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Początek listopada przyniósł  
istotne wydarzenie zarówno dla 
historii światowego kolarstwa, 
jak i dla piastowskiego PIASTUNA

O sztuce tatuażu rozmowiamy 
z Moniką Walczak i Moniką Pro-
tasiuk - tatuażystkami z piastow-
skiego studia Santa Monica Tat-
too Studio

W Piastowie odsłonięto pomnik 
legendarnego Kapelana Solidar-
ności.

Po zaciętych bojach, futbolistki 
Piastovii zostały mistrzyniami je-
sieni.

Czytaj więcej - str. 11

Czytaj więcej - str. 16

Czytaj więcej - str. 4

Czytaj więcej - str. 8

PIASTUN opiekunem 
Pucharu Świata

Z pasji do rysunku

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
upamiętniony

Mamy Lidera!

Za nami ostatni akcent inauguracyjnej edycji Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych

gach. Organizatorzy  zapowiada-
jąc przyszłoroczny cykl Grand Prix 
Piastowskich Biegów Historycz-
nych poinformowali, że składał 
się on będzie z 9 biegów a inau-

guracja nastąpi 11 marca Biegiem 
Żołnierzy Niezłomnych.

Na starcie rozegranego w Pia-
stowie 12 listopada Biegu Nie-
podległości stanęły 74 osoby. 

Pięciokilometrową trasę wio-
dącą ulicami naszego miasta, ze 
startem i metą na stadionie miej-
skim, najszybciej pokonał Sylwe-
ster Kuśmierz z Marek. Czas zwy-
cięzcy to 17 minut i 21 sekund. 
Miejsca na podium zajęli także: 
drugi na mecie Daniel Michałow-
ski z Grodziska Mazowieckiego 
(czas 17:25) i trzeci - Jakub Szram 
z Łowicza (17:27). 

Najszybszą zawodniczką nie-
dzielnego Biegu Niepodległości 
została Agata Pietraś z Pruszkowa 
(15 miejsce z czasem 20:36). Tuż 
za nią ukończyła bieg Anna Szew-
czykowska  z Parzniewa (miejsce 
16 z czasem 20:51), wyprzedza-
jąc na mecie Karolinę Kundys 
z Warszawy (miejsce 17 z czasem 
21:52). 

Zwycięzcami całego cyklu 
Grand Prix zostali: siódmy w 
Biegu Niepodległości  Arkadiusz 
Pajdosz z Pruszkowa (nauczyciel 
wychowania fizycznego w pia-

stowskim LO im. A. Mickiewicza 
i SP nr 3) wśród mężczyzn oraz 
Anna Szewczykowska wśród ko-
biet. W tegorocznej edycji cyklu 
punkty zdobywano w pięciu bie-

Ostatni bieg w tym roku w numerze

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

reklama
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Wydarzyło się w Piastowie

Piastowski magistrat finalistą konkursu LIDER INFORMATYKIFilia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piastowie w nowej lokalizacji

SZLACHETNA PACZKA w Piastowie 
po raz trzeci 

Jak uczciliśmy Święto Niepodległości 

Filia nr 3 dla dzieci i młodzieży 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Piastowie po ponad rocznej prze-
rwie wznowi wkrótce swą działal-
ność. Od 23 października zaprosi 
czytelników do nowej lokalizacji 
Filii przy ul. Dworcowej 1.

Do tej pory Filia mieściła się 
w  Gimnazjum nr 1 przy ul. Pu-
łaskiego 6/8. Po jej zamknięciu, 
spowodowanym zmianami organi-

Między 10 a 12 listopada w Pia-
stowie upamiętniano 99. rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości.

Obchody rocznicowe zainau-
gurowano w parku przy ul. 11 
Listopada w piątek 10 listopada 
uroczystym Apelem Poległych 
oraz  złożeniem kwiatów przy po-
mniku żołnierzy ruchu oporu - 
mieszkańców Piastowa poległych 
w czasie II wojny światowej.

W sobotę 11 listopada w koście-
le pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
odprawiona została Msza św. w in-

tencji ojczyzny. Po mszy odbył się 
koncert patriotyczny w wykonaniu 
Chóru Dziecięcego Semper Iuvenes 
z piastowskiej Szkoły Podstawowej 
Nr 4 oraz Chóru Kameralnego Po-
widoki z Miejskiego Ośrodka Kultu-

ry w Piastowie. 
W niedzielę 12 listopada miał 

miejsce Bieg Niepodległości, w ra-
mach inauguracyjnej edycji Grand 
Prix Piastowskich Biegów Histo-
rycznych, który zamknął cykl tego-
rocznych biegów (o biegu piszemu 
na pierwszej stronie).

Obchodom rocznicowym towa-

rzyszyła wystawa: WIELKA WOJNA 
POLAKÓW 1914-1918, przygoto-
wana przez Muzeum Historii Pol-
ski. Wystawa jest eksponowana 
wzdłuż ulicy 11 Listopada i będzie 
można ją oglądać do końca tego 
roku.

W Piastowie już po raz trzeci 
będziemy pomagać potrzebują-
cym rodzinom. 

Piastowscy wolontariusze cały 
czas pracują poszukując rodzin, 
które potrzebują wsparcia.

18 listopada na stronie www.
szlachetnapaczka.pl otwarta zo-
stanie baza rodzin, które będą cze-
kać na darczyńców. 

Finał szlachetnej pomocy od-

nansów, Poczta Polska, Medicover 
czy Alior Bank, co jest dużym wy-
różnieniem. Nagrodę główną zdo-
było Ministerstwo Finansów.

zacyjnymi w szkole, zbiory zostały 
tymczasowo przeniesione do bu-
dynku przy ul. Bohaterów Wolno-
ści 23, który jednak wymaga grun-
townego remontu.

Nowa lokalizacja znajduje się 
w dogodnym punkcie w centrum 
Piastowa, blisko stacji kolejowej 
i Urzędu Miasta. 

będzie się w dniach 9-10 grudnia 
2017 r. 

Liderem tegorocznej akcji 
w  naszym mieście jest Pani Alek-
sandra Smytka (tel. 504 511 262).

Honorowy patronat nad Szla-
chetną Paczką w Piastowie objął 
Burmistrz Miasta Pan Grzegorz 
Szuplewski. 

Urząd Miejski w Piastowie zo-
stał nominowany do tytułu LIDER 
INFORMATYKI 2017 w kategorii 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 
w konkursie organizowanym przez 
magazyn Computerworld. 

Lider Informatyki 2017 to  kon-
kurs z najdłuższą tradycją na ryn-
ku. Wyróżnia organizacje, które 
działają w oparciu o innowacje 
technologiczne. Nagrody przyzna-
wane są w sześciu kategoriach: 
bankowość i finanse, przemysł, 
handel i usługi, ochrona zdrowia 
sektor użyteczności publicznej 
i administracja publiczna. 

Piastowski Urząd Miejski wy-
różniono za wdrożenie rozwiązań 
przyjaznych mieszkańcom w do-
stępie do usług medycznych – Vi-
siMed (mobilny system rejestra-
cji pacjentów przychodni SPZOZ 
„Piastun” z dowolnego urządzenia) 
oraz w usprawnieniu interwencyj-
nego zgłaszania awarii i usterek 
w mieście za pomocą aplikacji Lo-
calSpot.

21 września 2017 r. w hotelu 
The Westin Warsaw podczas XXI 
Gali Lidera Informatyki Pani Aga-

ta Korczak, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Piastowie oraz Pan 
Piotr Bąk z Urzędu Miejskiego 
w  Piastowie odebrali przyznany 
miastu tytuł.

Nasz Urząd, jako finalista kon-
kursu, znalazł się w gronie takich 
podmiotów jak: Ministerstwo Fi-
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reklama

bezpłatny dojazd do I strefy

Linia P-2 Projekt powstania Grupy Wsparcia 
„Puzzle” rusza w Piastowie

Przyjdź i utwórz z nami Grupę Wsparcia!

Bezpłatne autobusy piastow-
skiej linii P2 kursują codziennie 
trasą od Ronda Prezydenta Ry-
szarda Kaczorowskiego do pętli 
autobusowej w Ursusie.  Stamtąd 
można się przesiąść do  autobu-
sów poruszających się w różnych 
kierunkach warszawskiej I strefy 
komunikacyjnej. 

Linia P2 funkcjonować będzie 
przez cały czas remontu linii ko-
lejowej nr. 447, choć nie wyklucza 

Z troski o Mieszkańców naszego Piastowa: mających problemy z 
pamięcią; starszych, w tym niepełnosprawnych z diagnozą wczesnego 
lub pośredniego stadium choroby otępiennej w tym choroby Alzhe-
imera, narodził się pomysł utworzenia grupy wsparcia „Puzzle”, która 
będzie działać przy Klubie SM „Tęcza” w Piastowie. Projekt zyskał pełną 
aprobatę Burmistrza Piastowa oraz Władz Spółdzielni Mieszkaniowej, 
która udostępniła przyjazną przestrzeń do cyklicznych spotkań w Klu-
bie „Tęcza”. 

Kluczowym celem działania grupy jest stworzenie przyjaznej 
przestrzeni spotkania zarówno dla Podopiecznych jak i ich Opiekunów. 
Podopieczni, na miarę swoich indywidualnych możliwości, będą akty-
wizowani poprzez różnorodne zajęcia mające na celu podtrzymanie ich 
dotychczasowej sprawności: ćwiczenia usprawniające funkcje poznaw-
cze, zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia integracyjne oraz samopo-
mocowe. 

Opiekunowie znajdą miejsce i czas na moment wytchnienia oraz 
okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń. Grupa będzie stanowiła 
przestrzeń, w której osoba mająca problemy z pamięcią będzie się czu-
ła zrozumiana, otoczona opieką a przede wszystkim będzie miała poczucie, że jest ważna i potrzebna pomimo 
swojej kondycji zdrowotnej. Program zajęć będzie w miarę możliwości dostosowywany do indywidualnych po-
trzeb, zainteresowań ale też stanu zdrowia naszych Podopiecznych, ale także wspólnie z Nimi tworzony.

Działania Grupy mają także na celu kształtowanie wrażliwości społecznej poprzez otwarcie się na pro-
blemy i potrzeby osób żyjących obok nas. Propagowanie wiedzy o problemie dotykającym coraz większą grupę 
osób może doprowadzić do przerwania izolacji społecznej tych osób. Planujemy nawiązać współpracę z wszel-
kimi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz osób mających problemy z pamięcią tak aby zaprosić 
do naszego projektu jak największą rzeszę ekspertów: lekarzy specjalistów, psychoterapeutów, rehabilitantów, 
psychologów, prawników. 

Niech ta publikacja stanowi jednocześnie nasze gorące zaproszenie na spotkanie informacyjne, które 
odbędzie się dnia: 27 listopada o godz.18:30 w Klubie SM „Tęcza” przy ul. Ogińskiego 14 w Piastowie.

się jej kontynuacji także w dłuższej 
perspektywie. 

Ze względu na niedopatrzenie 
drukarskie, publikowany w  ze-
szłym wydaniu Czasu Piastowa 
rozkład jazdy autobusów okazał 
się nieczytelny. W ramach sprosto-
wania publikujemy go ponownie, 
tym razem w odpowiedniej formie.

ogłoszenie zamówione
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Ksiądz Jerzy Popiełuszko upamiętniony w Piastowie

W niedzielę 22 października 
został odsłonięty i poświęcony  
pomnik Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki. Wzniesiony 
u zbiegu ulic E.Orzeszkowej i Ks. 
J.Popiełuszki stanowi szczególne 
miejsce pamięci o Kapelanie Ludzi 
Pracy i Służby Zdrowia, który aż do 
najwyższej ofiary ze swojego życia 
pozostał wierny ideałom wielkiego 
ruchu pierwszej Solidarności i na-
uczaniu dwóch wielkich ducho-
wych przywódców Polaków: 

Św. Jana Pawła II i Sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Polski. Ks. Jerzy Popie-
łuszko w ostatnich latach swego 
życia pracował w warszawskiej 
parafii pw. Św. Stanisława Kostki 
na Żoliborzu. 

Był współinicjatorem comie-
sięcznych mszy św. w intencji Oj-
czyzny odprawianych w tym ko-

ściele podczas stanu wojennego. 
Jego kazania, głoszone podczas 
tych niezwykłych nabożeństw, nio-
sły nadzieję tysiącom zebranych, 
przypominając o podstawowych 
wartościach życia indywidualnego 

i społecznego: sprawiedliwości, 
prawdzie, godności, pokoju, wol-
ności i solidarności. Za te słowa 
był prześladowany przez funkcjo-
nariuszy aparatu bezpieczeństwa 
PRL, którzy w zbrodniczej despe-
racji nie cofali się przed podej-

mowaniem zamachów na życie 
Księdza Jerzego. 19 października 
1984 roku, po odprawionej mszy 
św. i modlitwie różańcowej w ko-
ściele pw. Świętych Polskich Bra-
ci Męczenników w Bydgoszczy, 
ks. Popiełuszko i jego kierowca 
W. Chrostowski zostali zatrzymani 
w drodze powrotnej do Warszawy 
i uprowadzeni. Kierowcy udało się 
uciec. Niestety ks. Jerzy pozostał 
w rękach oprawców ponosząc 
męczeńską śmierć. Po jedenastu 
dniach jego zmasakrowane cia-
ło odnaleziono w wodach Wisły 
na tamie we Włocławku. Pogrzeb 
Ks. Jerzego Popiełuszki odbył się 
3 listopada z udziałem kilkuset 
tysięcy uczestników i miał charak-
ter przede wszystkim religijny, ale 
także stanowił wielką narodową 
manifestację i wyraz hołdu dla 
niezłomnego obrońcy godności 
i prawdy o człowieku. Jego ostatnie 
słowa wypowiedziane 19 paździer-
nika w Bydgoszczy były modlitwą 
o uwolnienie od nienawiści i woli 
odwetu. Dla totalitarnej władzy 
były to słowa największego zagro-
żenia… W chwili śmierci Ksiądz Je-
rzy Popiełuszko miał zaledwie 37 
lat, z których dwanaście przeżył 
w kapłaństwie. Piastowski pomnik 
stanowią: umieszczona na murze 
figura Księdza Jerzego i zapis frag-
mentu listu św. Pawła do Rzymian 
(12.21) ze słowami zło dobrem 
zwyciężaj, tak bardzo bliskimi jego 
nauczaniu oraz kamień z pamiąt-
kową tablicą. Autorem projektu 

pomnika jest Pan Jarosław Babi-
kowski, artysta plastyk, absolwent 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Pan Jarosław ma w swoim 
dorobku artystycznym wiele zna-
nych projektów, wśród nich logo 
pielgrzymki papieża Benedykta XVI 
do Polski w roku 2006. 

Realizacja pomnika przebie-
gająca pod nadzorem autora to 
także efekt owocnej współpracy 
wielu osób, którym wypada szcze-
gólnie podziękować. To przede 
wszystkim członkowie społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika 
z Panami Zdzisławem Brzezińskim, 
Bernardem Adamowiczem, Jerzym 
Derlatką, Markiem Salwowskim, 
Wiesławem Bugajczykiem, Bog-
danem Karwackim, Aleksandrem 
Wiśniewskim i Stanisławem Wal-
czakiem oraz Pan Paweł Mamak. 
Realizacja pomnika stała się moż-
liwa dzięki uchwale Rady Miejskiej 
w Piastowie, za co dziękuję Pani 
Przewodniczącej Agacie Korczak, 
Panom Wiceprzewodniczącym 
Kazimierzowi Dymkowi i Toma-
szowi Sarnackiemu  oraz wszyst-
kim Państwu Radnym.  Za pomoc 
w organizacji uroczystości dziękuję 
Księdzu dr Maciejowi Chwarścian-
kowi, Proboszczowi Parafii św. 
Michała Archanioła, Pani Dyrektor 
Wandzie Przybylak z Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Panu Komisa-
rzowi Dariuszowi Kruziewiczowi, 
Komendantowi Komisariatu Policji 
w Piastowie i władzom Komendy 
Powiatowej z Panem Podinspek-
torem Krzysztofem Radzikiem, 

Panom Tomaszowi Sadowskiemu 
i Jarosławowi Jaworskiemu z Za-
rządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piastowie, Panu Prezesowi An-
drzejowi Guzikowi i Panu Krzyszto-
fowi Zaorskiemu z  Piastowskiego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych. Za udział w tym szczególnym 
wydarzeniu dziękuję dyrekcjom 
i pocztom sztandarowym piastow-
skich szkół, Związku Harcerstwa 
Polskiego, Siostrom Służebnicz-
kom Dębickim z Przełożoną Siostrą 

Dobrawą, Siostrom Franciszkan-
kom Misjonarkom Maryi, o. Emilio 
ze zgromadzenia Księży Mariani-
stów, ks.Wojciechowi Czarnocie 
z parafii św. Michała Archanioła, 
Pani Dyrektor Urszuli Nelken z pia-
stowskiego Centrum Usług Oświa-
towych, Paniom Urszuli Zaorskiej 
i Krystynie Kapes wraz z uczniami 
klas gimnazjalnych Szkoły Podsta-
wowej nr 3 za przygotowanie po-
ezji poświęconej Księdzu Jerzemu 
oraz  Paniom  Hannie Babikowskiej 
i Agacie Korczak, Panom Tomaszo-
wi Osińskiemu, Piotrowi Wojtcza-
kowi i Jarosławowi Babikowskiemu 
za odczytanie rozważań Księdza 
Jerzego z modlitwy różańcowej 
odmówionej 19 października 1984 
roku w Bydgoszczy. Specjalne 
podziękowanie składam Księdzu 
Maciejowi Chwarściankowi za po-
święcenie pomnika, poprowadze-
nie modlitwy różańcowej, wygło-
szenie słowa w części otwierającej 
uroczystość. W tej części zabrali 
głos także goście szczególni naszej 
uroczystości:  Pan Andrzej Smir-
now, poseł na Sejm RP, przez kilka 
kadencji członek władz Regionu 
Mazowsze i Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność  oraz Pan Konrad Ry-
tel, Prezes Mazowieckiej Wspólno-
ty Samorządowej i Zastępca Bur-
mistrza Piastowa, współinicjator 
budowy pomnika Księdza Jerzego 
Popiełuszki w pierwszej parafii w 
Ząbkach. Dziękuję licznie zgroma-
dzonym Mieszkańcom Piastowa 
uczestniczącym w tym niezwy-
kłym wydarzeniu. Uroczystość od-
słonięcia i poświęcenia pomnika 
Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki zakończyła projekcja 
filmu dokumentalnego pt. „Dusz-

pasterz” (TVP, 1994) i Msza św. 
w  intencji Ojczyzny odprawiona 
w kościele Św. Michała Archanioła 
przez ks. Jacka Grucelę.

Grzegorz Szuplewski
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Mamy pomnik Kapelana 
Solidarności

Hołd dla obrońcy godności 
i prawdy o człowieku

Efekt współpracy

ogłoszenie zamówione

Burmistrz Miasta Piastowa
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Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa (POPC) ma na celu speł-
nienie wymagań Agendy Cyfro-
wej czyli budowę społeczeństwa 
informacyjnego i dostarczenie do 
2020  r. mieszkańcom, Internetu 
o przepustowości 100Mb/s (do 
50% gospodarstw domowych a do 
100% gospodarstw domowych 
min. 30MB/s).  

Niedawno rozstrzygnięty zo-
stał drugi konkurs POPC w wyni-
ku którego Orange Polska zbu-
duje szybkie łącza internetowe 
m.in. w  obszarze warszawskim 
zachodnim, a więc także w Piasto-
wie.                                                                                                                                       

Jeszcze zanim rozstrzygnięto 
drugi konkurs POPC, w maju tego 
roku Miasto Piastów i Orange pod-
pisały porozumienie o współpracy 
w zakresie rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego. Teraz, gdy 
operator uzyskał dofinansowanie 
w  ramach programu uzgodnione 
wcześniej działania powinny na-
brać większego tempa. Mieszkańcy 
za budowę sieci światłowodowej 
nie ponoszą żadnych opłat. Środki 
na ten cel ponosi operator Orange 
Polska przy współfinansowaniu UE

Prace w pierwszej kolejności 
skupią się na doprowadzeniu świa-

tłowodu do piastowskich szkół.    
Urząd Miasta podpisał umowę, 
która umożliwi wkrótce rozpoczę-
cie prac projektowych a następnie 
wykonawstwo.

Dzięki temu, szkoły już w przy-
szłym roku będą mogły korzystać 
z  dostępu do Internetu o przepu-
stowości 100 Mb/s i więcej.

W ramach tego projektu, Oran-
ge Polska planuje wybudować tak-
że sieć światłowodową na terenie 
Piastowa dla mieszkańców i firm . 
Wspólne działania Miasta Piasto-
wa i Orange pozwolą na dopro-
wadzenie inwestycji tam gdzie są 
takie potrzeby  oraz przyczynią się 
do skrócenia czasu jej realizacji. 
Mieszkańcy otrzymają możliwość  
dostępu do Internetu o prędkości 
100 Mb/s i więcej, telewizji jakości 
HD oraz telefonu.

Z uwagi na to, że przyłącza 
do  budynków będą wykonane tyl-
ko do osób, które złożą deklaracje, 
konieczne będzie wypełnienie an-
kiety i dostarczenie jej do siedziby 
Urzędu Miejskiego (ul. 11 Listopa-
da 2) do końca grudnia br. 

Deklaracja pomoże:
• określić skalę zapotrzebowa-

nia na usługi szybkiego Internetu 
w Piastowie 

• doprowadzić przyłącza do za-
interesowanych mieszkańców 
i firm bezpośrednio do budynku.

Ankietę będzie można pobrać 
w  budynkach Urzędu Miejskiego 
przy ul. 11 Listopada 2 i 11 
Listopada 8, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Warszawskiej 
24 i jej filii przy ul. Dworcowej 
1 oraz w przychodni SPZOZ 
„Piastun” przy ul. M. Reja 1.                                                                                          
Jest ona także dostępna w wersji 
elektronicznej na stronie www.
piastow.pl

Wypełnione i podpisane ankie-
ty należy złożyć w specjalnie ozna-
kowanych urnach, które znajdują 
się w wymienionych siedzibach 
Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej oraz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej „Piastun”.
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Orange Polska zainstaluje sieci światłowodowe, 
zapewniające naszemu miastu łącza internetowe 
o wysokiej przepustowości

Pora na szybki internet 
w Piastowie
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Szanowni Państwo                                                                                                                                         
 W wyborach samorządowych 2014 r. przedstawiliśmy program rozwoju Naszego Miasta Piastowa. Uzyskaliśmy akceptację dla jego realizacji po-
przez okazane naszym kandydatom poparcie w wyborach na Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej. Dzięki temu poparciu, za które raz jeszcze dziękujemy, 
razem możemy cieszyć się dziś z realizacji wielu zaplanowanych wtedy i zaakceptowanych przez Państwa zadań. Są nimi m.in. działania na rzecz ukształto-
wania centrum miasta ze strefami rekreacji, sportu i wypoczynku rodzinnego, organizacja powszechnie dostępnych zajęć i zawodów sportowych, rewitali-
zacja obiektów użyteczności publicznej, porozumienia z samorządem powiatu pruszkowskiego w sprawie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza 
i rozpoczęcie realizacji jego rozbudowy, zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy sieci ścieżek rowerowych, rozszerzenie wewnętrznej komunikacji auto-
busowej, rozbudowa dróg miejskich i infrastruktury technicznej – wodociągów, kanalizacji i odwodnienia. W każdym z tych obszarów aktywności podjęte 
zostały działania i zaangażowane duże nakłady finansowe. Jest to możliwe dzięki przeznaczeniu blisko już 20% wydatków budżetowych na inwestycje, 
skutecznemu pozyskaniu dofinansowania zadań rozwojowych z dostępnych funduszy zewnętrznych oraz znacznemu zwiększeniu dochodów budżeto-
wych. Rok bieżący przejdzie do historii jako pierwszy, w którym budżet miasta Piastowa przekroczy sto milionów zł. Przy stabilnej sytuacji finansów miasta 
i dobrej, zgodnej współpracy Burmistrza i Rady oraz kompetencji pracowników Urzędu i osób współpracujących możemy odpowiedzialnie planować ko-
lejne zadania nadające dynamikę rozwojową Piastowa. Jesteśmy środowiskiem osób odpowiedzialnych i rozumiejących wyzwania stojące przed Naszym 
Miastem.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy okręgu nr 2
 W niedzielę 3 grudnia wybiorą Państwo Radnego Rady Miejskiej w wyborach uzupełniających. Pan Filip Górski wybrany przez Państwa trzy lata 
temu pełnił dotąd swój mandat kierując bardzo dobrze Komisją Oświaty Rady Miejskiej. Z przyczyn zawodowych zrezygnował z kontynuacji tej misji. 
Dziękujemy Panu Filipowi i jednocześnie zwracamy się do Państwa, którzy zadecydują o wyborze nowego radnego o oddanie głosu na Pana Roberta Ma-
deja, kandydata KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa. Pan Robert jest mieszkańcem tego okręgu od urodzenia. Zna bardzo dobrze potrzeby 
jego mieszkańców. Będąc osobą aktywną i dobrze przygotowaną do sprawowania mandatu Radnego Rady Miejskiej, wspierany przez kolegów z Klubu 
Naszego Piastowa-Wspólnoty Samorządowej będzie bardzo dobrym przedstawicielem wspólnoty mieszkańców okręgu nr 2. Prosimy o poparcie tego 
kandydata.

ogłoszenie opłacone przez KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa

KWW „Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa”

Dotrzymujemy słowa!

Robert Wojciech Madej
 Nazywam się Robert Madej. Mam 33 lata i od urodzenia mieszkam w Piastowie. Moja rodzina sprowadziła 
się do Piastowa w 1956 roku. Tutaj dorastał mój Ojciec Roman Madej, który aż do emerytury pracował jako nauczy-
ciel w „piastowskiej 3-jce”, podobnie jak moja Babcia Elżbieta, polonistka, poetka. Lekcję patriotyzmu odbierałem w 
domu, m.in. w opowieściach nieżyjącego już mojego dziadka – uczestnika Powstania Warszawskiego. Moja Mama 
pochodzi z rodziny wojskowej. Od ponad 15-stu lat prowadzi własną działalność z zakresu usług księgowych. Mam 
troje rodzeństwa: dwóch braci oraz siostrę. Z dumą mogę powiedzieć, że „Piastów to moje miasto”. Tutaj dorastałem, 
przeżywałem pierwsze zawody miłosne, tutaj mieszkają moi przyjaciele i tutaj poznałem swoją przyszłą Żonę.
 Skończyłem najpierw piastowską „trójkę”, a potem LO im. Adama Mickiewicza.
 W 2007 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku Administracji na Wydziale Prawa i Administracji 
w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2012 roku ukończyłem kurs dla kandydatów na analityka finanso-
wego i uzyskałem tytuł specjalisty do spraw finansów. 
 Od przeszło 12 lat związany jestem zawodowo z rynkiem budownictwa w zakresie doradztwa inwestycyjne-
go, analizy procesów realizacji oraz finansowania. Od prawie dwóch lat prowadzę własną działalność gospodarczą w 
tym zakresie.
 Jestem żonaty, mam trójkę dzieci w wieku 8, 5 i 4 lat.
 Cenię u ludzi szczerość z umiejętnością zachowania szacunku dla drugiej osoby, otwartość, ale nie nachal-
ność, zaangażowanie, zdolność przyznania się do błędu oraz poczucie humoru. Tego wymagam również od siebie. 
Zawodowo - stawiam na profesjonalizm, kreatywność i upór w dążeniu do wyznaczonego celu.
 Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem obiecuję uczynić wszystko, aby nie zawieść!
Wspólnie z pozostałymi radnymi będę zabiegał o skuteczną realizację programu Stowarzyszenia Nasz Piastów. Prio-
rytet to rozwój infrastruktury naszego miasta: dróg i chodników, które szczególnie w kilku miejscach tego okręgu znaj-
dują się w opłakanym stanie.
 Jako jedyny kandydat startujący z „naszego” okręgu jestem jego rzeczywistym mieszkańcem. Dlatego wal-
ka o rozwój lokalnej infrastruktury jest moją osobistą sprawą!
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lugowska.k@gmail.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/6797

O czym
śni Ania?

/oczymsniania

Dobre wiadomości w sprawie Ani Ługowskiej

Coraz bliżej celu

Piknik „Piastów dla Ani” był 
największą imprezą charytatywną, 
organizowaną dla Ani Ługowskiej. 
W mieście odbyło się także wie-
le innych festynów, kiermaszów, 
koncertów, przedstawień zorgani-
zowanych przez szkoły, przedszko-
la, kluby, inne organizacje, para-
fie. Ogromna akcja informacyjna 
o  zbiórce pieniędzy na operację 
Ani spowodowała, że na subkonto 
Ani w Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z  pomocą” wpłynęło wiele wpłat 
od osób prywatnych, firm, a także 
bardzo dużo wpłat 1% podatku.

Wspólne działania zakończy-
ły się sukcesem: na subkoncie 
Ani w Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą” znajduje się kwota 
wystarczająca na zakup sprzętu 
potrzebnego do przeprowadze-
nia operacji. Klinika Neurochi-
rurgii Szpitala Uniwersyteckiego 
w Olsztynie podjęła się leczenia 
Ani.

Przechodzimy do kolejnego 
etapu akcji „O czym śni Ania” – Ania  
szykuje się na badania do Kliniki 
w Olsztynie.
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Rozmowa z Moniką Walczak i Moniką Protasiuk - 
tatuażystkami z piastowskiego studia Santa Monica 
Tattoo Studio

Z pasji do rysunku

Artur Andruszaniec: Czemu 
akurat tatuaż? 

Monika Walczak:
W Polsce nie istnieje coś takiego 

jak zawód tatuażysta. Najczęstszą 
drogą do tatuowania jest pasja do 
rysunku, zamiłowanie, pielęgnowa-
ne od najmłodszych lat.

Przez spory kawałek czasu 
moje życie zawodowe kształtowała 
praca dla dużych korporacji, w seg-
mencie finansów. Natomiast z tyłu 
głowy nieustannie pobrzmiewała 
myśl, że „to nie jest to”. Szukałam 
sposobności do wykonania życio-
wej odmiany. Trwałe przekwalifi-
kowanie zawdzięczam poniekąd 
mojemu mężowi…

Monika Protasiuk:
Tak jest, zawsze zaczyna się 

na chłopakach [śmiech].
M.W.:
Zaproponowałam mężowi, 

że  poprawię jego stare tatuaże, 
to zaś okazało się na tyle dużym 
sukcesem, że w niedługim czasie 
zaczęłam otrzymywać mnóstwo za-
pytań i propozycji. Droga do prze-
kwalifikowania została otwarta. 
Zaczęło się pięć lat temu. Teraz na-
reszcie otworzyłam własny salon.

M.P.:
U mnie zaczynało się podobnie, 

pewnie tak samo, jak i u każdej tatu-
ażystki, czyli od pasji do rysowania. 
W szkole obsesyjnie zapełniałam 
całe zeszyty rysunkami. Miałam 
taki „kultowy” zeszyt, który krą-
żył między ludźmi. Wielu osobom 

bardzo podobało się to, co tworzę. 
Drogę do tatuażu rozpoczęłam 
od… tatuażu. Jak tylko skończyłam 
18 lat, zrobiłam sobie pierwsze 
„dziary”. Nie od razu zdobyłam się 
na odwagę, by swoje życie zawodo-
we związać właśnie z tym zajęciem. 
Próbowałam znaleźć dla siebie 
taki kierunek studiów, który dałby 
mi pełnię szczęścia. Tak trafiłam 
na sławetny Marketing i Zarządza-
nie. Jednak szybko odkryłam, że nie 
jest to branża, w której byłabym 
w  stanie funkcjonować z pełną 
satysfakcją. Studiowałam jeszcze 
projektowanie wnętrz, ale wkrótce 
nabrałam już pewności co do tego, 
co naprawdę chcę robić. Ukończy-
łam kurs tatuowania w Krakowie, 
gdzie - oprócz niezbędnej teorii 
– zgłębialiśmy techniki tej sztuki. 
Ćwiczyło się głównie na zwierzę-
cych skórach. Pierwszy prawdziwy 
tatuaż ja również wykonałam na 
swoim chłopaku. Wiązał się z tym 
spory stres. W czasie tatuowania 
nieustannie wstrzymywałam po-
wietrze.. Jednak zaraz po udanym 
debiucie wszelki strach opadł, a ko-
lejne zlecenia realizowałam już bez 
zahamowań. 

M.W.:
Aby dobrze „wejść” w tę sztukę, 

ważne aby ta pierwsza tatuowa-
na osoba była kimś bliskim, komu 
można zaufać, ze wzajemnością.

RED.: Jak wygląda wasza stan-
dardowa klientela? Czy są jakieś 
szczególne „typy” klientów?

M.W.:
ludzie tatuują się albo od za-

wsze, bo ich to kręci, albo dlatego, 
że w ich życiu stało się coś ważne-
go, przeżyli jakiś wstrząs, dobry lub 
zły. Zakochali się, ukończyli czter-
dziesty rok życia albo urodziło im 
się dziecko? Ci pierwsi tatuują się 
bez wahania i bez szczególnego 
lęku przed tym, że rysunek może 
im się kiedyś znudzić czy też utracić 
swoją „aktualność”. W ciągu życia 
potrafią poświęcić tatuażom nie-
bagatelną ilość miejsca na swoim 
ciele. Natomiast klienci z tej drugiej 
kategorii zazwyczaj zrobią sobie 
jedną, ewentualnie dwie „dziary” i 
na tym poprzestają.

M.P.:
Zdarza się też oczywiście i trze-

ci typ klienta – ktoś, kto chce mieć 
tatuaż, ale nie wie jaki. To trudny 
orzech do zgryzienia. Zazwyczaj 
jesteśmy w stanie coś doradzić, ale 
akurat w tak ważkiej kwestii, jaką 
jest stworzenie rysunku, który bę-
dzie komuś towarzyszył do końca 
życia, pewność siebie jest nad wy-
raz zalecana…

RED.: Czy pozyskiwanie klien-
tów wiąże się u Was z jakimiś 
szczególnymi zabiegami marke-
tingowymi?

M.W.:
Gro naszych klientów pocho-

dzi z polecenia - tak to najczęściej 
wygląda w tej branży. Każdy fajnie 
wykonany tatuaż „pracuje na nas”, 
to znaczy jest prezentowany znajo-

mym, komentowany w szerokich 
kręgach. Klienci generują klientów. 
Ale nie brakuje też takich, którzy 
przyjdą sami z siebie. Zajrzą do sa-
lonu, zagadną, jakby dla przełama-
nia wewnętrznych oporów.

RED.: A jak wygląda procedu-
ra – od czego należy zacząć? Czy 
posiadacie jakiś katalog tatuaży 
do wyboru, antologię inspiracji, 
z których osoba zainteresowana 
mogłaby skorzystać?

M.W.:
Klienci najczęściej wiedzą czego 

chcą i przychodzą z własnymi kon-
cepcjami. My je często rozwijamy, 
rozbudowujemy. Pozwalamy sobie 
na sugestie. Czasem zdarza się też 
dostać „kompleksowe” zlecenie 
- od fazy projektu do wykonania. 
Można wtedy popuścić wodze fan-
tazji, choć – wiadomo – rysunek 
musi wyrażać jakąś treść, ideę, do-
pasowaną do konkretnej osoby. 
A co do katalogu – nie. Obecnie już 
się od tego odchodzi. Takie zbiory 
„gotowców” były raczej domeną lat 
90’. A w tatuażu liczy się przecież 
oryginalność, niepowtarzalność.

RED.: Rozumiem, że branża 
jest dosyć dynamiczna.

M.W.:
Bardzo dynamiczna. Jeszcze 

całkiem niedawno posiadanie tatu-
ażu uchodziło za coś niezwykłego. 
Niektórym kojarzyło się z „więzien-
nymi dziarami”, inni postrzegali to 
jako rzadko spotykaną ekstrawa-
gancję. Teraz niemal każdy chce się 
tatuować. Widać to zwłaszcza po 
młodszych pokoleniach. Tatuaże 
są teraz w modzie.

M.P.:
 Ale trzeba też dodać dla rów-

nowagi, że pod tym względem 
wciąż jesteśmy daleko w tyle 
za  Europą Zachodnią. Wystarczy 
wyskoczyć na moment do Francji 
albo do Niemiec. W Berlinie wręcz 
trudno spotkać kogoś, kto nie jest 
„wydziarany”.

RED.: Jaki był najdziwniejszy 
rysunek, jaki zdarzyło wam się 
wykonać?

M.W.:
Nie ma czegoś takiego, jak „naj-

dziwniejszy”. Tatuaż to osobista 
sprawa i nie należy go oceniać pod 
takim kątem. Mogę za to powie-
dzieć o jednym z najciekawszych 
przypadków. Kiedyś przyszedł 
do mnie niewidomy pan. Bardzo 
chciał posiadać tatuaż, choć, jak 
wiadomo, nigdy nie będzie mu 
dane go obejrzeć. Przyszedł z żoną, 
która pomogła wybrać odpowiedni 
wzór. Był to znak zodiaku.

RED.: A najtrudniejszy?
M.W.:
Na pewno jednym z najwięk-

szych wyznań było tatuowanie wła-
snej córki. Mąż, to mąż – jego nie 
szkoda [śmiech]. 

M.P.:
Dla mnie najtrudniejsze to te 

„nowe” tatuaże - geometryczne, 
o prostych, równiutkich bryłach. 

Tutaj potrzeba naprawdę spo-
ro opanowania i koncentracji. To 
z  pewnością nie jest zadanie dla 
początkujących tatuażystek.

RED.: Czy z tatuażem wiążą 
się jakieś zagrożenia?

M.W.:
Jeśli ktoś chodzi do „podejrza-

nych” salonów, gdzie używa się 
kiepskiej jakości materiałów, tuszy, 
igieł, istnieje ryzyko uszczerbku 
na  zdrowiu. W grę wchodzi zaka-
żenie, wirusy. To, co ma znaleźć się 
pod skórą i towarzyszyć klientowi 
przez całe życie musi być przecież 
najlepszej jakości, posiadać wszel-
kie niezbędne atesty. Nie ma co ża-
łować na materiałach – my tego nie 
robimy.

A jednak najczęstszą przyczy-
ną komplikacji zdrowotnych jest 
zwyczajne ignorowanie zaleceń 
specjalistów, czyli nie stosowanie 
odpowiedniej higieny względem 
świeżo wykonanego tatuażu. Wte-
dy nawet wybór renomowanego 
salonu może nie uchronić przed 
powikłaniami. 

RED.: O czym jeszcze musi pa-
miętać tatuażysta?

M.W.: 
Tak jak w każdym zawodzie 

- aby dobrze wykonywać swoją 
pracę trzeba mieć sporo doświad-
czenia. Ważna jest wrażliwość arty-
styczna, „uważne oko” oraz pewna 
ręka. Ze względu na potrzebę pre-
cyzji i pełnego skupienia podczas 
pracy alkohol zupełnie nie wchodzi 
w grę. Kawa jest dopuszczalna, ale 
w bardzo niewielkich ilościach.

RED.: A teraz poruszę jedną 
z najbardziej „stereotypowych” 
kwestii – czy to boli?

M.W.: 
To zależy od wrażliwości danej 

osoby. Zasadniczo nie jest to bole-
sny zabieg, choć długotrwałe tatu-
owanie, czyli wykonywanie grafik o 
dużej powierzchni, może doprowa-
dzić do lekkich zawrotów głowy czy 
słabości. Dobrym rozwiązaniem są 
wtedy krótkie przerwy i  ewentual-
nie podniesienie poziomu cukru. 
Z  doświadczenia wiem, że w tej 
kwestii kobiety są bardziej wytrzy-
małe, niż faceci. Tak już jesteśmy 
skonstruowane [śmiech].

RED.: Plany na przyszłość?
M.W.:
Planujemy otworzyć się na mia-

sto. Latem rozstawimy leżaki, może 
jakąś sziszę? Chcemy się wyróżnić 
na tle innych salonów, więc zale-
ży nam, aby mieszkańcy Piastowa 
mogli z tego korzystać. Byłoby faj-
nie, gdyby nasze studio stało się po 
prostu „miejscówką”, do której każ-
dy może wpaść, pogadać, poczuć 
się dobrze. 

wywiad

Artur Andruszaniec
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Tragiczne wydarzenia Września 1939 roku nie ominęły także miesz-
kańców Piastowa. Jedną z ofiar wojny obronnej Polski był ostatni ko-
mendant piastowskiej policji Jan Johne, zamordowany przez NKWD 
wiosną 1940 roku w Twerze. To jeden z ponad 11 tysięcy polskich 
jeńców wojennych zgładzonych z rozkazu najwyższych władz Związ-
ku Sowieckiego. Jan Johne był synem Sylwestra. Urodził się 22 wrze-
śnia 1891 r. w Augustówce w powiecie włodawskim. Po ukończeniu 
Szkoły  Policji Państwowej rozpoczął pracę policjanta, początkowo 
w Grodzisku Mazowieckim. Na początku lat trzydziestych przenie-
siony został do Piastowa, gdzie pełnił obowiązki  komendanta po-
sterunku w stopniu  st. posterunkowego. 

W dniu 3 września 1939 r. wyruszył do punktu 
mobilizacyjnego w Grodnie gdzie po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na tereny II RP 17 września 1939 
r. został wzięty do sowieckiej niewoli i jako jeden 
z ponad 4 tys. funkcjonariuszy Policji Państwowej 
osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zaewiden-
cjonowany przez NKWD na liście jeńców przewi-
dzianych do rozstrzelania pod nr 10347, został 
zamordowany przez NKWD w 1940 r. w siedzibie 
NKWD w Kalinigradzie (obecnie Twer) i pogrze-
bany w dołach śmierci w Miednoje. Pamięci Jana 
Johne poświęcony jest kamienny obelisk i dąb 
pamięci posadzony  w 2010 roku  przed komi-
sariatem policji w Piastowie przy ul. Ks.J.Popie-
łuszki 24. Nazwisko ostatniego przedwojennego 
komendanta posterunku policji w Piastowie upa-
miętnia także tablica przed Komendą Powiatową 
Policji w Pruszkowie.

CZAS
POZNAJ SWOJE

MIEJSCE PIASTOWA
/ czaspiastowa

Śmierć komendanta Johne

Historia ilustrowana cz. I
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Okupacja niemiecka rozpoczęła się w Piastowie 8 września 1939 r. 
i trwała do 17 stycznia 1945 r. W tym czasie na terenie Piastowa 
rozwinęła się i aktywnie działała konspiracja niepodległościowa, tak 
w  swoim wymiarze zbrojnym, jak i administracyjnym, agend Pol-
skiego Państwa Podziemnego z szeroko rozwiniętym tajnym na-
uczaniem na czele.

W mieście działała dowodzona przez kapitana Jana Sadowskiego 
licząca ok. 200 żołnierzy 7 kompania „Jowisz” VI Rejonu „Helenów” 
VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. Od listopada 1942 funkcjo-
nowała kierowana przez Józefa Kaplera „Jutkiewicza” konspiracyjna 
fabryka produkcji pistoletów maszynowych (słynne „steny”) dla po-
trzeb „Kedywu”. Zajęcia wojskowe prowadziła tajna podchorążów-
ka, a do sierpnia 1943 roku działała w Piastowie radiostacja  Komen-
dy Głównej AK. W sposób zorganizowany podejmowano działania 
sabotażowe oraz kolportaż prasy podziemnej. Sprawnie działała 
świetnie zorganizowana struktura ruchu oporu w fabrykach F.Mil-
lera, a naturalną bazą działania dowództwa kompanii „Jowisz” była 
Spółdzielnia „Społem”.  

Działalność charytatywną prowadziła Rada 
Główna Opiekuńcza, wydając posiłki i udzielając 
wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom Piastowa, a podczas Powstania War-
szawskiego – wypędzonym mieszkańcom stolicy. 
Skala tych działań jest imponująca, a liczba osób 
w nie zaangażowanych i ich bezpieczeństwo dowo-
dzi jak bardzo wysokie było morale społeczeństwa 
Piastowa czasów wojny. To także dowód wysokiej 
jakości nauczania i pracy wychowawczej prowadzo-
nej w najsilniejszych organizacjach społecznych – 
Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Harcerstwa 
Polskiego. Warto tu wspomnieć o dwóch bohater-
skich żołnierzach polskiego podziemia, którzy – nie 
mieszkając już podczas wojny w Piastowie – swo-
je wykształcenie i postawę moralną kształtowali tu 
w latach przedwojennych. To Zbigniew Gęsicki ps. 
„Juno”, żołnierz specjalnego oddziału „Pegaz” Armii 
Krajowej, uczestnik udanej akcji bojowej na gen. SS 
i Policji F.Kutscherę, ponurej sławy ”kata Warszawy”, 
oraz podharcmistrz Jan Bytnar ps. „Rudy”, dowódca 
hufca „Południe” Grup Szturmowych, jedna z legen-
darnych postaci Szarych Szeregów i bohater znanej 
książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamiń-
skiego. Wśród postaci 
szczególnie zasłużo-
nych dla organizacji 
ruchu oporu w Pia-
stowie należą przede 
wszystkim: Władysła-
wa, Domicella i Hiero-
nim Krygierowie, Jan 
Sadowski, Jan Kapler, 
Janina Mazurkiewicz, 
Halina Pipiórska, 
Hanna Mużecka, Jan 
Mużecki. Pamiętajmy 
o nich.

Pod niemiecką okupacją
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Rodzina Krygierów, oprócz odpowiedzialnej działalności w struk-
turach organizacyjnych Polskiego Państwa Podziemnego, dokonała 
rzeczy niezwykłej organizując i prowadząc przez cały okres okupacji 
tajne  nauczanie na imponującą skalę. Podczas okupacji szkoła wy-
kształciła 186 uczniów. Jej absolwenci zostali pierwszymi uczniami 
samorządowego gimnazjum i liceum utworzonego w styczniu 1945 
roku w Piastowie (dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza). Szkoła Krygierów mieściła się w ich domu rodzinnym 
przy ul. I.Prądzyńskiego w Piastowie (fot.).

Przypomnijmy sylwetki i działalność tej niezwykle zasłużonej dla 
Piastowa rodziny cytując opracowanie uczennic Szkoły Podstawo-
wej nr 1 Agaty Witak, Majki Sawickiej i Julii Buźniak przygotowane 
pod kierownictwem Pań nauczycielek tej szkoły, Anny Kowalczyk 
i Iwony Skiby.

Hieronim Krygier ps. „Walski” w kampanii wrze-
śniowej był dowódcą Służby Ochrony Kolei w Kowlu 
w stopniu podporucznika rezerwy. Po wejściu Ro-
sjan przedostał się do niemieckiej strefy okupacyj-
nej, a następnie do Piastowa.  W czerwcu 1940 r. 
zorganizował na terenie Piastowa wolny oddział ka-
drowy „POBUDKA”, który stanowił bazę tworzenia 3 
kompanii  ZWZ  i AK. Był dowódcą 3 kampanii obej-
mującej  teren Piastowa po północnej stronie linii 
kolejowej. W 1942 r. awansował na oficera uzbro-
jenia VI rejonu krypt. „Składowy”. Od początku oku-
pacji organizował  tajne komplety, magazyny broni, 
warsztaty rusz-
nikarskie, kieru-
jąc 23-osobową 
komórką uzbro-
jenia Związku 
Walki Zbrojnej, 
k t ó r y  p o t e m 
został podpo-
rządkowany Ar-
mii Krajowej. 
11.11.1944 r. 
awansowany do stopnia kapitana. Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami w 1943 r. i Zło-
tym Krzyżem Walecznych w 1945 r.  Do końca oku-
pacji niemieckiej  ukrywał się w Piastowie. W dniu 
13.02.1945 aresztowany przez NKWD. Był trzymany 
3 tygodnie we Włochach, a następnie w Warszawie, 
gdzie przesłuchiwali go kapitan Światło i pułkownik 
Michajłow. Później trafił do obozu NKWD w Rem-
bertowie.

Tajna edukacja
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.

Historia ilustrowana

Władysława Krygier ps. „Ciocia” jesienią 1939 
r. organizowała w domu rodzinnym  na rogu ul. 
Prądzyńskiego  i Sułkowskiego w Piastowie tajne 
komplety, którymi kierowała aż do  Powstania War-
szawskiego. Od 1942 r.  działała w  WSK (Wojskowa 
Służba Kobiet ) placówki „Jowisz”. Od września 1943 
r., po aresztowaniu Janiny Mazurkiewicz, objęła funk-
cję komendantki tej organizacji w Piastowie. W czasie 
Powstania Warszawskiego organizowała pomoc dla 
wypędzonych z  Warszawy. Współredagowała „Co-
dzienne Wiadomości Radiowe - J”. 13 lutego 1945 r. 
aresztowana przez NKWD i zesłana do łagru „Bierie-
zowka” w obwodzie  Swierdłowsk 10 na Uralu.  

W latach 1939 r. do 1945 r. rodzina Krygierów 
prowadziła komplety tajnego nauczania stopnia 
podstawowego, gimnazjalnego  i licealnego - były 
one  powszechne znane jako „Komplety Krygie-
rów”. 

Na początku do Krygierów zgłosiła się 5 - oso-
bowa grupa z najbliższych okolic. Później jednak 
liczba uczniów wzrosła do 200 osób,   a Krygiero-
wie musieli wynająć pokoje w domach sąsiadów. 
Władysława  uczyła języka polskiego, przyrody 
i  geografii, Hieronim matematyki, fizyki i języka 
niemieckiego, a Domicela (żona Władysława) – hi-
storii, łaciny  i języka francuskiego. Ponadto u Kry-
gierów pracowali jako nauczyciele: Leon Ostrow-
ski, Stella Smólska, p. Jakubowska, p. Kraptowska. 
Każdy rok nauki kończył się egzaminami. W ciągu 
całego okresu działalności kompletów maturę uzy-
skało 56 osób.
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? komunikaty / ogłoszenia

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

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

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

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

USŁUGI

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

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

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA  PIASTOWA 

z dnia 3 listopada 2017 r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (j.t.Dz. U. z 2017 
r.  poz. 15 z późn. zm.) i Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 533 z dnia 12 września 
2017r w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie oraz Uchwały Nr 
XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału 
miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu; podaje się do publicznej wiadomości informację o granicy i 
numerze okręgu wyborczego, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości 
glosowania  przez pełnomocnika  - w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w 
Piastowie zarządzonych na dzień 3 grudnia 2017r. 

  

                                                                                                                  
  
                                                                                                                     Burmistrz Miasta Piastowa  
                                                                                                                                                             /-/  Grzegorz Szuplewski 
 
 
UWAGA:  
1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 listopada 2017 r mogą zgłosić zamiar głosowania 

korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych 
w alfabecie Braille’a. 

2. Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończyli 75 lat mogą 
głosować przez pełnomocnika. Termin składania wniosków upływa 24 listopada 2017 r. 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piastowie ul. 11 Listopada 8 w pok. nr 2  
w godz.: poniedziałek 9.00-17.30, wtorek – czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00 – 14.30   
tel. (22 770 52 80).  
 
 

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu   3 grudnia 2017 r. 
(niedziela) będzie otwarty w godz. 7.00 – 21.00. 

 
Nr  okręgu 

wyborczego 
 

Granice obwodu głosowania 
 

 Siedziba Obwodowej     
Komisji Wyborczej 

      
     2 

    
J. Brandta,  
Dworcowa, 
 A. Dygasińskiego,  
J. Fałata,  
Królewska,  
Krótka,  
Plac Zgody,  
Przejazdowa,  
J. Styki,  
Szarych Szeregów,  
 K. Przerwy-Tetmajera ,  
Zielona,  
St. Bodycha 
   

    
 

 Szkołą Podstawowa nr 1 
ul. Brandta 22 

 
(wejście od ul. Dworcowej) 

 
(lokal przystosowany 
do potrzeb  wyborców 
niepełnosprawnych) 

   

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. 
zm.) i Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 533 z dnia 12 września 2017r w sprawie wyborów uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej w Piastowie oraz Uchwały Nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 
października 2012r. w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nu-
merów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; podaje się do publicznej wiadomości informację o granicy 
i numerze okręgu wyborczego, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości glosowania przez peł-
nomocnika - w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie zarządzonych na dzień 3 grudnia 2017r.

UWAGA:
1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 listopada 2017 r mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, 
w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

2. Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończyli 75 lat mogą głosować przez peł-
nomocnika. Termin składania wniosków upływa 24 listopada 2017 r.

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11 Listopada 8 w pok. nr 2 w godz.: poniedziałek 
9.00-17.30, wtorek – czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00 – 14.30 tel. (22 770 52 80).

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu 3 grudnia 2017 r. (niedziela) będzie otwarty w godz. 7.00 – 21.00.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 3 listopada 2017 r.

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

malowanie, tapetowanie; tel. 794 015 672

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

Profesjonalny montaż klimatyzacji, tel: 696 04 40 04



Co mówi na ten temat prawo?

Szef odwołał Twój urlop

Pracodawca odwołując podwład-
nego z urlopu ogranicza w ten 
sposób jego prawo do wypoczyn-
ku. Szef powinien więc dokonać 
tego jednoznacznym oświadcze-
niem woli, złożonym pracowniko-
wi w taki sposób, aby mógł on się 
z nim zapoznać – tak orzekł Sąd 
Najwyższy. 

Zgodnie z przepisami kodeksu 
pracy, w wyjątkowych okoliczno-
ściach, Szef może odwołać pra-
cownika z urlopu. Może on doko-
nać tego jedynie w przypadku, gdy 
obecności podwładnego w firmie 
wymagają okoliczności nieprze-
widziane w chwili rozpoczynania 
przez niego urlopu. Jednocześnie, 
pracodawca jest obowiązany po-
kryć koszty poniesione przez pra-
cownika w bezpośrednim związ-
ku z odwołaniem go z wakacji. 
W praktyce nieraz pojawiają się 

jednak wątpliwości, w jaki sposób 
oraz w jakiej formie skutecznie 
zakomunikować pracownikowi 
konieczność odwołania go z urlo-
pu. Wątpliwości te znacznie ogra-
niczył Sąd Najwyższy, w wyroku z 
dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt II 
PK 26/16.

Sąd Najwyższy w przytoczonym 
wyroku stanął na stanowisku, że 
pracownik podczas urlopu cza-
sowo zwolniony jest z obowiązku 
świadczenia pracy i jednocześnie 
czasowo pozostaje on poza sferą 
pracowniczego podporządkowa-
nia. Jako że nie utrzymuje on w 
tym okresie stałego, codziennego 
kontaktu z firmą, nie należy wy-
magać od niego aby odczytywał 
wolę pracodawcy odwołania go 
z urlopu w sposób dorozumiany, 
np. z rozmowy telefonicznej, w 
której uzyskuję informację, że jest 
potrzebny w pracy. Co więcej, SN 
stwierdził, że pracownik korzysta-
jący z urlopu nie ma obowiązku 
codziennego kontrolowania pry-
watnej poczty elektronicznej. Tym 

samym, wysłanie mu oświad-
czenia o cofnięciu z urlopu na tę 
skrzynkę może okazać się nie-
skuteczne, w szczególności gdy 
pracownik wcześniej nie komuni-
kował się z szefem za jej pośred-
nictwem.

Decydując się na skorzystanie z 
możliwości odwołania pracowni-
ka z wakacji, firma powinna więc 
w pierwszej kolejności wykazać, 
że spełnione zostały ww. prze-
słanki uprawniające ją do doko-
nania tej czynności. Jednocześnie, 
pracownik powinien zostać poin-
formowany o woli pracodawcy w 
taki sposób, aby nie było wątpli-
wości, że po pierwsze wolą praco-
dawcy jest odwołanie go z urlopu, 
po drugie zaś, że oświadczenie to 
dotarło do podwładnego w taki 
sposób, że mógł on zapoznać się 
z jego treścią. 
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Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalizujący się w prawie pracy

Odwołać, ale jak?

Zdaniem SN
Ryzyko pracodawcy

Odwołanie z urlopu tylko 
w sposób wyraźny

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

prawo na codzień
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? zdrowie
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Początek listopada przyniósł  istotne wydarzenie za-
równo dla historii światowego kolarstwa, jak i dla 
piastowskiego PIASTUNA

PIASTUN opiekunem 
Pucharu Świata

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun

 W dniach od 3 do 5 listopada 
na torze kolarskim w Pruszkowie, 
odbywała się pierwsza edycja Pu-
charu Świata w kolarstwie toro-
wym w sezonie 2017/2018. PIA-
STUN sprawował kompleksową 
opiekę medyczną nad tymi zawo-
dami.
 W zawodach o Puchar Świa-
ta udział wzięło ponad 300 za-
wodników z 36 narodowych re-

prezentacji i 15 torowych ekip 
zawodowych. To najbardziej pre-
stiżowe wydarzenie w kolarstwie 
torowym, na którym tradycyjnie 
rywalizowali najlepsi zawodni-
cy, z mistrzami świata i mistrza-
mi olimpijskimi na czele. Była to 
pierwsza impreza tak wysokiej 
rangi, która odbywała się w Pol-
sce od mistrzostw Europy w 2010 
roku. Zawody rozgrywane od 3 do 

5 listopada, poprzedzone były in-
tensywnymi trzydniowymi trenin-
gami. Kolarze rozpoczynali ściga-
nie na welodromie jeszcze przed 
południem i walczyli do późnych 
godzin wieczornych. Wszystkie 
konkurencje wzbudzały olbrzy-
mie emocje wśród zgromadzo-
nych kibiców. Wśród dyscyplin 
znalazły się między innymi sprint 
drużynowy i indywidualny, keirin, 
omnium czyli kolarski wielobój, 

na który składają się wyścigi na 
dochodzenie, punktowy, scratch i 
tempo, a także wyścigi indywidu-
alne i drużynowe na dochodzenie 
oraz madison – najbardziej wido-
wiskowa konkurencja torowa.
 Zgodnie z wymogami UCI 
(Międzynarodowego Związku Ko-
larskiego) kompleksowa opieka 
medyczna obejmowała bezpo-
średnie zabezpieczenie zawodni-
ków w trakcie treningów i zawo-
dów, którą prowadziły zespoły 
stacjonarne zlokalizowane na 
płycie toru kolarskiego, specjali-
styczne zespoły wyjazdowe oraz 
profesjonalną kontrolę antydo-
pingową. Dodatkowo zabezpie-
czano także gości i kibiców Pucha-

ru Świata. Istotnym elementem 
opieki było zapewnienie płynne-
go systemu ewentualnych hospi-
talizacji na międzynarodowym 
poziomie dla poszkodowanych, 
łącznie ze stworzeniem możliwo-
ści transportu drogą powietrzną.
Kontrolę antydopingową prowa-
dziło dwóch ekspertów zagra-
nicznych przy udziale dwóch pol-
skich lekarzy i dwóch pielęgniarek 
współpracujących z Polską Agen-
cją Antydopingową oraz wolonta-

riuszy – studentów medycyny.  
 Bezpośrednie zabezpieczenie 
treningów i zawodów prowadzi-
ło 6 lekarzy i 16 ratowników me-
dycznych. Wszystkie działania 
były prowadzone we współpracy 
z wyspecjalizowanymi światowy-
mi agencjami odpowiadającymi 
za określone zagadnienia.
 Stworzenie tak specjalistycz-
nego zespołu obsługującego Pu-
char Świata, było dla PIASTUNA 
wielkim wyzwaniem. Wymagało 
ciężkiej pracy, doskonałej syn-
chronizacji działań, współpracy 
międzynarodowej. 
 Zrealizowano kilka interwen-
cji na miejscu, hospitalizowano 
trzech zawodników, wykonano 34 
badania kontroli antydopingowej. 
 Przedsięwzięcie zakończyło 
się sukcesem. Sprawowana kom-
pleksowa opieka medyczna nad 
Pucharem Świata została wysoko 
oceniona przez UCI (Międzynaro-
dowy Związek Kolarski). 
 Dla polskich kolarzy zawody 
przyniosły także sukces. Repre-
zentacja Polski na Puchar Świa-
ta liczyła 22 kolarzy. W składzie 
znalazło się 9 zawodniczek i 13 
zawodników. Choć nie wszyscy 
faworyci spełnili oczekiwania to 
udało się zdobyć kilka medali. Ju-
styna Kaczkowska zwyciężyła w 
wyścigu indywidualnym na 3 km 
na dochodzenie, Mateusz Rudyk 
zajął drugie miejsce w sprincie, a 
Szymon Sajnok był drugi w kon-
kurencji omnium.     



Każdy rodzic chce, aby jego 
dziecko prawidłowo się rozwijało, 
zdrowo odżywiało oraz korzystało 
jedynie ze sprawdzonych produk-
tów pochodzących od godnych 
zaufania producentów. W cza-
sach, gdzie półki sklepowe ugina-
ją się od zróżnicowanego asorty-
mentu, a reklamy zachęcają do 
kupowania coraz to nowszych, 
ulepszonych wersji produktów, 
wybór tego właściwego staje się 
nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza 
dla młodych rodziców, którzy 
spodziewają się i z niecierpliwo-
ścią oczekują na pojawienia się 
w ich rodzinie małego człowieka. 
Instytut Matki i Dziecka wychodzi 
naprzeciw potrzebom rodziców 
i opiniuje produkty przeznaczo-
ne dla niemowląt, dzieci i kobiet 
w ciąży. Kupując produkty z logo 
Instytutu, masz pewność, że do-
konujesz świadomego i mądrego 
wyboru. 

Działalność opiniodawcza Insty-
tutu zbudowana jest na solidnych 
fundamentach. Jego doświadcze-
nia w zakresie badań sięgają bo-
wiem lat powojennych. Pracownicy 
ośrodka już wtedy przyglądali się 
społeczeństwu, słuchali jego po-
trzeb i znajdowali rozwiązania  
problemów. Tak też rozpoczęła się  
współpraca z przemysłem i opra-
cowywanie receptur produktów 
odpowiadających na najpilniejsze 
potrzeby zdrowotne. Gdy czasy 
się zmieniły, zmieniła się też rola 
Instytutu. Dziś zajmuje się działal-
nością opiniodawczą i związanym 
z nią szeroko rozumianym porad-
nictwem, które idealnie wpisuje się 
w realizowaną od pokoleń misję 

prozdrowotnej edukacji w zakresie 
zdrowia publicznego. 

Opiniowaniem zajmują się 
eksperci Instytutu – pracownicy 
naukowi i praktycy - doświadcze-
ni lekarze specjaliści, pielęgniarki, 
i  położne oraz eksperci medycyny 
wieku rozwojowego, którzy na co 
dzień pracują z małymi pacjentami 
w klinikach i poradniach Instytutu. 
Każda wydana opinia jest efektem 
pracy zespołu złożonego ze spe-
cjalistów z różnych dziedzin, dzięki 
czemu możesz mieć pewność, że 
produkt został przebadany i prze-
testowany pod każdym względem. 
Pozytywna opinia to zatem potrój-
na gwarancja – bezpieczeństwa 

ogólnego, zdrowotnego i rozwojo-
wego. Produkt z Pozytywną Opinią 
jest całkowicie bezpieczny dla Two-
jego dziecka pod względem kon-
strukcji, staranności wykonania, 
jakości czy użytych surowców. Jest 
również dostosowany do etapów 
rozwoju i wspiera jego harmonijny 
rozwój malucha. 

Opiniowanie to proces długofa-
lowy i wymagający zaangażowania 
całego zespołu, podczas którego 
brane są pod uwagę przepisy pra-
wa obowiązujące w Polsce oraz 
w Unii Europejskiej, standardy me-
dyczne i zalecenia, wytyczne kon-
sultantów krajowych, towarzystw 
naukowych oraz dostępne wyniki 
badań naukowych. Po przeanalizo-
waniu dostępnych źródeł następu-
je cześć praktyczna, w której eks-
perci sprawdzają wszystkie ważne 
cechy produktu: jakość wykonania, 
wytrzymałość, konsystencję, za-
pach. Następnie trafia on do badań 
aplikacyjnych i użytkowych z udzia-
łem wykwalifikowanego personelu 
medycznego oraz doświadczonych 
lekarzy specjalistów. W ostatnim 
etapie uczestniczą też wybrani mali 
pacjenci ich rodzice. 

Wyniki prac prezentowane są 
w postaci raportu opinii dokład-
nie opisującego zakres i metodykę 
przeprowadzonego badania. Po-
zytywna opinia jest wydawana na 
okres 3 lat. W tym czasie produkt 
podlega stałej obserwacji. Gdy tyl-
ko pojawiają się jakieś uwagi ze 
strony rodziców – od razu je anali-
zujemy i wyjaśniamy.

 

Długoletnie doświadczenie w 
zakresie prowadzenia prac badaw-
czo – rozwojowych zaowocowało 
między innymi stworzeniem linii 
bezpiecznych, a zarazem optymal-
nych produktów dla populacji 
wieku rozwojowego. Przykładem 
mogą być preparaty witaminowe 
dla kobiet w ciąży, których skład 
jest dopasowany do każdego z try-
mestrów w ciąży. To pierwsze tego 
typu rozwiązanie, które nie tylko 
odpowiada składem etapom roz-
woju dziecka w łonie matki, ale 
i  jest dopasowane do zwyczajów 
żywieniowych Polek.

Każdego dnia Instytut dokłada 
wszelkich starań do tego, aby ro-
dzice byli spokojni o prawidłowy 
rozwój swojego dziecka. Instytut 
daje im to poczucie – wskazując 
odpowiednie produkty, wspierając 
w  codziennych wyborach, udzie-
lając rad w mediach. Teraz zrobił 
krok dalej – stworzył portal Epozy-

tywnaopinia.pl – platformę łączącą 
rodziców i ekspertów w jednym 
miejscu, źródło rzetelnej wiedzy. 

Portal Epozytywnaopinia.pl po-
wstał z myślą o rodzicach, którzy 
poszukują wiarygodnych informa-
cji dotyczących wybierania bez-
piecznych artykułów, zdrowego od-
żywiania i prawidłowego rozwoju 
dziecka. Serwis  to przede wszyst-
kim baza wszystkich produktów, 
które uzyskały pozytywna opinię 
Instytutu Matki i Dziecka oraz źró-
dło wiedzy dotyczącej okresu ciąży 
i rodzicielstwa. W sieci znajduje się 
mnóstwo stron o podobnej tema-
tyce. Celem Instytutu jest jednak 
stworzenie kompendium wiedzy 
dla rodziców, którzy szukają me-
rytorycznych treści na wysokim 
poziomie.  Epozytywnaopinia.pl to 
miejsce, w którym eksperci Instytu-
tu - lekarze, specjaliści i naukowcy 
dzielą się z rodzicami doświadcze-
niem zdobytym w trakcie wielu 
lat opiniowania i zwracają uwagę 
na kryteria, które są stosowane w 
procesie opiniowania. Dzięki temu 
rodzice mogą dokonywać świado-
mych i mądrych wyborów, a  tym 
samym wspierać swoje dzieci 
w harmonijnym rozwoju. 

Wejdź na www.epozytywnaopi-
nia.pl i znajdź wsparcie w podej-
mowaniu mądrych, rodzicielskich 
decyzji.

Co oznacza logo Instytutu Matki i Dziecka na sklepowych produktach?

Bezpieczne produkty, 
świadome wybory

Zaufanie budowane 
od pokoleń

Pozytywna opinia - 
czyli właściwie co?

Proces opiniowania krok 
po kroku

Nowa jakość w 
opiniowaniu

Epozytywnaopinia.pl 
– źródło wiedzy, dzięki 

której rodzicielstwo stanie 
się świadomym i pięknym 
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zdrowie

Aleksandra Świeboda

Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy
Instytutu Matki i Dziecka

ogłoszenie zamówione



„Dziady” Adama 
Mickiewicza 
w Piastowie

Listopad jest miesiącem po-
święconym modlitwom za zmar-
łych. Zapewne większość z nas 
odwiedziła rodzinne nekropolie, 
zapaliła znicze i postawiła kwiaty 
na grobach bliskich.

Dzieci i młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 umożliwiają nam 
przedłużenie czasu zadumy nad 
życiem i uciechami doczesnymi. 
Przygotowują bowiem spektakl 
według scenariusza samego Ada-
ma Mickiewicza - Dziady cz. II. 

Nad reżyserią i scenografią 
czuwają Panie polonistki: Jolanta 
Koboj-Roman i Monika Szuplew-
ska.

Według jednego z opisów, ob-
rzęd Dziadów jest zwyczajem po-
łączonym z zabobonami, praktyka-
mi i zbytkiem bardzo nagannym. 
Święci się więc Dziady w sposób 
skryty w kaplicach lub domach, 
które są blisko cmentarza. Zasta-
wia się stoły rozmaitym jadłem, 
trunkami, owocami, z myślą o wy-
wołanych duszach nieboszczyków. 
Ważnym jest fakt pomieszania 
obrzędów pogańskich z wyobra-

żeniami religii chrześcijańskiej. 
Zbliżenie terminu dnia zaduszne-
go z datą tejże uroczystości (Dzia-
dów) i premierą tego spektaklu to 
z pewnością celowe działanie, by 
zatrzymać nas - chociaż na chwi-
lę - i umożliwić refleksję nad tym, 
co robimy, jak działamy i do czego 
dążymy.

Pierwsze przedstawienie zapla-
nowane jest na piątek - 24 listo-
pada i przewidziane dla uczniów i 
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 
3. Młodzi aktorzy - uczniowie kla-
sy czwartej i siódmej - zapraszają 
wszystkich Piastowian i Gości na 
główne przedstawienie w niedzielę 
26 listopada o godz. 13.00 do kina 
Baśń przy ul. Warszawskiej 24.   Po 
występie czwarto i siódmoklasi-
stów, wolontariusze SP 3 będą, 
przy wyjściu z kina, zbierać pienią-
dze na leczenie młodszej koleżan-
ki - Liwii Papieżyńskiej, uczennicy 
klasy drugiej, chorej na białaczkę 
limfoblastyczną. 

13www.czaspiastowa.plBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład Huberta 
Bojarskiego, będący częścią cyklu Pruskoviana.

W Piastowie zobaczymy jeden 
z najciekawszych filmów tegorocznego 
Festiwalu Filmowego w Gdyni

Pruszków na trasie Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej

Premiera w Baśni: Cicha noc

W sobotę 18 listopada 2017 o 
godzinie 15:00 w Muzeum Dulag 
121 odbędzie się spotkanie z cy-
klu Pruskoviana poświęcone Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej i jej roli 
w rozwoju Pruszkowa. W progra-
mie spotkania wykład Huberta 
Bojarskiego – historyka, muzeal-
nika i znawcy dziejów kolejnictwa 
oraz dyskusja z udziałem publicz-
ności. Zapraszamy serdecznie. 
Wstęp wolny.

Opowieść o „wiedence” jest niero-
zerwalnie związana z losami ludzi. 
W tym z losami nie tylko jej pra-
cowników, ale także pasażerów. 
To kolej wyznaczała nowe stan-
dardy życia lokalnych społeczno-
ści, nadawała tempo rozwojowi 
miast i wprowadzała do małych 
i większych miejscowości nowe 

W swoim debiutanckim filmie 
Piotr Domalewski snuje kameral-
ną, rodzinną intrygę, dla której 
punktem wyjścia jest Wigilia Bo-
żego Narodzenia.

Sceneria polskiej prowincji 
oraz aura tradycyjnego obrząd-
ku świątecznego służą za tło dla 
wielowątkowej, rodzinnej psycho-
dramy. Tytułowa „cicha noc” oka-
zuje się brzemiennym w życiowe 

spojrzenie na szeroki świat. Nie 
inaczej było w Pruszkowie, który 
już od 1845 roku na stałe wpisał 
się w historię kolejnictwa. Pociągi 
stanowiły istotny element dziejów 
Pruszkowa nie tylko za czasów 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej. Odkąd tory kolejowe 
połączyły miasto ze stolicą, stało 
się ono ważnym świadkiem wie-
lu historycznych wydarzeń z po-
ciągiem w roli głównej.  O tych 
wydarzeniach i roli kolei w roz-
woju Pruszkowa opowie Hubert 
Bojarski, który 18 listopada gościć 
będzie w Muzeum Dulag 121 w 
ramach spotkania z cyklu Prusko-
viana.
 Hubert Bojarski – absolwent KUL, 
UKSW oraz UJ. Historyk, muzeal-
nik, współtwórca Muzeum Jana 
Pawła II i kardynała Stefana Wy-

skutki łańcuchem gwałtownych 
wydarzeń, której motorem jest, 
przybywający z zagranicy Adam 
(kolejny porządny występ Dawida 
Ogrodnika).

Piastowskie kino wyświetli 
film w dniu jego ogólnopolskiej 
premiery.

szyńskiego, Muzeum Ordynariatu 
Polowego, konsultant meryto-
ryczny Centrum Turystyki i Infor-
macji w Parku Kulturowym Ossów 
1920 „Wrota Bitwy Warszawskiej”. 
Ma na swoim koncie kilkadziesiąt 
wystaw, wiele artykułów i publika-
cji. Obecnie pracuje w Stacji Mu-
zeum (dawnym Muzeum Kolejnic-
twa), gdzie zajmuje się tematyką 
historii transportu oraz jego wpły-
wu na społeczności lokalne.
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Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

Nadchodzące seanse
Listy do M. 3
Polska / l. 12+

17-19.11.2017 r. 17:00
19:00

100 min.

Cicha noc PREMIEROWO
Polska / l. 14+

24-26.11.2017 r. 17:00
19:00

97 min.

Mikołaj w każdym z nas
Norwegia, b/o

01-03.12.2017 r. 17:00 70 min.

Ach śpij kochanie
Polska / l. 15+

01-03.12.2017 r. 19:00 100 min.



Jesienią, mieniącą się ciepłymi kolo-
rami w promieniach słońca, przyglą-
damy się naszym ogrodom

Nadchodzi zima, a wraz z nią chłody i krótkie dni

W poszukiwaniu 
babiego lata

Kwiaty doniczkowe

Rośliny szykują się do jesien-
nego spoczynku. Przekwitają 
kwiaty na rabatach, opadają liście 
z drzew, dojrzewają ostatnie wa-
rzywa i owoce. Jednak nie jest to 
koniec prac ogrodowych. Jesien-
ny ogród dostarcza nam wielu za-
jęć, które są ważnym elementem 
w  przygotowaniu go do zimowej 
przerwy. 

Od czego tu zacząć?!
Usuwamy chwasty i resztki 

roślin jednorocznych. Przycinamy 
i usuwamy uschnięte części bylin, 
zostawiajac bardziej dekoracyj-
ne kwiatostany, które staną się 
ozdobą jesiennego i zimowego 
ogrodu. 

Usuwamy  wszystkie pędy i li-
ście roślin porażonych choroba-
mi. 

Odcinamy połamane gałęzie 
z drzew i krzewów. 

Wykopujemy dalie, mieczyki, 
begonie i inne kwiaty nie zimują-
ce w gruncie.

Jeżeli rośliny w pojemnikach 
nie wyglądają ciekawie, to usu-
wamy je a ziemię rozsypujemy na 
rabatach. Można też usunąć ro-

Spoglądamy przez okno i tęskni-
my za słońcem, powtarzając…byle 
do wiosny. Rozpoczynamy okres 
grzewczy. Wysoka temperatura i 
niska wilgotność w naszych miesz-
kaniach nie wpływa korzystnie na 
kondycję roślin. Aby nasze kwiaty 
przetrwały do wiosny w  dobrym 
stanie należy przeprowadzać pro-
ste zabiegi pielęgnacyjne. 

Jednym z podstawowych za-
biegów jest dobór odpowied-
niego miejsca, które zapewni 
roślinom jak największą ilość na-
turalnego światła.

Rośliny stawiamy najczęściej 
na parapecie, pod którym jest 
grzejnik, wiec podlewanie staje 
się bardzo ważne. Nie wolno nam 

śliny i w to miejsce przygotować 
dekorację jesienno-zimową z ga-
łązek iglaków, kolorowych pędów, 
wrzosów, owoców i co nam przyj-
dzie do głowy.

Rabaty bylinowe oczyszczone 
zostawiamy do wiosny.

Grządki warzywne po oczysz-
czeniu nawozimy kompostem 
a  następnie przekopujemy i zo-
stawiamy w ostrej skibie aby 
mróz  je rozbił spulchnił.

W październiku sadzimy drze-
wa i krzewy z tzw. gołym korze-
niem.

Kosimy ostatni raz trawnik 
i dokładnie grabimy z liści i resz-
tek, które pozostawione na nim 
powodują gnicie i zamieranie. 
Dobrze jest wykonać aeracje 
trawnika, dostarczyć korzeniom 
powietrza, co wpłynie korzystnie 
na jego wygląd w następnym se-
zonie. 

Grabimy i zbieramy liście, któ-
re mogą nam posłużyć jako ściół-
ka. Pamiętamy, że do ściółkowa-
nia używamy tylko zdrowych liści. 
Wszystkie chore liście i pędy pali-
my lub pakujemy w odpowiednie 
worki, by oddać służbom oczysz-
czającym.

Ściółkowanie i okrywanie ro-
ślin wykonujemy po pierwszych 
przymrozkach. Zbyt szybkie okry-
wanie może niekorzystnie wpły-
nąć na kondycję roślin.

Na samym końcu zamiatamy 
ścieżki, musza dobrze wyglądać 
gdy będziemy po nich spacero-
wać z kubkiem herbaty w ręku 
bądź na nie zerkać z okna przez 
najbliższe kilka miesięcy.

doprowadzić do przesuszenia 
bryły korzeniowej. Sprawdzonym 
sposobem badania wilgotności 
ziemi w doniczce jest sprawdzenie 
palcem. Gdy czujemy, że ziemia 
zaczyna przesychać delikatnie 
podlewamy. W okresie zimowym 
bardziej możemy zaszkodzić rośli-
nom zbyt mokrym podłożem niż 
lekko przesuszonym.

Przesuszone powietrze i wy-
soka temperatura, sprzyjają po-
jawieniu się na roślinach szkod-
ników. Trzeba wtedy spryskać 
rośliny specjalnym preparatem a 
te silnie porażone usunąć. Aby za-
dbać o odpowiednią  wilgotność 
w pomieszczeniach spróbujmy 
ustawić podstawkę z  wodą na 

parapecie lub specjalny pojemnik 
z wodą na grzejniku, podwyższy-
my wilgotność, co sprawi, że my i 
kwiaty poczujemy się lepiej.

Usuwamy przekwitnięte kwia-
ty, wysuszone i uszkodzone li-
ście, natomiast zakurzone liście 
przecieramy wilgotną i miękką 
ściereczką. Nie czyścimy tych liści, 
które pokryte są włoskami (kutne-
rem).

Niektóre rośliny (paprocie, 
skrzydłokwiaty) możemy zraszać. 
Woda do zraszania powinna być 
odstana.

Możemy też raz na miesiąc 
zasilić niewielką dawką nawozu 
rozpuszczonego w wodzie. Nie za-
szkodzi to roślinom lecz dostarczy 
składników odżywczych.

Jeżeli zapewnimy roślinom do-
skonałe warunki w tym trudnym 
dla nich okresie, to możemy być 
pewni, ze nie poniesiemy żadnych 
strat a co więcej, rośliny z wielkim 
impetem wystartują w nowym se-
zonie i będą pięknie zdobiły nasze 
domy.
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Prezentujemy przegląd najważniejszych 
wydarzeń ze świata piastowskiego sportu

Piastowski akcent na... Mistrzo-
stwach Europy!

 Monika Siwołowska (14 l.), na 
co dzień uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Piastowie, akrobaty-
kę trenuje w klubie UTS Akro-Bad 
Warszawa pod okiem Natalii Pi-
róg. Pod koniec września walczy-
ła ze swoimi partnerkami, Julią 
Galusiakowską i Nicolą Hyżyk, w 
Mistrzostwach Europy w akroba-
tyce sportowej. Kwalifikacje na 
tegoroczny czempionat Starego 
kontynentu uzyskały zdobywając 
złoto na Mistrzostwach Polski. 
Niestety, turniej nie okazał się naj-
szczęśliwszy dla młodych zawod-
niczek – trójka odpadła w elimina-
cjach. Wierzymy jednak, że to nie 
był ostatni występ tych zdolnych 
dziewczyn na arenie międzynaro-
dowej!

Niezbyt udany miesiąc MKS-u 
Piast...

 MKS Piast dobrze rozpoczął 
zmagania w Lidze Okręgowej. W 

 O Biegu Niepodległości pi-
saliśmy już na stronie tytułowej 
tego wydania Czasu Piastowa, na-
tomiast spektakularne sukcesy 
PKS Piastovii Piastów opisujemy 
na ostatniej stronie. Warto jednak 
wiedzieć, że to tylko nieznaczna 
część z tego, co w dziedzinie spor-
tu Piastów miał do zaoferowania 
w ostatnim czasie.

pierwszą sobotę października po-
konał KS Ursus II Warszawa 2:0, 
po raz pierwszy w tym sezonie 
nie tracąc w spotkaniu ani jed-
nej bramki. Niestety, późniejsze 
mecze nie zakończyły się tak ko-
rzystnym wynikiem. Piastowianie 
musieli uznać wyższość rywali z 
KS Teresin (1:3), a następnie prze-
grali przed własną publicznością 
z Grom Warszawa (0:2). Miesiąc 
zakończyli meczem z Józefovią Jó-
zefów. Również tym razem rywal 
okazał się zbyt silny (0:4)...

XVIII Olimpiada Niepełno-
sprawnych w Piastowie

Ostatniego dnia września, na te-
renie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, odbyła się Olimpiada 
Niepełnosprawnych. Gościem 
specjalnym był trzykrotny olimpij-
czyk, brązowy medalista Igrzysk 
Olimpijskich w Barcelonie, wio-
ślarz Kajetan Broniewski. Ponad 
osiemdziesięciu zawodników z 
Piastowa oraz okolic brało udział 
w różnych konkurencjach spor-
towo-rekreacyjnych. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni 
medalami, oraz pamiątkowymi 
upominkami Tego dnia każdy był 
zwycięzcą!

Aleksandra Kabała

Barbara Lipieta

Barbara Lipieta

Sportowa jesień

hobby / sport
15www.czaspiastowa.plBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ
NA TRENINGI SIATKÓWKI

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W PIASTOWIE
JEDYNIE 40 ZŁ MIESIĘCZNIE

KONTAKT: +48 533 309 112 lub: tiebreak@piastow.pl
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach? 
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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SIĘ Z NAMI!

Mamy lidera!
Futbolistki Piastovii mistrzyniami 
jesieni 2017 r.
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Na jedną kolejkę przed zakoń-
czeniem rozgrywek II ligi kobiet 
piłkarki Piastovii zapewniły sobie 
tytuł mistrzyń jesieni 2017 r. z 8 
zwycięstwami, 1 remisem i 1 po-
rażką. Taka postawa naszej dru-
żyny jest owocem ciężkiej pracy 
na treningach pod czujnym okiem 
szkoleniowców Jacka Sękowskie-
go i Marcina Bladowskiego, jak 
również efektem trafionych trans-
ferów, dokonanych przez zarząd 
klubu.

Ponadto nasza zawodniczka, 
Monika Wasil, dostąpiła zaszczy-
tu reprezentowania barw Polski 
w Futsalu kobiet w dwumeczu z 
reprezentacją Finlandii. Mecze ro-
zegrane zostaną 18-19 listopada 
w Ostródzie i Lubawie.

Także nasza młoda reprezen-
tantka kadry młodziczek, miesz-
kanka Piastowa Alicja Chrza-
nowska została powołana na 
zgrupowanie reprezentacji Ma-
zowsza, które odbędzie się 15.11 
w Ząbkach. Zdaniem trenerek na-
szej Akademii Piłkarskiej, Katarzy-
ny Janiec  i Mai Zambrzyckiej ma 
duże szanse na zadomowienie się 
w kadrze młodziczek Mazowsza.
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sport
7 Pogoń Zduńska Wola 8 10 12:17

8 KS Jantar Ostrołęka 9 8 11:22

9 Włókniarz Zgierz 9 7 8:24

10 Reso Akademia 2012 Suwałki 9 6 15:35

11 KU AZS UW Warszawa 9 6 6:20

12 KS Teresin Woman 
WYCOFAŁ SIE Z ROZGRYWEK

0 0 0

1 PKS Piastovia Piastów 10 25 25:6

2 Stomil Olsztyn 9 21 25:8

3 UKS Loczki Wyszków 8 17 27:8

4 UKS Ząbkovia Ząbki 9 16 32:15

5 Gosirki Piaseczno 9 16 17:17

6 Wilga Garwolin 9 11 12:18

II liga piłki nożnej kobiet - 
tabela po 10 kolejkach

mistrz rozgrywek - awans do I ligi
wicemistrz rozgrywek - baraż o awans do I ligi
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