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Referendum w sprawie
wielkiej Warszawy

fot. Mateusz Zalewski

Referendum w Piastowie wyznaczono na 11 czerwca

Od 8 maja przejście podziemne
pod torami PKP jest zamknięte. Ma
to związek z przebudową tunelu
(pierwotnie planowaną na wrzesień tego roku), w wyniku której ma
powstać zupełnie nowa przeprawa,
dostosowana do współczesnych
standardów miejskich. Od strony
ul. Dworcowej i Lwowskiej oraz na

Czytaj więcej - str. 1 i str. 3

Piknik dla Ani
Ania musi być wentylowana mechanicznie respiratorem przez
tracheostomię. W Piastowie odbędzie się piknik dobroczynny
na jej rzecz.
Czytaj więcej - str. 3

Dni Piastowa 2017 r.
Publikujemy szczegółową fotorelację z największego święta naszego miasta.

Dokończenie - str. 3

Czytaj więcej - str. 5

Wiosenne porządki w Piastowie

fot. Adam Malicki

Ruszają modernizacje
dróg i wodociągów

peronie w kierunku Zachodnim zamontowane zostaną windy.
Do czasu zakończenia prac, piesi przeprawiający się na obie strony Piastowa zmuszeni są korzystać
z wiaduktu. Utrudnienia potrwają
co najmniej do lipca tego roku.

Referendum w Piastowie wyznaczono na 11 czerwca. Pytanie,
na które odpowiedzą mieszkańcy
brzmi: Czy jest Pan/Pani za tym,
żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu
terytorialnego, objęła Gminę Miejską Piastów? Na podobne pytanie
odpowiedzieli już – negatywnie
– mieszkańcy Legionowa i Nieporętu. Kolejne referenda odbędą
się w Konstancinie-Jeziornie (28
maja), Ożarowie Mazowieckim,
Podkowie Leśnej i Wieliszewie (4
czerwca). Kilka gmin, które także
zaplanowały referenda zrezygnowało z ich przeprowadzenia po
decyzji o wycofaniu kontrowersyjnego projektu ustawy warszawskiej z Sejmu.

W Piastowie realizowane są
liczne prace drogowe i wodociągowe. Gruntownej przebudowie
poddawane są ulice Klonowa, J.
Sobieskiego, Sokola, oraz Łowicka. Natomiast modernizacje sieci
wodociągowych przy Żbikowskiej,
P. Wysockiego, W. Łukasińskiego
oraz I. Prądzyńskiego dochodzą
właśnie do zaawansowanego etapu. Jak informuje Urząd Miejski w

fot. Adam Malicki

reklama

Jak powstawała kolej,
biegnąca przez Piastów?

Piastowie, wszystkie ulice powinny zostać oddane do końca lipca.

Czytaj w dodatku historycznym.
wkładka w środku gazety

Czas pracy kobiet w
ciąży - wydłużony
fot. Urząd Miejski w Piastowie

Utrudnienia dla pieszych

Już 11 czerwca piastowianie wyrażą swoje zdanie na temat (wycofanego) projektu ustawy metropolitalnej.

Od maja tego roku obowiązują
nowe przepisy, dotyczące pracy
biurowej wykonywanej przez ciężarne pracownice.
Czytaj więcej - str. 9

Dokończenie - str. 2

Wiosna zaostrza alergię
Co trzeba wiedzieć o alergiach i
jak o siebie zadbać?

Czytaj więcej - str. 9
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Wydarzyło się w Piastowie
Zdrowia. Uroczysta atmosfera Gali
jest okazją do świętowania sukcesów i promocji najlepszych wzorców działania. Tegoroczna Gala
odbyła się 4 kwietnia we wspaniałej siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach.
Dyrektorowi placówki dr n.
med. Mateuszowi Kuczabskiemu
gratulujemy niniejszego wyróżnienia oraz dziękujemy za konsekwentny rozwój przychodni.

Ruszyła budowa domów
komunalnych

sma Ogólnopolski System Ochrony
Zdrowia.
Celem Konkursu jest poszukiwanie i nagradzanie najcenniejszych inicjatyw oraz postaw w
ochronie zdrowia. Swój prestiż i
rangę na rynku konkurs zawdzięcza obiektywnej i otwartej formule. Szlachetne i ponadprzeciętne
zasługi symbolizują kryształowe
statuetki Lidera Ochrony Zdrowia,
które wręczają członkowie Kapituły podczas Gali Liderów Ochrony

fot. Urząd Miejski w Piastowie

państwowej instytycji okazało się
kluczowe dla tej budowy - dwa
wcześniejsze przetargi kończyły
się niepowodzeniem właśnie z powodu niedostatków budżetowych.
Koniec prac zaplanowano na
pierwszą połowę 2018 roku. Gmina Piastów zyska wtedy 37 nowych
lokali mieszkalnych.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do całego zespołu pracowników SPZOZ
PIASTUN, bez których osiągnięcie
tego tytułu byłoby niemożliwe.

Piastowianie tłumnie przybyli
na Dni Piastowa

Trwają wiosenne modernizacje dróg i wodociągów wciąż wiele do zrobienia

fot. Adam Malicki

Na realizację czeka także projekt budowy parkingu typu Parkuj
i Jedź przy ul. Gen. J. Hallera, obejmujący dodatkowo odnowienie
nawierzchni ulicy. Termin rozpoczęcia prac jest jednak uzależniony od firmy Intercor Sp. z o.o. - a
właściwie od tempa, w jakim zostanie przez nią przeprowadzona
rozbiórka oraz budowa przejścia
podziemnego. Ze względu na
utrudnienia komunikacyjne, do
czasu oddania do użytku nowej
przeprawy, prace przy ul. Hallera
nie będą możliwe do wykonania.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Wydawałoby się, że remontów
prowadzonych w tym samym czasie jest już zbyt wiele, a jednak to
tylko część z inwestycji drogowych
zaplanowanych przez Urząd Miejski na ten rok. Niebawem ogłoszone zostaną przetargi na przebudowę ul. J. Dąbrowskiego wraz
z budową miejsc parkingowych
oraz remont nawierzchni w ul. Sułkowskiego (przy której powstają
nowe domy komunalne - czyt. na
tej stronie).

Dni Piastowa odbyły się w naszym mieście już po raz dwudziesty. Jubileuszowa edycja (zbiegająca się dodatkowo z obchodami
65-cio lecia nadania praw miejskich gminie Piastów), była wyjątkowo huczna i bogata w różnorodne atrakcje.
fot. Urząd Miejski w Piastowie

Działalność na rzecz pacjenta,
skuteczne zarządzanie, innowacyjne pomysły, promocja zdrowia to
jedne z wielu pozytywnych czynników, dzięki którym SPZOZ PIASTUN w prestiżowym Konkursie
Liderów Ochrony Zdrowia 2017
otrzymał miano: ZDROWOTNA SUPERNOWA.
Wysokie standardy oraz nowoczesne funkcjonowanie naszej
placówki zostały zauważone przez
ekspertów branżowego czasopi-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Pomiędzy ul. j. Sułkowskiego
i gen. St. Maczka rozpoczęła się
budowa dwóch domów komunalnych (inwestycję zapowiadaliśmy
w marcowym wydaniu Czasu Piastowa).
Wybrany w wyniku przetargu
wykonawca to Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP
S.A. z Małogoszczy. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 7 696
890 zł, z czego 3 mln zł. pochodzi
z dotacji Banku Gospodarstwa
Krajowego. Wsparcie ze strony

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Piastun - liderem ochrony zdrowia

Na str. 4 i 5 publikujemy szczegółową relację z imprezy.

Czytaj więcej - str. 4-5
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Referendum już 11 czerwca - mieszkańcy mają głos!

wania nowej struktury samorządowej o kompetencjach zbliżonych
do szczebla powiatu, dopuszczał
sytuację, w której Prezydent nowego, wielkiego m.st. Warszawy mógł
być odwołany w referendum przez
mieszkańców znacznie mniejszej
gminy Warszawa (dotychczasowe
miasto Warszawa), której jednocześnie miał być burmistrzem.
Co ciekawe mielibyśmy do czynienia z dziwną sytuacją, w której
1,5 milionowa Warszawa miałaby
burmistrza, a znacznie mniejsze
miasta wchodzące w skład m.st.
Warszawy, np. Pruszków – nadal
prezydenta.
Wypada w tym miejscu odetchnąć z ulgą, że autorzy tego niefortunnego projektu zrezygnowali
z niego. Ale ostatnia wypowiedź
Pana posła J. Sasina każe na nowo
wzmóc czujność, bo sprawa niestety nie wydaje się ostatecznie
zakończona. Trzeba też wyraźnie
oddzielić sprawę ustroju stolicy
od stołecznej metropolii, co Burmistrz i Rada Miejska w Piastowie
wyraźnie podkreślili w wydanym
stanowisku. Budowa metropolii
warszawskiej jest ważnym działaniem, które już zresztą ma miejsce.
Tak ważne sfery życia mieszkańców naszego miasta jak komunikacja zbiorowa, usługi realizowane
w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków, system
bezpieczeństwa już od wielu lat
określone sa w ramach rozwiązań
metropolitalnych i bezpośrednich
porozumień Piastowa z Warszawą.
Kilka lat temu wyznaczony został
Warszawski Obszar Funkcjonalny
(obejmuje Warszawę i 40 okolicznych gmin) dla realizacji wspólnych inwestycji zarówno infrastrukturalnych jak i tzw. miękkich

i wspólnego ich finansowania. W
ramach tych działań, określonych
mianem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nasze miasto
otrzyma dofinansowanie m.in. budowy ścieżek rowerowych i parkingu P+R. Tak więc współpraca gmin
w ramach obszaru metropolitalnego rozwija się i należy tę współpracę wzmacniać, także poprzez
przygotowanie dobrej ustawy. Ale
to działanie w żadnym wypadku
nie może polegać tylko na poszerzeniu granic Warszawy. To droga
donikąd, która nikomu nie przyniesie pożytku. Dlatego ważne jest,
by każdy z nas mógł wypowiedzieć
się w tej sprawie. Taką szansę daje
nam wszystkim referendum.

Apel o pomoc

Uwolnij Anię
od respiratora!
Ania ma 13 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 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 Ługowska

Nie dla wielkiej Warszawy,
Tak dla stołecznej metropolii

Kilka gmin, które także zaplanowały referenda zrezygnowało z
ich przeprowadzenia po decyzji o
wycofaniu kontrowersyjnego projektu ustawy warszawskiej z Sejmu.
Wydaje się, że postąpiły trochę
pochopnie. Dlaczego? Dlatego, że
szeroko krytykowany przez mieszkańców wokółwarszawskich gmin i
środowiska samorządowe projekt
budowy wielkiej Warszawy może
wkrótce powrócić w niewiele zmienionej formie. Nie można tego
wykluczyć, co więcej, autor wycofanego projektu poseł Jacek Sasin
nazajutrz po referendum w Nieporęcie w jednej z audycji telewizyjnych dał wyraźnie do zrozumienia,
że nie wycofuje się z pomysłu powiększenia Warszawy. Uważa ten
projekt za potrzebny, ale nie da
się w takiej atmosferze, jaką zrobili
politycy opozycji, czegoś sensownego zbudować (wg Codziennego
Serwisu Informacyjnego PAP z 15
maja). Problem w tym, że projektując powiększenie Warszawy o 33
ościenne gminy nie podjęto żadnych konsultacji w tym zakresie.
Po prostu zdecydowano odgórnie
w jakimś wąskim gronie, że tak
będzie lepiej. Projekt podpisało
15 posłów, z których tylko jedna
osoba ma mandat z okręgu warszawskiego. Ale tuz po złożeniu
projektu poselskiego w Sejmie
(30 stycznia) rozpętała się burza,
a swój sprzeciw wyrazili przede
wszystkim mieszkańcy samej Warszawy i okolicznych gmin. I słusznie, bo sprawa ich, czyli 2,5 miliona
osób bezpośrednio dotyczy. Trudno więc podzielić opinię posła, że
to politycy opozycji zepsuli klimat
do realizacji potrzebnego projektu.
Owszem ci politycy wykorzystali okazję, by skrytykować pomysł
obozu władzy, ale taka jest rola
opozycji. Natomiast ewidentnym
błędem autorów pomysłu było danie pretekstu do takiego działania
poprzez przyjęcie błędnej drogi
postępowania. Dlaczego projekt
budził taki sprzeciw? Z bardzo wielu powodów, przede wszystkim
dlatego, że ograniczał samodzielność gmin, zakładał ingerencję
poprzez tajemnicze określenie koordynacji w ich prawo do suwerennych decyzji. Przewidywał wybór
przedstawicieli władz wykonawczych jednej jednostki samorządowej przez mieszkańców spoza
tej jednostki. Nie określał jasno
podstaw finansowych funkcjono-
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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
lugowska.k@gmail.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/6797

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

Piknik Piastów dla Ani
3 czerwca na piastowskim
Stadionie Miejskim odbędzie się
piknik dobroczynny, na rzecz Ani
Ługowskiej. W programie przewidziane są m.in.:
występ zespołu tanecznego Wulkan,

grupa Airborne,
pokaz samochodów rajdowych,
stoisko lekarskie (Przebadaj się na
pikniku),
loteria fantowa,

pokazy karateków i dżudoków,

licytacja prowadzona przez dziennikarza TVN Turbo, Adama Kornackiego,

Brozi Magic Show,

kawiarenka szkolna,

pokaz ratownictwa medycznego,

wymiana książek Półki do spółki,

pokaz strażaków,

planszówki dla Ani.

występ teatru Maska,

grupy rekonstrukcyjne z Modlina,

JAK MOŻNA POMÓC?
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.
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Dni Piastowa 2017
Było głośno, rozrywkowo i sportowo
ców miasta zgłosiło się więc dużo
więcej chętnych niż zapowiedzieli
dyrektorzy przedszkoli. Bieg Przedszkolaka rozegrany został w dwóch
grupach, a jego uczestnicy biegli od
bramki do bramki pokonując dystans 100 metrów po nawierzchni
boiska. Bieg Konstytucji Trzeciego
Maja miał start i metę na stadionie,
a jego 1791-metrowa trasa wiodła

Tegoroczne Dni Piastowa odbyły się tradycyjnie w dniach 2-3
maja. To była już XX edycja święta
naszego miasta. W tym roku trudno byłoby o lepszy termin. Kwiecień okazał się zimny, a kolejne
majowe dni niewiele cieplejsze,
poza tym - deszczowo. Trafiono w
dziesiątkę.
2 maja jest Świętem Flagi RP. Uroczyste wciągnięcie flagi

na maszt i wspólne odśpiewanie
hymnu w sposób uroczysty zainaugurowało nasze obchody. A potem
bogata część sportowa na stadionie miejskim.
Nie lada atrakcją dla piastowian
był Bieg Konstytucji Trzeciego Maja
i Bieg Przedszkolaka. W zawodach
wzięło udział ponad 220 osób, w
tym 140 przedszkolaków! Na rywalizację najmłodszych mieszkańalejkami pobliskich parków.
Kolejną nowością była siatkówka plażowa. Do Turnieju przystąpiło 22 drużyn. Listę zgłoszeń trzeba
było zamknąć już w czwartek 27
kwietnia, by organizatorzy zdołali
obsłużyć imprezę. Rangę zawodów
podniósł Marcin Nowak, były reprezentant Polski, siatkarz z Atlanty, który sędziował Turniej. Siatkarskie spotkania rozłożono na dwa
dni. 3 maja grały zespoły dziecięce.
Warto zaznaczyć, że w turnieju rozegranym 2 maja II i IV miejsca zajęły ekipy reprezentujące

piastowski Międzyszkolny Klub
Sportowy Tie-break. Grali m.in.
członkowie Zarządu Klubu i trener. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy
reprezentowali bardzo wysoki poziom gry.
Wśród
innych
sportowych
atrakcji były: koszykówka uliczna,
bocce, turniej szachowy, tenisowy
i gry planszowe.
Na scenie przy Warszawskiej
swoje pięć minut miały grupy taneczne dziecięce, z przedszkoli i
szkół podstawowych, dzieci uczące
się w MOK tańca i śpiewu.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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Vivat Maj,
Trzeci Maj

Całą konferansjerkę poprowadził niezawodny od lat Adrian Brząkała, student aktorstwa i piastowianin z krwi i kości, bo tu wychowany.
Po raz drugi podczas święta
miasta zorganizowana została Gra
Miejska Vivat Maj, Trzeci Maj!. Przechodniów zachwycały stroje wolontariuszy, pracujących przy organizacji. Dziwiły rozdawane suveniry
wychodzącym z kościoła pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej po Mszy
Św., odprawianej w intencji ojczyzny. Podarunki miały formę zwiniętych kartek z pierwszą stroną ustawy rządowej z 1792 r., związane
biało-czerwoną wstążką. W trakcie
rozpoczętej Gry, miłośnicy śpiewu mogli wysłuchać koncertu Taki
kraj przygotowanego przez gimnazjalistów z Jedynki pod kierunkiem

II edycja gry miejskiej
W ramach Dni Piastowa nauczyciele piastowskiego Gimnazjum
nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza już po raz
drugi zorganizowali Grę Miejską.
Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem Vivat Maj, Trzeci Maj!. Pomysłodawczyniami były panie: Urszula Zaorska i Monika Szuplewska.
Do 25 kwietnia zgłosiło się dziewięć drużyn w kategoriach szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3 maja na start dotarło ich
jednak mniej. Pojawiły się niespodzianki dla uczestników. W zeszłym
roku uczestnicy musieli odczytywać z map Piastowa położenie geograficzne i docierać do określonych

p. Jana Dąbrowskiego.
Jak co roku, można było posiedzieć przy ognisku i posłuchać
poezji, w towarzystwie grupy Ziółkana terenie LO im. A. Mickiewicza. Oprócz opisanych punktów
programu było: miasteczko rycerskie, jarmark, tradycyjne kiermasze
oraz punkt promujący profilaktykę
zdrowotną, prowadzony przez pracowników SPZOZ PIASTUN.
Już od trzech lat przyciągają na
straż koncerty, przeważnie te z półki Disco Polo. W tym roku główną
gwiazdą wieczoru był zespół Boys,
którego mocną stroną jest... choreografia.

Wcześniej wystąpiły dobrze
znane zespoły 2 plus 1 oraz Power
Play.
Nazajutrz wieczorem wystąpili
równie popularni artyści. Najpierw
grupa Sound’ n’ Grace, a na zakończenie Poparzeni kawą trzy. Najbardziej rozpoznawalnymi członkami tej grupy są bez wątpienia
Wojciech Jagielski i Jacek Kret. Ten
drugi zapowiedział publiczności
swój nowy, bliższy kontakt z na-

szym miastem. Zostanie bowiem
niedługo teściem piastowianki.
Po koncercie, na zakończenie
tegorocznych Dni Piastowa Grzegorz Szuplewski burmistrz Piastowa i Agata Korczak Przewodnicząca
RM zaprosili wszystkich chętnych
mieszkańców na słodki poczęstunek - śmietankowym tortem, z okazji 65-lecia nadania praw miejskich
naszemu miastu.

miejsc. W tym roku korzystali z aplikacji do odszyfrowywania kodów
QR, co dla niektórych było wyzwaniem dość skomplikowanym, bo
sprawiającym techniczne kłopoty.
Ostatecznie rywalizację ukończyło
siedem ekip uczącej się młodzieży
w Piastowie.
Do komisji sędziowskiej zaproszono Tomasza Osińskiego, który
pełnił rolę przewodniczącego, Krystynę Kapes, Wiolettę Mamcarz i
Monikę Szuplewską.
Jury przyznało jedną nagrodę
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - drużynie z Julią Gwóźdź
- liderką reprezentacji z LO im. A.
Mickiewicza w Piastowie i trzy w
kategorii szkół gimnazjalnych.
Trzecie miejsce zajęła drużyna
Anny Boryny z Gimnazjum nr 1 im.
Z. Gęsickiego Juno w Piastowie,
drugie - drużyna Oliwii Neverović z Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

z Oddziałami Integracyjnymi w Piastowie
Zwyciężyła drużyna Agaty Koguciuk również z Gimnazjum nr 2
w Piastowie. Reprezentacje Gimnazjum nr 2 uzyskały maksymalną
liczbę punktów, a o miejscu na podium zadecydował czas, w jakim
dziewczęta pojawiły się na mecie.
Gra Miejska chyba już na stałe zagości w programie obchodów święta
naszego miasta. Taką nadzieję ma
p. Tomasz Osiński dyrektor szkoły
przy Alei Tysiąclecia, który wyraził
ją podczas wręczania nagród, ale i
młodzież, która chętnie w taką zabawę się angażuje. Potwierdza to
jedna z wolontariuszek, pracująca
przy organizacji uroczystości.
Tak więc nie zostaje nic innego,
jak czekać do przyszłorocznych Dni
Piastowa, i już zachęcać do udziału
w kolejnej Grze.
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wiadomości lokalne

Rusza Grand Prix Piastowskich Biegów Ulicznych
Rośnie popularność biegów ulicznych w naszym mieście

Popularność biegów ulicznych
w naszym mieście rośnie. Zaczęło
się rok temu od inicjatywy uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski
biegiem na takim właśnie dystansie – 1050 m. Pomysł nauczycielek
Wychowania Fizycznego w Gimnazjum nr 2, Urszuli Zaorskiej i
Moniki Szuplewskiej spodobał się
sporej grupie osób, bowiem w biegu zorganizowanym 7 maja 2016
roku uczestniczyło ponad sto dwadzieścia osób, w tym liczne grono
młodzieży. Prawdziwym sukcesem
okazał się kolejny bieg zorganizowany 2 października na dystansie
10 km (start i meta na stadionie
miejskim, trasa wiodła do byłego
obozu Dulag 121 w Pruszkowie).
Bieg Pamięci Powstańczej War-

szawy zgromadził na starcie aż
250 osób! Wtedy też w gronie organizatorów obu biegów narodził
się pomysł zorganizowania cyklu
imprez popularyzujących bieganie,
a zarazem nawiązujących do ważnych wydarzeń z naszych dziejów.
Ten unikalny w swojej formie projekt zakłada organizację – oprócz
samych biegów – także wydarzeń
towarzyszących,
popularyzujących historię Polski. W przypadku ubiegłorocznego biegu Chrztu
Polski była to gra miejska dla
uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, a Biegu Pamięci
Powstańczej Warszawy – udział
grup rekonstrukcyjnych, kiermasz
książek historycznych i koncert
muzyczny oparty na utworach

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w wykonaniu Jacka Furmańskiego.
W zorganizowanym 2 maja podczas tegorocznych Dni Piastowa
Biegu Konstytucji Trzeciego Maja
wzięło udział 81 zawodników, a
w towarzyszącym temu wydarzeniu Biegu Przedszkolaka, aż 140
najmłodszych biegaczy! Młodzież
gimnazjalna i licealna uczestniczyła w grze miejskiej „Vivat Maj, Trzeci Maj”. Właśnie tegoroczny Bieg
Konstytucji Trzeciego Maja decyzją organizatorów inauguruje cykl
Grand Prix Piastowskich Biegów
Historycznych. Kolejne wydarzenia
biegowe zaplanowane w ramach
cyklu to: Bieg Mazurka Dąbrowskiego (w tym roku przypada 220
rocznica powstania naszego hymnu, 2 lipca, dystans 1797 m); Bieg
Bitwy Warszawskiej 1920 roku (13
sierpnia, 1920 m); Bieg Solidarności (3 września, 1980 m); Bieg
Pamięci Powstańczej Warszawy
(1 października, 10 km) i Bieg Niepodległości (12 listopada, 1918 m).
Zawodnicy, którzy wezmą udział
we wszystkich biegach cyklu będą
klasyfikowani w oddzielnym rankingu, którego zwycięzcy zostaną
wyłonieni po zakończeniu Biegu
Niepodległości. Dla najlepszych
przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w piastowskich biegach historycznych!

Jerzy Derlatka
kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Monika Szuplewska i Urszula Zaorska
Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania
Warszawskiego

MOSiR zaprasza
na plażę

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie zaprasza do
korzystania z wielofunkcyjnego
boiska piaskowego, na którym
można rozgrywać spotkania: piłki siatkowej plażowej, siatkonogi
oraz kometki.

Boisko czynne jest codziennie w godzinach od 9.00 do 20.00.
Niezbędny do gry sprzęt jest do
pobrania u gospodarza obiektu.
Wszystko to - bezpłatnie dla
mieszkańców Piastowa.
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Na drodze rozwoju
Lata trzydzieste przyniosły dalszy dynamiczny rozwój młodej gminy. Liczba
mieszkańców Piastowa systematycznie rosła od 1194 osób wg spisu z roku
1921 do 7057 po dziesięciu latach, 8041 osób w roku 1935 i 8677 rok później.
Rozwijała się przedsiębiorczość, powstawały sklepy i zakłady przemysłowe.
Tworzono instytucje i stowarzyszenia. Jak się szacuje na podstawie analizy biletów miesięcznych z tego czasu, w latach trzydziestych codziennie dojeżdżało
do pracy w Warszawie około dwóch tysięcy mieszkańców Piastowa. Rozwojowi gmin podwarszawskich sprzyjał rozwój środków transportu publicznego,
przede wszystkim linii kolejowych.

Przełom lat dwudziestych i trzydziestych to czas
licznych inwestycji w kolejnictwie, dzięki którym wzrosła prędkość pociągów podmiejskich z 5 do 10 km
na godzinę. Planowano budowę nowych dworców,
ale z braku środków finansowych inwestycje zostały
przełożone na czas późniejszy. Od maja 1931 zwiększono częstotliwość kursowania pociągów na trasie
Warszawa-Grodzisk (co 15 minut) i wymieniono stare
podkłady kolejowe. Wśród warszawskich kolejek wyróżniały się Elektryczne Koleje Dojazdowe kursujące
na trasie Warszawa-Grodzisk (przez Pruszków). Była
to najnowocześniejsza linia kolejowa w rejonie Warszawy. Została zbudowana z inicjatywy spółki akcyjnej
„Siła i Światło”, która uzyskała fundusze na budowę
od angielskiej firmy The Power and Traction Financy
Company (Poland) Ltd. Koncesję otrzymano w 1924
roku, a budowa ruszyła w roku następnym, pierwszy
odcinek uruchomiono 11 grudnia 1927 roku. Początkowo co godzinę jeździł na tej trasie pociąg z jednym
tylko wagonem. Linia rozwijała się bardzo prężnie i
w roku 1939 w godzinach szczytu pociągi złożone z
trzech wagonów (produkcji angielskiej) kursowały już
co 10 minut.
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To i inne powstające połączenia kolejowe, m.in. na odcinkach Warszawa-Otwock, Warszawa-Żyrardów i Warszawa-Mińsk Mazowiecki spowodowały
gwałtowny rozwój osiedli: Radość, Świder, Otwock, Wesoła, Miłosna, Sulejówek,
Piastów. O miastotwórczej roli kolei podwarszawskich świadczy fakt, że wydano
nawet druk reklamowy EKD, w którym szczegółowo przedstawiono poszczególne
osady i osiedla powstające lub rozwijające się wzdłuż trasy kolejowej, mowa tam o
miejscowości Włochy, kolonii niemieckiej Opacz, regułach i Pęcicach, Pruszkowie.
(J.Załęczny, Powiat Warszawski w latach II Rzeczypospolitej, str. 314-315. Muzeum
Niepodległości, Warszawa 2015)

Warto dodać, że w latach 1933-1936 przeprowadzono całkowitą elektryfikację linii kolejowej Warszawa-Pruszków, a pod koniec lat trzydziestych łącznicę towarową z Pruszkowa do Gołąbek. Z czasu tych inwestycji pochodziły rosnące do niedawna na stacji w Piastowie piękne robinie akacjowe, posadzone
zapewne przez ówczesnych pracowników polskich kolei. Niestety, 28 lutego
2016 roku zostały z niezrozumiałych powodów usunięte przez ich współczesnych następców. Wielka i niepowetowana strata…

Na mocy Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku administracja
państwa polskiego podzielona została na województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskie. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 roku utworzonych zostało 16 województw i 277 powiatów. Warszawa otrzymała własną, odrębną
administrację. Utworzono wówczas powiat warszawski złożony z 4 miast i 26 gmin wiejskich położonych po obu stronach
Wisły wokół Warszawy. Piastów znalazł się w tym powiecie. W
latach dwudziestych był jedną z czterech najdynamiczniej rozwijających się gmin (obok Rembertowa, Włoch i Legionowa).
Świadczą o tym m.in. liczba dużych zakładów przemysłowych
– w roku 1921 w Piastowie nie było żadnego, a w roku 1938
już cztery zatrudniające 1542 pracowników. W końcu lat dwudziestych było tu także blisko 40 sklepów, w większości spożywczych. Przybywały nowe organizacje, Polska Macierz Szkolna z własną biblioteką i działający od 1932 roku klub sportowy
„Piast” kontynuujący tradycje poprzednika - KS „Utrata”.
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Druga szkoła
Szkoła Podstawowa nr 2 od samego początku ma swoją siedzibę przy
Al.Krakowskiej. Została utworzona w roku 1932 ze względu na rosnącą szybko liczbę uczniów, zbyt dużą już jak na możliwości ich przyjęcia w „Jedynce”.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały
staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny
zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka”
miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.
Od czasu utworzenia szkoły w 1932 roku lekcje odbywały się bowiem w willi Świątkowskich przy ul. Tetmajera i w budynku pani Wiweger przy ul. Błękitnej
(dziś Aksentowicza). Szkoła Podstawowa Nr 2 powstała w wyniku podziału najstarszej Szkoły Podstawowej w Piastowie - Szkoły Podstawowej Nr 1, początkowo nasza szkoła była filią tej ostatniej. Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów.
Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932
r. SP Nr 2 została usamodzielniona. Obowiązki kierownika pełniła p. Anna Grodecka. Pierwszymi nauczycielami byli: p. Leokadia Jodko - Markiewicz, p. Katarzyna
Molińska, p. Maria Litwińska , p. Jan Manuszak, p. Stanisław Sobkiewicz, p. Halina
Zawadzka. W latach 1932 - 33 szkoła liczyła 9 klas i 5 oddziałów. Nauka odbywała
się w wynajętych pomieszczeniach. Od września 1933 r. kierownikiem szkoły został
pan Jan Klepacki, który pełnił tę funkcję aż do wojny. Zgromadzenie obywateli gminy Piastów w dn. 23 lipca 1933 r. powołało Komitet Budowy Szkoły Nr 2. W dniu 29
lipca 1933 r. Komitet ukonstytuował się - przewodniczącym został wybrany - pan
Wawrzyniec Murawski. W dniu 8 września 1933 r. wybrano na honorowego pre-

zesa Komitetu Budowy Szkoły Nr 2 inżyniera Fryderyka Mullera. Pod budowę szkoły gmina Piastów ofiarowała plac o powierzchni 1,407 ha.
W 16-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1934 r. odbyła się w Piastowie wielka uroczystość. Starosta powiatu
warszawskiego Jan Mieszkowski wmurował kamień węgielny pod budowę szkoły przy ul. Krakowskiej, dziś Al. Krakowska 20. Plan szkoły sporządził inż. Bogdan Lewandowski. Prace murarskie wykonał Franciszek Gabrysiak.
10 maja 1936 roku oddano do użytku budynek drugiej w Piastowie szkoły podstawowej. Mieściło się w nim sześć sal lekcyjnych, dwa korytarze, pokój nauczycielski i kancelaria kierownika szkoły. Poświęcenia budynku dokonał ksiądz proboszcz Henryk Kwasiborski. Pierwszym
kierownikiem szkoły został Jan Klepacki.
24 czerwca 1936 roku szkoła otrzymała oficjalną nazwę: Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego. (Historia SP 2 ze strony: http://www.sp2piastow.pl/).
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Imię Marszałka J.Piłsudskiego nadano w tym samym 1936 roku także gminnej bibliotece publicznej.
Uroczystość otwarcia nowej szkoły uświetniła swoją obecnością Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsudska. Małżonce Józefa
Piłsudskiego Piastów zawdzięcza bardzo wiele. To dzięki życzliwości i osobistemu wstawiennictwu Pani Marszałkowej udało
się społecznemu komitetowi budowy nowej siedziby Szkoły nr
1 wynegocjować korzystną cenę zakupu od ministerstwa kolei
działki przy obecnej ul.11 Listopada. W połowie lat trzydziestych
rozpoczęto prace budowlane i część budynku szkoły w stanie surowym została ukończona do wybuchu II wojny światowej. Dziś
mieści się tu Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza. Warto zwrócić uwagę, że zarówno zakup działki pod szkołę jak i jej
budowa finansowane były ze składek społecznych mieszkańców
Piastowa. Na drugim końcu zakupionej w latach trzydziestych
działki zbudowano także przed wojną budynek urzędu gminy.
Rozbudowany po wojnie pełni do dziś tę funkcję.

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie
ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt: tel.
22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)
Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc
merytoryczną przy opracowaniu majowego wydania dodatku.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

komunikaty / ogłoszenia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

reklama

Ogłoszenia drobne
24 kwietnia, na XXXII
sesji Rada Miejska w Piastowie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia
referendum
gminnego.Termin głosowania wyznaczono na 11
czerwca 2017 r.
W referendum mieszkańcy Piastowa odpowiedzą na pytanie:

Czy jest Pan / Pani za
tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna
jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Piastów?

Pod pytaniem będą
dwa warianty odpowiedzi TAK oraz NIE.

Projekt uchwały w tej
sprawie zgłosił do Rady
Burmistrz Miasta.

Jednocześnie na terenie miasta, od połowy
kwietnia, grupa inicjatywna zbiera podpisy mieszkańców Piastowa pod
wnioskiem o przeprowadzenie takiego referendum. Uchwała radnych
w tym zakresie to wyjście
naprzeciw ich oczekiwaniom.
Urząd Miejski w Piastowie

PRACA
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

USŁUGI

reklama

Profesjonalny montaż klimatyzacji, tel: 696 04 40 04
APS - Nagłośnienie, Oświetlenie Imprez, tel: 660 133 350
malowanie, tapetowanie; tel. 794 015 672
remonty, wykończenia; tel. 664 151 405
Projektowanie stron WWW - kompleksowo tel: 601 730 670
Trener Personalny, tel: 511 201 869

Korty PTTiB już czynne
Zapraszamy wszystkich chętnych!
Zapisy dzieci do nauki gry i zakup abonamentów - tel. 501 135 724
Rezerwacja kortów - tel. 882 567 027 po godz.16 - tel. 22 723 75 44

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
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prawo na co dzień

Wydłużenie czasu pracy
dla kobiet w ciąży
Od maja tego roku obowiązują nowe przepisy, dotyczące pracy biurowej wykonywanej przez ciężarne
pracownice.

fot. Shutterstock

tralnego Instytutu Ochrony Pracy
– PIB, lepsze efekty dla zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy
przed monitorem komputera
daje wprowadzenie częstszych
przerw w pracy, niż skrócenie
całkowitego dobowego wymiaru
czasu pracy. Tym samym podmiot
ten zarekomendował wydłużenie
maksymalnego dopuszczalnego
wymiaru czasu pracy ciężarnych
do 8 godzin na dobę, przy jednoczesnym wprowadzeniu stosownych przerw w pracy.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 1 maja 2017 r.,
kobiety w ciąży mogły wykonywać
pracę przed monitorem komputera maksymalnie przez 4 godziny
na dobę. Konsekwentnie, praca
przy komputerze przekraczająca
ten wymiar była dla ciężarnych
pracownic zabroniona. Aktualnie,
wskutek modyfikacji przepisów,
sytuacja kobiet w ciąży w tym zakresie uległa zmianie.

Zmiana przepisów
W dniu 1 maja 2017 r. weszło
w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.
na nowo określające wykaz prac,
których nie mogą wykonywać kobiety w ciąży. Rozporządzenie to

zmodyfikowało m.in. wyżej wskazany maksymalny dopuszczalny
wymiar czasu pracy dla ciężarnych, pracujących przed monitorem ekranowym, wydłużając
go do 8 godzin. Jednocześnie, na
każde 50 minut przepracowane
przed monitorem ustawodawca
przyznał kobietom w ciąży 10 minut przerwy, która wlicza się do
ich czasu pracy.

Dłużej, ale zdrowiej
Wyżej wskazane modyfikacje
przepisów podyktowane zostały
m.in. wynikami badań specjalistów z zakresu medycyny pracy.
W uzasadnieniu do przedmiotowego rozporządzenia wskazane
zostało, że zgodnie z opinią Cen-

Obopólna korzyść
Wydaje się, że zmiany przepisów w omawianym zakresie mogą
okazać się korzystne zarówno dla
pracodawców, jak i dla ciężarnych pracownic. Z jednej strony
pracodawca zyskał większą swobodę przy organizowaniu czasu
pracy podwładnych, pracujących
przed monitorami komputerów.
Z drugiej natomiast strony, dzięki
odpowiedniemu wyważeniu pomiędzy maksymalnym dobowym
wymiarem czasu pracy, a przysługującymi przerwami, kobiety
w ciąży zyskały możliwość pracy
przed monitorem komputera w
większym zakresie, jednocześnie
nie obciążając dodatkowo organizmu.
Piotr Andruszaniec
Prawnik, specjalizujący się w prawie pracy
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Wiosna zaostrza alergię

Zasady dla alergika
Maj to okres pylenia traw
i babki, kończy pylić brzoza, ale
zaczyna się okres pylenia sosny,
pokrzywy i szczawiu. To również
czas szczególnie dużej aktywności zarodników pleśni. Jeśli jesteś
alergikiem powinieneś wprowadzić w życie kilka zasad:

Światowa Organizacja Zdrowia umieszcza alergię na trzecim miejscu na
liście najczęściej występujących schorzeń. Z badań wynika, że częstotliwość występowania alergii wzrasta z roku na rok. Szacuje się, że w zależności od kraju na alergie cierpi od 15 do 25 proc. populacji.

ograniczać przebywanie na
świeżym powietrzu w godzinach, gdy natężenie pyłków w
powietrzu jest największe: między 5 a 8 rano i 17 a 19 wieczorem, spacerować za to w czasie
deszczu lub tuż po nim,

fot. Shutterstock

Problem wciąż aktualny

Jak przetrwać?
		
Jeśli nie zadbaliśmy o
wiosenne samopoczucie zawczasu (bo już zimą można przeprowadzić immunoterapię, czyli tzw.
odczulanie), to pozostaje łagodzenie pojawiających się objawów za
pomocą odpowiednio dobranych
leków albo wykonanie tzw.: „późnej immunoterapii”. Powinna ona
być ukierunkowana na alergeny
pochodzące od roślin, które w
sezonie letnim pylą jako ostatnie np. niektóre gatunki traw,
chwasty. Natomiast osoby, które
z różnych przyczyn nie mogą być
odczulane, powinny zażywać leki
działające ogólnoustrojowo, jak i
miejscowo, których zadaniem będzie hamowanie alergii. Niestety
żadne leki nie gwarantują lepsze-

go samopoczucia. Poza leczeniem
farmakologicznym, cierpiący na
alergię powinni zaopatrzyć się w
kalendarz pylenia roślin. Jego znajomość ułatwia podejmowanie
decyzji, co do sposobu spędzania
czasu na świeżym powietrzu
i planowania wyjazdów za miasto.
W okresie wzmożonego pylenia
roślin dostępne są informacje
o stężeniu pyłków w powietrzu.
Śledząc te dane oraz prognozy
można przynajmniej częściowo
ograniczać narażanie się na krążące alergeny pyłku roślin, co pozwala zmniejszyć dokuczliwość
objawów nawet o 90 proc., a także zredukować zapotrzebowanie
na leki objawowe prawie o połowę.

co ma szczególne znaczenie dla
kierowców, powodować senność
i zaburzenia koncentracji. Reakcja na zastosowany lek może być
odmienna u różnych osób, dlatego tak ważna jest współpraca
pacjenta z lekarzem. Nie zawsze
łatwo jest rozpoznać objawy alergii, dlatego zdarza się, że objawy
alergicznego nieżytu nosa lub
zatok przynosowych mylone są

zamykać okna i drzwi, wietrzyć
nocą, okna wyposażyć w lekkie gęsto tkane firanki, które
świetnie sobie radzą z zatrzymywaniem pyłków,

Szacuje się, że w dzisiejszych
czasach nawet do 25 proc. populacji (czyli co czwarta osoba) może
być dotknięta jakąś formą alergii.
Uczulonym można być na sezonowo występujące w naszym klimacie pyłki drzew i traw, roztocza
kurzu domowego, sierść, grzyby
pleśniowe. Należy zwrócić uwagę
na objawy dotyczące nosa: wyciek wodnistej wydzieliny z nosa,
uczucie zatkania nosa, kichanie
i swędzenie. W przypadku oczu
może to być łzawienie, zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk. Objawy powyższe mogą występować
łącznie, ale też może się zdarzyć,
że zauważalny jest tylko jeden z
nich.
Do alergologa potrzebne
jest skierowanie, które wystawić
może zarówno lekarz pierwszego
kontaktu, jak i każdy inny specjalista, który podejrzewa u pacjenta alergię. Niestety na wizytę refundowaną przez NFZ czeka się
nawet kilka miesięcy, więc wiele

unikać terenów, gdzie stężenie
pyłków jest szczególnie wysokie, omijać miejsca, w których
odbywa się koszenie trawników, sianokosy itp.,
wakacje spędzać w rejonach,
gdzie stężenie pyłków jest najniższe: nad morzem lub w górach powyżej 1000 m n.p.m.,
nie otwierać okien w samochodzie podczas jazdy,
podczas spacerów chronić się
zakładając okulary oraz nakrycie głowy,
nie suszyć ubrań na zewnątrz,
po powrocie ze spaceru myć
twarz i ręce, codziennie kąpać
się i myć włosy,
usunąć z mieszkania suszone
kwiaty, rośliny doniczkowe,
sienniki,
często kąpać domowe zwierzęta, które wychodzą na zewnątrz bo na ich sierści osadzają się pyłki, które wraz z nimi
bez przeszkód przekraczają
próg domu,

Leki na alergię
Osoba uczulona na pyłki w
okresie intensywnego pylenia
powinna zażywać leki dobrane
przez specjalistę. Choć niektóre z
nich mogą dawać skutki uboczne,
korzyści płynące z ich zażywania
są nieporównywalnie większe od
związanych z tym niedogodności.
Powstają nowe preparaty, które charakteryzują się coraz lepszym profilem bezpieczeństwa,
a zwłaszcza wpływem na układ
nerwowy. Należy pamiętać, że
rekomendowane leki antyhistaminowe mogą znacząco upośledzać sprawność psychoruchową,

brać leki o określonych porach,
w ustalonych przez lekarza
dawkach.

fot. Shutterstock

Wiosna to powód do radości wszak Słońce mocniej grzeje,
zrzucamy grube zimowe ubrania,
a przyroda budzi się do życia. Niestety, dla wielu osób to również
uporczywy katar, zapalenie spojówek, podrażnienie gardła i nosa,
uczucie zmęczenia, zmiany skórne, a do tego migreny, zaburzenia
widzenia, biegunki i bóle brzucha.
Wszystkie te symptomy mogą sugerować, że pojawiła się alergia,
która może znacznie uprzykrzyć
życie i zamienić najpiękniejsze
pory roku w koszmar.

9

z popularnymi o tej porze roku
infekcjami wirusowymi. Pacjenci
leczą się wówczas ogólnodostępnymi środkami na „przeziębienia”, a mimo to objawy utrzymują
się zadziwiająco długo. Nie należy
wówczas zwlekać tylko udać się
po poradę do lekarza.

osób decyduje się na wizytę w gabinecie prywatnym. Warto jednak
zarezerwować sobie termin wizyty refundowanej na przyszłość,
bowiem alergik powinien stale
pozostawać pod kontrolą specjalisty.

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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Z Kresów przez Mandżurię
do Wolnej Polski

fot. Shutterstock

Niezwykłe losy rodziny Lesieckich, od XV do XX wieku

13 maja, w sobotę, o godzinie 17:00 Muzeum Dulag 121
zaprasza na kolejne spotkanie z
cyklu Nasze Korzenie zatytułowane Z Kresów przez Mandżurię do
Wolnej Polski. Gościem spotkania

będzie Andrzej Piotr Lesiecki, który opowie o niezwykłych losach
swojej rodziny oraz wydarzeniach
historycznych, które stały się jej
udziałem podczas pobytu na Dalekim Wschodzie.

Atrakcją spotkania będzie
pokaz slajdów, podczas którego
Andrzej Piotr Lesiecki zaprezentuje genealogiczne spojrzenie na
rodzinę Lesieckich herbu Nałęcz
ukazując jej dzieje od XV wieku,
kiedy to zamieszkiwała na Lubelszczyźnie i dalsze, na Wołyniu,
gdzie rodzina osiadła na przełomie XVIII i XIX wieku. Usłyszymy
również o roli, jaką Lesieccy odegrali podczas budowy Wschodniochińskiej Linii Kolejowej w
Mandżurii w latach 1898-1903, a
także o życiu rodziny, która mieszkała w Harbinie (dawniej Charbinie) aż do 1921 roku.
Prowadzący spotkanie opowie
o powrocie rodziny Lesieckich do
wolnej Polski w latach 20. XX wieku oraz czasach okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego,
podczas którego część rodziny
Lesieckich została wypędzona z
Warszawy i znalazła się w obozie
Dulag 121. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in.: listy
Józefa Dawida Lesieckiego z roku
1901, a także pamiętniki Wiktora
Lesieckiego ukazujące jego dzieciństwo i lata szkolne w mandżurskim Harbinie do roku 1921.
Andrzej Piotr Lesiecki (ur.
1938 w Warszawie) – świadek

historii obozu przejściowego
Dulag 121. Absolwent Wydziału
Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie - kierunek
zielarski.
Wiceprzewodniczący
Zarządu Polskiego Towarzystwa
Aromaterapeutycznego. Członek
Koła Nałęczów. Pasjonat, znawca
i miłośnik historii oraz genealogii.
Propagator medycyny naturalnej.

Muzeum Dulag 121 serdecznie aprasza na spotkanie. Wstęp
wolny.

Noc Muzeów w Dulag 121
20 / 21 maja 2017, godz. 16:00 – 1:00
Godz. 16:00 – 24.00
Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Dulag 121 oraz wystawy
czasowej Kobiety Pistolety.
Wystawa Kobiety Pistolety opowiada
o losach 40 sanitariuszek i łączniczek
z Mokotowa biorących udział w Powstaniu Warszawskim, które trafiły
do obozu Dulag 121, a następnie jako
jeńcy wojenni do KL Stutthof.

16:00 - 19:00 - Warsztaty plastyczne dla dzieci z elementami
historii lokalnej
16.00, 17.00, 18.00 - Warsztaty
dla dzieci: Jak powstawał Pruszków.
Animatorzy Muzeum Dulag 121 zaproszą dzieci do wspólnej zabawy
na mapach oraz odkrywania historii

Pruszkowa poprzez gry i konkursy.

18.00 – 18.45 - Projekcja filmu dokumentalnego Exodus Warszawy
1944 (2004).
Dokument Exodus Warszawy 1944,
w reżyserii Grzegorza Szuplewskiego
był pierwszą produkcją, która w rzetelny sposób przedstawiała temat
wypędzenia ludności cywilnej ze stolicy podczas Powstania Warszawskiego i tuż po jego zakończeniu. Film
pokazuje wybuch powstania, wyjście
z Warszawy, pobyt w obozach przejściowych w Pruszkowie, Ursusie i Piastowie oraz akcję pomocową, jaką
zorganizowały m.in. Rada Główna
Opiekuńcza i Armia Krajowa.

21.00 – 22:00 Koncert Orkiestry
Dętej Pruszkowianka.

Podczas koncertu pod batutą Adama
Malcherka, w klimatycznej scenerii
wieczoru zabrzmią pieśni i piosenki
w aranżacji na instrumenty dęte.

21.00 – 22.45 (spacer 1) 23.00 –
00.45 (spacer 2)
Nocne spacery po terenie byłego
obozu Dulag 121.
Szymon Kucharski (Niezastąpiony
przewodnik, znawca i pasjonat historii
Pruszkowa) poprowadzi po zakamarkach dawnych Warsztatów Kolejowych, opowiadając o ich burzliwej XIX
i XX wiecznej historii.

Podczas Nocy Muzeów częstujemy grochówką – do opróżnienia
kotła!
Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie:
www.dulag121.pl
Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Pobudzić wyobraźnię

Majowe seanse
w kinie Baśń

Dwudziesty Przegląd Twórczości Plastycznej INTERPRETACJE 2017: Szmaragd i Malachit

związany z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Piastowie, a jednym
z członków jury - Dr hab. ASP w
Warszawie, Łukasz Rudnicki.
Tegoroczny temat Przeglądu
Twórczości Plastycznej Interpretacje 2017 brzmi: SZMARAGD I
MALACHIT. Organizatorzy co roku
proponują niebanalne tematy, mające pobudzać wyobraźnię nie tylko artystów biorących
udział w przedsięwzięciu, ale
także zwiedzających wystawę.

fot. MOK Piastów

fot. MOK Piastów

fot. MOK Piastów

fot. MOK Piastów

Przegląd Twórczości Plastycznej INTERPRETACJE jest cykliczną
imprezą o charakterze konkursu
skierowaną do osób zajmujących
się szeroko rozumianą twórczością plastyczną: malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, rzeźbą. „Interpretacje” organizowane
są od 20 lat przez Miejski Ośrodek
Kultury w Piastowie.
W przeglądzie biorą udział
głównie mieszkańcy powiatów:
pruszkowskiego,
grodziskiego,
warszawskiego, warszawskiego
zachodniego i żyrardowskiego,
ale także wielu miejscowości z terenu całego kraju. Z roku na rok
rośnie liczba uczestników konkursu i jego poziom artystyczny.

Corocznie w kwietniu wystawę
zwiedza ok. 500 osób. Dostarczane prace zachwycają pomysłowością rozwiązań plastycznych,
znakomitym wyczuciem kolorystyki, celnymi odpowiedziami na
proponowane tematy oraz wielką
wrażliwością artystów.
Przewodniczącym jury konkursów jest profesor Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, Ryszard Sekuła, artysta od wielu lat
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Jednym z głównych celów jest
popularyzacja i edukacja przez
sztukę młodych pokoleń, które w
przyszłości same będą twórcami i
odbiorcami, a także integrowanie
środowisk twórczych, konfrontacja oraz wymiana doświadczeń.
Przeglądowi patronują Starosta Pruszkowski - Maksym Gołoś i
Burmistrz Miasta Piastowa - Grzegorz Szuplewski. W tegorocznej
edycji konkursu udział wzięło 123
twórców z terenu całej Polski (najdalej ze Stargardu Szczecińskiego). Do tej pory była to rekordowa
liczba artystów biorących udział w
przeglądzie na przestrzeni dwudziestu lat.
Serdecznie zapraszamy do
obejrzenia wystawy, która potrwa
do 19 maja 2017 r.

W tym miesiącu Baśń zaproponuje
wyjątkowo bogaty repertuar - od
filmów gangsterskich, muzycznych i
familijnych, po fantastyczno-naukowe oraz sportowe
12 maja piastowskie kino pokaże premierowo Gwiazdy Jana
Kidawy-Błońskiego. W tym dramacie biograficzno-sportowym
ukazane zostały koleje losów słynnego piłkarza, Jana Banasia - jednego z zawodników reprezentacji
Polski z czasów orłów Górskiego.
Film aż kipi od emocji - zarówno
piłkarskich, jak i tych związanych z
codziennymi dylematami czy sukcesami. W głównej roli wystąpił
Mateusz Kościukiewicz. Partnerują mu Sebastian Fabijański oraz
Karolina Szymaczak.
Drugą ciekawą premierą jest
z pewnością Song To Song - kolejny po oscarowym La La Land film
muzyczny z udziałem Ryana Goslinga. Fabuła opiera się tutaj na
osobliwych relacjach damsko-męskich, wiodących do licznych obsesji i zdrad. Scenerię wydarzeń
stanowi scena muzyczna Austin
w Teksasie. Obraz wyreżyserował

Terence Mallick, twórca kultowej
Cienkiej czerwonej linii oraz Drzewa
życia.
Ponadto w Baśni wyświetalne
będą dwa filmy dla młodej widowni. Dzieciak rządzi to najnowsza propozycja wytwórni Dream
Works (mającej na swoim koncie
m.in. takie blockbustery jak Shrek
czy Kung Fu Panda). Bohaterem filmu jest 7-letni Tim, zaś głównym
tematem - jego relacja z kosmicznym przybyszem, udającym niewinnego bobasa. Drugi film dla
dzieci, Riko prawie bocian, to europejska produkcja, opowiadająca
o wróbelku, wychowanym przez
bociany.
Na koniec maja czeka nas
jeszcze The Circle. Krąg. W tym
thrillerze science-fiction poznamy historię młodej Mae (Emma
Watson) odkrywającej mroczne
sekrety wielkiej korporacji informatycznej.

Pakt krwi

11.05.2017 r.

19:00

93 min.

Dzieciak rządzi

12-14.05.2017 r.

17:00

97 min.

Gwiazdy PREMIEROWO

12-14.05.2017 r.

19:00

82 min.

Riko prawie bocian

29-21.05.2017 r.

17:00

85 min.

Song To Song PREMIEROWO

19-21.05.2017 r.

19:00

129 min.

The Circle. Krąg

26-28.05.2017 r.

19:00

110 min.

USA, l. 15

USA, b/o, dubbing

Polska, l. 15

Belgia/Niemcy/Norwegia/USA b/o 85 min.

USA, l. 15

USA/ZEA, l. 15

12

MAJ, 2017 r | CZAS PIASTOWA

www.czaspiastowa.pl

sport

Udany start
Piastovia w dobrej formie po przerwie
Drużyna II-ligowej PKS Piastovii udanie rozpoczęła rozgrywki
rundy wiosennej 2017 r. Po cennym remisie 1:1 w Ząbkach, nasze
dziewczyny pokonały u siebie 1:0
depczący im po piętach zespół
Jantara Ostrołęka, po golu Pauliny
Należytej. Następnie piastowianki
udały się do Białegostoku, gdzie
pokonały 1:0 walczącą o utrzymanie drużynę Heliosa. Bramkę zdobyła Wioleta Reszka.
W przeddzień święta majowego Piastovia rozegrała bardzo
dobre spotkanie z liderem MUKS
Dargfil Tomaszów Mazowiecki,
ulegając nieznacznie przyjezdnym 1:2. Bramkę honorową strzeliła Beata Cabaj.
Ostatnie spotkanie odbyło się
7 maja na wyjeździe. W starciu z
Kolejarzem Łódź, piłkarki Piastovii
odniosły spektakularne zwycięstwo - aż 1:5! Dwie bramki strzeliła
Beata Cabaj, po jednej - Patrycja
Marciniak, Aleksandra Bordziakowska oraz Dorota Mitrus.

W maju na stadionie MOSiR
rozegrane zostaną następujące
mecze:
17.05

godz. 18

Piastovia - Forty Piątnica

20.05

godz. 17

Piastovia - Stomil Olsztyn

27.05

godz. 17

Piastovia - Loczki Wyszków

1

MUKS Dargfil Tomaszów Maz.

16

41

56:17

2

Stomil Olsztyn

16

36

47:10

3

UKS Ząbkovia Ząbki

16

32

49:18

4

UMKS Zgierz

16

31

26:14

5

KU AZS UW Warszawa

16

31

23:15

6

PKS Piastovia Piastów

16

23

30:30

7

KS Teresin

15

20

23:18

8

Loczki Wyszków

16

19

26:52

9

Jantar Ostrołęka

16

16

23:29

10

Forty Piątnica

16

9

16:46

Nasza zawodniczka, Beata Cabaj, ze zdobyczą 16 bramek znajduje się w ścisłej czołówce strzelczyń II ligi.
Młode piłkarki z Akademii Piłkarskiej Piastovii występujące w
Lidze Okręgowej Młodzików, rywalizujące z grupami chłopięcymi,
również rozpoczęły rozgrywki ligowe. Podopieczne duetu trenerskiego Andrzeja Kołodzieja i Katarzyny Janiec, po dwóch porażkach
wyjazdowych z wyżej notowanymi drużynami: 0:8 z warszawską
APN oraz 0:4 z Balkan Team Warszawa, niespodziewanie pokonały
u siebie KS Łomianki 1:0, po golu
Karoliny Dobrosz.
W maju w Piastowie młode
adeptki futbolu kobieciego rozegrają na stadionie MOSiR następujące mecze:
14.05

godz. 17

Piastovia (akademia) - Unia
Warszawa

21.05

godz. 16

Piastovia (akademia) Balkan Team Warszawa

Tenis i bocce
na Dniach Piastowa
CHŁOPCY (grupa młodsza)

Helios Białystok

16

7

14:51

12

Kolejarz Łódź

15

6

10:43

Paweł Kraciuk

2

Franek Marasek

3

Igor Bednarski

1

Kuba Gryszkiewicz

2

Szymon Kraciuk

3

Kamil Rozwadowski

CHŁOPCY (grupa starsza)

W ramach tegorocznych Dni
Piastowa, pod patronatem Burmistrza Piastowa, na obiektach
Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce odbyły się zawody, a na
stadionie gry pokazowe i rekreacyjne.
2 maja rozegrano turniej tenisowy dla dzieci. Wyniki:
DZIEWCZYNY

11

1

1

Ala Caban

2

Zosia Siwołowska

3

Amelka Stanecka

3 maja zorganizowany został
turniej w bocce dla dorosłych.
Wyniki:
GRA INDYWIDUALNA (finał)
Zbigniew Stanecki - Filip Zbirański

18-10

GRA DRUŻYNOWA
1

Piastów „1” PTTiB

2

Warszawa TGB

3

Piastów „2”

Leszek Grabarczyk

reklama

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

CZAS SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z NAMI!
www.czaspiastowa.pl
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