków. Napnij pośladki, brzuch oraz grzbiet. Wykonaj przysiad, pamiętając o tym, aby plecy cały
czas były proste a kolana nie uciekały do środka. Wytrzymaj w przysiadzie 3
sekundy po czym spokojnie wróć do pozycji wyjściowej. W przypadku chęci
utrudnienia sobie ćwiczenia możesz wykorzystać ciężarki trzymane w obu
dłoniach.
Ćwiczenie 6 | Serie: 3, liczba powtórzeń: 10, przerwa pomiędzy seriami: 1 minuta
Stań prosto, z nogami rozstawionymi na szerokość barków. Wykonaj wypad
prawej nogi w bok, pamiętając aby kolano nie uciekło do środka. Wróć do
pozycji wyjściowej. Zrób wypad drugą nogą. Pamiętaj aby napiąć mięśnie
brzucha.
Ćwiczenie 6 | Serie:3, liczba powtórzeń: , przerwa pomiędzy seriami:
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość barków. Ręce trzymaj na
biodrach. Podczas gdy kolano lewej nogi będzie lekko ugięte sięgnij palcami
prawej nogi jak najbardziej w przód, następnie w tył, w prawo oraz za lewą
nogą w lewo. W przypadku chęci utrudnienia sobie ćwiczenia możesz zastosować poduszki sensomotoryczne dostępne w sklepach rehabilitacyjnych
oraz sportowych.
Monika Krystosiak
Mgr Fizjoterapii, SPZOZ Piastun
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Wszystko zwyczajnie
Stawisko Iwaszkiewiczów w czasie wojny i pokoju
łym kontakcie z Jarosławem Iwaszkiewiczem. W sumie w okresie od
sierpnia 1944 r. do stycznia 1945
r. w Stawisku schronienie i opiekę
znalazło kilkadziesiąt osób. Literaturoznawca dr Radosław Romaniuk, autor dwutomowej biografii
Iwaszkiewicza Inne życie opowie o
życiu Stawiska – rezydencji w której Iwaszkiewiczowie mieszkali od
1927 roku aż do śmierci, w trakcie
II wojny światowej i w latach powojennych.
Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

mat. Muzeum Dulag 121

W czasie II wojny światowej
Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie
czynnie zaangażowali się w życie
konspiracyjne, m.in. udzielając

pomocy materialnej i schronienia osobom poszukiwanym, a w
szczególności przedstawicielom
środowisk artystycznych. Stawisko stało się dla ludzi kultury
azylem – miejscem, gdzie mogli
odetchnąć od trudów okupacyjnego życia. Podczas Powstania Warszawskiego schronienie w posiadłości Iwaszkiewiczów znajdowali
uchodźcy z Warszawy oraz osoby
wyprowadzone z obozu przejściowego w Pruszkowie, wśród nich
wiele osób z polskiego środowiska
artystycznego i literackiego uratowanych m.in. dzięki działalności
Eryka Lipińskiego, który był w sta-

Ferie 2018 w Muzeum
Dulag 121
Budujemy nasze muzeum!
my o zapisywanie dzieci do 10 stycznia 2018 - telefonicznie bądź meilowo: 758-86-63 lub 696-591-295,
dulag@dulag121.pl.
Szczegółowy
plan dostępny na: www.dulag121.
pl.
Ferie zimowe w Muzeum Dulag
121 „Budujemy nasze muzeum!”
to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i nabycia nowych, praktycznych
umiejętności, lecz także poznania
nowych przyjaciół. Serdecznie zapraszamy na sześć spotkań, które
odbędą się między 16 a 26 stycznia
2018 r.

mat. Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 serdecznie
zaprasza na spotkanie poświęcone postaci Jarosława Iwaszkiewicza i jego działalności w czasie II
wojny światowej. Naszym gościem
będzie dr Radosław Romaniuk, autor biografii pisarza zatytułowanej
Inne życie, której drugi tom ukazał
się właśnie nakładem wydawnictwa Iskry. Zapraszamy do siedziby
Muzeum przy ul. 3 Maja 8a w niedzielę, 14 stycznia na godz. 15.00.

Muzeum Dulag 121 zaprasza
dzieci w wieku od 7 do 12 lat na
pełen niespodzianek cykl sześciu
warsztatów tematycznych „Budujemy nasze muzeum!”. Podczas
nich tajemnicze życie muzeum
poznamy „od podszewki”. Prosi-

Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Syn królowej śniegu
Pod koniec stycznia w Baśni będziemy mieli okazję
obejrzeć „Syna królowej śniegu”, w dniu ogólnopolskiej
premiery
Najnowsza produkcja w reżyserii Roberta Wichrowskiego (znanego m.in. z takich przebojów, jak
„Karuzela” czy „Francuski numer”)
to rzadko spotykany w rodzimej
kinematografii mariaż realistycznego dramatu i baśni.
Marcin, sześciolatek, mający
trudności z odnalezieniem się we
współczesnym świecie, ucieka
w świat fantastycznych wyobrażeń, zaczerpniętych z wizji Hansa
Christiana Andersena. W tych „wy-

która go wychowuje, będą stawać
przed licznymi wyborami, które
zaważą na ich przyszłym życiu.
W dużym uproszczeniu, „Syn
królowej śniegu” to opowieść o
współczesnym świecie, o towarzyszących mu dylematach, pokusach
i konsekwencjach ludzkich wyborów. Jednak aby przekonać się jak
wysoka jest skala owego uproszczenia, trzeba koniecznie udać się
do kina.

cieczkach” pomaga mu Kazimierz,
emerytowany pisarz, odgrywany
przez Franciszka Pieczkę. W fabule, niejako roztańczonej pomiędzy
dwoma, nieprzystającymi do siebie wymiarami, duże znaczenie
ma również historia matki chłopca. Michalina Olszańska wciela się
w postać Anny, kobiety zgnębionej
przez los i ledwo wiążącej koniec
z końcem. Wraz z rozwojem tej posplatanej, lecz porywającej historii, zarówno Marcin, jak i kobieta,

Najbliższe seanse w Baśni
Gotowi na wszystko. Exterminator

12-14.01.2018 r.

19:00

105 min.

Syn królowej śniegu PREMIERA

19-21.01.2018 r.

17:00
19:00

85 min.

Paddington 2

26-28.01.2018 r.

17:00

103 min.

Reakcja łańcuchowa

26-28.01.2018 r.

19:00

100 min.

Polska / l. 12

Polska / l. 14

Święta, święta i po świętach!

fot. Czas Piastowa

Jedni z nas się cieszą, inni zaś smucą, że trzeba będzie
czekać cały rok, na ten, trochę szalony, trochę magiczny
czas. No cóż, było minęło!
Życie stawia przed nami
nowe wyzwania. Jednym z nich
jest rozebranie i wyniesienie,
przesuszonego już drzewka. Dla
wielu z nas nie jest to szczególny
problem. Jednak są i tacy,
którzy uwielbiają podrzucać nie
potrzebną już choinkę komuś
innemu. Przecież nie musi tak
być! Służby oczyszczania miasta
bez problemu odbierają od
nas drzewka, tak jak odbierają
odpady
zielone
(odpady
biodegradowalne).
Wystarczy
tylko zapoznać się z grafikiem i w
odpowiednim czasie wystawić ją
z resztą odpadów przed posesję.
Przy Alei Krakowskiej, na terenie
Targowiska Miejskiego, zlokalizowany jest Punkt Odpadów Problemowych, który jest czynny w każdy

czwartek od godz. 12-tej do godz.
19-tej.
Obsługa punktu odbierze od
nas problematyczny odpad pod
warunkiem, że okażemy potwierdzenie bieżących opłat za wywóz
śmieci i dokument potwierdzający
zamieszkanie na terenie Gminy
(dowód osobisty). Możemy też
postarać się o zaświadczenie potwierdzające fakt bycia mieszkańcem Gminy. Dokument taki otrzymamy w Urzędzie Gminy.
Paląc choinkę w kominku uzyskamy przyjemne ciepło, a przy
okazji możemy powspominać minione święta.
Dobrym pomysłem jest wykorzystanie iglastych gałązek jako
stroisza. Jest on doskonałym, naturalnym materiałem izolacyjnym
do zabezpieczania roślin ogrodowych przed wysuszającym wiatrem i mrozem.
Niektóre miasta organizują
zbiórkę drzewek, które później
w postaci biomasy trafiają do elektrociepłowni a następnie wracają
do domów w postaci ciepła oraz
energii elektrycznej.
W Warszawie co roku organizowana jest akcja Ciepło z natury.
W 2015 roku udało się wyprodukować 685 ton biomasy, którą

fot. Czas Piastowa

Polska / l. 14+

mat. dystrybutora

Wlk. Brytania/Francja / b/o dubbing

zamieniono na zieloną energię.
Energii tej wystarczyło na zasilenie
około 2600 żarówek o mocy 40W
przez jeden rok.
Natomiast szczęśliwym posiadaczom choinek w doniczce,
przypominam o zabezpieczeniu
korzeni przed przemarznięciem
i oczywiście podlewaniu do czasu
wysadzenia do gruntu.

Barbara Lipieta
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Odszedł Stanisław Terlecki (1955-2017)

28 grudnia dotarła smutna
wiadomość o śmierci Stanisława
Terleckiego. Wybitny piłkarz reprezentacji Polski zmarł w Łodzi
w wieku 62 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 stycznia.
Msza św. odprawiona została
w grodziskim kościele Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, a doczesne
szczątki Stanisława Terleckiego
spoczęły na Cmentarzu Wolskim
w Warszawie.
Związany był od wczesnego dzieciństwa z Piastowem, tu
mieszkała rodzina Terleckich,
tutaj też rozwinęła się jego niezwykła pasja do piłki nożnej. Stasiek chodził do naszych szkół,
tu spędził swoje młode lata. Do
piastowskich czasów nawiązywał

wielokrotnie w wielu wypowiedziach, wspomnieniach i pisanych
barwnym językiem felietonach. W
jednym z czatów internetowych
powiedział wręcz „często śnię o
Piastowie”. Był człowiekiem niezwykłym – wielkim piłkarzem o
bajecznej technice oraz, co zdarza się niezwykle rzadko, prawdziwym intelektualistą z solidnym
wykształceniem humanistycznym.
Także bezkompromisowym komentatorem wydarzeń nie tylko
sportowych, także społecznych
i politycznych. Miał ukształtowane,
konkretne poglądy na wiele spraw
i stąd brały się jego często krytyczne opinie na temat niełatwej
rzeczywistości przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
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minionego wieku. Łatwo się domyślić, że mogły one sprawiać wiele
kłopotów. I niestety, sprawiły… Jak
się okazało, to właśnie Stanisław
Terlecki zapłacił najwyższą cenę
spośród wąskiego grona wybitnych piłkarzy oskarżonych w głośnej tzw. „aferze na Okęciu”. Władysław Żmuda, Zbigniew Boniek,
Włodzimierz Smolarek i Stanisław
Terlecki stanęli wówczas w obronie Józefa Młynarczyka, oskarżonego o nadużycie alkoholu w noc
poprzedzającą wylot reprezentacji
na zgrupowanie do Włoch w grudniu 1980 roku. Ostatecznie reprezentacja w pełnym składzie udała
się na to zgrupowanie, ale Terlecki, Żmuda, Boniek i Młynarczyk
musieli wrócić do kraju i zostali
ukarani wielomiesięcznymi dyskwalifikacjami. Wszyscy złożyli odwołania, a dodatkowo trzej z tego
grona – z wyjątkiem Terleckiego
– także prośbę o złagodzenie kar.
Jego, jak pisał w biografii „Pele, Boniek i ja” (rok wydania 2006) koledzy nie poinformowali o tym kro-

ku. Władze PZPN z gen. M. Rybą
na czele przychyliły się do tych
próśb i dzięki temu W. Żmuda, Z.
Boniek i J. Młynarczyk wrócili do
reprezentacji, odegrali kluczowe
role na Mundialu ’82 (Polska zajęła
trzecie miejsce) i rozwinęli swoje

Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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indywidualne kariery dochodząc
na szczyty. Boniek z Juventusem
Turyn i Młynarczyk z FC Porto
zdobyli Puchar Europy. Stanisławowi Terleckiemu utrzymano dyskwalifikację i już nigdy ten piłkarz
określany często największym
talentem w historii polskiego piłkarstwa nie zagrał w reprezentacji.
Czy nie miały tu znaczenia względy
pozasportowe? Warto zadać także
takie pytanie… W tym czasie Terlecki miał zaledwie 25 lat i już 29
występów w drużynie narodowej.
Musiał wybierać – wyjechał do USA
gdzie podczas pięciu sezonów gry
w czołowych klubach futbolu i futsalu: Pittsburgh Spirit, a przede
wszystkim słynnym Cosmosie New
York mógł w pełni zaprezentować
swój talent, czego dowodem tytuły MVP ligi futsalowej zdobyte
w kolejnych dwóch sezonach indywidualnie i z Pittsburgh Spirit.
Po powrocie do Polski Stanisław
Terlecki zagrał jeszcze w ŁKS Łódź
i przez dwa sezony naszpikowanej
gwiazdami Legii Warszawa zdobywając z nią największe trofea w
karierze – dwa Puchary Polski. Tak
ziściło się jedno z jego dziecięcych
marzeń. Na zakończenie kariery
zagrał jeszcze w kolejnym warszawskim klubie Polonii Warszawa
występując w jednej drużynie z
synem Maciejem. Razem cieszyli
się z awansu „Czarnych Koszul”
do ekstraklasy. Tak więc Stanislaw
Terlecki, wielki talent z Piastowa
zagrał w czterech klubach stolicy
– Stali FSO, Gwardii, Legii i Polonii,
oraz w łódzkim ŁKS.
Stanisława Terleckiego poznałem w roku 2006. Miałem wtedy
zaszczyt być pełnomocnikiem
wyborczym Mazowieckiej Wspól-
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noty Samorządowej w wyborach
samorządowych. Stanisław Terlecki był wówczas naszym kandydatem do sejmiku województwa
mazowieckiego. Bardzo dobrze
wspominam naszą współpracę, a
szczególnie rozmowy ze Staśkiem,
bo tak wszyscy do niego mówiliśmy. Wielokrotnie spotykaliśmy
się w Piastowie, najczęściej – co
oczywiste – na stadionie miejskim.
Rozmawialiśmy o sporcie i historii,
trochę o polityce, naszych wspólnych pasjach. Udało się wtedy zorganizować w hali piastowskiej SP2
piłkarski turniej halowy dla rodzin
z udziałem rodziny Terleckich. Mieliśmy kilka kolejnych pomysłów na
współpracę ze Staśkiem, chcąc
wykorzystać jego wielki talent
i pasję do piłki, oraz niesłabnący
sentyment do rodzinnego miasta.
Rozmawialiśmy nawet niedawno o
tych planach z kierownikiem MOSiR, Panem Jerzym Derlatką. Niestety, zabrakło czasu na realizację
nowych planów. Szkoda…
Dziękujemy Stasiu. Odpoczywaj w pokoju śniąc o Piastowie
młodzieńczych lat.

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa
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