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Będą ścieżki rowerowe

w numerze
Piastów do Warszawy?
Już ponad miesiąc trwają dyskusje na temat ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy.
Jakie zdanie w tej sprawie mają
sami piastowianie?

3,5 miliona złotych na budowę
sieci rowerowej w Piastowie

Czytaj więcej - str. 4

Dofinansowanie ma przyczynić
się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Równie istotną zmianą, wynikającą z budowy
nowoczesnych tras rowerowych,
będzie zwiększenie bezpieczeństwa
na drogach.
Projekt realizowany będzie w
ramach programu finansowania
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Budżet na
budowę wynosi 3,5 mln złotych, z
czego znaczącą większość stanowi
dotacja z Unii.

Czytaj więcej - str. 2

Dziś dodatek historyczny!
Pierwsze wydanie Czasu Piastowa spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
naszego miasta, co utwierdziło nas
w przekonaniu, że Piastów potrzebował własnego tytułu prasowego.
Dziękujemy za Wasze pomysły,
rady, propozycje artykułów oraz aktywne uczestnictwo w dyskusjach.
Mamy nadzieję, że zostaniecie z
nami na dłużej!
W drugim numerze piszemy o
nowych piastowskich inwestycjach,
o ciekawych inicjatywach miejskich,
zmianach w lokalnym szkolnictwie,
a także o - wspólnej dla nas wszystkich - historii. Zgodnie z zapowiedzią, do dzisiejszego wydania dołą-

czamy pierwszy odcinek przeglądu
historycznego, w którym przybliżamy dzieje naszego miasta.
Miłej lektury!
Redakcja Czasu Piastowa
Masz do nas pytania albo chcesz
podzielić się swoimi uwagami? Napisz!
redakcja@czaspiastowa.pl

Chuligan w klubowych
barwach
Na terenie MOSiR-u doszło do
brutalnego pobicia. Napastnikiem okazał się piłkarz.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Czytaj więcej - str. 5

Piastów pamięta o bohaterach
Wystawy, projekcje
i grupa rekonstrukcyjna
na Dni Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych
Przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Studenci
dla Rzeczypospolitej, wystawa
Namioty Wyklętych przedstawia
fakty i sylwetki pomordowanych
Żołnierzy Niezłomnych, a także
ich katów. Dni pamięci o Żołnierzach Niezłomnych trwać będą do
końca marca – tak długo będzie
można obejrzeć wystawę Namioty Wyklętych w Parku Sokorskich
(przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji) oraz drugą wystawę,
przygotowaną w oparciu o matereklama

riały Instytutu Pamięci Narodowej
i eksponowaną u zbiegu ulicy Warszawskiej i Alei Krakowskiej.

Wyjątkowy charakter miała projekcja filmu Zapora w niedzielę 5
marca w kinie „Baśń”, poprzedzona słowem wprowadzenia reżysera filmu Konrada Starczewskiego.
Projekcję wzbogaciła obecność rekonstruktorów w umundurowaniu
i uzbrojeniu typowym dla żołnierzy
powojennego podziemia.
Dokończenie - str. 3

Liceum dwujęzyczne
liceum im. Adama Mickiewicza
zdobyło wszystkie wymagane
zgody do przekształcenia w szkołę z uprawnieniami do kształcenia dwujęzycznego.
Czytaj więcej - str. 6

Post na Facebooku jako
przyczyna zwolnienia?
fot. Urząd Miejski w Piastowie

W Piastowie powstanie aż 5,6
km ścieżek rowerowych. To efekt
dofinansowania unijnego, jakie
zostało przyznane Warszawie
oraz pięciu okolicznym gminom;
Grodziskowi
Mazowieckiemu,
Markom, Błoniu, Izabelinowi oraz
naszemu miastu. Łącznie utworzy
to ponad 140-kilometrową sieć
komunikacji rowerowej.
To dobra wiadomość dla piastowian, dojeżdżających codziennie do pracy. Budowa spójnego
systemu ścieżek, zintegrowanego
z dostępnymi punktami przesiadkowymi, takimi jak stacje WKD i
PKP, wraz z przylegającymi systemami „Parkuj i jedź”, pozwoli zrezygnować z, obciążającego portfel
i zdrowie, samochodu.

Podpowiadamy, na co należy
zwracać szczególną uwagę przy
korzystaniu z mediów społecznościowych, aby uniknąć zawodowych nieprzyjemności.
Czytaj więcej - str. 8

Z antycznego Ur
do Piastowa
Co łączy starożytne miasto w
południowej Mezopotamii z drugą najgęściej zaludnioną gminą
w Polsce?
Czytaj więcej - str. 10
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Wydarzyło się w Piastowie
wowych i sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwały Rady Miejskiej „w
sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego” oraz „w sprawie zmiany nazwy
Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Piastowie”
weszły w życie z dniem podjęcia,
a ich szczegółowe postanowienia
obowiązywać będą od 1 września
2017 roku.

Pięć szkół podstawowych (w
tym dwie z klasami gimnazjalnymi)
i Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza – tak, od 28 lutego
wygląda piastowska sieć szkół publicznych. Rada Miejska w Piastowie na ostatniej sesji zdecydowała
także o obwodach szkół podsta-

Lodowiskowy koniec karnawału
Nietypowe, choć z pewnością
atrakcyjne było pożegnanie tegorocznego karnawału na lodowisku
miejskim. Miało miejsce w Tłusty
Czwartek i mimo nieprzychylnej
pogody zgromadziło całkiem sporo chętnych rozrywki piastowian
– dzieci z rodzicami i dziadkami,
młodzież, studentów. Niektórzy
ubrani w stroje karnawałowe: na
tafli lodowiska można było dostrzec m. in. arlekina, Batmana,
Spidermana, baletnicę, lekarza,
żołnierzy w maskach przeciwgazowych, krasnala – Mikołajka i inne
znane postacie. Goście bawili się
przy typowo karnawałowej muzyce, serwowanej przez DJ Piotra

fot. Jacek Ziąbski

fot. Artur Andruszaniec

O liceum im. Adama Mickiewicza
piszemy również na - str. 6

i chętnie brali udział w poprowadzonych przez Monikę Szuplewską konkursach sprawnościowych.
Spośród przebierańców, jury złożone z reprezentacji losowo wybranych rodziców i prowadzącej
zabawę, wybrało sześć osób, które
miało najciekawsze stroje. Wszystkim wyróżnionym kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
p. Jerzy Derlatka wręczył nagrody.
W zawodach sprawnościowych,
przeprowadzonych na lodowisku doceniono: Wiktorię, za najsprawniejszą jazdę na łyżwach z
jajkiem – cukierkiem na łyżeczce - Grzegorza, Rajmunda i Filipa
za jazdę slalomem na łyżwach.
Wszyscy wymienieni zawodnicy
otrzymali słodkie prezenty.
Nad bezpieczną jazdą i odpowiednią techniką wykonywania
poszczególnych zadań czuwał p.
Robert Kurach – tutejszy instruktor łyżwiarstwa i niewątpliwie najlepszy hokeista w mieście.
W Tłusty Czwartek nie mogło

fot. Jacek Ziąbski

Uchwały o organizacji szkolnictwa miejskiego

oczywiście zabraknąć tradycyjnych wypieków. MOSiR ufundował
wszystkim gościom pączki. O witaminy natomiast zadbał właściciel apteki przy ul. Harcerskiej – p.
Dariusz Miłosz, ofiarowując jabłka. Wystarczyło dla wszystkich, a
nawet można było brać na wynos.
Ostatni akcent miejskiego karnawału upłynął pod znakiem dobrej
zabawy w miłym towarzystwie, a
najważniejsze, że wiatr i deszcz nie
przestraszyły mieszkańców Piastowa. Przed nami już tylko kilka dni
na lodowisku… do zobaczenia w
grudniu!

Rusza budowa nowych domów komunalnych

Ścieżki rowerowe dla Piastowa

W trzecim przetargu wyłoniony
został wykonawca dużej inwestycji
budowlanej – mieszkań komunalnych. Umowa na realizację inwestycji została podpisana 23 lutego.
Przewiduje ona, że w terminie do
30 czerwca 2018 roku na terenie
miejskim pomiędzy ulicami J. Sułkowskiego i gen. St. Maczka powstanie osiedle złożone z trzech
wielorodzinnych budynków, w których znajdzie się 38 mieszkań. Projekt budowlany zakłada wykonanie
budynków mieszkalnych wyposa-

13 lutego 2017 r. Konrad Rytel, Zastępca Burmistrza Miasta
Piastowa i Janina Flont, Skarbnik
Miasta Piastowa podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę
na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości
powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”.
Projekt realizowany będzie w
ramach programu finansowania
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014–2020. Wy-

mat. Urząd Miejski w Piastowie

mat. Urząd Miejski w Piastowie

żonych w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, wentylacji
mechanicznej i podłączenie ich do
węzła cieplnego. Ponadto urządzony zostanie teren osiedla, a wzdłuż
ul. J. Sułkowskiego powstaną miejsca postojowe.
Wartość prac inwestycyjnych to
7 696 890,00 zł.
mat. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

sokość dofinansowania to
2 875 425,52 zł. Koszt realizacji
całej inwestycji to ponad 3,5 mln
zł. Projekt rozbudowy sieci ścieżek
rowerowych zakłada, że w pierwszej kolejności przybędzie ich ok.
6 km. Nowe ciągi komunikacyjne
powstaną m.in. wzdłuż Al. Tysiąclecia, wiaduktu im. gen. L. Okulickiego do ronda Prezydenta R.
Kaczorowskiego, ul. J. Tuwima, ul.
Warszawskiej i ul. Dworcowej.
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August Emil Fieldorf Nil, Witold Pilecki Witold, Józef Kuraś
Ogień, Hieronim Dekutowski
Zapora, Zygmunt Szendzielarz
Łupaszka, Danuta Siedzikówna
Inka, Mieczysław Dziemieszkiewicz Rój i tylu innych. Znanych,
mniej znanych i całkowicie nieznanych obrońców Ojczyzny. To
Żołnierze Wyklęci – Niezłomni.
Generałowie, oficerowie i zwykli
żołnierze. Jak się szacuje było ich
nawet 180 tysięcy, w zdecydowanej większości żołnierzy rozwiązanej w styczniu 1945 roku Armii
Krajowej. Koniec wojny z Niemcami nie przyniósł Polsce niepodległości i trzeba było o nią walczyć
dalej – z bronią w ręku i w konspiracji. Wspierane przez Związek Sowiecki komunistyczne władze nowego państwa ze swoim aparatem
bezpieczeństwa były często bardziej bezwzględne i brutalne niż
poprzedni okupant. Skala zbrodni

dokonanych na Żołnierzach Niezłomnych jest porażająca. Do dziś
nie znamy miejsc, gdzie pogrzebano pomordowanych skrytobójczo
bohaterów walki o wolną Polskę.
Winni jesteśmy Im wdzięczną pamięć i mamy obowiązek odnaleźć
i upamiętnić miejsca wiecznego
spoczynku. Pamiętając o bohaterach musimy także poznać zbrodniarzy w togach i mundurach,
którzy wydawali wyroki śmierci i
długoletniego więzienia w sfingowanych procesach inspirowanych
politycznie przez komunistyczne
władze i ich agenturę.

W Piastowie otwarte zostały dwie wystawy historyczne, poświęcone Żołnierzom Wyklętym
Przygotowana we współpracy

Apel o pomoc

Uwolnij Anię
od respiratora!
wszczepienia
stymulatorów
nerwów przeponowych, która
w Polsce nie jest wykonywana, a koszt leczenia za granicą przekracza 100 tys. euro.
Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową w leczeniu i
rehabilitacji Ani.

Ania ma 12 lat. Urodziła się
z bardzo rzadką chorobą – zespołem hipowentylacji pochodzenia centralnego (CCHS). Gdy
zasypia, przestaje oddychać. Od
pierwszych chwil swego życia
była podłączona do respiratora,
spędziła w szpitalu prawie rok.
Każdej nocy Ania musi być wentylowana mechanicznie respiratorem przez tracheostomię
i konieczne jest, aby nieustannie czuwać nad jej bezpieczeństwem.
Istnieje szansa na to, by życie Ani stało się łatwiejsze, by
uwolnić ją od respiratora i rurki
tracheostomijnej. To operacja

Projekcje Wyklętego w kinie Baśń
wego, prowadzący heroiczną walkę z władzą ludową o powojenny
kształt Polski. Pomimo olbrzymiej
przewagi resortu bezpieczeństwa,
wspieranego przez radzieckie
NKWD, żołnierze ci walczyli do
końca o swoją sprawę.
Tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych opowiadane są z punktu widzenia jednej osoby - Franciszka
Lola Józefczyka. Poprzez ten (zdawałoby się, prosty) zabieg, dystans
pomiędzy wielką historią, a współczesnym widzem ulega zawężeniu,
natomiast projekcja filmu staje
staje się fascynującym, choć i bolesnym doświadczeniem.
Lektura obowiązkowa!

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

www.facebook.com/oczymsniania
mat. dystrybutora

fot. Wojciech Marczak

W dniach 24-26 marca o godz.
19.00, w kinie Baśń wyświetlany
będzie film pt. Wyklęty, w reżyserii Konrada Łęckiego. Film trafi
do naszego kina tuż po swojej premierze.
Akcja Wyklętego toczy się w
drugiej połowie lat 40-tych. Jego
bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościo-

Iwona Grzegorzewska

Ania Ługowska

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Urząd Miejski przypomina o tragicznej historii Żołnierzy Wyklętych

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Dni Niezłomnych
w Piastowie

Niezłomnych, żołnierz następcy
Zapory kapitana Uskoka – Józef
Franczak Lalek mógł toczyć swoją
samotną walkę o wolną Polskę i
ukrywać się przed wszechmocnym
aparatem bezpieczeństwa aż do
1963 roku. Jak się dziś ocenia, pomagało mu w tym ponad dwieście
osób. Tak jak Zapora zginął w wyniku zdrady osoby z najbliższego
otoczenia, tajnego współpracownika SB.

ze Stowarzyszeniem Studenci dla
Rzeczypospolitej wystawa „Namioty Wyklętych” w swoich skromnych
ramach przedstawia fakty i sylwetki bohaterów tamtych czasów.
Także sylwetki ich oprawców, zdemoralizowanych wysokich rangą
funkcjonariuszy
państwowego
aparatu bezpieczeństwa. Dni pamięci o Żołnierzach Niezłomnych
trwać będą do końca marca – tak
długo można będzie obejrzeć wystawę Namioty Wyklętych w Parku
Sokorskich (przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji) oraz drugą
wystawę przygotowaną w oparciu
o materiały Instytutu Pamięci Narodowej i eksponowaną u zbiegu
ulicy Warszawskiej i Alei Krakowskiej.
Wyjątkowy charakter miała projekcja filmu „Zapora” w niedzielę 5
marca w kinie „Baśń”, poprzedzona słowem wprowadzenia reżysera filmu Konrada Starczewskiego.
Projekcję wzbogaciła obecność rekonstruktorów w umundurowaniu
i uzbrojeniu typowym dla żołnierzy powojennego podziemia. Film
opowiada historię walki jednego z
najdzielniejszych dowódców Żołnierzy Wyklętych, cichociemnego,
majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Skazany na śmierć
po brutalnym śledztwie został
zastrzelony 7 marca 1949 roku w
więzieniu mokotowskim w wieku
zaledwie 31 lat. Godzinna opowieść żołnierzy „Zapory” o swoim
dowódcy jest wyjątkowym świadectwem o wszystkim co w tamtych, niewyobrażalnie trudnych
czasach, było najważniejsze – miłości Ojczyzny, odwadze, uczciwości i solidarności, także miłości i
trosce o najbliższych. Ale także o
podstępie, kłamstwie i zdradzie.
W ostrej konfrontacji bieli i czerni
najważniejszych codziennych wyborów nie było wówczas miejsca
na odcienie szarości. Dzięki temu,
że uczciwych ludzi dobrej woli było
zdecydowanie więcej niż podłych
i podatnych na zdradę, ostatni z

lugowska.k@gmail.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/6797
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ogłoszenia zamówione

Piastów do Warszawy?
Już ponad miesiąc trwają dyskusje na temat ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jakie zdanie
w tej sprawie mają sami Piastowiacy?

Tożsamość na sprzedaż
Urodziłem się w Warszawie,
lecz tylko z tego powodu, że Piastów, nigdy nie miał szpitala. Żyję
tutaj już od ponad 40-stu lat i nie
przypominam sobie momentu, w
którym jakakolwiek warszawska
afera spowodowała we mnie równie niepohamowaną złość. Wbrew
powszechnym opiniom, Piastów
jest odrębnym od stolicy miejscem,
posiadającym własny klimat i własną - trudno dostrzegalną dla kogoś
z zewnątrz - tożsamość. Od zawsze
wiadomo, że Warszawa będzie się
rozrastać. O nieuchronności tego
procesu, dowodzi choćby sąsiedni

nowa ustawa usunęłaby tę dysproporcję. A to tylko jedno z wielu, proponowanych przez projekt, ułatwień.
p. Anna
facebook.com/czaspiastowa

Pod koniec stycznia 2017
r. posłowie PiS złożyli projekt
ustawy, mającej zmienić kształt
metropolii warszawskiej.
O sprawie szybko zrobiło się
bardzo głośno. Z mediów napływały liczne głosy zdziwionych, czasem nawet oburzonych włodarzy
poszczególnych 33 gmin, które
według projektu miałyby znaleźć
się w obrębie jednej, gigantycznej
jednostki samorządu terytorialnego. Oprócz Piastowa, do granic
stolicy zostałyby włączone między
innymi takie miejscowości, jak:
Góra Kalwaria, Halinów, Józefów,
Karczew, Kobyłka, Marki, Otwock,
Pruszków, Wiązowna, Wieliszew,
a nawet Grodzisk Mazowiecki.
Znamy już wypowiedzi polityków opozycji, w przeważającej
mierze interpretujących projekt
jako atak na samorząd (według
wiceszefa klubu PO, Sławomira
Neumanna, poszerzone terytorium Warszawy miałoby zwiększyć szansę PiS w wyborach samorządowych). A co o tej sprawie
myślą piastowianie? Za pośrednictwem Facebooka przeprowadziliśmy sondę, badającą nastroje
panujące wśród mieszkańców.
Zdecydowana większość respondentów wykazała głęboką
niechęć wobec projektu ustawy.
Zwracano uwagę na megalomanię rządzących, na absurd PiS-owskiego pomysłu lub na ignorancję wobec zjawiska lokalnego
patriotyzmu. Nie zabrakło jednak
opinii przeciwnych. Poniżej prezentujemy kilka wybranych wypowiedzi, jakie napływały do nas w
ostatnich dniach.

Ursus, który dopiero od czterdziestu
lat przynależy do Warszawy - dotąd
rozwijał się jako niezależne miasto,
w końcu został przez nią wchłonięty.
Czy to samo grozi Piastowowi? Myślę,
że tak. Ale widziałbym to raczej jako
długoletni proces urbanizacyjnego
postępu, a nie - brutalne, ustawowe
przypisanie. Przykład Ursusa pokazuje również, że nawet „naturalny”
proces rozbudowy metropolii nie
idzie w parze z homogenizacją lokalnej mentalności. Ludzie w Ursusie są
inni, niż na Mokotowie czy Ochocie,
wielu z nich pamięta jeszcze czasy,
kiedy, mijając Włochy, udawało się
do „Ursusa”, a nie do kolejnej warszawskiej dzielnicy.
Do czego potrzebna nam ta wielka Warszawa? Do tego, byśmy wszyscy byli dumni, że zamieszkujemy
największe miasto w Polsce? Nie rozumiem istoty takiej dumy. To zresztą
nie jest nawet duma, ale jej imitacja
- taki wabik na naiwnych, założony przez rządzących. To właśnie oni
mają na tej ustawie najwięcej do
ugrania.
p. Piotr
Skąd ten hałas?
Śledzę od samego początku sprawę ustawy i nie mogę przestać się dziwić. Skąd bierze się ta cała fala hejtu?
Śmiem twierdzić, że wynika to z faktu, że nikt z tych wszystkich „świętych
oburzonych” nie zadał sobie trudu,
aby ów projekt spróbować zrozumieć. Ustawa proponuje przecież
jedynie rozszerzenie zakresu administracji. Nie sprawi, że mieszkaniec
- tak często obśmiewanej - Kobyłki
nagle stanie się Warszawiakiem.
Tutaj chodzi raczej o usprawnienie
wszystkich procesów, związanych z
rozwojem metropolii, w której, chcąc
czy nie chcąc, wszyscy żyjemy. Czy
żadnego z Piastowiaków nigdy nie
wkurzało, że za dojazd do pracy w
Warszawie płaci on niemal dwa razy
więcej, niż mieszkaniec Ursusa? Otóż

Metropolia potrzebna, ale nie
kosztem samodzielności gmin
28 lutego Rada Miejska w Piastowie przyjęła dokument dotyczący poselskiego projektu ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W przeciwieństwie do podobnych dokumentów przyjętych
przez inne zainteresowane samorządy, stanowisko piastowskie akcentuje pilną potrzebę rozsądnej
debaty o kształcie formalno-prawnym metropolii warszawskiej, wystrzegając się zarazem radykalnej

oceny projektu. Jedno nie ulega
wątpliwości – poselski projekt w
obecnej formie wymaga wielu poprawek, które powinny być uzgodnione z poszanowaniem zasad
rzetelnego dialogu. Sprawa jest
ważna, bo dotyczy 2,5 miliona osób
– mieszkańców stolicy i 33 gmin.
Rada Miejska przyjęła poniższe stanowisko większością głosów: 12 za,
7 przeciw, 1 radny nie miał zdania
w tej sprawie.

Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie
współpracy gmin w warszawskim obszarze metropolitalnym

Nieuchronność
Nie uciekniemy od tego w dłuższej
perspektywie. Ale nie ustawą i nie tylko po to, żeby pan Sasin cieszył się fotelem prezydenta już nie Warszawy,
a w zasadzie hiper-Warszawy.
p. Arkadiusz

facebook.com/czaspiastowa

Wszystkim, którzy aktywnie
zareagowali na nasze zaproszenie do polemiki, serdecznie dziękujemy! Jednocześnie zachęcamy
do dalszego komentowania opisywanych przez nas wydarzeń.
Artur Andruszaniec

reklama

Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy złożony w
Sejmie RP 30 stycznia 2017 roku wzbudził wiele emocji i stał się powodem ożywionej dyskusji wspólnot samorządowych gmin, których dotyczy. Chodzi o formę
nowego ustroju stolicy i położonych w jej najbliższym sąsiedztwie 33 gmin, zamieszkałych przez blisko 2,5 miliona osób. Projekt zakłada rewolucyjne zmiany
w zarządzaniu tymi gminami, przewidując m.in. utworzenie dodatkowego szczebla kosztownej administracji z jednoczesnym ograniczeniem autonomii wspomnianych gmin. Zmiany te, mające charakter ustrojowy nie mogą być wprowadzone z pominięciem stanowisk wyrażonych przez mieszkańców i wybranych
przez nich władz samorządowych. Popieramy stanowiska wyrażone w tej sprawie przez Związek Miast Polskich, największą organizację samorządową, której
Piastów jest członkiem i Mazowiecką Wspólnotę Samorządową. W szczególności
podzielamy opinię dotyczącą dobrowolnej formy współdziałania społeczności
lokalnych obszaru metropolitalnego wyrażoną poprzez stwierdzenie: „przekazywanie przez społeczności lokalne, położone na tym obszarze, podmiotowi metropolitalnemu zadań własnych może nastąpić w drodze porozumienia między
zainteresowanymi stronami, albo w statucie podmiotu metropolitalnego, który
jest uzgadniany przez te jednostki.” We wspomnianym projekcie ustawy wyraźnie brakuje uszanowania tej drogi porozumienia, która wynika wprost z zasady
pomocniczości, fundamentu ustroju samorządowego. Projekt budzi także wiele
innych uzasadnionych wątpliwości, które – mamy taką nadzieję – zostaną wyjaśnione w toku debaty z udziałem zainteresowanych stron. Deklarujemy wolę
i chęć udziału w takiej debacie, zapowiedzianej już przez inicjatorów projektu
ustawy. Proponujemy także, by dla jasności określić zakres formalny nowego
aktu prawnego, który w pierwszej kolejności dotyczyć powinien ustroju warszawskiego obszaru metropolitalnego, a nie ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dziesięć lat temu na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Warszawa przeprowadzono badanie socjologiczne, którego celem było określenie stopnia poczucia
przynależności do obszaru metropolitalnego stolicy jego mieszkańców. Wyniki
badania wskazały, że takie poczucie ma ponad 75% mieszkańców Warszawy
i ponad 50% mieszkańców gmin okalających stolicę. To dużo, dlatego trzeba i
warto rozmawiać o kształcie tej ważnej metropolii. Dlatego też, niezależnie od
zrozumiałych zastrzeżeń kierowanych pod adresem wspomnianego projektu
ustawy stanowi on dobry punkt wyjścia do poważnej debaty.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

5

wiadomości lokalne

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Chuligan w klubowych barwach

reklama

Wszyscy spodziewamy się stosowania zasady fair-play w sporcie. Niestety, życie pokazuje co innego.
W ostatnich dniach lutego w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piastowie odbywała się
uroczystość urodzinowa członkini
miejskiego klubu sportowego. Jak
wiadomo, organizując takie spotkanie zaprasza się znajomych,
kolegów, przyjaciół i rodzinę. Tych,
z którymi chce się świętować. Nie
wszyscy jednak to pojmują, a na
pewno nie rozumiał tego piłkarz,
trenujący na tym samym obiekcie sportowym - pewnie z dużymi
aspiracjami sportowymi, może
nawet perspektywą niezłej kariery
piłkarskiej.
Tenże piłkarz zechciał na siłę,
bez zaproszenia, wejść na prywatną zabawę. Mało tego, nie był sam.
Towarzyszył mu kolega. Sportowiec nie reagował na upomnienia

pracownika Ośrodka i prośby o
opuszczenie obiektu. Co więcej dopuścił się ze znajomym napaści
i brutalnego pobicia gospodarza
MOSiR. Na zdarzenie zareagowała
policja, a pobity pracownik MOSiR
ma teraz w rękach wynik obdukcji lekarskiej i świadomość, że nie
wszyscy sportowcy to sportowcy
prawdziwi. Ten okazał się zwykłym łobuzem. Czego należałoby
oczekiwać w tej sytuacji? Zarząd
klubu powinien zareagować natychmiast. To chyba oczywiste,
bowiem taki członek stowarzyszenia sportowego nie powinien reprezentować barw klubowych. To
uwłacza instytucji i nie ma znaczenia fakt o prawdopodobnym byciu
pod wpływem awanturującego się
zawodnika. Wydaje się absurdem

określać sportowcem kogoś, kto
przyjmuje substancje negatywnie
oddziałujące na organizm, kto bije
dobrze znanego sobie człowieka,
gospodarza obiektu, z którym prawie na co dzień się spotyka.
A jakie będą konsekwencje
łobuzerskiego zachowania piłkarza? Zobaczymy jak zareagują instytucje powołane do pilnowania
porządku i przestrzegania prawa.
Zobaczymy też, jak zareaguje zarząd klubu. Jedno jest pewne – nie
może być przyzwolenia na chuligaństwo na obiektach sportowych.
Tym bardziej, jeśli dopuszcza się
go zawodnik klubu sportowego.

Iwona Grzegorzewska

felieton

Sypialnia Warszawy?

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Od wielu lat słychać opinię o Piastowie: to sypialnia Warszawy. Teraz, powtarzaną jak mantra ocenę naszego miasta, warto poddać
dyskusji.

Pamiętam Piastów jeszcze z lat
osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Tutaj chodziłam do kolejowego przedszkola
(nie istnieje już, a szkoda), uczyłam
się w szkole podstawowej i liceum.
Stąd dojeżdżałam na studia do
Warszawy, jak większość moich
kolegów. Wielu Piastowian nadal
dojeżdża do stolicy, bo nie wszyscy
znaleźli pracę w naszym mieście.
Przez wiele lat w Piastowie nie-

wiele się działo. Brakowało dynamicznego ośrodka kultury i sportu
z prawdziwego zdarzenia. Nie było
restauracji. Bary, które wtedy prosperowały, nie były na miarę oczekiwań większości mieszkańców
miasta. Telefony stacjonarne były
rarytasem. Działały w zasadzie jedynie szkoły i Polskie Koleje Państwowe, które dowoziły na czas
(lub nie) do pracy i na uczelnie.
Czasy się zmieniły. Kolej się roz-

winęła. Nie jest już taka niezawodna, chociaż pozostaje atrakcyjna
dla wielu osób, mimo możliwych
innych środków lokomocji. Szkoły uczą na wysokim poziomie, jak
dawniej, choć, wprowadzane kilkukrotnie, reformy edukacji, nie ułatwiały pracy z dziećmi i młodzieżą.
Telefon może mieć każdy. Bez problemów możemy się ze wszystkimi
kontaktować. Mamy coraz więcej
dróg dobrej jakości. W trakcie lunchu, czy po pracy można wstąpić
do restauracji, spotkać tam zadowolonych klientów. Dla mniej wymagających są bary.
Miejski Ośrodek Kultury przeszedł gruntowny remont. Nie
straszy już wyglądem. Kino Baśń
prezentuje atrakcyjny repertuar
filmowy. A co więcej szanuje czas
gości, bo nie aplikuje na początek
przerażającej ilości reklam przed
seansem. Zajęcia oferowane przez
MOK cieszą się dużym zainteresowaniem młodych adeptów sztuki.
Działa tu Uniwersytet III Wieku. Co
roku organizuje koncerty popularnych zespołów, wokalistów, które
cieszą się zainteresowaniem ludzi
także spoza miasta.
Od niedawna, w Piastowie
funkcjonuje
Miejski
Ośrodek
Sportu i Rekreacji, który również
uatrakcyjnia życie mieszkańcom.
Stadion Miejski kwitnie: nowe
trybuny, nowa elewacja frontu
budynku i życie na boisku. Na
stadionie są ludzie. Młodzi piłkarze trenują. Uczniowie pobliskich

szkół ćwiczą w plenerze, korzystają
z boiska, a co za tym idzie, przyciągają i cieszą wzrok spacerujących
ludzi. Co weekend coś się dzieje:
biegi, turnieje, zawody w różnych
dyscyplinach sportowych. Zimą,
dodatkowo MOSiR oferuje zajęcia
na lodowisku, a podczas wakacji i
ferii organizowane są zajęcia z instruktorami.
Piastów się więc zmienia. Nie
trzeba wyruszać do Warszawy lub
z niej nie wracać, by iść do kina,
potrenować, wziąć udział w zawodach, potańczyć, czy posiedzieć w
knajpie. Albo po prostu odpocząć
od zgiełku, hałasu, szklanych domów… Bo w Piastowie jest dużo
zieleni. Mimo, że nie mamy dużych
parków, to drzew jeszcze trochę
mamy, a będziemy mieć ich tylko
więcej.
Piastów jest alternatywą dla
Warszawy. Do stolicy trzeba jeź-

dzić do pracy lub na studia. Poza
tymi obowiązkami, nic nie trzyma
mieszkańców Piastowa w wielkim mieście. Piastów daje prawie wszystko, co potrzebne dla
zdrowego trybu życia. Na miejscu
mamy wiele i należy to doceniać.
Tutaj czas płynie wolniej. Cieszy
fakt, że coraz więcej osób o tym
mówi i chce widzieć w górze błękit
nieba, jak w piosence Ireny Santor, która nomen omen śpiewała
o Warszawie (Warszawa, ja i Ty).
W Warszawie nikt już chyba nie patrzy w niebo, bo nie ma na to czasu. My możemy jeszcze złapać oddech i ten błękit zobaczyć… mimo
smogu.
Cieszmy się tym i nie dajmy się
zwariować.
Iwona Grzegorzewska

reklama

6

10 MARCA, 2017 r | CZAS PIASTOWA

www.czaspiastowa.pl

wiadomości lokalne

Mickiewicz startuje
z dwujęzycznością

fot. Urząd Miejski w Piastowie

W lutym bieżącego roku piastowskie liceum im. Adama Mickiewicza
zdobyło wszystkie wymagane zgody do przekształcenia w szkołę
z uprawnieniami do kształcenia dwujęzycznego.

W liceum im. Adama Mickiewicza drugim językiem, w którym od
roku szkolnego 2017/18 będzie
odbywać się nauczanie chemii,
biologii, historii, geografii i matematyki, będzie język angielski.
Nauczanie w języku angielskim
będzie prowadzone w klasie dwujęzycznej. Z uwagi na wysokie wymagania stawiane szkołom licealnym z oddziałami dwujęzycznymi,
będzie to jedyna taka szkoła w
powiecie.

Dlaczego warto stawiać
na języki obce?
Żyjemy w czasach, kiedy perfekcyjna znajomość języka obcego (szczególnie angielskiego), jest
umiejętnością niezbędną zarówno na rynku pracy jak i poza jego
zasięgiem. Zgodnie z najnowszymi badaniami, wysiłek, jaki muszą
wykonać uczniowie posługując się
dwoma językami , usprawnia pracę mózgu i umożliwia powstawanie nowych połączeń nerwowych.
Nasza szkoła chce umożliwić swoim uczniom zarówno biegłą znajomość języka angielskiego, jak i
sprawniejsze opanowywanie wiedzy z wybranych przez młodzież
przedmiotów rozszerzonych.
Liceum od wielu miesięcy
uczestniczy w dwuletnim programie „Szkoła w zmianie”, w ramach
którego już w tym roku szkolnym
jedna z klas pierwszych rozpoczęła naukę z zastosowaniem
elementów dwujęzyczności. W tej
klasie uczniowie realizują j. angielski w zakresie rozszerzonym,
z dodatkowymi trzema godzinami
tego przedmiotu, jakie są przewidywane w oddziale dwujęzycz-

nym. Oddział ten ma też rozszerzenia z biologii, chemii lub geografii,
gdzie funkcjonują elementy dwujęzyczności. Zarówno uczniowie tej
klasy, jak i nauczyciele biorą udział
w warsztatach doskonalących pracę zespołową. Rada pedagogiczna
uczestniczy w szkoleniach action
learningowych, które są inspirującym doświadczeniem, pozwalającym rozszerzyć umiejętności i
kompetencje coachingowe. Szkolenia wspomagają rozwój kadry
dydaktycznej, angażują w sprawy
szkoły, budują zespół i wspierają
otwartość oraz odpowiedzialność.
Spotkania szkoleniowe były prowadzone również dla rodziców
wspomagając ich w pracy z dziećmi
i wzmacniając więź klasową. Autorką szkoleń jest Pani Justyna Józefowicz, specjalistka od nowych technologii w szkole, ekspertka Szkoły
Trenerów Biznesu TROP oraz PwC
Business Coaching Diploma, posiadająca akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC. Nasi nauczyciele
doskonalą swoje umiejętności językowe, przechodzą cykl szkoleń
dydaktycznych, prowadzą zajęcia
z uczniami pod okiem specjalistów
i uczestniczą w lekcjach pokazowych. W najbliższych miesiącach
przystąpią do egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
do nauczania własnych przedmiotów w dwujęzyczności. Jednym z
powodów niewielkiej ilości takich
oddziałów w liceach jest brak materiałów do nauczania w dwóch
językach. Nauczyciel takiej klasy
ma być wysoko kwalifikowanym
specjalistą w nauczaniu swojego
przedmiotu, znać biegle j. angielski
w tej dziedzinie, samodzielnie przygotować sobie wszystkie materiały,
aby przygotować uczniów do zdawania matury w tym języku.

Uczniom zainteresowanym poszerzaniem wiedzy z zakresu kilku języków obcych oferuje się też
możliwość kształcenia się w klasie
lingwistycznej. Absolwenci tej klasy
będą przygotowani do egzaminu
maturalnego w zakresie rozszerzonym z j. angielskiego, j. niemieckiego lub j. francuskiego oraz historii
lub geografii. Trzecią propozycją
najintensywniejszego
doskonalenia wiedzy językowej jest klasa
wstępna. Ma ona za zadanie przygotować ucznia do sprawnego posługiwania się j. angielskim w klasie dwujęzycznej. Tutaj uczniowie
mają aż 18 godzin j. angielskiego
tygodniowo, umożliwiając absolwentowi posługiwanie się tym językiem na poziomie minimum B1
i gwarantując przyjęcie do klasy
dwujęzycznej bez egzaminów. Nasuwa cię pytanie: Czy warto uczęszczać do klasy wstępnej? Na pewno
nie będzie to rok stracony, bo jak
wynika z badań, uczniowie takiej
klasy są lepiej przygotowani do dalszej nauki w systemie klasy dwujęzycznej niż absolwenci trzyletniego gimnazjum dwujęzycznego.
Uczniowie liceum z klasą wstępną
osiągają wyższe wyniki w nauce w
porównaniu z licealistami, którzy
na naukę języka poświęcili trzy lata
w gimnazjalnej klasie dwujęzycznej.
Celem szkoły jest bardzo dobre
przygotowanie uczniów do podjęcia nauki zarówno na najlepszych
uczelniach polskich jak i zagranicz-

nych. Absolwenci klas dwujęzycznych będą posiadać umiejętności
samodzielnego pozyskiwania i
przewarzania informacji w języku
angielskim a w przyszłości będą
mogli podejmować współpracę z
firmami zagranicznymi, zarówno
w Polsce jak i poza jej granicami.
Nauczanie dwujęzyczne pozwala
na stosowanie języka obcego w
bardzo szerokim zakresie oraz jest
doskonałym narzędziem do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Po ukończeniu tej klasy absolwenci mają przewagę nad innymi,
ponieważ mogą kontynuować studia w języku angielskim w Polsce i
na świecie. Coraz więcej polskich
uczelni oferuje swoim studentom
atrakcyjne kierunki, na których językiem wykładowym jest język angielski.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do klas dwujęzycznych?
Rekrutacja do klasy dwujęzycznej różni się od rekrutacji do
wszystkich innych klas licealnych.
Do takiej klasy można trafić na dwa
sposoby. Jeden z nich polega na
zdaniu egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1 i uczeniu
się przez trzy lata w systemie klasy dwujęzycznej, czyli nauce języka angielskiego w rozszerzonym
wymiarze oraz nauce wybranych
przedmiotów w języku angielskim.
Drugi sposób to rekrutacja do klasy dwujęzycznej przez dodatkowy
rok klasy wstępnej służący nauce
języka angielskiego. W tej klasie licealiści rozpoczynają naukę od poziomu początkującego, ale uczą się
go w sposób bardzo intensywny,
bo tygodniowo aż 18 godzin.
Szerokie spektrum kształcenia
języków obcych to nie jedyna działalność innowacyjna w piastowskim liceum. Szkoła bardzo intensywnie rozwija się dydaktycznie.
Ma doskonale wykształconych, kreatywnych i ambitnych nauczycieli.
reklama

Część kadry to nowi pracownicy,
podejmujący wiele innowacyjnych
działań. Liceum od tego roku aktywnie współpracuje z najlepszymi warszawskimi uczelniami. Jest
to współpraca sformalizowana i
skutkuje patronatem nad klasami otwieranymi od nowego roku
szkolnego. Już w tym roku uczniowie bardzo często biorą udział w
laboratoriach, warsztatach, projektach i wykładach organizowanych
wspólnie z uczelniami. Zakres ten
będzie szkoła poszerzać przyzwyczajając uczniów do zdobywania
wiedzy szerokim zastosowaniem
eksperymentów i działań projektowych. W liceum odbywa się wiele
wykładów, pokazów, warsztatów i
spotkań autorskich prowadzonych
przez kadrę naukową różnych instytucji i wielu znanych ludzi dorobkiem naukowym, teatralnym i
filmowym. Spotkania z młodzieżą
prowadzą ludzie, którzy aktywnie
tworzyli historię naszego kraju i
przekazują uczniom żywe świadectwo wydarzeń zachodzących z ich
udziałem. Młodzież licealna praktycznie uczy się przedsiębiorczości
podczas realizacji różnych projektów podejmowanych wspólnie z
przedsiębiorstwami z rejonu Piastowa. Już w tym roku rozpoczyna
się rozbudowa szkoły, która poza
wspaniałym zapleczem dydaktycznym będzie posiadać nowoczesną
bibliotekę i największe w mieście
zaplecze do realizacji zajęć wychowania fizycznego w postaci hali
sportowej.
Szczegóły działalności placówki
i plany działalności dydaktycznowychowawczej zostaną przedstawione podczas spotkania informacyjnego w dniu 22 marca 2017 r. o
godzinie 1700. W imieniu dyrekcji,
nauczycieli i młodzieży liceum serdecznie zapraszamy uczniów klas
trzecich gimnazjum wraz z rodzicami.

Hanna Babikowska
Dyrektor L.O. im. A. Mickiewicza
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ogłoszenie zamówione

Warszawa 24 . 02. 2017

00 – 553 WARSZAWA
ul. KOSZYKOWA 24/12

ZAPROSZENIE
SZANOWNI PAŃSTWO

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji działaczy i
pracowników samorządowych z terenu województwa mazowieckiego która odbędzie się
23 marca 2017 od godz. 14.30 w Miejskim Domu Kultury w Piastowie /ul. Warszawska 24/
[ parking - wjazd od ul. Warszawskiej na plac Ochotniczej Straży Pożarnej ]
Konferencja jest organizowana przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową która jest ogólnomazowieckim stowarzyszeniem skupiającym liczne grono działaczy samorządowych którzy od
wielu lat pełnią funkcje wójtów , burmistrzów, starostów oraz radnych różnych szczebli.
Tematem wiodącym konferencji jest :
REFORMA EDUKACJI 2017 – SZANSE I ZAGROŻENIA
Program :
- powitanie uczestników
- wystąpienie wprowadzające mazowieckiego kuratora oświaty
- panel dyskusyjny z udziałem specjalistów i przedstawicieli samorządów
Proces wdrażania Reformy stanowi dla nas , którzy będą bezpośrednio realizować zapisy
ustawowe , duże wyzwanie organizacyjne dla społeczności lokalnej.
Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie Koleżanek i Kolegów kierujących oświatą na
poziomie samorządowym , udział w naszej konferencji jest ze wszech miar pożądany a nawet
konieczny.
Prosimy więc o przyjęcie naszego zaproszenia do wzięcia udziału oraz przedstawienia uczestnikom
konferencji swojej opinii w sprawie zadań które pracownicy samorządowi są zobowiązani
wykonać dla wdrożenia założeń reformy.
APELUJEMY O UDZIAŁ PRACOWNIKÓW ORGANIZUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ GMINNĄ
W oczekiwaniu na życzliwe przyjęcie naszego zaproszenia
z wyrazami należnego szacunku
Burmistrz miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

Zarząd Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Prosimy o potwierdzenie udziału krytel@piastow.pl ,/ 693 920 768 /

ogłoszenia zamówione

Ogłoszenia drobne
USŁUGI
APS - Nagłośnienie, Oświetlenie Imprez, tel: 660 133 350
malowanie, tapetowanie; tel. 794 015 672

reklama

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405
Projektowanie stron WWW - kompleksowo tel: 601 730 670
Trener Personalny, tel: 511 201 869

INNE
Dnia 13.02 w okolicach Piastowa została zgubiona legitymacja studencka na nazwisko Kruk Maciej. Znalazce proszę o
kontakt podany na legitymacji.

W tej rubryce jest miejsce
na Twoje ogłoszenie!
do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80
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prawo na co dzień
reklama

Post na Facebooku jako
przyczyna zwolnienia?

Można zaobserwować, że
użytkownicy różnych portali, w
tym najbardziej popularnych Facebooka czy Twittera, szeroko i
nieraz bardzo szczegółowo komentują przeróżne aspekty ze
swojego życia codziennego. Posty
te nierzadko dotyczą także sfery
zawodowej. Niestety, pracownicy często nie zdają sobie sprawy
z faktu, że publikowanie wpisów
dotyczących pracodawcy bądź
wykonywanych przez siebie obowiązków pracowniczych, może - w
określonych okolicznościach - stanowić naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych. To
z kolei może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę przez
szefa, bądź - w rażących przypadkach - nawet rozwiązanie angażu
pracownika w trybie natychmiastowym, tj. dyscyplinarnym.

Podstawowe obowiązki
pracownicze
Polski kodeks pracy wśród
podstawowych obowiązków pracowniczych wymienia m.in. obowiązki dbania o dobro zakładu
pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę
na szkodę. Pierwszy z wymienionych obowiązków należy rozumieć szeroko. Najprościej można
zdefiniować go jako ogólny wymóg powstrzymywania się przez
pracownika od wszelkich działań godzących w dobro zakładu
pracy. Drugi z wyżej wskazanych
obowiązków obliguje natomiast
pracownika do zachowania w
tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przy czym
przyjmuje się, że pracodawca sam
może określić (np. w umowie o
pracę) których informacji nie wolno pracownikowi upubliczniać.

Zbyt pochopny post
Bez problemu można wyobrazić sobie sytuację, w której
pracownik publikuje w mediach
społecznościowych posty, w których otwarcie krytykuje swojego

fot. Shutterstock

W dzisiejszych czasach aktywność w mediach społecznościowych stała się codziennością dużej części
użytkowników Internetu w Polsce.

pracodawcę, w tym np. negatywnie wypowiada się na temat decyzji biznesowych podejmowanych
przez firmę, sposobu zarządzania
zakładem pracy, czy też gamy posiadanych kontrahentów. Działania takie bez wątpienia mogą
zostać uznane przez pracodawcę
za szkodzące jego wizerunkowi
oraz dobremu imieniu. Z drugiej
strony, nieraz spotkać można sytuacje, w których pracownicy zbyt
otwarcie dzielą się poprzez media społecznościowe szczegółami
swojej pracy zawodowej oraz wykonywanymi czynnościami pracowniczymi. Pracownicy nieraz
- zazwyczaj nieświadomie - upubliczniają w ten sposób informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie
może spowodować powstanie
negatywnych konsekwencji po
stronie firmy. Zarówno pierwszy
jak i drugi przypadek może niewątpliwie skłonić pracodawcę do
wypowiedzenia nieostrożnemu
pracownikowi jego angażu, uzasadniając to naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a w rażących przypadkach
nawet rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, tj. tak zwanym trybie dyscyplinarnym.

Brak praktyki
Wręcz niemożliwe jest określenie w jakich konkretnie przypadkach publikowanie w mediach społecznościowych postów
krytycznych wobec firmy czy też
zawierających określone informacje dotyczące jej funkcjonowania
mogą zostać uznane za wystar-

czająco poważne aby uzasadniały
wypowiedzenie czy też rozwiązanie umowy pracownika w skutek
naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Brakuje
bowiem orzecznictwa polskich
sądów, z którego można by czerpać wystarczające przykłady dotyczące tej kwestii. Niewątpliwie
jednak, wydaje się, że najlepszym
rozwiązaniem z punktu widzenia
pracownika jest zwrócenie szczególnej uwagi na treść postów publikowanych w portalach internetowych, szczególnie jeżeli dotyczą
one sfery zawodowej. Żadnemu
pracownikowi najprawdopodobniej nie zależy bowiem na sprawdzeniu omawianego zagadnienia
na własnej skórze.

Nowe media to zwiększona ostrożność
Pracowników, którym zależy
na utrzymaniu dobrych relacji z
pracodawcą, należałoby uczulić
na treść postów publikowanych
w mediach społecznościowych,
szczególnie jeżeli dotyczą one firmy. Należy bowiem zwrócić uwagę, że nawet jeżeli szef nie wypowie czy też nie rozwiąże angażu
nieostrożnego pracownika, posty
takie mogą przyczynić się do stopniowej utraty jego zaufania, co w
konsekwencji także może prowadzić do rozwiązania współpracy.

Piotr Andruszaniec
Prawnik, specjalizujący się w prawie pracy

espes.pl
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Przeziębienie
wiosną

Pierwsze objawy
gardło (drapanie, pieczenie, zaczerwienie i ból gardła), chrypka,
kaszel, bóle głowy. Mogą pojawić
się gorączka i dreszcze, chory czuje się rozbity, słaby, nie ma apetytu. Wirus dostaje się do organizmu i niszczy śluzówkę nosa oraz
zatok, dlatego przy przeziębieniu
występuje nadmierne wytwarzanie śluzu i charakterystyczny wyciek z nosa. W ciągu pierwszych
kilku dni rozwoju przeziębienia
chory powinien ograniczyć kontakty z innymi osobami, aby nikogo nie zarazić.
Nie oczekujmy na cudowne

Jak sobie radzić?
lekarstwo bo nie ma lekarstwa na
przeziębienie, leczy się zwykle tylko objawy. Zalecany jest odpoczynek, przebywanie w ciepłym, lecz
nie przegrzanym pomieszczeniu.
Unikając dodatkowego podrażnienia śluzówek, należy zadbać o
właściwe nawilżanie powietrza w
pomieszczeniu, co może zmniejszyć przekrwienie nosa i krtani.
W przypadku utraty apetytu nie
należy zmuszać chorego do jedzenia, a jedynie podawać mu napoje, np. soki, herbatki owocowe lub
wodę mineralną. W przypadkach
lekkich przeziębień bardzo dobre
rezultaty przynoszą domowe sposoby leczenia, jakie przekazywały
nam nasze babcie.

fot. Shutterstock

Paradoksalnie, nadejście cieplejszych dni dla wielu z nas oznacza
obniżoną odporność na drobnoustroje chorobowe
To zazwyczaj pierwszy objaw
przeziębienia, towarzyszy mu kichanie i wyciek wodnisto-śluzowej wydzieliny. W leczeniu kataru

A co z katarem?

cowych. Ulgę przynosi płukanie
gardła wodą z solą lub naparem
z kwiatu rumianku czy szałwii.
Można także stosować ziołowe tabletki lub cukierki do ssania, np. z
podbiałem, tymiankiem, szałwią.
Polecane są inhalacje z olejków
aromatycznych.

ków przeciwgorączkowych można zastosować chłodne kompresy, przykładając je np. pod pachy,
na pachwiny, kark, czoło i skronie.

Jak walczyć z kaszlem?

Najważniejszą witaminą w
walce z przeziębieniem jest witamina C, która zapewnia sprawniejsze funkcjonowanie układu
odpornościowego. Jej niedobór
zawsze towarzyszy pojawieniu się
infekcji.
W czasie przeziębienia należy
spożywać duże ilości owoców i
warzyw. Liczne badania dowiodły, że witamina C w dużych dawkach (tzw. bomba z witaminą C)
korzystnie wpływa na przebieg
infekcji między innymi poprzez
wzrost poziomu tzw. interferonu – białka wytwarzanego przez
organizm w celu ochrony komórek przed atakiem wirusów. Poza
znanymi powszechnie owocami i
warzywami bogatymi w witaminę
C, wiele jej wariantów znajdziemy
w aptece.

Równie często nieodłącznym
objawem przeziębienia jest suchy,
męczący kaszel. Aby go złagodzić,
dobrze jest pić mleko z miodem,
do którego można dodać również
czosnek, lub jeść sam czosnek.
Tak jak przy wszystkich objawach
przeziębienia, powinno się dużo
pić (nawet do 3 litrów dziennie).
Przy kaszlu dobre efekty przynoszą także inhalacje z gorącej wody
(mogą być także z dodatkiem soli
kuchennej) lub napary, np. z babki lancetowatej, macierzanki, sosny, tymianku czy rozmarynu.

A gdy pojawi się gorączka ?

pomocne są: czosnek, cebula i
chrzan. Szczególnie dobrze warzywa te działają w trakcie przygotowywania (krojenia, tarcia), gdyż
substancje lotne, powodując łzawienie, zwiększają wyciek z nosa
i przynoszą natychmiastową ulgę.
Ponadto, na oczyszczenie dróg
oddechowych korzystnie wpływa
nacieranie pleców, piersi i stóp
maścią zawierającą np. mentol
czy olejki: herbaciany, eukaliptusowy, cyprysowy. Można także
zastosować dostępne bez recepty sztyfty zawierające mentol lub
krople albo aerozole do nosa. Należy przy tym pamiętać, że nie powinno się ich stosować dłużej niż
10 dni, gdyż mogą spowodować
wtórny – trudny do wyleczenia –
obrzęk śluzówki. Do przepłukiwania nosa można też stosować sól
fizjologiczną, polecaną szczególnie niemowlętom i małym dzieciom, czy też specjalne roztwory
dostępne w aptekach.

Przeziębieniu często towarzyszy podwyższona temperatura
ciała. Jest ona naturalną reakcją
obronną organizmu. Gorączka
zwiększa ukrwienie tkanek i narządów, dzięki czemu komórki
obronne szybciej przedostają
się do miejsca infekcji. W opinii
wielu specjalistów z początkowo
występującym tzw. stanem podgorączkowym nie należy walczyć i
„zbijać” za wszelką cenę poprzez
stosowanie leków przeciwgorączkowych, gdyż jest on naturalną
reakcją organizmu pozwalającą
zwalczyć drobnoustroje. Oczywiście w wypadku wysokiej gorączki
sytuacja przedstawia się inaczej.
Zawsze przy podwyższonej temperaturze ciała, a szczególnie przy
przeziębieniu, niezależnie od wysokości temperatury, należy dużo
pić. Szczególnie polecane są herbatki napotne z lipy, bzu czarnego, wiązówki błotnej, malin. Przy
wysokiej temperaturze oprócz le-

A co z bólem gardła?
Przeziębieniu często towarzyszy drapanie, pieczenie i ból gardła. Tak jak przy katarze polecane
jest wówczas picie herbaty z miodem i cytryną oraz soków owo-

reklama

reklama

Choć jesienną pluchę i następujące po niej mrozy i śnieżyce mamy już za sobą, słońce
pojawia się coraz częściej, a dni
stają się coraz dłuższe to wiele
osób skarży się na ogólne osłabienie, obniżenie nastroju, kłopoty z koncentracją i senność.
Organizm jest bardziej podatny
na działanie drobnoustrojów
chorobotwórczych.
Wiosną zmienia się ciśnienie
atmosferyczne, wilgotność powietrza, pojawiają się wahania temperatur. Czynniki te niekorzystnie wpływają na samopoczucie i
układ odpornościowy, który po zimie jest osłabiony, a więc bardziej
podatny na atak drobnoustrojów
chorobotwórczych. Częste zmiany pogody, wszak „w marcu jak w
garncu”, sprzyjają wychłodzeniu
bądź przegrzaniu organizmu, co
zwiększa ryzyko przeziębienia.
Dodatkowym czynnikiem, który
sprzyja takim wiosennym infekcjom jest ciągły stres, długotrwałe
wyczerpanie i zmęczenie. Według
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
przeziębienie jest spowodowane
brakiem równowagi wewnętrznej
i działaniem wiatru, zimna lub gorąca co obecnie możemy oceniać
raczej jako czynniki sprzyjające
a nie wywołujące. Choroba jest
bowiem wywoływana różnego
rodzaju wirusami. Głównie są to
Rinowirusy, Kronawirusy i Adenowirusy przenoszące się drogą
kropelkową.
Przeziębienie zaczyna się zwykle mało specyficznymi objawami,
takimi jak: kichanie, katar, „suche”

9

Niezbędne wsparcie witamina C

Pamiętajmy
Przeziębienie nie jest groźne,
ale komplikuje się, gdy nastąpi
wtórna infekcja bakteryjna. Może
ona doprowadzić na przykład do
zapalenia uszu, gardła, zatok, a
nawet do zapalenia płuc. Przez
większość chorych jest odczuwane jedynie jako dyskomfort, ale
u niemowląt, małych dzieci, ludzi starszych, osób z osłabionym
układem odpornościowym, np.
w wyniku chemioterapii, osób z
chorobami przewlekłymi (np. cukrzyca, choroby serca) może być
niebezpieczne.
Przeziębienie zwykle trwa od
5 do 10 dni. Gdy objawy nie ustępują, należy zgłosić się do lekarza.
dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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PKP z Ur do Piastowa
Co łączy starożytne miasto w południowej Mezopotamii z drugą najgęściej zaludnioną gminą w Polsce?
Odpowiedź brzmi: planszówki.
Mimo niemal 5000 lat swojej
historii nie tylko wciąż bawią kolejne pokolenia ale przeżywają
właśnie swój złoty wiek. Pokłosiem tego zjawiska, obok rekordowej sprzedaży, są także popularnie zawiązywane kluby graczy.
Jednym z nich jest „PKP”, czyli Piastowski Klub Planszówkowy, któremu mimo krótkiego stażu udało się namówić już do wspólnego
grania liczną grupę mieszkańców.
Jak to wszystko się zaczęło? W
poszukiwaniu odpowiedzi przenieśmy się na chwilę w czasie i
przyjrzyjmy się historii gier planszowych. Choć opinie naukowców nie są tu w pełni zgodne, za
najstarszą grę planszową uważa
się często grę odkrytą w królewskich grobowcach historycznego
miasta Ur, leżącego na terenie
obecnego Iraku. Planszówka ta,
stanowiąca eksponat The British Museum, datowana jest na
ok 2650 r. p.n.e. Składa się ona
z dwóch zestawów po siedem
pionków w białym i czarnym kolorze, dwóch kompletów trójkątnych kości oraz planszy złożonej
z dwudziestu kwadratów. Przez
długie dziesięciolecia zasady tzw.
Królewskiej Gry z Ur nie były powszechnie znane, jednak dzięki
dociekaniom Irvinga Leonarda
Finkiela – cenionego znawcy kultury asyryjskiej i pracownika The

British Museum zarazem, udało się je odtworzyć, głównie na
podstawie babilońskich tablic
z 177-176 r. p.n.e. Jakże wielkie było zdziwienie Finkiela, gdy
krótki czas potem udało mu się
wypatrzyć bliźniaczo podobną,
nowożytną grę na zdjęciu pochodzącym z Indii. Idąc tym tropem,
kontynuował on swoje poszukiwania wśród mieszkańców tego
kraju i w końcu natrafił na emerytowanego nauczyciela, który
jako dziecko często w planszówkę
tę grywał. Odkrycie to uczyniło
Królewską Grę z Ur bezapelacyjnie najdłużej graną planszówką
w historii, a Finkiela – cenionym
specjalistą od gier planszowych i
zasłużonym redaktorem naukowego czasopisma Board Game
Studies Journal.

Któż nie chciałby w końcu zagrać w planszówkę
rekomendowaną przez
wielkich faraonów?
Kolejną klasyką starożytnych
planszówek był Senet, uwieczniony na wielu egipskich malowidłach i papirusach, datowanych,
według różnych szacunków, nawet na 3100 r. p.n.e. O popularności tej gry, jak i w ogóle roli gier
planszowych w kulturze, najlepiej

Czy dasz radę naszemu logogryfowi?
Odgadnij hasła, a następnie umieść w wyznaczonych polach w takiej kolejności, aby w granatowych polach ukazało się rozwiązanie (uwag hasła podane są w przypadkowej kolejności).
Powstaje ze zmieszania mąki z wodą
lub mlekiem, często z dodatkiem drożdży, jaj, tłuszczu i przypraw.
W filmie „Speed. Niebezpieczna prędkość” była powodem do długiej przejażdżki autobusem.

n

Decyduje o wyjątkowym charakterze
włoskich lub francuskich serów.
Popularna pasza dla zwierząt lub slangowe określenie na pieniądze.

i
k

Prymitywne łóżko zbudowane najczęściej z żerdzi lub desek.
Owoc tropikalnej rośliny pochodzącej
z Indii, który przyjmuje charakterystyczną postać pestkowca (królewska przyprawa)
Zdejmujemy ją z głów, kiedy ktoś nam
zaimponuje.
Zimowy środek lokomocji lub sposób
na dobrą zabawę.

Dla pierwszej osoby, która prześle poprawne rozwiązanie logogryfu na adres
redakcja@czaspiastowa.pl - nagroda niespodzianka!
autor: Zygmunt

Sołtysiak (anglista, brydżysta oraz miłośnik szarad)

świadczy fakt, że egzemplarze Senetu stanowiły często spotykany
element grobowców. Jak okazało
się w 1922 roku, pogrywał w niego również Tutenchamon. Senet
nie był jednak grą zarezerwowaną wyłącznie dla elit. Zdobył on
dużą popularność także wśród
ludności z niższych warstw społecznych, a za sprawą dużej aktywności handlowej starożytnych
Egipcjan, trafił do wielu ościennych i zamorskich regionów, w
tym m.in. na dzisiejszy Cypr. Dzięki lokalnej, cypryjskiej modzie na
Senet wykonywany w kamieniu,
to z tego właśnie obszaru zachowało się do dziś najwięcej egzemplarzy tego planszowego hitu.
Choć jego pierwotne zasady nie
są do końca znane, na przestrzeni
wieków, aż po czasy współczesne,
pojawiło się wiele reedycji Senetu,
nadających kultowej planszy własną interpretację. Któż nie chciałby w końcu zagrać w planszówkę
rekomendowaną przez wielkich
faraonów?
Idąc dalej, nie sposób ominąć
klasyki gatunku. Jak to często z
sukcesami bywa, Szachy wydają
się mieć kilku ojców. Najczęściej
pochodzenie ich wiąże się z Indiami, gdzie miały pojawić się w
VI w. n.e, Chińczycy jednak uparcie twierdzą, że grali w nie już w
wieku II choć nie posiadają na
tę okoliczność niepodważalnych
dowodów. My za to, za sprawą
Kochanowskiego i jego heroikomicznego poematu Szachy mamy
pewność, że zasady tej najbardziej znanej gry strategicznej były
nam znane już w wieku XVI, choć
prawdziwy szachowy szał rozkręcił się w Europie dopiero w wieku XVIII. Nikt za to nie odmawia
Chińczykom autorstwa Domina,
choć w tym przypadku tajemnicą
pozostaje moment ich powstania.
Piśmienne dowody datowane są
na wiek XII n.e. jednak liczne ślady
wskazują na ich być może znacznie dłuższą historię, choć nie ma
pewności czy odnalezione starsze płytki z oczkami rzeczywiście
używane były wedle podobnych
zasad.
Wśród nowożytnych klasyków
zasłużoną pozycję zdobyło sobie
Otello, znane pierwotnie pod nazwą Reversi. Gra ta powstała w
Anglii w 1883 roku. Jej autorstwo
należy do Lewisa Watermana lub
Johna W. Molletta. Nie odważy-

fot. Jacek Ziąbski

my się jednak rozsądzać do kogo
właśnie. Delikatnie rzecz ujmując,
kwestia ta obu panów bardzo poróżniła. Światową popularność
planszówka ta zdobyła jednak
dopiero w latach 70. XX w. kiedy
to, po drobnych modyfikacjach,
została zastrzeżona w Japonii pod
nazwą handlową Otello.
Wymieniliśmy tu tylko kilka
najbardziej znanych gier. Po drodze powstała niezliczona ich ilość.
I tak dochodzimy do, niebezpiecznego dla tej formy rozrywki,
okresu powszechnej komputeryzacji. W odróżnieniu do wielu
innych dziedzin, stare, poczciwe
gry planszowe nie zostały jednak
przez komputery skanibalizowane. Wręcz przeciwnie! Okazuje
się, że wiele kultowych gier komputerowych jest dziś przenoszonych również na klasyczną formę.
Choć nierzadko wiąże się to z
dość skomplikowanymi zasadami. Prawdziwi pasjonaci, którym
kilkadziesiąt stron instrukcji nie
jest strasznym, mogą dziś np.
pochylić się wspólnie nad planszą ikony gier komputerowych
lat 90. – Cywilizacji. To oczywiście
tylko skrajny przykład. Rynek gier
planszowych oferuje dziś szeroką
paletę produktów dosłownie dla
każdego. Mamy planszówki dla
maluchów: zręcznościowe, proste wyścigi nie wymagające refleksji ale też ogromną pulę gier
dedykowanych starszym, a często
wręcz dorosłym. Okazuje się, że
gry planszowe stały się dziś niezwykle popularnym sposobem na
wspólne spędzanie czasu.

Mówi się, że to skuteczne antidotum na nasze
wirtualne zniewolenie,
ale najważniejsza jest ich
rola integracyjna.
A gdyby tak spotkać się większą grupą i pozamieniać się
grami? Taka właśnie myśl przyświecała pierwszym inicjatorom
planszówkowych klubów graczy,
których nawet w samym powiecie pruszkowskim powstało już
kilka. Jednym z najnowszych i
najbardziej popularnych zarazem

klubów w okolicy jest PKP, czyli
Piastowski Klub Planszówkowy,
który zdążył już przyciągnąć liczną
grupę mieszkańców. Mimo ograniczonych możliwości promocyjnych, już na pierwszym spotkaniu
PKP, zorganizowanym w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piastowie pojawiło się ok 60 osób, co
przerosło znacznie oczekiwania
organizatorów.
W czym tkwi fenomen takich
klubów? Zapytaliśmy o to Roberta – zapalonego gracza i jednego
z inicjatorów PKP. – Pewnie każdy z
nas pamięta ze swojego dzieciństwa
jakieś gry, przy których siadał z rodzicami, starszym rodzeństwem,
czy rówieśnikami. Współczesne
planszówki dają dużo więcej frajdy,
bo mamy do wyboru nie tylko gry
oparte na rywalizacji, czy szczęściu, ale również kooperacyjne,
strategiczne, ekonomiczne. Chodzi
jednak o tę samą frajdę jaką dawało nam spędzanie czasu razem,
w grupie. Mówi się, że to skuteczne
antidotum na nasze wirtualne zniewolenie, ale najważniejsza jest ich
rola integracyjna. Przy planszy naprawdę zasiąść może do jednej gry
nawet kilka pokoleń i bawić się równie dobrze. Rosnąca moda na planszówkowe spotkania jest dowodem
na to, że nawet w dobie komórek,
komputerów i konsol, na długie godziny możemy zasiąść przy jednym
stole i mieć z tego mnóstwo frajdy.
Zastanawialiśmy się z Piotrkiem,
Przemkiem i Izą, czy w ten nasz piastowski pociąg do gier jeszcze ktoś
wsiądzie, gdy jednak dzięki Rafałowi nasze plany trochę się skonkretyzowały, zainteresowanie ludzi przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Jak się okazało, na kolejny kurs musimy przygotować znacznie więcej
miejscówek – dodał Robert, zapraszając jednocześnie wszystkich
miłośników gier planszowych na
kolejne spotkania organizowane
przez PKP w MOSiR w Piastowie.
Agata Atamańczuk

facebook.com/PiastowskiKlubPlanszowkowy
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W MIEŚCIE?

ogłoszenia zamówione

Na co do kina w marcu?
Mroczne fantazje Agnieszki Holland, niezmordowani
podróżnicy, a może Gruszka w roli Skłodowskiej?
Pokot

10-12.03.2017 r.

17:00
19:30

128 min.

Ślady stóp

17-19.03.2017 r.

17:00

89 min.

Porady na zdrady

17-19.03.2017 r.

19:00

97 min.

Maria Skłodowska - Curie

24-26.03.2017 r.

17:00

100 min.

Wyklęty

24-26.03.2017 r.

19:00

105 min.

Dalida. Skazana na miłość

31.03-02.04.2017 r.

17:00

127 min.

Polandja

31.03-02.04.2017 r.

19:00

103 min.

Polska l. 15

Hiszpania, l. 15

Polska l. 15

chał Englert, a w tytułową postać
wcieliła się Karolina Gruszka.
Ponadto w Baśni będzie można obejrzeć film biograficzny o
słynnej egipskiej piosenkarce,
Dalidzie, a także dwie komedie;
Porady na zdrady oraz Polandję.

Belgia, Francja, Niemcy, Polska l. 15

Polska l. 15

Francja l. 15

W marcu odbędą się również
projekcje filmu Wyklęty (napisaliśmy już o nim szerzej na str. 3)

Polska l. 15

Wyjątkową pozycją jest
zwłaszcza Pokot Agnieszki Holland - film zupełnie wymykający
się ścisłym ramom gatunkowym.
W historii emerytowanej pani inżynier, która podejmuje się misji
rozwiązania zagadki tajemniczych
morderstw w niewielkiej miejscowości, odnaleźć można elementy
horroru, groteski, a nawet akcentów surrealistycznych. Film wyróżnia gęsta, mroczna aura oraz
sugestywne dialogi, autorstwa
Olgi Tokarczuk.
Ślady stóp zabierają widza
na długą, bo aż 1000-kilometrową pieszą wędrówkę. Dokument
Hiszpana Juana Manuela Cotelo
był inspirowany słynną trasą pielgrzymek do grobu św. Jakuba, położonego w Santiago de Compostela. Na ekranie ujrzymy zatem
mnóstwo spektakularnych pejzaży. Usłyszymy również opowieści
podróżników - dowiemy się, co

kryje się za ich potrzebą pielgrzymowania i jak postrzegają otaczający ich świat.
Pod mało zaskakującym tytułem Maria Skłodowska-Curie,
kryje się nieprzeciętny film biograficzny o polskiej noblistce. O
wyjątkowości obrazu stanowi
przede wszystkim kameralność,
z jaką reżyserka portretuje Skłodowską. Choć mamy tu do czynienia z rozbudowaną scenografią i
szczegółowo dopracowanymi kostiumami, filmowi bliżej do intymnego dramatu psychologicznego,
niż do historycznej superprodukcji. Obraz jest europejską koprodukcją - Belgii, Francji, Niemiec i
Polski. Za zdjęcia odpowiadał Mi-

reklama

mat. dystrybutora

W marcu kino Baśń proponuje
bardzo różnorodny tematycznie
repertuar, rozpięty pomiędzy kinem podróżniczym, biograficznym, lekkimi komediami, a kinem
grozy. Kilka premier już za nami.
Co jeszcze warto obejrzeć?

Polacy, których zna świat, a my nie
22 marca, o godz. 11:00, w
piastowskim MOK-u odbędzie się
wykład (w ramach Piastowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
Pan Tadeusz Bańkowski - przewodnik i pilot wycieczek - opowie
o sławnych Polakach, których fereklama

nomen polega na tym, że za granicą mówi się o nich więcej, niż
w Polsce. Spodziewamy się wielu
zaskoczeń.

reklama
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PKS Piastovia
Piastów

Test
Coopera

Przygotowania PKS PIASTOVIA
do rundy wiosennej 2017 r.

w jakiej jesteś
formie?

Zawodniczki II-go ligowego
zespołu piłki nożnej kobiet przygotowują się do rundy rewanżowej WIOSNA 2017 r na obiektach
MOSIR Piastów. Gimnazjum nr. 2
oraz Szkoła Podstawowa nr. 2 ambicją trenera Jacka Sękowskiego
jest poprawienie dotychczasowego miejsca w tabeli i uplasowanie
się w pierwszej piątce. Będzie to
jednak bardzo trudne zadanie,
gdyż zespół PKS PIASTOVIA dysponuje najniższym budżetem w
lidze i o żadnych wzmocnieniach
personalnych trener nie ma co
marzyć. W marcu planowane są
trzy sparingi kontrolne na obiekcie MOSIR Piastów w terminach
jak niżej:

Rozgrywki ligowe rozpoczną
się pierwszy weekend kwietnia
meczem wyjazdowym z Ząbkovią
Ząbki.
Tabela II ligi kobiet po sezonie
jesień 2016 r. kształtuje się następująco:
1

OKS Stomil Olsztyn

10

26

31:4

2

MUKS Dargfil Tomaszów Maz.

11

26

39:15

3

UMKS Zgierz

11

23

17:8

4

UKS Ząbkovia Ząbki

11

21

33:13

5

KS Teresin

11

20

22:7

6

KU AZS UW Warszawa

10

20

16:8

7

PKS Piastovia Piastów

11

13

21:26

8

KS Jantar Ostrołęka

11

12

20:22

9

UKS Loczki Wyszków

11

10

19:43

11.03

godz. 14

Piastovia - Tygrys Huta
Mińska

10

ŁKP Kolejarz Łódź

11

6

7:24

18.03

godz. 14

Piastovia - OKS Start
Otwock

11

GKS Forty Piątnica

11

6

11:29

25.03

godz. 14

Piastovia - WAP Warszawa

12

DTS Helios Białystok

11

3

9:46

25.03 zostanie rozegrany zaległy
mecz Oks Stomil Olsztyn – Ku Azs
Uw Warszawa.
Zespół piastowskiej Akademii
Piłkarskiej Piastovii, grupy młodziczki - rocznik 2003 - i młodsze
także przygotowują się do rozgrywek ligowych, które rozpoczną się
w kwietniu bieżącego roku.
Pod okiem szkoleniowców
Agnieszki Witkowskiej, Andrzeja Kołodzieja trenuje ponad 30
dziewczynek, które zmierzą się
wiosną z zespołami m.in. Przyszłości Włochy, KS Łomianki, WAP
Warszawa, Balcan Team Warszawa czy Unia Warszawa.

Jackiem Sękowskim (tel: 601 530
853) oraz z dyrektorem Jackiem
Górskim, odpowiedzialnym za
grupy młodzieżowe (tel. 664 191
300).

Zarząd PKS Piastovia cały
czas prowadzi nabór chętnych
do gry w zespole seniorek
dziewcząt, które ukończyły 14
rok życia. W tej sprawie zachęcamy do kontaktu z trenerem
reklama

Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza miłośników biegania do udziału w dorocznym
teście Coopera. Test zorganizowany zostanie w sobotę 25 marca
na bieżni Szkoły Podstawowej nr
1. Początek sprawdzianu o godz.
10.00. Dla najlepszych w poszczególnych grupach wiekowych
przewidziano puchary i drobne
upominki. Przypomnijmy, że ideą
tego sprawdzianu jest zmierzenie
dystansu przebiegniętego przez
daną osobę w ciągu 12 minut i
ocena tego wyniku w porównaniu
z danymi z tabel pomiarowych.
Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych.
Jerzy Derlatka
Kierownik MOSiR

KONTAKT: redakcja@czaspiastowa.pl
tel. 22 753 62 80
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