
Masz do nas pytania albo chcesz 
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Co nas szczególnie osłabia wio-
sną i jak się przed tym bronić?

Rok temu weszła w życie nowe-
lizacja Kodeksu Pracy. Jednak 
wciąż spotkać można pracodaw-
ców oraz pracowników, nieświa-
domych zmian w przepisach.

Ania musi być wentylowana me-
chanicznie respiratorem przez 
tracheostomię. W Piastowie od-
będzie się piknik dobroczynny 
na jej rzecz.

W Piastowie miało miejsce mo-
bilne badanie stanu powietrza. 
Publikujemy wyniki tej kontroli.

74 lata temu ujawniono zbrod-
nię katyńską. Jedną z jej ofiar był 
Jan Johne, ostatni przedwojenny 
komendant piastowskiej policji.

Czytaj więcej - str. 5

Czytaj więcej - str. 8

Czytaj więcej - str. 9

Czytaj więcej - str. 3

Czytaj więcej - str. 4

Dokończenie - str. 2

Dokończenie - str. 2

Wesołych Świąt!

Edukacja - wspólna sprawa

Rocznica katyńska

Wiosenne przesilenie

Umowy na czas 
określony

Piknik dla Ani

Czym oddychamy w 
naszym mieście?

Coraz bliżej remontu linii kolejowej 447, łączącej Warszawę z Grodziskiem

Zapowiadany remont linii ko-
lejowej nr 447 od wielu miesię-
cy znajduje się w centrum uwagi 
mieszkańców Piastowa i innych 
gmin położonych przy tej linii. Po-
wód jest oczywisty – wstrzymanie 
ruchu pociągów na co najmniej 12 
miesięcy skomplikuje życie tysięcy 
osób dojeżdżających codziennie 
pociągiem w kierunku Warszawy 
i Grodziska Mazowieckiego. Decy-
zja o prowadzeniu remontu przy 
całkowitym zamknięciu ruchu po-
ciągów budziła wiele wątpliwości 
dotyczących przede wszystkim 
organizacji komunikacji zastęp-
czej oraz jej jakości. Wątpliwości 
te formułowali przedstawiciele 
władz samorządowych Piastowa i 

23 marca w Piastowie odbyła 
się debata o szansach i zagroże-
niach jakie niesie wprowadzana 
właśnie reforma edukacji. Spo-
tkanie zorganizowała Mazowiec-
ka Wspólnota Samorządowa. 
Podczas dyskusji jaka toczyła się 
w sali kinowej MOK z udziałem 
kilkudziesięciu osób (w tym gro-
nie samorządowcy z kilkunastu 
gmin mazowieckich, mazowiecki 
wicekurator oświaty, dyrektorzy 
placówek oświaty, nauczyciele) 

głównego przewoźnika, Kolei Mazo-
wieckich. 

Tak opisywał ten temat portal 
Rynek Kolejowy: Linia 447 jest jedną 
z najbardziej obciążonych ruchem w 
aglomeracji warszawskiej. Dziennie z 
dojazdów do stolicy od strony Prusz-
kowa i Grodziska Mazowieckiego 
korzystają tysiące osób. Dlatego też 
cztery gminy z pięciu opowiedziały się 
za najkrótszym wariantem, by unik-
nąć wieloletnich utrudnień. Takiej 
opcji sprzeciwia się jednak Piastów 
(władze miasta zabiegały o utrzy-
manie ruchu pociągów po jednym 
torze na odcinku W-wa Włochy – 
Pruszków - red.) 

poruszono kwestię szkolnictwa 
branżowego, zmian dotyczących 
organizacji pracy przedszkoli i szkół 
podstawowych oraz zasad dosko-
nalenia nauczycieli. Rozmawiano 
również o bieżących trudnościach 
związanych z uelastycznieniem 
przepisów w celu realizacji skutecz-
nej i efektywnej polityki kadrowej 
w związku z likwidacją gimnazjów. 
Ważnym tematem była troska o ja-
kość kształcenia w obecnej sytuacji. 

12 miesięcy bez pociągów

W kwietniowym wydaniu Czasu 
Piastowa poruszamy niewygodną 
dla mieszkańców kwestię nadcho-
dzącego remontu linii kolejowej. Pi-
szemy również o reformie edukacji, 
badaniu stanu powietrza czy miej-
skich wydarzeniach kulturalnych. 

Po raz kolejny zwracamy Pań-
stwa uwagę na sprawę Ani Ługow-
skiej - młodej mieszkanki Piastowa, 
cierpiącej na zespół hipowentylacji, 
która mocno liczy na naszą pomoc. 
Trwają przygotowania do pikniku 
dobroczynnego. Serdecznie zachę-
camy do aktywnego udziału! (szcze-
góły na str.3).

Ponadto oddajemy w Wasze 

ręce drugi odcinek dodatku histo-
rycznego o naszym mieście - tym 
razem poświęconego latom 20’ XX 
wieku. 

Na Wielkanoc, wszystkim na-
szym Czytelnikom, Współpracow-
nikom i Przyjaciołom życzymy 
wiosennych nastrojów, ciepłej, ra-
dosnej atmosfery, miłych spotkań z 
Najbliższymi, a także udanej pogo-
dy, nie tylko w Piastowie!:)
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Redakcja Czasu Piastowa

reklama
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Wydarzyło się w Piastowie
Pociągi nie pojadą od 3 września

Misterium Wielkopostne

Debata o reformie szkolnictwa

Parafianie z Chrtystusa Króla 
Wszechświata podjęli się w tym 
roku trudnego zadania. Postano-
wili wystawić misterium. Premiera 
tego dzieła odbyła się w pierwszą 
niedzielę kwietnia (3 kwietnia) o 
godzinie 19.30, w kościele przy ul. 
Ogińskiego w Piastowie.

W sztuce spotykamy, być może 
zbyt publicystyczne, postacie zna-
ne nam z życia publicznego: Ewę 
Drzazgę, Katarzynę Rutkowską 
czy, uznanego za światowej sławy 
lekarza. Towarzyszą oni głównym 
bohaterom misterium, Jezusowi 
Nazarejczykowi i Poncjuszowi Piła-
towi, tutaj przedstawionemu jako 

sędzinę o nazwisku Piłat, prowa-
dzącą sprawę Nazarejczyka.

W dalszym (choć nadal moc-
no wyróżniającym się) planie były 
osoby grające Sumienie (dobry 
i zły duch), namawiające do do-
brych i złych uczynków. 

Na scenie pojawił się Król Di-
sco, współpracujący z telewizją 
Rozkosz, mającą bawić każdego 
widza i dyktować swoją prawdę, w 
którą uwierzy każdy.

Trudno jednak poddać się re-
fleksji nad własnym życiem, kiedy 
wszystko mamy podane na tacy, 
a tego jakby wymagali autorzy 
przedsięwzięcia, zadając na ko-

niec pytanie, rzucone na ekranie: 
Czy sami dokonujemy właściwych 
wyborów? Może następnym razem 
należałoby uwierzyć w inteligencję 
i  wrażliwość odbiorcy, zamiast po-
padać w nadmierną dosłowność.

Na uwagę zasługuje jakość gry 
aktorskiej. Duże oklaski należą się 
p. Magdzie Kalwarczyk za rolę Sza-
tana i p. Katarzynie Ufnal za rolę 
Anioła. W postać Jezusa Nazarej-
czyka – skromnego, cichego, nie-
narzucającego się – wcielił się p. 
Tomasz Kalwarczyk.

Warto pomyśleć już o kolejnym 
misterium. To należało do uda-
nych.

Gmina nie jest jednak osa-
motniona w swojej opinii. Także 
największy przewoźnik kolejowy 
w regionie opowiada się za utrzy-
maniem ruchu wahadłowego.                                                                                                                                 
– PKP PLK postanowiły prowadzić re-
mont z pełnym zamknięciem odcin-
ka od Warszawy Włochy do Grodzi-
ska. Naszym zdaniem, zamknięcie 
odcinka Warszawa Włochy – Prusz-
ków spowoduje ogromne utrudnie-
nia. Uważamy też, że nie uda się 
zapewnić odpowiedniej komunikacji 
zastępczej, tj. odpowiadającej liczbie 

Uczestnikami głównego pa-
nelu, który poprowadziła Urszula 
Nelken byli: sprawujący nadzór 
nad Biurem Edukacji w Urzędzie 
m. st. Warszawy wiceprezydent 
Włodzimierz Paszyński, zastępca 
burmistrza Dzielnicy Warszawa-
-Ochota Grzegorz Wysocki, przed-
stawiciel Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty Andrzej Sosnowski, za-
stępca dyrektora warszawskiego 
Biura Edukacji Mirosław Sielatycki, 
Zofia Wasiota, kierująca wydzia-
łem edukacji miasta Pruszkowa 
oraz Wojciech Starzyński, prezes 
Fundacji Rodzice Szkole. 

Zdaniem wiceprezydenta War-
szawy, narzucona wszystkim re-
forma stwarza więcej zagrożeń 
niż szans, ponieważ skraca czas 
powszechnego kształcenia oraz 
obniża poziom jakości edukacji. 
Przeciwnego zdania był przedsta-
wiciel kuratorium, który stwier-
dził, że szybkie zmiany w oświacie 
były konieczne, ponieważ Polsce 
jest potrzebna - szkoła wartości. 
Wśród różniących się znacznie 
opinii uczestników debaty dało 

się wyczuć to, co najważniejsze, 
czyli wspólną troskę o przyszłość 
polskiej szkoły. To duża wartość 
tego spotkania – jak spierać się 
mądrze i odpowiedzialnie o rzeczy 
naprawdę ważne.

osób korzystających z przejazdów 
na tym odcinku – komentuje Dariusz 
Grajda, członek zarządu, dyrektor 
handlowy Kolei Mazowieckich. Za-
znacza przy tym, że spowoduje to 
powstanie tłoku w środkach komu-
nikacji zastępczej. – A to spowodu-
je radykalny spadek jakości usług. 
Będzie bardzo trudno pozyskać 
odpowiednią liczbę autobusów, co 
więcej – drogi już teraz są zakorko-
wane. Wstrzymanie ruchu pocią-
gów i „przesadzenie” pasażerów do 
autobusów tylko pogorszy sytuację 
i sprawi, że autobusy utkwią w kor-
kach – dodaje Grajda. 

Dzisiaj znamy już najważniejsze 
decyzje dotyczące remontu linii nr 
447 na odcinku Warszawa Zachod-
nia – Grodzisk Mazowiecki. W po-
niedziałek 3 kwietnia podpisana 
została umowa inwestora PKP PLK 
z wykonawcą - konsorcjum firm 
Przedsiębiorstwo Usług Techno-
logicznych Intercor oraz Przedsię-
biorstwo Robót Mostowych Mosty 
Łódź. Wartość prac to 285 mln. 
zł. Ruch pociągów na linii 447 zo-
stanie całkowicie wstrzymany 3 
września br. i potrwa do września 
2018. Taki zapis znalazł się w za-
wartej umowie. Na czas remontu 
ciężar obsługi pasażerów przejmą 
linie autobusowe oraz częściowo 
pociąg kursujący po torach dale-
kobieżnych na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki – Warszawa i z  po-
wrotem. Uruchomione zostaną 
cztery linie autobusowe: Grodzisk 
– Warszawa, Pruszków – Warsza-
wa, Milanówek – Grodzisk, Brwi-
nów – Warszawa. Autobusy pojadą 
Alejami Jerozolimskimi i być może 
także autostradą A2. Mieszkańców 
Piastowa obsłuży przede wszyst-
kim wzmocniona ilościowo komu-
nikacja liniami ZTM, głównie 717. 
Łatwo więc sobie wyobrazić, jak 
trudno będzie już wkrótce podró-
żować do stolicy…

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1
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ogłoszenie zamówione

Monika Szuplewska
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Normalność tak trudna 
do osiągnięcia

Ania Ługowska jest naszą 
sąsiadką i najlepszą koleżanką 
mojej córki. Poznaliśmy ją i jej ro-
dzinę około 10 lat temu, kiedy to 
przeprowadzili się na naszą ulicę, 
a  brat Ani zaczął chodzić z moim 
synem do pierwszej klasy. Jak to 
między mamami, zaczęły się zwy-
kłe rozmowy o pociechach pod-
czas wspólnych powrotów z wy-
wiadówek, spotkań na ulicy czy 
urodzin dzieci. I tak poznaliśmy 
Anię i dowiedzieliśmy się o jej cho-
robie. Długo nie mogłam zapamię-
tać tej dziwnej nazwy - klątwa On-
dyny czy bardziej fachowo, zespół 
hipowentylacji -, ale jej objawy od 
razu wbiły mi się w pamięć. Ania 
podczas snu nie oddycha. Nie tyl-
ko w nocy. Nie można jej zostawić, 
gdy jest zmęczona, by się zdrzem-
nęła lub by przysnęła w  czasie 
jazdy samochodem (co dla wielu 
rodziców jest wybawieniem, szcze-
gólnie podczas długiej podróży). 
Jej oddech musi być wspomagany 
przez respirator. I ta maszyna to-
warzyszy całej rodzinie każdego 

3 czerwca na piastowskim Sta-
dionie Miejskim odbędzie się pik-
nik dobroczynny, na rzecz Ani Łu-
gowskiej. 

W programie przewidziane są 
liczne koncerty i pokazy. Wystąpią 
zespół taneczny Wulkan, teatr Ma-
ska, grupy karateków i dżudoków, 
Brozi Magic Show. Wśród imprez 
towarzyszących znajdą się między 
innymi:
   pokaz ratownictwa medycznego,

   pokaz strażaków,

Rodzice Ani oraz organizatorzy 
zapraszają wszystkich do udziału 
w pikniku.

Więcej o akcji można przeczy-
tać na Facebooku: O czym śni Ania.

grupy rekonstrukcyjne z Modlina 
oraz grupa Airborne,

pokaz samochodów rajdowych,

stoisko lekarskie (Przebadaj się na 
pikniku),

loteria fantowa,

licytacja prowadzona przez dzienni-
karza TVN Turbo, Adama Kornackie-
go,

kawiarenka szkolna,

wymiana książek Półki do spółki,

planszówki dla Ani.

dnia, a raczej nocy. Właśnie całej 
rodzinie, a nie tylko Ani. Bo oprócz 
respiratora musi być jeszcze ktoś, 
kto wstanie w nocy, gdy coś się 
rozłączy i alarm nieustannie wyje. 
I jeden z rodziców ma pobudkę 
i wędruje do Ani, by wszystko znów 
było OK. Niekiedy kilkanaście razy 
w nocy, bo sen niespokojny, bo in-
fekcja… Taki okres wczesnego nie-
mowlęctwa już przez 13 lat. 

Bo Ania właśnie obchodziła 
13-te urodziny. I jest zwyczajną 
nastolatką (oczywiście oprócz tej 
rurki wystającej z gardła). Chodzi 

do 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 
1 w  Piastowie. Tam uczestniczy 
w życiu całej społeczności, należy 
do chóru, bierze z powodzeniem 
udział w konkursach i walczy ze 
wszystkimi uczniowskimi proble-
mami: klasówkami, kartkówkami 
i pracami domowymi.

W domu też zachowuje się cał-
kiem normalnie. Ponieważ rodzice 
i rodzeństwo nie stosują zbytnio 
taryfy ulgowej w wykonywaniu 
obowiązków: rozpakowanie zmy-
warki, sprzątanie itp., Ania potrafi 
się zbuntować i dochodzić swego. 
Ale też pomaga, piecze ciastecz-
ka i wprowadza swoje pomysły 
w upiększaniu mieszkania. Razem 
wyjeżdżają na wakacje i ferie, cho-
dzą po górach, a raczej górkach.  
Po prostu żyją.

I tylko ta rurka. Nie pozwala 
pływać, bo przecież woda może 
przez nią dostać się do tchawicy. 
Wyjście na duży mróz i wiatr też 
nie należy do przyjemnych i zbyt 
zdrowych. Nocowanie u koleżanki, 
wyjazdy na wycieczki - tylko z ma-
musią, która będzie czuwała przy 
łóżku. No i co z tą niezależnością 
nastolatki?

Ale te wszystkie niedogodności 
życia codziennego, z którymi przy-
szło się zmagać Ani i jej rodzinie, 
to  drobiazgi w porównaniu z fak-
tem, że ta choroba może dopro-
wadzić do niedotlenienia, poraże-
nia mózgowego no i w najgorszym 
przypadku - śmierci, gdy zawiedzie 
sprzęt lub człowiek. I jeśli jest moż-
liwość (a teraz jest - dzięki postę-
powi badań nad tą chorobą) po-
darowania Ani normalnego życia, 
to chyba nikt nie powinien mieć 
wątpliwości, że warto.

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Ania Ługowska oczami sąsiadki

ogłoszenie zamówione

Apel o pomoc

Uwolnij Anię 
od respiratora!

Darowizny prosimy wpłacać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 6797 Ługowska Anna - darowizna na pomoc i ochro-
nę 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 „Wyra-
żam zgodę”.

www.facebook.com/oczymsniania

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

Ania ma 13 lat. Urodziła się 
z bardzo rzadką chorobą – ze-
społem hipowentylacji pocho-
dzenia 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 wen-
tylowana mechanicznie respi-
ratorem przez tracheostomię 
i konieczne jest, aby nieustan-
nie czuwać nad jej bezpieczeń-
stwem.

Istnieje szansa na to, by ży-
cie Ani stało się łatwiejsze, by 
uwolnić ją od respiratora i rur-
ki tracheostomijnej. To opera-
cja wszczepienia stymulatorów 
nerwów przeponowych, która 

w Polsce nie jest wykonywa-
na, a koszt leczenia za grani-
cą przekracza 100 tys. euro.
Zwracamy się z prośbą o po-
moc finansową w leczeniu i 
rehabilitacji Ani. 
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Piknik Piastów dla Ani Jak można pomóc?

Agnieszka Kwitlińska

Wpłacając darowiznę na konto Ani w Fundacji Dzieciom 
Zdążyć z pomocą (dane do przelewu - w kolumnie wyżej).

Pomagając w organizacji Pikniku - można przekazać 
produkty spożywcze, napoje lub otworzyć stoisko, z którego 
całość lub część dochodu zostanie przekazana dla Ani.

Przekazując nagrody lub przedmioty na licytację w czasie 
Pikniku.

Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc!



Między 15, a 17 marca w Pia-
stowie przebywał samochód, 
wyposażony w specjalistyczne 
urządzenia badawcze do analizy 
zawartości pyłów PM2,5 i PM10 
w powietrzu. Dokonał całodobo-
wych pomiarów w trzech różnych 

Sprawa ustawy warszawskiej, 
a raczej kształtu przyszłej me-
tropolii stołecznej to sprawa nie-
zwykłej wagi. Przypomnijmy, że 
projekt ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy został złożo-
ny 30 stycznia w Sejmie przez gru-
pę posłów PiS i czeka na dalsze 
decyzje. Duży opór wobec tego 
dokumentu, obarczonego liczny-
mi mankamentami i sporą ilością 
niejasności formalno-prawnych, 
spowodował, że inicjatywa wytra-
ciła początkową dynamikę. 

Przygotowanie poprawnych 
założeń, stworzenie ram praw-
nych dla skomplikowanego, 
z  punktu widzenia rozdzielenia 
kompetencji, organizmu me-
tropolitalnego, wymaga czasu 
i  rozwagi. Trzeba przede wszyst-
kim rozmawiać, bo metropolia 
warszawska nie może być niko-
mu narzucona arbitralnie, z po-

gwałceniem fundamentalnej dla 
polskiej samorządności zasady 
pomocniczości. Cieszy więc zor-
ganizowanie tzw. konsultacji spo-
łecznych w tej sprawie, chociaż 
ich powierzchowność i przypad-
kowość nie sprawiają dobrego 
wrażenia. Mają jednak tę wartość, 
że zwracają uwagę na potrzebę 
wysłuchania opinii mieszkańców 
33 gmin i samej Warszawy, czy-
li blisko 2,5 miliona osób, które 
doświadczą skutków nowych roz-
wiązań metropolitalnych. Jak się 
wydaje, jedyną skuteczną drogą 
poznania tej opinii jest organi-
zowanie referendów w poszcze-
gólnych gminach poprzedzonych 
szeroko zakrojoną kampanią in-
formującą o kształcie przyszłej 
metropolii. Metropolia warszaw-
ska to nie to samo, co poszerzona 
znacznie w  swoich dotychczaso-
wych granicach Warszawa.

Dotąd referendum przepro-
wadzone zostało w Legionowie, 
a planowane jest również m.in. 
w Pruszkowie, Konstancinie, Pod-
kowie Leśnej, Nieporęcie, Raszy-
nie. Mieszkańcy Legionowa wyra-
zili niemal jednomyślną niechęć 
wobec projektu ustawy. Przy po-
nad 46-procentowej frekwencji, 
17793 osób (czyli 94,27% wszyst-
kich mieszkańców) wskazało, że 
nie chce, by ich gmina została czę-
ścią metropolii warszawskiej.

lokalizacjach: przy Przedszkolu 
Miejskim nr 3 (ul. C. Godebskiego), 
przy szkole Podstawowej nr 2 (al. 
Krakowska) i przy szkole Podsta-
wowej nr 4 (ul. Żbikowska).

Wyniki badań wskazały, że naj-
wyższe stężenia dobowe tych py-

łów zarejestrowano w punkcie przy 
ul. Żbikowskiej. Tu wartość stęże-
nia pyłu PM10 przekroczyła do-
puszczalną normę. W punkcie tym 
zanotowano też najwyższą różnicę 
dobową pomiędzy wartościami 
min. i max. Stężenia dobowe pyłu 
PM10 w pozostałych miejscach 
stanowiły 78,4% poziomu dopusz-
czalnego w lokalizacji przy ul. C. 
Godebskiego i 54% przy al. Kra-
kowskiej. W tej drugiej lokalizacji  
odnotowano najmniejszą różnicę 
pomiędzy wartościami min. i max. 
Tu też odczytano najniższą zawar-
tość pyłu PM2,5 w pyle PM10 – 
81,2%, a najwyższą w lokalizacji na 
ul. C. Godebskiego. Zebrane wyniki 
analizy stężeń tych groźnych dla 
zdrowia pyłów potwierdzają, że na 
ich wysoki poziom w powietrzu ma 
tzw. niska emisja, związana przede 
wszystkim z używaniem do ogrze-
wania gospodarstw domowych 
niskiej jakości paliw stałych lub od-
padów. W mniejszym stopniu przy-
czyniają się do tego niekorzystnego 
zjawiska inne czynniki – produkcja 
energii w EC Pruszków i komunika-
cja. Dla potrzeb stałego monitoro-
wania powietrza w naszym mieście 
zakupiono urządzenia do pomia-
ru pyłów PM2,5 i PM10. Wkrótce 
zostaną zainstalowane na dachu 
budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. 11 Listopada i wraz z działającą 
w tym miejscu stacją pogodową 
dostarczać będą w sposób ciągły 
kompleksowych danych o stanie 
powietrza. Dane udostępniane są 
na bieżąco na stronie internetowej 
miasta Piastowa.

Mobilne badanie stanu powietrza w Piastowie 

Czas na referendum?

Czym oddychamy? Wysłuchać głosu 
mieszkańców 
w sprawie metropolii.
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Rocznica katyńska
74 lata temu ujawniono zbrodnię katyńską

11 kwietnia 1943 roku niemiec-
kie radio podało wstrząsającą in-
formację o odkryciu w lesie katyń-
skim masowych grobów polskich 
oficerów. Zostali zamordowani 
z rozkazu Józefa Stalina i innych 
najwyższych przywódców Związku 
Sowieckiego. 

Ta zbrodnicza decyzja zapadła 
5 marca 1940 roku, a już kilka tygo-
dni wcześniej rozpoczęto masowe 
wywózki rodzin polskich z okupo-
wanych kresów wschodnich II RP 
w głąb sowieckiego imperium. 

Wiosną 1940 roku zostało za-
mordowanych przez NKWD 21768 
polskich jeńców wojennych wzię-

tych do niewoli w wyniku agresji so-
wieckiej na Polskę. Zostali osadze-
ni w trzech obozach: w Kozielsku, 
w Ostaszkowie i w Starobielsku, a 
stamtąd wywożeni na śmierć w le-
sie katyńskim, więzieniu w Twerze 
i kilku innych miejscach. Do dziś 
nie są znane wszystkie miejsca ich 
spoczynku. Jedną z ofiar zbrodni 
katyńskiej jest Jan Johne, ostatni 
przedwojenny komendant policji 
w Piastowie.

Jan Johne urodził się 22 wrze-
śnia 1891 r. w Augustówce nie-
daleko Włodawy. Po ukończeniu 
Szkoły Policji Państwowej rozpo-
czął pracę w policji, początkowo 
w Grodzisku Mazowieckim. Na 
początku lat trzydziestych prze-
niesiony został do Piastowa, gdzie 
pełnił obowiązki komendanta 
posterunku w stopniu st. poste-
runkowego. Po wybuchu wojny 
został zmobilizowany i 3 września 
1939 r. wyruszył stąd do Grodna. 

W wyniku wkroczenia Sowietów 
do Polski 17 września 1939 r. zo-
stał wzięty do niewoli i jako jeden z 
ponad 4 tys. funkcjonariuszy Poli-
cji Państwowej osadzony w obozie 
w Ostaszkowie. Tu, pod numerem 
10347 został ujęty na liście jeńców 
przeznaczonych do rozstrzelania. 
Zamordowany wiosną 1940 r. w 
siedzibie NKWD w Kalinigradzie 
(obecnie Twer) i pogrzebany w do-
łach śmierci w Miednoje. 

Pośmiertnie Prezydent RP Lech 
Kaczyński awansowanł Jana Johne 
do stopnia aspiranta. 

Dla upamiętnienia Jana Johne 
10 listopada 2010 roku, z inicja-
tywy Burmistrza Zdzisława Brze-
zińskiego, Stowarzyszenia Nasz 
Piastów, Mazowieckiej Współnoty 
Samorządowej oraz Pana Zbignie-
wa Johne, przed komisariatem po-
licji w Piastowie posadzony został 
dąb pamięci, oznaczony pamiątko-
wą tablicą. 

Iwona Grzegorzewska
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XXXII Rajd Szlakiem Naszej Historii, 
im. por. hm. Jana Cierlińskiego

Harcerze uczczą 
Armię Krajową

Armia Krajowa - Zbrojne ramię 
Polskiego Państwa Podziemnego 
- Największa konspiracyjna armia 
w czasie II wojny światowej

Tematem przewodnim XXXII 
Rajdu Szlakiem Naszej Historii, 
który organizują harcerze Hufca 
ZHP w Piastów, będzie Armia Kra-
jowa. 

Rajd Szlakiem Naszej Historii 
to ważne wydarzenie historycz-
no-turystyczne, nie tylko dla mło-
dzieży szkolnej, ale także dla każ-
dego, kto pasjonuje się historią. 

Rajdowe szlaki prowadzą do 
najważniejszych miejsc pamięci, 
w których możemy oddać hołd 
poległym, pomordowanym i prze-
śladowanym Polakom.

Tegoroczny Rajd został zapla-
nowany na 22 kwietnia. 

Serdecznie zapraszamy do 
udziału, tym bardziej, że sztab 
organizacyjny przygotował kil-
ka programowych innowacji dla 
wszystkich grup wiekowych!

Ubiegłoroczny Rajd w liczbach:

Liczba patroli: 112
Liczba dzieci: 589
Liczba opiekunów: 104
Liczba instruktorów: 33
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Jak w Piastowie dba się o najlep-
szych przyjaciół człowieka?

Psie obowiązki

Skończyła się zima, dawno 
stopniał śnieg i pojawiły się nie-
spodzianki... 

Psie odchody (bo to o nich 
mowa) są nie tylko powodem 
dyskomfortu, ale stwarzają także 
zagrożenia dla zdrowia, a nawet 
życia człowieka. Wywołują bowiem 
choroby, takie jak toksokaroza, czy 
bąblowiec.

Sprzątanie po swoim psie 
na całym świecie uchodzi za po-
wszechną, naturalną praktykę. Jak 
jest u nas? Millward Brown SMG/
KRC przeprowadził badania w tym 
temacie, w połowie lutego 2011 r. 

Z badań wynika, że 96% Pola-
ków uważa, że właściciele psów 
nie sprzątają po swoich zwierzę-
tach lub robią to zbyt rzadko. Co 
dziesiąty właściciel czworonoga 
nie widzi potrzeby sprzątania po 
psach. 7% respondentów twier-
dzi, że skoro psy załatwiają się na 
trawnikach, to nie trzeba po nich 
sprzątać. Przerażający jest fakt, 
że prawie połowa właścicieli psów 
brzydzi się sprzątania nieczystości 
po swoich pupilach lub wstydzi się 
tej czynności. W efekcie trawnik i 
ulice toną w zwierzęcych odcho-
dach. Aż 47% badanych twierdzi, 

że nikt nie sprząta, bo nie są egze-
kwowane kary za te wykroczenie. 
Otóż tak, niesprzątanie psich od-
chodów - to WYKROCZENIE. Arty-
kuł 54 ustawy Kodeks Wykroczeń 
przewiduje za to karę grzywny na-
wet do 500 zł.

Inną przyczyną zalegania nie-
czystości jest zbyt mała ilość po-
jemników na psie odchody. W 
Piastowie nie ma zbyt wielu po-
jemników, ale nawet te, które są, 
zdają się przeszkadzać niektórym 
piastowianom. Są niszczone lub 
zapełniane innymi nieczystościa-
mi.

Generalnie rzecz ujmując, 
mieszkańcy Piastowa dają przy-
zwolenie na taki brud. Nieliczni 
sprzątają po swoich psach. Nie-
wielu odważy się zwrócić uwagę 
sąsiadowi lub znajomemu, który 
nagminnie lekceważy swoje obo-
wiązki, bojąc się narazić.

Te argumenty są jednak nie-
zrozumiałe. Niby chcemy wszyscy 
żyć zdrowo, a zgadzamy się na ży-
cie wśród smrodu i brudu. I nic z 
tym nie robimy. 

Na właścicielach psów ciążą 
jeszcze inne obowiązki, o których 
często się zapomina:

- prowadzanie czworonogów na 
smyczy i w kagańcu,
- zakaz wprowadzania ich do 
obiektów użyteczności publicznej 
oraz na tereny placów zabaw, pia-
skownic, trawników i kwietników.

Jeżeli właściciele o tym nie pa-
miętają, to pamiętajmy my, wszy-
scy pozostali, którzy mamy lub 
nie - zwierzęta domowe. Dbajmy o 
interes naszych ulubieńców i nasz 
własny. Sprzątać po naszych pod-
opiecznych to nie wstyd. Przeciw-
nie - jest to powód do dumy.

Iwona Grzegorzewska

ul. P. Skargi 19

O G RO DZ E N I A
SIATKI, BRAMY

Z  M O N TAŻEM

www.marasek.pl
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ogłoszenie zamówione ogłoszenia zamówione

Ogłoszenia drobne

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

APS - Nagłośnienie, Oświetlenie Imprez, tel: 660 133 350

Profesjonalny montaż klimatyzacji, tel: 696 04 40 04

Wynajmę mieszaknie osobie samotnej lub małżeństwu bez-
dzietnemu. Piastów, Żeromskiego 12, tel. 22 723 65 43

HERMES SERWIS zatrudni mechanika samochodowego: 
tel. 501 264 030, (22) 723 39 59, Al. Jerozolimskie 290, 05-820 
Reguły

ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską / kosmetyczkę 
do  dobrze prosperującego salonu urody w Piastowie: tel. 
601 25 25 88

Projektowanie stron WWW - kompleksowo tel: 601 730 670

Trener Personalny, tel: 511 201 869

malowanie, tapetowanie; tel. 794 015 672

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

USŁUGI

PRACA

NIERUCHOMOŚCI 
W PIASTOWIE

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego

20 kwietnia w godz. 10.00-
15.00 w Urzędzie Miejskim w Pia-
stowie, ul. 11 Listopada 2 odbędzie 
się dyżur pracownika Urzędu Skar-
bowego w Pruszkowie.

Podczas dyżuru będzie można:

 złożyć zeznanie roczne PIT,
 pobrać druk do rozliczenia,
 otrzymać pomoc przy wypełnie-
niu PIT-u
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Minął już przeszło rok od dnia, w którym weszła w ży-
cie nowelizacja Kodeksu pracy, znacznie modyfikują-
ca przepisy dotyczące umów na czas określony.

Umowa na czas określony 
po zmianach

Tymczasem, w praktyce wciąż 
można spotkać pracodawców – a 
znacznie częściej – pracowników, 
nieświadomych nowych zasad 
kształtowania i rozwiązywania 
tego typu umów. Warto więc 
przypomnieć w skrócie dwie naj-
ważniejsze kwestie związane z 
terminowymi etatami, tj. kwestię 
ograniczeń przy ich kształtowaniu 
oraz kwestię terminów wypowie-
dzenia w przypadku ich rozwiązy-
wania.

 Zgodnie z obecnie obowią-
zującymi przepisami Kodeksu 
pracy, łączny okres zatrudnienia 
pracownika z tą samą firmą na 
podstawie umowy na czas okre-

ślony nie może przekroczyć 33 
miesięcy, zaś łączna liczba umów 
zawieranych w tym okresie nie 
może przekroczyć trzech. W 
przypadku, gdy wyżej wymienio-
ne limity zostaną przekroczone, 
etat podwładnego z mocy prawa 
przekształci się w umowę na czas 
nieokreślony. Warto jednak pod-
kreślić, że od tych zasad istnieją 
pewne wyjątki. 

 W razie, gdy w danym przy-
padku zawarcie umowy na czas 
określony służy zaspokojeniu 
rzeczywistego okresowego za-
potrzebowania firmy i jest nie-
zbędne w tym zakresie w świetle 
wszystkich okoliczności zawarcia 

umowy, wówczas pracodawca 
może wydłużyć wskazane wyżej 
limity. Może on jednak tego doko-
nać jedynie w czterech, wyraźnie 
wskazanych przypadkach, tj. gdy 
umowa na czas określony zawar-
ta jest: 1) w celu zastępstwa pra-
cownika w czasie jego usprawie-
dliwionej nieobecności; 2) w celu 
wykonywania pracy sezonowej 
lub dorywczej; 3) w celu wykony-
wania pracy przez okres kadencji; 
lub 4) gdy pracodawca wykaże 
obiektywne przyczyny leżące po 
swojej stronie. 

 Przed wprowadzeniem nowe-
lizacji Kodeksu pracy rozwiązanie 
etatu zawartego na czas okre-
ślony było możliwe jedynie, gdy 
strony dopuściły to w umowie 
i to wyłącznie za dwutygodnio-
wym okresem wypowiedzenia. 
Aktualnie sytuacja kształtuje się 
zupełnie inaczej. Ustawodawca 
zrównał bowiem w tym zakresie 
umowy terminowe i te zawarte 
na czas nieokreślony. W związku 
z tym, obecnie okres wypowie-
dzenia etatu zawartego na czas 
określony uzależniony jest czasu 
trwania danej umowy i wynosi 
maksymalnie 3 miesiące. 

Dłuższa praca, dłuższy 
okres wypowiedzenia

33 miesiące, trzy umowy

Są wyjątki
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Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalizujący się w prawie pracy.
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Choć kalendarzowa wiosna dotarła kilka tygodni 
temu to dopiero od kilku dni odczuwamy wyraź-
nie wyższą temperaturę i zaczynamy funkcjonować 
w trybie wiosennym. 

Wiosenne przesilenie

Dłuższy dzień to dłuższe co-
dzienne funkcjonowanie oraz 
krótszy sen. Następuje wiosen-
ne przesilenie. 

Dla organizmu to dość trudny 
okres, w którym musi się on zma-
gać z niedoborami witamin, a co 
za tym idzie ze spowolnieniem 
procesów metabolicznych, wypa-
daniem włosów, kiepską kondycją 
skóry i ogólnym osłabieniem. Do-
tychczasowe zimowe menu czę-
sto przysparza kilku dodatkowych 
kilogramów – co jeszcze pogarsza 
nastrój.

Czego potrzebuje orga-
nizm na wiosnę?

Panujące dotąd niskie tempe-
ratury nie sprzyjają tzw. jedzeniu 
na zimno, co oznacza m.in., że 
jemy mniej produktów mlecznych 
(szczególnie jogurtów, kefirów 
i maślanek), a produkty te są bo-
gate w witaminę A – jej niedobór 
możemy podejrzewać gdy mamy: 
matowe włosy i łamliwe paznok-
cie. Długotrwałe niedobory wi-
taminy A mogą się przyczynić do 
częstego występowania kataru 
i chorób górnych dróg odde-
chowych. Zimowa dieta, uboga 
w  żółte, zielone oraz czerwone 
warzywa i owoce nie sprzyja tak-
że uzupełnianiu  „zapasów”  beta 
karotenu, czyli prowitaminy A.

W sezonie wiosennym rów-
nie często występują niedobory 
witaminy C, co wiąże się z niskim 
spożyciem warzyw i owoców. 
Niedobór światła słonecznego 
pogarsza nasze samopoczucie 
w wyniku niedoboru serotoniny, 
która reguluje nastrój człowieka 
i  do której wytwarzania w mózgu 
niezbędne jest światło dzienne. 
Jednak pogorszenie nastroju to 
nie jedyny skutek braku słońca.
Poważnym zagrożeniem dla or-
ganizmu jest niedobór witaminy 
D3. Latem całkowite zapotrzebo-
wanie na witaminę D3 pokrywa-
ne jest w naturalny sposób, gdy 
jesteśmy na dworze, bowiem ta 
witamina syntetyzuje się w orga-
nizmie pod wpływem słońca. Je-
sienią i zimą trzeba ją organizmo-
wi dostarczyć.

Kwas foliowy jest witaminą, 
która stymuluje rozwój ukła-
du nerwowego. Jego wiosenny 

niedobór możemy odczuć pod 
postacią apatii, zmęczenia, a na-
wet rozdrażnienia. Kwas foliowy 
powszechnie występuje w zie-
lonych warzywach, których spo-
życie w  okresie zimowym dra-
stycznie spada. Wczesną wiosną 
wciąż jemy jeszcze ubiegłoroczne 
warzywa i owoce, które uboż-
sze są już w wartości odżywcze, 
ponieważ długi okres ich prze-
chowywania i warunki w jakich 
to przechowywanie przebiegało 
mają znaczący wpływ na spadek 
zawartości m.in. cennych witamin 
i minerałów. Podczas przechowy-
wania warzywa i owoce są nara-
żone na największe straty witami-
ny C.  Warto pamiętać wówczas o 
mrożonkach, gdyż zachowują one 
większość niezbędnych dla nas 
witamin. Ponadto zima nie sprzy-
ja spożywaniu warzyw i owoców 
w postaci surowej, a ich obróbka 
termiczna dodatkowo zmniejsza 
zawartość witaminy C.                                                      

Niedobory poszczególnych 
witamin nie zawsze dają o sobie 
znać w jednoznaczny sposób – 
mówimy wtedy o niedoborach 
utajonych, które często pozostają 
nierozpoznane, a ich skutki skła-
dane są na karb innych schorzeń. 
Utajone niedobory pokarmowe 
pozostają często źle rozpozna-
ne. Ich ujemny wpływ na zdrowie 
objawia się nieprawidłowym roz-
wojem fizycznym, nieraz i psy-
chicznym, zwłaszcza u dzieci, ob-
niżeniem odporności na infekcje, 
złym samopoczuciem (ospałość, 
apatia lub rozdrażnienie), bólami 
głowy, osłabieniem, a także obni-
żeniem zdolności do wykonywa-
nia pracy.

Niedobór witamin – nasz 
problem na wiosnę

Aby zapobiegać niedoborom 
witamin w okresie wiosennym 
należy dbać o maksymalne uroz-
maicenie diety w czasie zimy, ale 
również zastosować u progu wio-
sny kurację odżywiającą, która 
łączy odpowiednią dietę z suple-
mentami. Wiosna to czas kiedy 
przyglądamy się intensywniej 
własnemu ciału (i jego niedosko-
nałościom), zaczynamy ćwiczyć, 
zmieniać dietę, pozbywać się 
nadprogramowych kilogramów, 
aby dobrze dopasować te zmiany 

do potrzeb naszego organizmu 
warto wybrać się na konsulta-
cję do dietetyka. Z jego pomocą 
sprawniej poradzimy sobie z wio-
sennymi niedoborami witamin, a 
co najważniejsze koniec zimy nie 
uczyni z nas osób apatycznych, 
zmęczonych i bez chęci do życia. 
Pamiętajmy też, że wspomniane 
połączenie diety z suplementa-
cją witamin przynosi najlepsze 
i najszybsze korzyści dla naszego 
organizmu. Skoro brakujące wita-
miny kryją się w warzywach i owo-
cach, których nam brakuje to...  

Jak zwiększyć spożywaną 
ilość warzyw i owoców?

Po pierwsze mrożenie - to 
bardzo dobry sposób przechowy-
wania warzyw i owoców. Straty 
wartości odżywczych są mniejsze, 
niż na przykład przy suszeniu, a 
dodatkowo takie mieszanki nie 
zawierają dodatków, np. cukru 
(którego dużo znajduje się w 
dżemach czy kompotach). Wa-
rzywa i  owoce mrożone są zbie-
rane w  sezonie, kiedy jest ich 
najwięcej, są najbardziej dojrzałe 
i świeże. Kupując mrożonkę naj-
bezpieczniej wybrać warzywa bez 
dodatków. Należy unikać warzyw 
podsmażanych oraz przypraw 
zawierających glutaminian sodu. 
Zawsze trzeba sprawdzić datę 
ważności. Po rozmrożeniu warzy-
wa niestety nie wyglądają już jak 
świeże, nie zrobi się z nich sałat-
ki, ale można je wykorzystać do 
przygotowania zupy jarzynowej 
lub warzywnego sosu, czy leczo. 
Dodatkowy plus to oszczędność 
czasu, takie mrożonki są już go-
towe do użycia, bez mycia i obie-
rania warzyw. Podobnie owoce 
mrożone są bardzo praktycznym 
rozwiązaniem. Można dodać je do 
koktajlu, owsianki czy zdrowego 
wypieku.

Po drugie warzywa w puszce 
lub słoiku. Zamknięcie warzyw 
czy owoców w puszce sprawia, 
że można ja długo przechowywać 
bez dodawania konserwantów, 
czy innych chemicznych dodat-
ków. Niestety w większości znaj-
duje się duża ilość cukru (owo-
ce) lub soli. Generalnie nie jest 
zalecane kupowanie owoców w 
puszce np. ananasa, w momen-
cie, kiedy w marketach są dostęp-

ne świeże odpowiedniki. Ale już 
warzywa czy rośliny strączkowe 
z puszki to bardzo wygodne roz-
wiązanie. Szczególnie jeżeli wyko-
rzysta się je jako składnik sałatki. 
Kukurydza z puszki rozweseli i na-
daj fajny smak sałatce z kapusty 
pekińskiej. 

Po trzecie kiełki to skarbnica 
wartości odżywczych, w malej ob-
jętości jest ich na prawdę dużo. 
Przykładem mogą być kiełki bro-
kuła, jedna szklanka zawiera tyle 
wartości odżywczych, co 27 szkla-
nek surowego brokuła. Można je 
dosypywać do sałatki lub posypać 
nimi kanapki. Lepiej przygotować 
je w domu, kupując gotowe nigdy 
nie ma pewności czy są bardzo 
świeże i trzeba zwrócić uwagę czy 
nie są spleśniały. Warto więc wy-
hodować je z nasion samemu. 

Po czwarte soki, które są ko-
lejnym źródłem dużej ilości łatwo 
przyswajalnych witamin. W proce-
sie przygotowania pozbawiane są 
błonnika, a to sprawia, że wszyst-
kie witaminy i minerały stają się 
łatwiej przyswajalne. Niestety, 
to samo dzieje się z cukrem, sok 
dużo szybciej podnosi poziom cu-
kru we krwi niż cały owoc. Dlatego 
soki powinny składać się głównie 
z warzyw, z niewielkim dodatkiem 
owoców dla smaku. 

Po piąte kiszonki, to źródło wi-
taminy C, ale także cennych bak-
terii probiotycznych. Najczęściej 
są to ogórki i kapusta, ale można 
ukisić również inne warzywa, np. 
buraki. Zawierają one sporo soli, 
ale robione w domu, na pewno 
mniej, niż w kupnych produktach. 
Na sól powinny szczególnie uwa-
żać osoby z nadciśnieniem. Grupa 
osób, której zaleca się ogranicza-
nie kiszonek, to alergicy. Ze wzglę-

du na wysoką zawartość histami-
ny, kiszonki mogą być jedzone raz 
na 4 dni.

Po szóste owoce cytrusowe 
to bardzo dobre urozmaicenie 
diety i źródło witaminy C w okre-
sie, kiedy u nas nie ma świeżych 
owoców. Dlatego warto spożywać 
pomarańcze, mandarynki, kiwi 
(szczególnie polecane przy prze-
ziębieniu. 

Po siódme Słońce. Ogólne 
zalecenia mówią o suplementa-
cji witaminy D w miesiącach od 
września do końca marca. Zatem 
już od kwietnia nie ma takiej ko-
nieczności, ale tylko pod warun-
kiem, że rzeczywiście wychodzi 
się na słońce. Jeśli pracuje się całe 
dnie w zamkniętym pomieszcze-
niu, to trzeba pomyśleć o zrobie-
niu przerwy i wyjściu chociaż na 
15 minut na słońce, najlepiej w 
godzinach, kiedy jest ono najwy-
żej i świeci najmocniej. Weekend 
to czas na dłuższy spacer i wysta-
wienie twarzy do słońca 

Każdy z wyżej wymienionych 
elementów jest istotny, ale przede 
wszystkim należy pamiętać o tym 
co w odżywianiu najważniejsze, 
czyli o różnorodności. Najlepiej 
wykorzystywać wszystkie powyż-
sze podpowiedzi, a organizm od-
wdzięczy się lepszym zdrowiem i 
samopoczuciem. Tzw. „przesile-
nie wiosenne” ominie nas szero-
kim łukiem, razem ze wszystkimi 
przeziębieniami, katarem i bólem 
gardła.
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Muzeum Dulag 121 przedstawia historię 40 łączni-
czek i sanitariuszek osadzonych 29 września 1944 
roku w KL Stutthof

Kwiecień w Muzeum Dulag 121 

Kobiety Pistolety

22 kwietnia, w sobotę, o godz. 
17 w Muzeum Dulag 121 w Prusz-
kowie (ul. 3 Maja 8A) odbędzie się 
uroczyste otwarcie wystawy hi-
storycznej Kobiety Pistolety.

 W wernisażu udział wezmą 
świadkowie historii oraz kurator 
wystawy - Wirginia Węglińska z 
Muzeum Stutthof. Ekspozycję 
można będzie zwiedzać do 21 
maja.

Wystawa Kobiety Pistolety przy-
gotowana przez Muzeum Stut-
thof, dotyczy historii związanej z 
Pruszkowem. Opowiada o losach 
40 kobiet, które po Powstaniu 
Warszawskim uwięziono w obozie 
przejściowym Dulag 121 w Prusz-
kowie, a potem deportowano do 
obozu koncentracyjnego Stutthof 
w Sztutowie na Pomorzu. 

Bohaterki wystawy to sanita-
riuszki i łączniczki biorące udział 
w Powstaniu Warszawskim. Dzię-
ki wystawie poznajemy ich wojen-
ne perypetie z czasów walk po-
wstańczych, szczegóły związane z 
pobytem w obozie w Pruszkowie, 
a także dramatyczne wspomnie-
nia z deportacji i z obozu kon-
centracyjnego Stutthof. Kobiet 
było czterdzieści. Miały od 14 do 
28 lat i należały w większości do 
Armii Krajowej - do pułku Baszta, 
działającego podczas Powstania 
Warszawskiego na Mokotowie. 
Po upadku Mokotowa pojmane 
kobiety uwięziono w obozie przej-
ściowym Dulag 121 w Pruszko-
wie. Pomimo zapewnień o przy-
sługujących im prawach jeńców 

wojennych, rankiem 29 września 
1944 roku grupę 40 sanitariuszek 
i łączniczek wywieziono do obozu 
koncentracyjnego Stutthof. Już 
podczas transportu Czterdziestkę 
odizolowano od ludności cywil-
nej i umieszczono w osobnych 
wagonach. Większość kobiet była 
ubrana w kombinezony, kurtki 
wojskowe z biało-czerwonymi 
proporczykami. Miały naszywki 
na furażerkach i polskie orzełki. 
Kilka miało chlebaki i pasy woj-
skowe. Po przyjęciu do obozu ko-
biety-jeńcy nie zostały poddane 
zwyczajowej ceremonii powitalnej. 
Ustawiono je przy drutach kolcza-
stych, gdzie czekały na dalsze roz-
kazy. W ciągu kilku godzin wiado-
mość o ich przybyciu obiegła cały 
obóz. Czterdzieści dziewcząt w 
mundurach wzbudziło zaintere-
sowanie nie tylko więźniów, lecz 
także SS-manów. Mówiono o nich 
Kobiety Pistolety.

Historia Czterdziestki jest opo-
wieścią o niezwykłych przyjaź-

niach, które stały się strategią 
przetrwania. Pomimo różnych 
charakterów, temperamentów 
i wieku, kobiety-jeńcy były bardzo 
solidarne. Każda z nich sponta-
nicznie przyjęła odpowiedzial-
ność za postawę i przetrwanie ca-
łej grupy. Udało im się dowieść, że 
człowiek ma umiejętność wzno-
szenia się ponad narzucony los.

Na uroczyste otwarcie wysta-
wy 22 kwietnia zaprasza Starosta 
Pruszkowski Maksym Gołoś oraz 
dyrektor Muzeum Dulag 121, 
Małgorzata Bojanowska. 

Tekst i zdjęcia: Muzeum Dulag 121 
na postawie materiałów z Muzeum 
Stutthof

10 www.czaspiastowa.pl 10 KWIETNIA, 2017 r  |  CZAS PIASTOWA

kultura

Kobiety Pistolety 
otwarcie 22 kwietnia (sobota), godz. 17:00
Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do 20 maja. Wstęp wolny.

Spotkania Klubu Młodego Historyka
Zapraszamy do Muzeum dzieci w wieku 7-12 lat na nieodpłatne zajęcia 
rozwijające zainteresowania historią: wtorki w godz. 15-17 oraz soboty w 
godz. 10-12 (oprócz 15 i 18 kwietnia – przerwa świąteczna). W poniedział-
ki spotkania dla młodzieży 13 – 15 lat w godz. 15:30 – 17:30.  Zapisy: tel. 
22 758 86 63

Zbiórka pamiątek o historii Pruszkowa 
Muzeum Dulag 121 rozpoczęło zbiórkę pamiątek związanych z historią 
Pruszkowa. Fotografie, wspomnienia, dokumenty i przedmioty dotyczą-
ce dziejów miasta można przynosić do Muzeum do zeskanowania lub 
przesłać ich skany na adres: dulag@dulag121.pl  Więcej: tel. 22 758 86 63
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Historia małżeństwa Żabińskich - zoologów z tytułem 
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Azyl w kinie Baśń Repertuar 

Jest wrzesień 1939 roku. Po 
ciężkim bombardowaniu, War-
szawa zostaje poddana niemiec-
kiemu najeźdźcy. 

Bomby, jakie spadły wtedy na 
wiele dzielnic mieszkalnych, tra-
fiły również w warszawski ogród 
zoologiczny. Wiele egzotycznych 
zwierząt uciekło na wolność lub 
zginęło na miejscu. Hitlerowcy 
przejęli zoo, co ciekawsze gatunki 
zwierząt wywieźli w głąb Rzeszy. 
Natomiast warszawski zwierzy-
niec przemianowany został na 
hodowlę świń, mającą służyć jako 
zaplecze żywieniowe dla niemiec-
kich oficerów.

Przedwojenni właściciele 
ogrodu, małżeństwo Jan i Antoni-
na Żabińscy, wykorzystali opusto-
szałe pomieszczenia placówki, by 
nieść pomoc Żydom. Uczestniczy-
li w szmuglowaniu mieszkańców 
warszawskiego getta. Ukrywali 
ich, w swojej willi lub w budyn-
kach byłego zoo.

Ta prawdziwa historia stano-
wi niemal gotowy scenariusz fil-
mowy; wypełniony okupacyjnym 
horrorem, napięciem a zarazem 
oznakami ludzkiej odwagi i do-
broci. Zaskakujące, że po ten no-
śny temat kino zgłosiło się dopie-
ro 72 lata po zakończeniu II wojny 
światowej. Co więcej, o działal-
ności Żabińskich zdecydowali się 
opowiedzieć nie Polacy, ale Ame-
rykanie.

W Azylu na pierwszy plan wy-
sunięta zostaje postać Antoni-
ny (stąd zresztą oryginalny tytuł 
filmu, The Zookeeper’s Wife), od-

grywanej przez Jessicę Chastain. 
To z jej perspektywy oglądamy 
przebieg akcji. Partneruje jej Jo-
han Heldenbergh (jako dr Żabiń-
ski) oraz Daniel Brühl w roli Lutza 
Hecka, niemieckiego dyrektora 
placówki. Niejednoznaczna rela-
cja, łącząca Antoninę z Heckiem, 
uprawiana względem niego gra 
pozorów, jest jednym z najcie-
kawszych wątków w filmie.

Azyl jest być może odrobinę 
przesadnie sentymentalny i ame-
rykański w niezbyt wnikliwym 
podejściu do trudnych wojen-
nych tematów, mimo to potrafi 
porwać, głównie dzięki ciekawej, 
dobrze poprowadzonej obsadzie. 
A może jest to zasługą samej hi-
storii?
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Ciemniejsza strona Greya
USA, l. 15

12.04.2017 r. 19:00 115 min.

Power Rangers
Kanada / USA, b/o, dubbing

21-23.04.2017 r. 17:00 100 min.

Azyl
USA, l. 15

21-23.04.2017 r. 19:00 124 min.

Piękna i bestia
USA, b/o, dubbing

28-29.04.2017 r.
30.04.2017 r.

16:30
14:00 / 16:30

129 min.

ogłoszenia zamówione
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Między 12 a 30 kwietnia kino 
Baśń pokaże Ciemniejszą stronę 
Greya, drugą część amerykańskie-
go blockbustera. Ponadto będzie 
można obejrzeć historyczny Azyl 
(o którym piszemy obok), a tak-
że dwa filmy dla dzieci i młodzie-

ży: disneyowską Piękną i Bestię 
w  wersji aktorskiej oraz Power 
Rangers - kinowy odpowiednik po-
pularnego serialu, o licealistach 
korzystających z super-zdolności 
w celu ratowania świata.
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach? 
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?

CZAS  SKONTAKTOWAĆ 
SIĘ Z NAMI!

Sezon na korty Z Piastovii do 
reprezentacji Polski

Zwycięski remis 
w Ząbkach

Wiosenne prace na kortach PTTiB

CZAS

PIASTOWA
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W obiekcie Piastowskiego To-
warzystwa Tenisowego i Bocce 
przy ul. 11 Listopada trwają prace 
przygotowawcze do sezonu let-
niego. Jeśli pogoda będzie sprzy-
jać, korty zostaną udostępnione 
graczom 8 kwietnia. Natomiast 
już teraz gotowe są tory do gry 
w bocce. 

Jednym z głównych celów 
PTTiB jest organizacja nauki gry 
w tenisa dla dzieci i młodzieży. 
Szkolenia odbywają się w syste-
mie całorocznym. Obecnie trenin-
gi przenoszone są z hal szkolnych 

Zawodniczka Piastovii, Monika 
Wasil, otrzymała od selekcjone-
ra Wojciecha Weissa powołanie 
do reprezentacji Polski w futsalu. 

W  dniach 19 – 23.04.2017 r. 
odbędzie się zgrupowanie w Cheł-
mie Lubelskim, podczas którego 
rozegrany zostanie dwumecz 
z Ukrainą. 

Jest to już drugie w historii 
piastowskiej drużyny powołanie 
do kadry futsalu kobiet. Dwa lata 

Na inaugurację ligi Piastovia 
rozegrała mecz z wyżej notowa-
nym przeciwnikiem - drużyną 
Ząbkovii. Ze stadionu Dolcanu 
zawodniczki wróciły z cennym 
remisem 1:1. Bramkę dla naszej 
drużyny strzeliła Beata Cabaj.

temu Beata Cabaj rozegrała dwa 
mecze przeciwko reprezentacji 
Czech.

na otwarte korty, gdzie naukę 
uatrakcyjnią turnieje oraz listy 
rankingowe. 

PTTiB prowadzi zapisy dzie-
ci do grup początkujących. W 
dniach 27 kwietnia, 9 i 11 maja 
o godz. 17 zorganizowane będą 
spotkania dla dzieci oraz ich ro-
dziców. Celem spotkań jest popu-
laryzacja tenisa poprzez wspólne 
ćwiczenia, zabawy i gry. 

Stowarzyszenie pamięta rów-
nież o dorosłych -  dla nich w se-
zonie letnim prowadzone są gry 
w ramach listy rankingowej oraz 

rozgrywki tenisa klasycznego i 
deblowego. Najbliższy turniej te-
nisowy i w bocce odbędzie się w 
ramach „Dni Piastowa”. Główny-
mi zawodami są wrześniowe Mi-
strzostwa Piastowa, które zawsze 
odbywają się pod patronatem 
Burmistrza naszego miasta. 

W sprawach zapisów dzieci, 
organizacji spotkań i karnetów 
abonamentowych należy kontak-
tować się z trenerem Leszkiem 
Grabarczykiem (tel. 501-135-724). 
Rezerwacje: p. Mirosław Pabi-
janek (tel. 882 567 027 lub – po 
godz. 16 – tel. 22 723 75 44). 

PTTiB zaprasza mieszkańców 
Piastowa do aktywnego korzysta-
nia z obiektów sportowych, a pia-
stowskie szkoły - do współpracy w 
zakresie organizacji lekcji wycho-
wania fizycznego.

Leszek Grabarczyk
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