
CZAS
CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? PIASTOWA

NR 12 |   LUTY, 2018 r BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI

ISSN 2543-8336NAKŁAD: 5000 szt.

/ czaspiastowa

Jak władze Piastowa walczą ze 
smogiem i jakie są plany dla 
naszego miasta - krótki wy-
wiadz Grzegorzem Szuplewskim

do miejskiego archiwum trafiły 
nowe cenne nabytki

wśród większości pracowni-
ków panuje przeświadczenie, 
że decyzja o skorzystaniu z tego 
urlopu należy wyłącznie do pod-
władnego

Stosunkowo wysokie tempera-
tury oraz nagłe zmiany pogo-
dy, których ostatnio często do-
świadczamy, w  dużym stopniu 
wpływają na nasze zdrowie

W Piastowie rozegrane zostały 
Halowe Mistrzostwa Mazowsza 
piłki nożnej kobiet

Czytaj więcej - str. 8

Czytaj więcej - str. 9

Czytaj więcej - str. 12

Czytaj więcej - str. 4

Czytaj więcej - str. 3

Trzy pytania do 
burmistrza

PAM pomnaża zbiory

Co ma szef do urlopu

Wirus grypy uderza w 
najmłodszych

Szlifując formę

Od grudnia 2014 r. w Piastowie nie ma kasy biletowej Kolei Mazowieckich. 
Od września zeszłego roku nie ma nawet biletomatu

Od czasu rozpoczęcia remon-
tu linii kolejowej nr 447 i urucho-
mienia komunikacji zastępczej 
m.in. na terenie Piastowa, otrzy-
mujemy od naszych czytelników 
sporą ilość oznak niezadowole-
nia. Oprócz komfortu podróży, 
który, łagodnie mówiąc, uważany 
jest przez mieszkańców za dra-
stycznie obniżony, największą 
bolączką okazał się brak możli-
wości zakupu biletu kolejowego 
na terenie Piastowa. 

Nie istnieje tutaj żadna kasa 
biletowa, nie funkcjonuje bileto-
mat. Z kolei w autobusach zastęp-
czych, w których honorowane są 
dokumenty przejazdowe Kolei 

Mazowieckich, nie ma możliwo-
ści zakupu biletu - ani w automa-
cie, ani u kierowcy. Okazuje się, 
że  najbliższym punktem, w któ-
rym możliwe jest nabycie biletu 
KM, jest automat zlokalizowany 
przy dworcu PKP… w Pruszkowie.

Zwróciliśmy się do rzecznika 
prasowego Kolei Mazowieckich 
z prośbą o wyjaśnienie spra-
wy oraz przedstawienie pla-
nów na  zaradzenie kryzysowi 
w naszym mieście. W odpowie-
dzi otrzymaliśmy zapewnienie, 
że spółka ASEC S.A (czyli operator 
biletomatów) jest w trakcie uzy-
skiwania pozwoleń dotyczących 
dzierżawy gruntu oraz dostawy 

energii pod planowany automat 
biletowy w Piastowie. Urządzenie 
ma zostać ulokowane na terenie 
osiedla mieszkaniowego w okoli-
cach przystanku Traugutta (linia 
ZG).

Nie jest jeszcze znana dokład-
na data pojawienia się automatu 
w naszym mieście. Jak przez ten 
czas radzić sobie z brakiem moż-
liwości nabycia biletu?

- Bilety na przejazd pociągami 
Kolei Mazowieckich oprócz kas bile-
towych i biletomatów można nabyć 
za pośrednictwem aplikacji mobil-
nej SkyCash oraz za pośrednictwem 
Systemu Internetowej Sprzedaży Bi-
letów (System IKM) poprzez stronę 

www.bilety.mazowieckie.com.pl. 
– informuje Jolanta Maliszewska 
z biura prasowego spółki Koleje 
Mazowieckie. 

Dla wielu mieszkańców Pia-
stowa takie rozwiązanie to z pew-
nością żadne novum, natomiast 
nie brakuje i tych, dla których ko-
rzystanie z technologii interneto-
wych jest sporym utrudnieniem. 
Mowa tutaj przede wszystkim 
o osobach starszych, mających 
problem z dostępem do sieci czy 
też z obsługą aplikacji, umożliwia-
jących zakup biletu. W tym przy-
padku również możemy oddać 
głos rzecznikowi Kolei Mazowiec-
kich:

- Podróżni, którzy nie mają moż-
liwości skorzystania z elektronicz-
nych systemów sprzedaży biletów 
mogą […] nabyć bilet w przedsprze-
daży w dowolnym punkcie odpraw 
(bilety okresowe 7 dni przed rozpo-
częciem terminu ważności, bilety 
jednorazowe 30 dni przed rozpo-
częciem terminu ważności). 

A zatem powracamy do punk-
tu wyjścia. Jeśli nie mamy dostę-
pu do internetu, w celu nabycia 
biletu Kolei Mazowieckich w dal-
szym ciągu jesteśmy zmuszeni 
pielgrzymować do pobliskiego 
Pruszkowa - przynajmniej dopó-
ki firma ASEC S.A. nie sfinalizuje 
formalności koniecznych do po-
stawienia automatu w Piastowie.

Co z piastowską kasą? w numerze
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Wydarzyło się w Piastowie

Piastów oddał hołd akcji Kutschera

Nauka pływania będzie dotowanaTo był bal!

Tradycyjnie obchody rocznico-
we akcji bojowej „Kutschera” roz-
poczęły się w Warszawie 31 stycz-
nia mszą św. w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego odprawionej 
w intencji żołnierzy Batalionu „Pa-
rasol” i uczestników Akcji Bojowej 
Kutschera. W Alejach Ujazdow-

W ostatnią sobotę karna-
wału w Szkole Podstawowej nr 
3 przy Al.Tysiąclecia 5 odbył 
się Piastowski Integracyjny Bal 
Karnawałowy dla piastowian - 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Sprawni Razem i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Prusz-
kowie. To pierwsze w naszym 
mieście takie wydarzenie, które 
zorganizowane zostało z inicja-
tywy nauczycielek SP 3 PP. Mo-
niki Szuplewskiej i Urszuli Zaor-
skiej. Gospodarzami imprezy 
byli uczniowie - wolontariusze 
szkół: Szkoły Podstawowej nr 
3 i Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. Mickiewicza. Współorga-
nizatorami balu, nad którym 
patronat objął Burmistrz Grze-
gorz Szuplewski, były Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Za  znakomitą współpracę sło-
wa podziękowania należą się: 

Pani Wandzie Przybylak- 
dyrektor MOK i Panu Jerzemu 
Derlatce- kierownikowi MOSiR, 

piastowskich szkół, komandosi 
z Lublińca złożyli kwiaty pod tabli-
cą poświęconą Zbigniewowi Gęsic-
kiemu „Juno”.

Kolejnym punktem obcho-
dów rocznicowych było spotkanie 
w Szkole Podstawowej Nr 5, której 
Zbigniew Gęsicki „Juno” jest patro-
nem. Wśród przybyłych gości byli 
Grzegorz Szuplewski - Burmistrz 
Miasta Piastowa, Zdzisław Brze-
ziński - Członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego, reprezentanci 
Rady Miejskiej w Piastowie, przed-
stawiciele różnych stowarzyszeń 
i organizacji, m.in. Harcerskiego 
Kręgu Seniorów im. Szarych Sze-
regów, Środowiska Żołnierzy Ba-
talionu „Parasol”, Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, żołnierze 
Jednostki Komandosów z Lubliń-
ca oraz dyrektorzy piastowskich 
szkół, Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Przewodniczący Rady Rodziców SP 
5 , rodzice i przyjaciele szkoły.

Spotkanie przebiegało w bar-
dzo ciepłej i serdecznej atmosfe-
rze, której dopełnieniem stał się 
wzruszający występ dzieci i  mło-
dzieży, w którym udział wzięli 
przedstawiciele wszystkich grup 
wiekowych uczniów szkoły - od ze-
rówek po trzecią klasę gimnazjum. 
W programie wykorzystano pięk-
ne teksty literackie skłaniające 

a także Panu Rafałowi Maletce 
z firmy GODAN i harcerzom 
za  pomoc w  dekoracji Sali. 
Opiekę medyczną sprawował 
niezawodny PIASTUN. Gośćmi 
balu, oprócz wymienionych już 
osób byli także: Pan Kazimierz 
Dymek, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, Pan Tomasz 

do refleksji o grozie tamtych dni, 
o wartościach takich jak: Honor, 
Wolność, Miłość Ojczyzny. Wzru-
szyło zebranych wykonanie piose-
nek ”Dziś idę walczyć mamo”, czy  
„Kolęda dla Nieobecnych”. 

Część artystyczną przygotowa-
li: Anita Sklepkowska (reżyseria), 
Ewa Jarocka-Sadowska (opieka 
nad chórem i solistami), Elżbieta 
Jarosińska-Fogo, pani Wioletta Ce-
giełko (dekoracje), Mateusz Mular-
czyk (prowadzenie chóru).

Dziękujemy tym, którzy wzięli 
udział w obchodach 74. Rocznicy 
Akcji i tym samym przyczynili się 
do stworzenia wspaniałej atmos-
fery w Szkole Podstawowej Nr 5 
w Piastowie.

W tym miejscu warto do-
dać, że w przeddzień 74. roczni-
cy tych wydarzeń Rada Miejska 
w  Piastowie parkowi miejskiemu 
przy ulicach St. Kostki, i J. Hallera 
oraz Al. Krakowskiej w Piastowie 
nadała nazwę „Park im. Marii Sty-
pułkowskiej-Chojeckiej „Kamy”, 
która wraz ze Zbigniewem Gę-
sickim „Juno” uczestniczyła w za-
machu na kata Warszawy Franza 

Osiński, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 3 i Radny Rady 
Powiatu Pruszkowskiego oraz 
Pan Piotr Wojtczak, Radny Rady 
Miejskiej w Piastowie i Wice-
przewodniczacy Zarządu Sto-
warzyszenia Nasz Piastów. Zna-
komitą zabawę poprowadził 
wodzirej- Pan Andrzej Zagrodz-
ki. W prezencie dla wszystkich 
uczestników Balu zagrali Bogu-
miła i Denys Ostrovnoi Mariage 
Band.

Impreza została urozmaico-
na zabawą konkursową, w któ-
rej podopieczni Stowarzyszenia 
Sprawni Razem i WTZ mieli grać 
na instrumentach wskazywa-
nych przez wodzireja. Dodat-
kową atrakcją była możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia w foto-
budce. Kilkudziesięciu uczest-
ników balu z entuzjazmem 
przyjęło zapowiedź kontynuacji 
tego wydarzenia i zaproszenie 
do Piastowa na przyszłorocz-
ny II Piastowski Integracyjny 
Bal Karnawałowy. Odbędzie 
się on  w tym samym miejscu 
w ostatnią sobotę karnawału 
2019 r. Do zobaczenia!

Kutscherę w  1944 roku. Z takim 
wnioskiem do Rady zwrócili się 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pia-
stowie (obecnie Szkoły Podstawo-
wej nr 5). W 2007 roku Marii Sty-
pułkowskiej-Chojeckiej przyznano 
tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Piastowa. Zmarła 5 lutego 
2016 roku. Została pochowana 
na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach w Alei Zasłużonych.

W 2018 r. miasto Piastów otrzy-
ma 100 tys. zł na naukę pływania 
dla najmłodszych uczniów. Środki 
na ten cel przyznało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach Pro-
gramu „Umiem pływać”.

Ministerialny program po-
wszechnej nauki pływania jest 
adresowany do uczniów szkół 

skich w Warszawie przy kamieniu 
upamiętniającym miejsce zama-
chu odczytany został list Premiera 
Mateusza Morawieckiego, który 
składał hołd bohaterom tamtych 
dni.

W Piastowie 1 lutego miesz-
kańcy i władze miasta, uczniowie 

podstawowych z klas I – III. Zakła-
da systematyczny i powszechny 
udział dzieci w zajęciach sporto-
wych z zakresu nauki pływania. 
W  Piastowie programem tym ob-
jętych jest 520 uczniów.
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Anna Lorens

Anna Lorens

Julia Krysiak

Nauczycielka SP 5 w Piastowie
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Już wkrótce ruszy rozbudowa sieci światłowodowej 
dla szybkiego internetu w Piastowie

Szybki internet coraz bliżej

Pół roku temu rozstrzygnięty 
został drugi konkurs POPC, w wy-
niku którego Orange Polska zbu-
duje szybkie łącza internetowe 
m.in. w obszarze warszawskim 
zachodnim, a więc także w Piasto-
wie. Przypomnijmy, że jeszcze za-

Czas Piastowa: Jak zaczął się 
nowy rok dla naszego miasta?

Grzegorz Szuplewski: Na 
pewno dynamicznie i bardzo pra-
cowicie. Dzięki uchwale budże-
towej na rok 2018, którą Rada 
Miejska uchwaliła 28 grudnia, 
na ostatniej ubiegłorocznej sesji, 
uzyskaliśmy od początku roku 
możliwość ogłaszania i rozstrzy-
gania przetargów na zadania in-
westycyjne. I wykorzystaliśmy tę 
możliwość. Już wyłoniliśmy wyko-
nawców tak ważnych zadań jak 
budowa filii przychodni zdrowia 
(prace rozpoczęły się na początku 
lutego), termomodernizacji kilku 
obiektów użyteczności publicznej, 
a wkrótce także budowy ścieżek 
rowerowych i rewitalizacji tere-
nów zielonych. Widać więc, że nie-
zwykle ważne jest dobre zaplano-
wanie wydatków inwestycyjnych 
i  ogłoszenie przetargów tak szyb-
ko jak jest to możliwe. Szczególnie 
wobec trudnej sytuacji na rynku, 
z którą mamy do czynienia co naj-
mniej od połowy ubiegłego roku, 
a doświadczyliśmy jej choćby przy 
okazji braku ofert przy poprzed-
nich przetargach np. na budowę 
ścieżek rowerowych.

C.P.: Czego możemy oczeki-
wać w kolejnych miesiącach?

G.S.: Jeśli chodzi o inwesty-
cje, bo zapewne to najbardziej 

sta podpisał umowę, która umoż-
liwi wkrótce rozpoczęcie prac 
projektowych a następnie wyko-
nawstwo. Dzięki temu szkoły już 
w tym roku będą mogły korzystać 
z dostępu do Internetu o przepu-
stowości 100 Mb/s i więcej.

Wspólne działania Miasta Pia-
stowa i Orange pozwolą w ramach 
projektu na doprowadzenie inwe-
stycji tam, gdzie są takie potrzeby 
oraz przyczynią się do skrócenia 
czasu jej realizacji.   

                   
Jeśli chcemy aby  inwestycja 

światłowodowa objęła nasz dom 
lub firmę, musimy wypełnić dekla-
rację dostępną  w siedzibach:

1. Urzędu Miejskiego przy ul. 
11 Listopada 2 i 11 Listopada 8,

2.  Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Warszawskiej 24 i jej 
filii przy ul. Dworcowej1

3.  Przychodni SPZOZ „Piastun” 
przy ul. M.Reja 1.                                                      

Ankieta jest dostępna także 
w internecie pod adresem: http://
www.piastow.pl/aktualnosci-spe-
cjalne-slider/pora-na-szybki-inter-
net-w-piastowie#cnt

Wypełnione i podpisane ankie-
ty należy złożyć w specjalnie ozna-
kowanych urnach w wyżej wymie-
nionych instytucjach do końca 
marca 2018 r. 

informacji meteorologicznych, 
te wszystkie informacje są dostęp-
ne online na stronie www.piastow.
pl. Ale sama wiedza o jakości po-
wietrza, choć ważna, nie wystar-
czy. Wiemy, że  głównym źródłem 
zanieczyszczeń są  nieekologiczne 
paleniska domowe, w  których 
spalane są paliwa niskiej jakości 
lub wręcz – śmieci. Drugie źródło 
zanieczyszczeń to emisja towa-
rzysząca transportowi kołowemu, 
są to spaliny i różnego rodzaju py-
lenia. I kolejne źródło zanieczysz-
czeń to pruszkowska elektrocie-
płownia  opalana konwencjonalnie 
i  emitująca niestety dość dużo 
pyłów. W 2016 roku Rada Miejska 
przyjęła specjalny dokument dot. 
ograniczenia gospodarki tzw. ni-
skoemisyjnej, w którym rozpozna-
ne zostały źródła zanieczyszczeń 
piastowskiego powietrza i opisana 
strategia walki z tym zjawiskiem 
z  jednej strony, a z drugiej stra-
tegia działań na rzecz rozwoju 
ekologicznych źródeł zasilania 
w ciepło i energię elektryczną. Re-
alizując założenia tego dokumentu 
podjęte zostały konkretne dzia-
łania. Są to m.in. program walki 
ze  smogiem poprzez uruchomie-
nie programu dopłat do wymia-
ny pieców węglowych i gazowych 
starej generacji na nowoczesne 
źródła gazowe. Realizujemy sze-
roki program termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej 
z zastosowaniem rozwiązań pro-
ekologicznych (oszczędność ener-
gii i modernizacja źródeł ciepła 
i energii elektrycznej) i systema-

Zebrane w tej formie informa-
cje pomogą określić skalę zapo-
trzebowania na usługi szybkiego 
internetu w Piastowie oraz dopro-
wadzić przyłącza do zaintereso-
wanych mieszkańców i firm bez-
pośrednio do budynku. Z uwagi 
na to, że przyłącza do budynków 
będą wykonane tylko do osób, 
które złożą deklaracje, prosimy 
o ich czytelne wypełnienie i pod-
pisanie. Za budowę sieci światło-
wodowej mieszkańcy nie ponoszą 
żadnych opłat. Środki na ten cel 
ponosi operator Orange Polska 
przy współfinansowaniu UE. 

ZAPRASZAMY do włączenia  
się już dziś do światłowodowej sie-
ci nowej generacji.

Powyższe działanie odbywa 
się w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 
mającego na celu spełnienie wy-
magań Agendy Cyfrowej poprzez 
budowę społeczeństwa informa-
cyjnego i  dostarczenie do 2020 r. 
mieszkańcom Internetu o przepu-
stowości 100 Mb/s (do 50 % go-
spodarstw domowych, a do 100 %  
gospodarstw domowych min. 30 
MB/s).

tycznej wymiany nieekologicznych 
palenisk węglowych na elektrycz-
ne lub gazowe. Wszystkie nowe 
budynki, o których już była mowa 
(przychodnia, domy komunalne, 
przedszkole i obiekty LO) zaplano-
wane są w technologiach wysokiej 
oszczędności energii. W celu ogra-
niczenia ruchu samochodowego 
w mieście od początku tego roku 
przejazd wewnętrznymi liniami 
autobusowymi P1 i P2 jest bez-
płatny dla wszystkich pasażerów. 
Działania proekologiczne to tak-
że systematyczna budowa i mo-
dernizacja nawierzchni ulic wraz 
z budową parkingów – te inwesty-
cje bardzo znacząco ograniczają 
emisję pyłów związaną z komu-
nikacją samochodową. Na koniec 
chciałbym dodać, że nasze miasto 
zgłosiło swój udział w kolejnym 
działaniu konkursowym dot. wła-
śnie ograniczenia niskiej emisji, 
w zakresie zakupu trzech autobu-
sów z napędem elektrycznym (dla 
potrzeb obsługi linii P1 i P2), budo-
wy kolejnych parkingów i centrum 
przesiadkowego w centrum mia-
sta (stacja PKP). Podjęliśmy także 
działania w  zakresie powołania 
klastra energetycznego z założe-
niem budowy instalacji fotowolta-
icznych na obiektach użyteczności 
publicznej, systematycznej wymia-
ny oświetlenia ulicznego i rozpo-
znania zasobów geotermalnych. 
To kompleks działań zmierzają-
cych do poprawy jakości naszego 
środowiska, w tym przede wszyst-
kim – powietrza.

nim rozstrzygnięto drugi konkurs 
POPC, w maju 2017 roku, Miasto 
Piastów i Orange podpisały poro-
zumienie o współpracy w zakresie 
rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego. Teraz, gdy operator uzy-
skał  dofinansowanie w ramach 

interesuje mieszkańców, zapla-
nowaliśmy ich rekordowy zakres 
przeznaczając w budżecie kwo-
tę blisko 49,5 mln złotych. To aż 
34,5% wszystkich wydatków ogó-
łem! Bardzo się cieszę, że dzięki 
zaangażowaniu bardzo wielu pra-
cowników i współpracowników 
naszego urzędu mogliśmy przed-
stawić tak bardzo prorozwojowy 
projekt budżetu, zaakceptowany 
życzliwie przez Radę Miejską, za co 
chciałbym podziękować. Dzięki 
dobrej współpracy możemy na-
prawdę wiele zrobić dla Piastowa. 
A konkretnie? Najkrócej ujmując: 
osiem kolejnych ulic uzyska nową 
nawierzchnię, zbudujemy osiem 
wodociągów, cztery kanały sani-
tarne, rozbudujemy Przedszkole 
nr 4, przeprowadzimy termomo-
dernizację ośmiu budynków uży-
teczności publicznej, przystąpi-
my do rewitalizacji „Willi Millera” 
(w  której znajdą swoją siedzibę: 
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im.Marszałka J.Piłsudskiego i  Hu-
fiec ZHP im.A.Kamińskiego, a także 
miejsce spotkań seniorów) i targo-
wiska miejskiego. Zakończona zo-
stanie ważna inwestycja jaka jest 
budowa domów z mieszkaniami 
komunalnymi, nabierze tempa bu-
dowa przychodni, o której już była 
mowa i rozpocznie się realizowa-
na w formie Partnerstwa Publicz-

programu, uzgodnione wcześniej 
działania nabrały większego tem-
pa. 

W naszym mieście prace 
w  pierwszej kolejności skupią się 
na doprowadzeniu światłowodu 
do piastowskich szkół. Urząd Mia-

no-Prywatnego budowa budynku 
dydaktycznego i hali sportowej 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
A.Mickiewicza z generalnym re-
montem i termomodernizacją 
obecnej, historycznej siedziby tej 
szkoły. Takie mamy plany na ten 
rok.

C.P.: Mamy kłopot z jakością 
powietrza, szczególnie w sezo-
nie grzewczym. Czy jest jakiś 
plan poprawy tej niedobrej sy-
tuacji?

G.S.: Tak, jest taki plan. Oczywi-
ście nie należy oczekiwać jakichś 
spektakularnych efektów, ale pew-
ne działania już zostały podjęte. 
Przede wszystkim mamy precyzyj-
ne dane o stopniu zanieczyszcze-
nia naszego powietrza z dwóch 
stacji pomiarowych – jedna, nale-
żąca do WIOŚ zlokalizowana jest 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 
5 i pracuje już od kilkunastu lat. 
Drugą zakupiliśmy w 2016 roku 
i zainstalowaliśmy na dachu Urzę-
du Miejskiego. Dzięki odczytom 
z  tych stacji pomiarowych mamy 
pełną wiedzę o stopniu zanieczysz-
czenia zarówno niezwykle szkodli-
wymi dla naszego zdrowia pyłami 
PM10 i PM2,5 jak też tlenkami siar-
ki i azotu, oraz o stopniu stężenia 
ozonem. Dodajmy, że  stacja po-
miarowa zlokalizowana na budyn-
ku UM daje wiele dodatkowych 

Urząd Miejski w Piastowie
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artykuł zamówiony

Trzy pytania do burmistrza
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Pierwsza z wymienionych po-
zycji stanowi własność Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Piastowie, 
która w ramach współpracy udzie-
liła naszemu archiwum zgody na 
digitalizację albumów i zamiesz-
czenie ich na oficjalnej stronie 
PAM-u (www.pam.piastow.pl). 
Woluminy przedstawiają koleje 
losu oraz przebieg kariery zawo-
dowej Bronisława Grabowskiego, 
mieszkańca Piastowa i społeczni-
ka. Bogata ikonografia dokumen-
tuje także miasto Piastów na prze-
strzeni jego dziejów oraz ukazuje 
sylwetki osób z  nim związanych, 
zarówno podczas uroczystości jak 
i w dzień powszedni. 

Obecnie trwają zaawanso-
wane rozmowy z zarządem pia-
stowskiej OSP, aby te wspaniałe 

albumy, jak również inne pamiąt-
ki, zostały przekazane w depozyt 
Piastowskiego Archiwum Miejskie-
go, by mogły zostać udostępnione 
mieszkańcom naszego miasta. 

Drugim cennym nabytkiem, 
który został przekazany w depozyt 
PAM przez Pana Jacka Skrzyńskie-
go (za zgodą jego brata, Stanisła-
wa), jest lista osób urodzonych 
w Piastowie w okresie od 9 sierp-
nia do 3 października 1944 r. 
Za dokumentem kryje się historia 
ciężarnych kobiet, pochodzących 
głównie z warszawskiej Woli, któ-
re były wyciągane z transportu 
idącego do obozu przejściowego 
Durchgangslager 121 w Pruszko-
wie. Na szczególny fakt zasługuje 
odwaga osób, które podjęły się 
tego heroicznego zadania, gdyż 

w tym samym czasie na terenie 
posesji przy ul Ogrodowej 32 
(obecnie Bohaterów Wolności 36) 
stacjonowały wojska niemieckie. 
(na sąsiedniej stronie publikujemy 
tekst braci Skrzyńskich, przybliża-
jący ten szczególny epizod z histo-
rii Piastowa).

Zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.pam.piastow.pl 
lub na profil FB: www.facebook.

com/wirtualnemuzeumpiastowa/
Jednocześnie prosimy o po-

moc w poszukiwaniu dokumen-
tów i pamiątek dokumentujących 
dzieje naszego miasta oraz żyjące-
go w nim społeczeństwa. 
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Owocny początek roku Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Pomnażamy zbiory

W ramach zbierania i doku-
mentowania historii naszego mia-
sta, do miejskich zbiorów trafiły 
dwa tomy Pamiątkowego Albumu 
pracy w pożarnictwie mjr. poż. 
Bronisława Grabowskiego oraz Li-
sta położnic z Warszawy, które ro-
dziły w Piastowie przy ulicy Ogro-
dowej 32. 

Daniel Dalecki

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

reklama

Puzzle mają już trzy miesiące

Przyjdź i utwórz z nami Grupę Wsparcia!

Działamy już 3 miesiące. Klu-
czowe było stworzenie przyjaznej 
PRZESTRZENI wśród wszystkich 
mających problemy z  pamięcią 
oraz ich opiekunów i to się udało.

Dalszy etap to zagospodarować 
ten obszar w przemyślany sposób, 
by Wszyscy czuli się dobrze, komfor-
towo i zaopiekowani. To dopiero po-
czątki, dlatego razem wypracowuje-
my model działań, wiele się uczymy.

Nawiązujemy kontakty z osoba-
mi i organizacjami, gotowymi dzielić 
się swoim doświadczeniem i podjąć 
z nami współpracę. Od stycznia pomaga nam terapeutka zajęcio-
wa prowadząc warsztat usprawniający dla zapominających. 

W bieżącym kwartale 2018 r. mamy cztery warsztaty: mu-
zyczno plastyczny, aromatoterapii, zdrowego żywienia, po-
etycko literacki. Odbywamy dwanaście spotkań, w tym sześć 
z gośćmi, takimi jak: prezes stowarzyszenia osób z chorobą Alzhe-
imera, opiekun medyczny, rehabilitant, pracownik socjalny, dusz-
pasterz, podróżnik, artysta malarz. Oglądamy filmy, w tym poświę-
cony demencji. Prowadzimy listę potrzeb i pomysłów. Przez bloki 
tematów, zajęcia warsztatowe, spotkania międzypokoleniowe, 
chcemy zadbać o nasze funkcje poznawcze a także uczynić życie 
mimo licznych kłopotów lżejszym, ciekawszym, przyjaznym. 

Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 10:00-13:00 
w Klubie SM „Tęcza”.

Zapraszamy do współpracy potrzebujących wsparcia jak i chcą-
cych pomóc (od harcerzy po seniorów). 

Więcej informacji można uzyskać w klubie SM „Tęcza”, ul. 
Ogińskiego 14 w Piastowie, nr. kontaktowy.: (22) 723 11 19.

ogłoszenie zamówione
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Pomoc  porodowa dla kobiet udzielana w Piastowie 
w czasie powstania

Za kulisami listy położnic...

 Lista położnic z Warszawy, 
które rodziły w Piastowie przy ulicy 
Ogrodowej 32 jest autentycznym 
dokumentem, ale wymaga uzu-
pełnienia informacjami, które 
lepiej przybliżą okoliczności jego 
powstania. 

My, synowie Barbary Skrzyń-
skiej, zamieszkałej w czasie oku-
pacji przy ulicy Ogrodowej 32  
(obecnie Bohaterów Wolności 36) 
w Piastowie, przekazujemy infor-
macje zapamiętane z przekazów 
rodzinnych i naszych wspomnień 
(w roku 1944 mieliśmy 8 i 4 lata). 
To na nas spoczywa obowiązek za-
chowania  pamięci o dokonaniach 
dzielnych kobiet z Piastowa w cza-
sie Powstania Warszawskiego.

 Od pierwszych dni sierpnia 
1944 roku mieszkańcy Piastowa 
byli świadkami przemarszów  wy-
pędzanej z Woli ludności cywilnej 
do obozu przejściowego Dulag 
w Pruszkowie.  Szli ludzie umęcze-
ni, starzy i chorzy, w większości ko-
biety i dzieci, ze świeżą jeszcze pa-
mięcią o masowych egzekucjach, 
w których może zginęli ich najbliż-
si. Mieszkańcy mijanych w drodze 
do Pruszkowa miejscowości nie 
byli obojętni na cierpienie tych lu-
dzi – pomagano w miarę sił i moż-
liwości. Marsz był szczególnie wy-
czerpujący dla ciężarnych kobiet 
tuż przed porodem. 

 Nasza matka, Barbara Skrzyń-
ska, postanowiła zorganizować 
w swoim mieszkaniu (2 niewielkie 
pokoje, ubikacja i kran z zimną 
wodą na zewnątrz, we wspól-
nym korytarzu) izbę porodową 
dla pędzonych do obozu kobiet. 
Wymagało to od niej wiele wysił-
ku i  zaangażowania, wiązały się 
z tym też duże utrudnienia i wy-
rzeczenia dla całej naszej rodziny.  
Matka była osobą bardzo dzielną 
i z ustalonym systemem wartości, 
w którym pomoc potrzebującym   
była ważniejsza, niż dobro własne. 
W czasie wojny, pozbawiona środ-
ków do życia (mąż oficer zginął 
z  rąk NKWD) w bardzo trudnych 
warunkach samotnie wychowy-
wała czwórkę dzieci. Przekonana 
o słuszności tego, co chce zrobić 
i mimo wątpliwości właścicielki 
domu, pozyskała dla swego planu 
sąsiadkę, położną Walentynę Łu-
bińską oraz pomoc doktora Mie-
czysława Kosińskiego (za zasługi 
dla państwa podziemnego po 
wojnie został uhonorowany ulicą 
swego imienia).

 W warunkach okupacyjnych 

było to spore wyzwanie logistycz-
ne. Sześcioosobową rodzinę ści-
śnięto w małym pokoiku, większy 
oddano rodzącym. Trzeba było 
zdobyć łóżka, pościel, środki czy-
stości, leki i żywność.

Ciężarne kobiety wyprowa-
dzano z maszerującego tłumu 
różnymi metodami – czasem 
wystarczała butelka wódki dla 
strażnika, czasem jego nieuwaga. 
Na  położnicę na ulicy Ogrodowej 
32 czekało łóżko, wytchnienie po 
męczącym marszu (przeszły już 
kilkanaście kilometrów) i ulga, że 
poród odbierze położna, a ona 
i  dziecko będą bezpieczni w nie 
obozowych warunkach.

 W sierpniu i wrześniu 1944 
roku w naszym mieszkaniu cze-
kało na poród, rodziło i wracało 
do zdrowia przynajmniej 12 kobiet 
(tyle zarejestrowano). Urodziło 
się 13 dzieci. Równocześnie w tej 
zaimprowizowanej izbie porodo-
wej przebywały 3 lub 4 położnice. 
Pobyt czasem trwał nawet kilka-
naście dni. Były momenty smut-
ne (dziecko urodziło się martwe) 
i niespodzianka (poród bliźniaczy).  

 Walentyna Łubińska odbie-
rała porody, ale niewątpliwie naj-

więcej obowiązków miała Barba-
ra Skrzyńska – organizację izby, 
obsługę rodzących, zapewnienie 
żywności przy tak skąpych przy-
działach kartkowych chleba i bu-
raczanej marmolady. Oczywiście 
pomagali inni dobrzy ludzie.

Obie organizatorki izby, Wa-
lentyna Łubińska i Barbara Skrzyń-
ska, robiły to bezinteresownie, 
obowiązek pomocy bliźnim wyni-
kał także z ich głębokiej religijno-
ści.

 O trudnym życiu kobiet w cza-
sie wojny napisano już wiele, lecz 
ciężarne kobiety, wypędzone z do-
mów w czasie powstania warszaw-
skiego, przeżywały istną gehennę. 
Dobrze, że chociaż niektóre z nich 
zaznały azylu na ulicy Ogrodowej 
32 w Piastowie.

Być może takich społecznych 
punktów pomocy było na trasie 
przemarszu więcej.

O dalszych losach położnic 
i ich dzieci nic nie wiemy.

Dzieci  wtedy urodzone mają  
dzisiaj 73 lata.

Stanisław i Jacek

synowie Barbary Skrzyńskiej
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 Już niedługo, jeszcze trochę 
i przyjdzie Ona! Wyczekana, wytę-
skniona: Wiosna! Dni będą coraz 
dłuższe, cieplejsze. Wszystko za-
cznie budzić się do życia. Pojawią 
się zielone listki na drzewach, pta-
ki będą radośnie ćwierkać a koty… 
Koty zaczną się marcować. Pod 
naszymi oknami, balkonami, w ko-
mórkach i na opuszczonych dział-
kach rozpoczną się kocie koncerty. 
Niedługo potem urodzą się kolej-
ne malutkie, puchate kociaki.
 Małe jest piękne. I takie słodkie. 
Ale życie takiego maleństwa nie 
jest ani piękne ani słodkie.
  Jeden kot plus kot jeden równa 
się siedem, a tak naprawdę to na-
wet kilkanaście kotów..
 Dzika lub przydomowa kotka 
może okocić się dwa a nawet trzy 
razy w roku, wydając na świat kil-
kanaście kociąt, ale pierwszy rok 
przeżyje tylko 1 lub 2. Albo żaden. 
Giną rozszarpane przez  psy, kuny, 
potrącone przez samochód, w wy-
niku kociego kataru albo przez 
okrucieństwo ludzi. W poprzed-

nim roku do lecznicy przywieziono 
miesięcznego kociaka znalezione-
go w reklamówce na środku ulicy. 
Innym razem trafiły do nas kociaki 
zamknięte przez przypadek na ty-
dzień w piwnicy.
 Co robić? Jak można zapobiec 
takim sytuacjom?
 Przede wszystkim sterylizacja 
(a tak naprawdę kastracja) kotek  
jest najbardziej skutecznym i hu-
manitarnym sposobem na zapo-
bieganie rozmnażaniu i tym sa-
mym bezsensownemu cierpieniu, 
śmierci kociąt oraz ich bezdomno-
ści. Ponadto wykastrowana kotka 
nie zapadnie na bardzo niebez-
pieczną dla jej życia chorobę: ro-
pomacicze. Nie będzie też włóczyć 
się i bić z innymi kotami. 
 Zdarza się, że w ogrodzie czy 
na sąsiedniej działce nie wiadomo 
skąd pojawia się kotna kotka. Czę-
sto takie kotki żyją sobie i kocą się 
na potęgę w naszym sąsiedztwie. 
Wszyscy je dokarmiają, głaszczą 
ale gdy przyjdzie do zaopiekowa-
nia się, leczenia czy zabrania na 
zabieg okazuje się, że kotka nie 
ma właściciela. Taką kotkę wolon-
tariusze TOZ w Piastowie złapią 
i  zawiozą do kastracji (trzeba tyl-
ko zadzwonić pod nr 501 330 517 
i zgłosić sytuację). 
 Czasem słyszymy, że ta kot-
ka i  tak nie da się złapać. Tak na-
prawdę każdy kot da się złapać. 
Potrzeba tylko trochę cierpliwości, 
czasem trochę więcej niż trochę. 
TOZ w  Piastowie dysponuje spe-
cjalnymi klatkami i siatkami do ła-
pania kotów. Nasi doświadczeni 

wolontariusze nawet w ciągu kilku 
minut mogą złapać kotkę. Jedyny 
warunek, to by kotka nie była tego 
dnia karmiona. Po tygodniu, już 
wykastrowana, wraca na miejsce 
bytowania, lub trafia do nowego 
domu. 
 Kiedy kotka jakoś za bardzo na-
jedzona nagle schudnie a w jakimś 
zacisznym miejscu usłyszymy ci-
chutkie miauczenie to znaczy, że 
kotka nie była za bardzo najedzo-
na. Szybka reakcja zapobiegnie 
przeniesieniu maluchów w inne 
miejsce, gdzie trudniej będzie je 
złapać. Im wcześniej kociak do-
stanie się pod opiekę człowieka 
tym lepiej będzie oswojony, ufny 
i szybciej znajdzie nowy dom. Kie-
dy pod opiekę TOZ trafiają kociaki 
3-4 miesięczne ich oswojenie gra-
niczy cudem, jest trudne zarówno 
dla zwierzęcia jak i dla wolontariu-
szy. 
 TOZ w Piastowie zwraca się 
więc z prośbą do wszystkich 
mieszkańców o zgłaszanie dzikich, 
bezdomnych i przydomowych ko-
tek. Kotka zostanie złapana, wyka-
strowana i odwieziona na miejsce. 
Pamiętajmy, że nasze betonowe 
podwórka i szczelnie zamykane 
na zimę piwnice nie są natural-
nym środowiskiem kotów. Tylko 
dzięki naszej współpracy te śliczne 
kuleczki, które w zgodzie z naturą 
urodzą się tej wiosny, będą miały 
szansę przeżyć.

Karolina Bojarowska

artykuł zamówiony

Co robić gdy widzimy kota lub psa kręcącego się 
w okolicy? 
- zapytać osoby, które mogą tam mieszkać czy wiedzą coś o tym zwierza-
ku, czy ma opiekuna. 

- zgłosić: 
* kota, a przede wszystkim kotkę - TOZ (tel. 501 330 517, 533 062 928).
* psa - Urząd Miasta (tel. 22 770 52 46), 
Policja (w sobotę, niedzielę i po godzinach pracy Urzędu; tel. 22 723 64 47), 
Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Pies (tel. 784 402 660),

Jak można pomóc?
- Zgłaszając kotki bezdomne, dzikie, dokarmiane przez nas lub przez 
sąsiadów.  

- Wrzucić pieniążek do puszki, które znajdują się w następujących punk-
tach:
• Sklep spożywczo-przemysłowy „SYLWIA”, 
 ul. Sienkiewicza 51, Piastów;
• Sklep zoologiczny „APORT”, 
 ul. E. Orzeszkowej 55A lok. U1, Piastów;
• Sklep monopolowy „Kormoran”, 
 ul. Dworcowa 14, Piastów;
• Sklep spożywczy „Delikatesy Źródełko”, 
 ul. Piotra Skargi 24, Piastów,
• Sklep zoologiczny „APISTO”, 
 ul. Lwowska 8, Piastów. 

- Wpłata na konto Oddziału TOZ w Piastowie:
67 8931 0003 0734 9135 2000 0001, ul. Bema 2 lok. 11, 05-820 Piastów

- Przekazać 1% podatku: 
KRS 0000154454, Cel szczegółowy 1%, Oddział w Piastowie.

- Przekazanie karmy jak najlepszej jakości 
(ponieważ bezdomniaki jedzą rzadko - raz na 2 dni) 

Przyłącz się do TOZ Oddział w Piastowie! 
Tam ciągle brakuje rąk do pracy. Nawet jeśli nie masz żadnych zwierza-
ków, ale nie jest Ci obojętny ich los możesz pomóc! Możesz szukać fundu-
szy, organizować eventy, pisać ciekawe artykuły do gazet i na stronę TOZ, 
podejmować tematy i dyskusje na forach internetowych. Zapraszamy!

TOZ instruuje jak postępować w obliczu wiosennych 
kocich koncertów

Jeden plus jeden równa się... siedem!
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Piastów - Oddział
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

TOZ Oddział w Piastowie

reklama



W chwili wybuchu II wojny światowej Piastów 
liczył niespełna 10 tysięcy mieszkańców. Osób 
narodowości żydowskiej żyło tu zaledwie kilkana-
ście stanowiąc niewiele ponad jeden promil całej 
społeczności ówczesnej gminy. Jakże różna była to 
sytuacja w porównaniu z sąsiednim Pruszkowem, 
nie mówiąc już o stolicy.  W przedwojennym Prusz-
kowie Żydzi stanowili ponad 6% ogółu mieszkań-
ców mając własną gminę wyznaniową z rabinem  
i domem modlitwy. Gdy w 1940 roku Niemcy utwo-
rzyli w Pruszkowie getto, znalazło się w nim blisko 
półtora tysiąca Żydów (Pruszków liczył w 1939 roku 
27 tys. mieszkańców). Narastająca fala niemieckiej 
przemocy wobec Żydów, a szczególnie przystąpie-
nie do realizacji zbrodniczego planu całkowitej ich 
eksterminacji nazwanego Akcją Rheinhardt wiąza-
ło się z budową obozów zagłady i wywożeniem do 
nich mieszkańców likwidowanych gett. Największe 
obozy śmierci Żydów to Auschwitz-Birkenau, Tre-
blinka, Sobibór, Majdanek, Bełżec. Nazwy, które 
budzą grozę do dziś…

Getta różniły się stopniem odizolowania od „aryj-
skiej strony”, dzielnic zamieszkałych przez Polaków, 
poprzez otaczanie ich wysokim murem, zasiekami 
z drutu kolczastego, a w innych przypadkach tylko wy-
znaczaniem obszaru, którego Żydom nie wolno było 
przekraczać. Od jesieni 1941 roku za wyjście z getta, 
ukrywanie się po „aryjskiej stronie”, a także udzielanie 
Żydom pomocy – schronienia lub choćby doraźnego 
wsparcia – groziła kara śmierci. 20 stycznia 1942 roku 
podczas konferencji w willi przy Am Grossen Wannsee 
pod Berlinem, w której uczestniczyli m.in. szef Głów-
nego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i protektor Czech 
i  Moraw Reinhard Heydrich, szef Gestapo Heinrich 
Müller oraz ekspert ds. deportacji Adolf Eichmann, 
doprecyzowano plan „ostatecznego rozwiązania kwe-
stii żydowskiej” w Europie, czyli całkowitej zagłady Ży-
dów w obozach śmierci. Plan ten realizowano w Ge-
neralnym Gubernatorstwie pod kryptonimem „Akcja 

Reinhardt”. O wyborze ziem polskich na miejsce masowej eksterminacji 
zdecydowały względy praktyczne – tutaj mieszkało najwięcej Żydów, te-
rytorium oddalone było od linii frontu, a szlaki komunikacyjne pozwala-
ły na sprawne przetransportowanie do obozów śmierci Żydów z państw 
okupowanych przez III Rzeszę lub będących pod jej wpływami w całej 
Europie. Likwidację gett, czyli masowe wywózki Żydów do obozów za-
głady, rozpoczęto 16 marca 1942 roku, kiedy z lubelskiego getta wysła-
no do obozu w Bełżcu transport 1600 osób. Pod pretekstem kierowania 
do pracy przymusowej na wschodzie, Żydzi wywożeni byli pociągami do 
obozów w Chełmnie nad Nerem, Auschwitz-Birkenau i do czterech obo-
zów zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa – Bełżca, Sobibo-
ru, Treblinki oraz na Majdanek. Wywożeni ludzie niemal do końca drogi 
nie zdawali sobie sprawy, że jadą na śmierć, która dokonywana była w 
komorach gazowych. W wyniku Zagłady, do lata 1944 roku, zginęło 6 
mln Żydów europejskich, spośród których blisko połowę stanowili Żydzi 
polscy.                       

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/zydzi-ukrywajacy-sie/zydzi-w-ukryciu/.
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Piastowscy Sprawiedliwi
Żydzi, którym udało się uniknąć zamknięcia w getcie szukali 

bezpiecznego schronienia. Jak wiadomo, za pomoc im udzie-
loną w  Polsce, jako jedynym okupowanym przez Niemców 
kraju, groziła kara śmierci. I wielu Polaków zapłaciło najwyż-
szą cenę  za solidarność okazaną prześladowanym Żydom. 
Pomimo tego bardzo wielu innych nie wahało się tę szlachet-
ną pomoc nieść. Byli wśród nich także mieszkańcy Piastowa. 
Co ciekawe i ważne, liczba Żydów, którzy znaleźli dzięki nim 
bezpieczne schronienie kilkakrotnie przewyższała liczbę Ży-
dów mieszkających tu przed wojną.  Poznajmy kilka niezwy-
kłych historii, które wydarzyły się w naszym mieście w tam-
tym czasie… 

1) Antoni i Helena Michalscy mieszkali przed wojną w Pia-
stowie pod Warszawą przy ul. Sowińskiego 6. Antoni był mon-
terem maszyn rolniczych oraz tokarzem. Pracował w Polskich 
Zakładach Optycznych. W 1931 r. urodził im się syn Sławomir. 
Wraz z rozpoczęciem kampanii wrześniowej Antoni został ewa-
kuowany na wschód. Helena zawiozła syna do rodziny w Warsza-
wie, mieszkającej przy ul. Świętojerskiej 12, gdzie chłopiec przeżył 
oblężenie stolicy. Po kapitulacji Warszawy, został odebrany przez 
matkę i powrócił do Piastowa, gdzie rozpoczął naukę w szkole 
powszechnej. Pobierał też prywatne lekcje niemieckiego, często 
służąc rodzicom za tłumacza, szczególnie w  kontaktach z nie-
mieckimi żołnierzami. 

Wedle danych z powojennej karty rejestracyjnej w Komitecie 
Żydowskim Tola i Albert mieszkali przed wojną w Warszawie przy 
ul. Grochowskiej 191. Po przeniesieniu do getta warszawskiego 
zamieszkali przy ul. Smoczej 21. Wedle wywiadu udzielonego 
w 2014 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich przez syna Michal-
skich Sławomira, matka Toli, Milka, zmarła w getcie warszawskim 
i została pochowana w  piwnicy. W kwietniu 1943 r., tuż przed 
wybuchem powstania w getcie warszawskim Tola zbiegła z getta 

warszawskiego i zwróciła o pomoc do polskiego znajomego 
– Mieczysława Wróbla, który był felczerem w ambulatorium 
kolejowym działającym przy stacji Warszawa Gdańska.  Wró-
bel – kuzyn Michalskiej – umieścił kobietę początkowo u in-
nego krewnego – Romana Górki na Grochowie. Ten nie mógł 
jej ukrywać, ale poprosił o pomoc Helenę. Michalscy odbyli 
naradę rodzinną, w której uczestniczył ich syn i postanowili 
przyjąć Tolę pod swój dach. Kobieta przyjechała do Piastowa 
z włosami ufarbowanymi na blond i została przedstawiona 
jako kuzynka rodziny. „W zdenerwowaniu Perhydrolem ro-
biła sobie włosy, więc poparzone ręce miała, bo chciała jak 
najszybciej być blondynką”, wspomina Sławomir Michalski. 
Według Sławomira Tola była już wówczas w ciąży. Wkrótce 
dołączył do niej jej mąż Jakub (Albert), który posługiwał się 
dokumentami na nazwisko Szwejkowski.  „Szwejkiem się bar-
dzo interesował, jemu się bardzo podobała ta powieść, więc 
wymyślił sobie, że nazywa się Szwejkowski”, relacjonuje Sła-
womir. Ze względu na swój tzw. zły wygląd, został przywie-
ziony do Piastowa w mundurze kolejarza i zabandażowaną 
twarzą pod pozorem bólu zębów. Tola zaczęła posługiwać się 
imieniem Genowefa. Pracowała jako krawcowa i w ten spo-
sób pomagała rodzinie Michalskich. 18 października 1943 r. 
w mieszkaniu Michalskich urodziła syna Kazimierza. W po-
rodzie pomagała Helena Michalska i Mira, Żydówka, która 
ukrywała się wraz z córką Jolantą u Józefy Dąbrowskiej (zm. 
1951) – matki Michalskiej w Piastowie, przy ul. Kopernika 6.

Michalscy ukrywali Szwejkowskich, mimo że do sąsied-
niego mieszkania wprowadzili się czterej niemieccy ofi-
cerowie. Albert udawał obłożnie chorego, siedział skulo-
ny za fotelem, ukrywając dziecko pod kocem i trzymając 
dłoń na jego ustach. Tylko nocą wychodził do ogrodu.                                                                                                            
Po wyzwoleniu w styczniu 1944 r. Szwejkowscy mieszkali 
krótko w Warszawie przy ul. Grenadierów 39. Tam też zare-
jestrowali się w Komitecie Żydowskim w 1945 r., a następnie 
wyjechali do Łodzi, gdzie najprawdopodobniej rozwiedli się. 
W 1948 r. Tola wyszła za mąż za Jakuba Hampla, który stracił 
w Zagładzie żonę i troje dzieci. Jakub adoptował Kazimierza. 
W 1949 r. urodziła im się córka Lidia. Tola prowadziła pra-
cownię krawiecką, zaś jej mąż wydawał prasę w jidisz. Za-
pewne w 1957 r. wyjechała z rodziną do Francji. (…) Rodzi-
na Michalskich pozostała w kontakcie korespondencyjnym 
z Tolą, która rozpoczęła starania o przyznanie Michalskim 
tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w 1967 roku. 
Sławomir był na ślubie córki Toli, odwiedzał jej matkę w Pa-
ryżu. Po śmierci żony, Antoni ożenił się ponownie. Sławomir 
przez wiele lat pracował jako pilot Polskich Linii Lotniczych 
LOT. W wywiadzie w MHŻP Słowomir podsumował motywa-
cję swoich rodziców:  „Po prostu ludzka sprawa. No trzeba, 
bo ludzie cierpią”. W 1999 r. Instytut Yad Vashem podjął de-
cyzję o przyznaniu Antoniemu i Helenie Michalscym tytułu 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

/https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-rodzina-michalskich
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W „Księdze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratu-
jący życie podczas Holocaustu”, (red. naczelny Izrael Gutman, 
Kraków 2009, s.197) znajduje się krótki zapis biograficzny na-
stępującej treści:                                                                                                                                  

Gorzkowska Henryka. Była działaczką „Żegoty”. Udzielała 
schronienia Żydom w swoim mieszkaniu w Piastowie. Pomogła 
Henrykowi Rose, Jerzemu i Balbinie Perskim i Józefowi Macieje-

wiczowi. W styczniu 1944 
r. została aresztowana 
przez gestapo za pomoc 
Żydom. Po przesłuchaniu 
na Pawiaku przewieziono 
ją do Ravensbruck, gdzie 
doczekała końca wojny. 
Henryka Gorzkowska zo-
stała uhonorowana tytu-
łem Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata w 1976 r.

Henryka Gorzkowska była bliską współpracowniczką 
Ireny Sendlerowej. Pomagała jej w ratowaniu żydow-
skich dzieci z warszawskiego getta. W lipcu 2010 roku 
otrzymała za swoją działalność Krzyż Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski przyznany jej przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego 9 stycznia 2009 r. 

W 2011 r. ukazała się niezwykła książka pt. „Ocalałem 
z Treblinki”, zawierająca wstrząsające wspomnienia 
Jechiela Rajchmana, więźnia getta w Pruszkowie, 
Warszawie i Ostrowie Lubelskim, obozu zagłady 
w  Treblince, uczestnika buntu więźniów w tym obozie 
i  jednego z niewielu ocalałych uciekinierów z niego. 
Jechiel Rajchman ocalał dzięki pomocy Polaków, 
a  szczególnie Wacława Jarosza, mieszkańca Piastowa, 
znajomego z czasów przedwojennych. Warto przeczytać 
wspomnienia Jechiela Rajchmana, którego fragment  
życiorysu podajemy za Wikipedią. 

Jechiel Rajchman urodził się w tradycyjnej rodzinie żydow-
skiej, prawdopodobnie posługującej się na co dzień językiem 
jidysz. Był najstarszym dzieckiem Efraima i Chawy z domu 
Danzinger Kron. Miał pięcioro rodzeństwa: braci Mojszego 
(Mońka) i Icchoka oraz siostry Racę, Rywkę (Rebekę) i Rachelę 
(Ruszkę).W wieku 16 lat był zmuszony podjąć pracę zarobkową 
ze względu na trudną sytuację materialną rodziny. Rok póź-
niej zmarła jego matka. Na temat tego okresu w życiu Rajch-
mana istnieje stosunkowo niewiele informacji. Wiadomo je-
dynie, że pracował w przemyśle włókienniczym. Jego kariera 
w tej branży rozwijała się szybko, gdyż w momencie wybuchu 
II wojny światowej prowadził już własne przedsiębiorstwo.                                                                                                              
Wkrótce po rozpoczęciu niemieckiej okupacji Jechiel wraz 
z siostrą Rywką opuścił Łódź i przeniósł się do Pruszkowa, 
gdzie prawdopodobnie miał nadzieję uzyskać pomoc od 
swoich polskich partnerów biznesowych (październik 1939). 
Przez pewien czas oboje mieszkali w pruszkowskim getcie, 
lecz po upływie kilku miesięcy uległo ono likwidacji, na sku-
tek czego rodzeństwo zostało rozdzielone. Rywka wraz z in-
nymi z kobietami i dziećmi została przesiedlona do getta 
warszawskiego, podczas gdy Jechiel trafił do obozu pracy 
zorganizowanego przez Niemców na terenie Zakładów Na-
prawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie.                                                                                                                               

2) W czasie okupacji niemieckiej rodzina Kaczorowskich 
mieszkała w Piastowie koło Warszawy. Nastoletni Bohdan praco-
wał jako mechanik w fabryce w pobliskim Pruszkowie. To głównie 
on utrzymywał rodzinę. Był żołnierzem Armii Krajowej. W maju 
1942 r. siostra Bronisławy Kaczorowskiej, Maria Salmonowicz, 
poprosiła krewnych o ukrycie 4-letniej Żydówki, Krysi Szrajer, cór-
ki znajomej. „Bierzemy Krysię, sprawa załatwiona… Nic nie po-
trzeba płacić, tu jest tak: ojciec, matka, ja, trzy osoby, to jeszcze 
dziecko, czwarta się wyżywi, jakoś będzie.” – wspomina swoje sło-
wa Bohdan Kaczorowski. Dziewczynka mieszkała z Kaczorowski-
mi do końca wojny i była 
traktowana jak członek 
rodziny. Przedstawiali 
ją jako daleką krewną. 
Dzięki fałszywej metryce 
i „aryjskiemu wyglądowi” 
poruszała się swobodnie 
po domu i miasteczku. 
Niemcy w czasie rewi-
zji nie domyślili się jej 
prawdziwej tożsamości.                                                                                                           
Kiedy po dziecko przy-
jechała matka, Kaczo-
rowskim ciężko się było 
rozstać: „Myśmy się tak przyzwyczaili do tej Krysi. To było takie 
naprawdę dziecko. Żal, trudno to. Trudno było to potem przeżyć. 
Tej Krysi tak nam brakowało, jak oni wyjechali. Ojcu też, a mnie 
szczególnie brakowało tej Krysi.” – opowiada Bohdan Kaczorow-
ski. 

/Ewa Opawska, wrzesień 2010 ; https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-rodzina-
-kaczorowskich/
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Jesienią 1941 obóz został zlikwidowany, a Rajchman wraz z po-
zostałymi więźniami trafił do getta warszawskiego. Tam ponow-
nie połączył się z siostrą. W owym czasie warunki bytowe w getcie 
były już tragiczne, a jego mieszkańcy masowo umierali na skutek 
głodu i chorób. W tej sytuacji Rajchman postanowił opuścić sto-
licę. Udało mu się wraz z siostrą przedostać do getta w Ostrowie 
Lubelskim, gdzie przebywali do jesieni 1942, utrzymując się z wy-
przedawania posiadanych rzeczy.

7 października 1942 Niemcy przystąpili do likwidacji ostrow-
skiego getta. Kilkuset najbardziej niedołężnych Żydów zostało 
zamordowanych na miejscu. Pozostałych, w liczbie ponad 3000, 
deportowano do obozów zagłady. 10 października transport, 
w którym znajdowali się Rajchmanowie, dotarł do obozu w Tre-
blince. Jeszcze tego samego dnia Rywka zginęła w komorze gazo-
wej wraz z większością Żydów z Ostrowa. Jechiel uniknął natych-
miastowej śmierci, gdyż w trakcie „selekcji” podał się za fryzjera.                                                           

Początkowo Rajchman był więziony na terenie tzw. dolne-
go obozu (strefa przyjęć), gdzie zajmował się sortowaniem rze-
czy zrabowanych przez Niemców zamordowanym Żydom oraz 
pracował w komandzie „fryzjerów”, obcinających włosy kobie-
tom kierowanym do komór gazowych. Po pewnym czasie został 
przeniesiony do „górnego obozu” (strefa masowej eksterminacji), 
gdzie trafił najpierw do komanda tragarzy zwłok, a następnie 
do komanda „dentystów”, zajmujących się wyrywaniem złotych 
zębów zagazowanym. Był świadkiem kaźni dziesiątek tysięcy 
Żydów eksterminowanych w Treblince, bestialstw dokonywa-
nych przez poszczególnych członków załogi, a także działań po-
dejmowanych przez Niemców w celu zatarcia śladów zbrodni.                                                                                                               
Mimo głodu, nieustannego bicia i zarażenia tyfusem Rajch-

man zdołał przetrwać 
w obozie niemal 10 
miesięcy. Uczestniczył 
w  buncie więźniów Tre-
blinki (2  sierpnia 1943), 
w trakcie którego uda-
ło mu się uciec z obozu. 
Po ucieczce z Treblinki 
Rajchman wraz z  grupą 
współwięźniów ukrywał 
się przez pewien czas 
w okolicznych lasach. 
Po  kilku tygodniach po-
stanowił jednak odłączyć 
się od grupy i zaryzyko-
wać samotną podróż do 
Warszawy. Korzystając 

z pomocy napotkanych po drodze Polaków dotarł do pod-
warszawskiego Piastowa, gdzie mieszkał jego polski przyja-
ciel, Wacław Jarosz. Zaopatrzył on Rajchmana w fałszywe 
„aryjskie” dokumenty (wystawione na nazwisko pracownika 
kolei, Henryka Romanowskiego). 

Przez następny rok Rajchman ukrywał się w różnych miej-
scach na terenie Warszawy, Pruszkowa i Piastowa. Kilka 
miesięcy przebywał w mieszkaniu swojego przedwojennego 
partnera w interesach, ukrywając się czasem przez 18 go-
dzin w schowku urządzonym pod jego łóżkiem. Po wybu-
chu powstania warszawskiego Rajchman wyszedł z ukrycia. 
Zgłosił się na ochotnika do Zgrupowania „Chrobry II”, gdzie 
nie przyjęto go jednak ze względu na brak broni i przeszko-
lenia wojskowego. Ostatecznie trafił do oddziałów cywilnych 
PPS, gdzie zajmował się gaszeniem pożarów, ratowaniem 
zasypanych itp. 

Po upadku powstania postanowił pozostać w mieście. 
Wraz z trójką Żydów i Polką ukrył się w schronie skonstru-
owanym w wypalonym budynku pomiędzy ulicami Pańską 
i Śliską. Podobnie jak wielu innych „robinsonów warszaw-
skich” ukrywał się w ruinach do momentu wyzwolenia War-
szawy w styczniu 1945 roku. 

Po zakończeniu wojny Rajchman powrócił do Łodzi, gdzie 
dowiedział się, iż z całej rodziny przeżył tylko jego młodszy 
brat, Moniek. Poślubił Lilę Kleiman i podjął pracę jako dyrek-
tor jednej z fabryk włókienniczych. Wstąpił do Koła Byłych 
Więźniów Treblinki, składał zeznania przed Główną Komisją 
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, a także uczestniczył 
w wizjach lokalnych na terenie dawnego obozu zagłady. 

/Jechiel Rajchman – Wikipedia, wolna encyklopedia.htm/
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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

Studnie, tel. 601 231 836

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

USŁUGI

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

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

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Profesjonalny montaż klimatyzacji, tel: 696 04 40 04

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

NIERUCHOMOŚCI 
W PIASTOWIE

komunikaty / ogłoszenia
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Podczas rozliczania rocznego podatku dochodowego z fiskusem, 
zachęcamy Państwa do przekazania 1 % swojego podatku dla organiza-
cji pożytku publicznego, które działają na rzecz mieszkańców Piastowa 
(OPP) – jako przejaw lokalnej demokracji bezpośredniej.

1% dla OPP z Piastowa

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Piastów - KRS 0000268913 - 
cel szczegółowy Hufiec Piastów

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PIVOT” - KRS 0000224845

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko w Piastowie - KRS 
0000134684 - cel szczegółowy Ognisko w Piastowie

Stowarzyszenie „MOŻESZ” na Rzecz Psychoprofilaktyki 
i Rozwoju Dzieci i Młodzieży - KRS 0000124097

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Piasto-
wie - KRS 0000154454 - cel szczegółowy Oddział w Piastowie 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło 
Pruszków - KRS 0000163347 - cel szczegółowy Koło Pruszków

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki - 
KRS 0000005726

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Pruszkowie - KRS 0000173414



Kacowe nie zawsze dopuszczalne

Co ma szef do urlopu

 Choć przepisy Kodeksu pracy 
wydają się być w tym zakresie dość 
jednoznaczne, w praktyce kwestia 
korzystania przez pracowników 
z urlopu na żądanie - żartobliwie 
nazywanym przez pracodawców 
kacowym – budzi spore kontro-
wersje. Zaobserwować można, 
że wśród większości pracowników 
panuje przeświadczenie, że decy-
zja o skorzystaniu z tego urlopu 
należy wyłącznie do podwładnego, 
zaś szef nie ma w tym przypadku 
nic do powiedzenia. Tymczasem, 
sytuacja nie jest tak oczywista, 
a spory na tym tle często znajdują 
swój finał w sądzie.

 Zgodnie z kodeksem pracy, 
pracodawca jest obowiązany 
udzielić na żądanie pracownika i w 
terminie przez niego wskazanym 
nie więcej niż 4 dni urlopu w każ-
dym roku kalendarzowym. Pra-
cownik – chcąc skorzystać z  tego 
uprawnienia – musi zgłosić żąda-
nie udzielenia urlopu najpóźniej 
w dniu jego rozpoczęcia. Co do za-
sady, wniosek może zostać złożo-
ny w dowolnej formie, na piśmie, 
emailem, czy też np. telefonicz-
nie. Nie wymaga on także żadne-
go uzasadnienia. Warto również 

zwrócić uwagę – co także jest czę-
sto mylnie interpretowane przez 
pracowników – że urlop ten nie 
stanowi dodatkowych dni wol-
nych, a jedynie przysługuje w ra-
mach ogólnego wymiaru urlopu. 
Jeżeli więc np. podwładny wy-
korzystał w danym roku w  pełni 
urlop wypoczynkowy, nie będzie 
on mógł skorzystać w tym roku 
z urlopu na żądanie.

 

 W orzecznictwie sądowym 
wskazuje się, że firma nie w każ-
dym przypadku musi udzielić 
podwładnemu omawianego wol-
nego. Może zdarzyć się bowiem 
sytuacja, gdy szef – ze względu 
na szczególne okoliczności – nie 
wyrazi na to zgody. Przykładowo, 
Sąd Najwyższy w wyroku z 28 
października 2009 r. (sygn. akt II 
PK 123/09), wskazał, że podwład-
ny nie może rozpocząć urlopu 
na żądanie do czasu, gdy praco-
dawca nie wyrazi na to zgody, tj. 
nie udzieli mu takiego wolnego. 
Obowiązek udzielenia urlopu 
na  żądanie – zdaniem SN – nie 
jest bezwzględny, a firma może 
odmówić żądaniu podwładnego 
ze względu na szczególne oko-
liczności, które powodują, że jej 

zasługujący na ochronę wyjąt-
kowy interes wymaga obecności 
pracownika w pracy. 
 Wszystko zależy od okolicz-
ności. Nie da się abstrakcyjnie 
wskazać, kiedy konkretnie firma 
może zabronić pracownikowi 
skorzystania z urlopu na żąda-
nie. W każdym przypadku należy 
zbadać okoliczności danej spra-
wy. Zasadniczo, w nagłych, loso-
wych przypadkach pracodawca 
powinien udzielić podwładnemu 
takiego urlopu. Wydaje się nato-
miast, że inaczej można ocenić 
sytuację, gdy np. większość kadry 
zgłasza jednocześnie takie żąda-
nie w celu np. zrobienia na złość 
szefowi bądź np. pracownik chce 
skorzystać z tego uprawnienia 
w  momencie gdy jego nieobec-
ność w danym dniu spowoduje 
duże utrudnienia w funkcjono-
waniu firmy. Warto uczulić pra-
cowników, że zbyt dowolne i nie-
uprawnione skorzystania z prawa 
do urlopu na żądanie może mieć 
dla pracownika negatywne skut-
ki, nie wyłączając – w poważniej-
szych przypadkach – zwolnienia 
dyscyplinarnego.

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalista prawa pracy

Co mówią przepisy

Szef nie musi się zgodzić
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 Według raportu NIZP-PZH 
w drugiej połowie stycznia zareje-
strowano ponad 165 tysięcy przy-
padków zachorowania i podejrze-
nia zachorowania na grypę, z tego 
blisko połowa dotyczyła dzieci 
do 14 roku życia. 
 Epidemiolodzy najwięcej za-
chorowań na grypę spodziewają 
się zarejestrować w lutym. Anali-
zując tegoroczną sytuację należy 
zwrócić uwagę, że wzrost zachoro-
wań będzie dotyczył  także małych 
dzieci. Do około 6 miesiąca życia 
niemowlęta chronione są przed 
wirusem grypy przez przeciwciała 
matki, które dostają się do organi-
zmu dziecka wraz z mlekiem matki 
oraz przez łożysko w trakcie ciąży. 
Dzięki przeciwciałom maluszek 
jest odporny w pierwszych miesią-
cach życia na te choroby, na które 
przeciwciała wytworzyła matka. 
Ilość przeciwciał matki w  orga-
nizmie dziecka z czasem maleje, 
ustępując miejsca przeciwciałom 
tworzonym przez młody orga-
nizm. Jednak początkowo słabo 
spełniają swoją funkcję ochronną, 
dlatego niemowlęta mogą zarazić 
się grypą od dorosłych lub star-
szych dzieci. Wirus grypy wnika 
do  organizmu przez śluzówkę 
nosa oraz jamę ustną. Wystarczy, 
aby zainfekowana osoba nachyliła 
się nad dzieckiem i wypowiedziała 

kilka słów, kichnęła lub odkaszlnę-
ła w jego pobliżu, a do powietrza 
dostanie się wirus gotowy zakazić 
dziecko. Malec może zarazić się 
grypą również przez kontakt z za-
infekowanymi przedmiotami, dla-
tego w profilaktyce grypy tak waż-
ną kwestią jest wzmożona higiena 
i częste mycie rąk. Typowe objawy 
grypy u dzieci to:

- gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza,
- kaszel,
- katar, zatkany nos,
- apatia,
- senność,
- brak apetytu,
- biegunka,
- wymioty.

 Wystąpienie powyższych ob-
jawów wymaga niezwłocznej 
konsultacji lekarskiej i podjęcia 
leczenia objawowego. Grypa nie-
sie bowiem ryzyko poważnych 
powikłań: zapalenia płuc i oskrzeli, 
zakażenia meningokokowego, za-
palenia ucha środkowego i innych, 
dlatego w przypadku małych dzie-
ci (do 3 roku życia) leczenie grypy 
niejednokrotnie wymaga hospita-
lizacji. 

 Dlatego w sezonie zwiększo-
nej zachorowalności na grypę nie 

zabieraj dziecka do żłobka, klubu 
malucha czy innych dużych sku-
pisk ludzi. Wirusem grypy można 
zarazić się nie tylko od chorych, ale 
również od osób, u których objawy 
jeszcze nie wystąpiły. Małe dzieci 
wydalają wirusa nawet na  kilka 
dni przed pierwszymi objawami. 
Dlatego ogranicz wizyty gości oraz 
pilnuj, aby przed zbliżeniem się 
do  maluszka umyli ręce. Zasta-
nów się również nad szczepionką 
przeciw grypie dla całej rodziny. 
Wprawdzie nie uchroni przed 
wszystkimi szczepami wirusa, ale 
złagodzi i skróci czas choroby oraz 
zapobiegnie poważnym kompli-
kacjom. Decyzję o ewentualnym 
zaszczepieniu dziecka podejmij 
wspólnie z lekarzem rodzinnym. 
W sezonie 2017/2018 w Polsce do-
stępne są dwie szczepionki prze-
ciw grypie: VaxigripTetra i Influvac. 
W skład szczepionek przeciw gry-
pie wchodzą trzy lub cztery wirusy 
grypy. Trzy wirusy to:  

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus, 
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus, 
B/Brisbane/60/2008-like virus.

Cztery wirusy grypy to: 

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus, 
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus,
B/Brisbane/60/2008-like virus, 
B/Phuket/3073/2013-like.
 

Skuteczność szczepienia przeciw-
ko grypie jest uzależniona od wie-
lu czynników. Jeżeli jednak doj-
dzie do zakażenia wirusem grypy 
u  osoby, która była szczepiona, 
zakażenie to będzie miało prze-
bieg bezobjawowy lub też objawy 
będą łagodne, a powikłania pogry-
powe nie wystąpią. Według WHO 
(Światowej Organizacji Zdrowia) 
nie ma terminów wskazujących 
do kiedy możemy się szczepić, 

jednak zwłaszcza osoby z grup 
podwyższonego ryzyka powin-
ny się zaszczepić przed sezonem 
grypowym, jak tyko szczepionka 
jest dostępna w aptece. Osoby 
nie zaszczepione mogą zaszcze-
pić sią zgodnie nawet wtedy gdy 
stwierdzamy wzrost zachorowa-
nia na  grypę. W Polsce szczyt za-
chorowania na grypę przypada 
między styczniem, a marcem. Na 
szczepienie nie jest za późno na-
wet w marcu.

Stosunkowo wysokie temperatury oraz nagłe zmia-
ny pogody, których ostatnio często doświadczamy, 
w dużym stopniu wpływają na nasze zdrowie

Wirus grypy uderza w najmłodszych

Trening przygotowawczy 

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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 28 lutego 2018 r. o godzinie 18., 
w przeddzień Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych za-
praszamy na spotkanie z dr Toma-
szem Łabuszewskim zatytułowane 
Wolność i Niezawisłość – historia 
żołnierzy powojennego podziemia 
niepodległościowego.
 Podczas wykładu dr Tomasz Ła-
buszewski przybliży dzieje antyko-
munistycznej organizacji Wolność 
i Niezawisłość działającej w Polsce 
od 2 września 1945 do 1952 roku. 
Organizacja powstała na bazie roz-
wiązanej w 1945 roku Delegatury 
Sił Zbrojnych na Kraj, a jej dzia-
łaniami kierowali byli oficerowie 

 Muzeum Dulag 121 i Książnica 
Pruszkowska zapraszają na  spo-
tkanie z Janem Eljaszewiczem 
– pruszkowianinem, byłym więź-
niem obozu Dulag 121 i autorem 
książki Moje Wczoraj. Spotkanie 
odbędzie się 24 lutego o godz. 15. 
w Muzeum Dulag 121.
 Pan Jan Eljaszewicz przeżył Po-
wstanie Warszawskie na Górnym 
Czerniakowie. Jego ojciec brał 
udział w walkach powstańczych, 
natomiast on jako dziecko, razem 
z mamą, ukrywał się w czernia-
kowskich piwnicach. Po upadku 

Armii Krajowej. Organizacja pro-
wadziła zarówno opór czynny jak 
i bierny. Wykorzystywała zbrojne 
oddziały podziemia niepodległo-
ściowego oraz całą gamę środków 
propagandowych zmierzających 
do uwolnienia Polski od sowieckiej 
okupacji i komunistycznych rzą-
dów. Z tego też powodu komuni-
styczne UB dążyło do jej rozbicia. 
Członkowie Zarządu Głównego IV 
Komendy WiN, razem z jego pre-
zesem ppłk. Łukaszem Ciepliń-
skim zostali aresztowani w 1947 
roku  przez funkcjonariuszy UB, a 
następnie po śledztwie i pokazo-
wym procesie skazani na śmierć. 

powstania zostali przepędzeni 
na  Dworzec Zachodni, skąd prze-
wieziono ich do obozu w Pruszko-
wie. Po 5 dniach pobytu w Dulagu 
121 zostali przetransportowani do 
szpitala w Grodzisku Mazowiec-
kim, a na początku 1945 r. wraz 
z nim  ewakuowani. W okolicach 
Tomaszowa Mazowieckiego uda-
ło im się uciec i dostać do rodziny 
w Milanówku. Swoje wspomnienia 
Pan Eljaszewicz spisał w książce 
„Moje Wczoraj” wydanej w 2017 r.
 Muzeum Dulag 121 i Książnica 
Pruszkowska zapraszają na spo-

Wyrok wykonano 1 marca 1951 
roku. W 2011 roku dzień 1 marca 
został ustanowiony Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. 
 28 lutego o godz. 12 Muzeum 
Dulag 121 organizuje również spo-
tkanie dla pruszkowskich szkół 
ponadpodstawowych, podczas 
którego wykład pt.: Żołnierze wy-
klęci – historia żołnierzy podziemia 
niepodległościowego 1944-1956 wy-
głosi dr Mariusz Bechta.

tkanie autorskie, podczas którego 
opowie on o  swoich wojennych 
losach, pobycie w obozie Durch-
gangslager 121, a także o  zaan-
gażowaniu w budowę pomni-
ka upamiętniającego więźniów 
pruszkowskiego obozu.

historia żołnierzy powojennego podziemia 
niepodległościowego

Spotkanie autorskie z panem Janem Eljaszewiczem – 
pruszkowianinem i byłym więźniem obozu Dulag 121

Wolność i Niezawisłość 

Moje wczoraj
Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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     Aby cieszyć się dobrym samo-
poczuciem, instynkt podpowiada 
nam, abyśmy wprowadzili do na-
szych mieszkań zieleń, która ma 
wszechstronny wpływ na nasze 
zmysły. Oddziałuje przez kolor, 

zapach, kształt a także aurę, po-
prawiając nasze samopoczucie. 
Wszyscy wiemy, ze rośliny to na-
turalne filtry, które potrafią neu-
tralizować szkodliwe substancje, 
pobierając je z otoczenia za pomo-

Ze względu na klimat, charakter naszych 
zajęć, ale też z wyboru, coraz więcej 
czasu spędzamy w pomieszczeniach.

Barbara Lipieta
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cą aparatów szparkowych (małych 
otworów w liściach) w czasie pro-
cesu oddechowego. Jak wszyscy 
pamiętamy z lekcji biologii, rośliny 
pod wpływem światła, pochłaniają 
dwutlenek węgla z otoczenia i wy-
dalają tlen, tak dla nas niezbędny. 
To proces fotosyntezy. Część tok-
syn wsiąka  w ziemię i jest absor-
bowana przez korzenie. Rośliny 
potrafią też jonizować powietrze. 
Jony ujemne są niezbędne do do-
brego samopoczucia człowieka. 
Gdy jony dodatnie (uboczny pro-
dukt cywilizacji) biorą górę, wtedy 
odczuwamy pogorszenie nastroju, 
rozdrażnienie, suchość w ustach, 
a nawet przewlekłe stany zapal-
ne. To, jak się czujemy, zależy w 
dużej mierze od powietrza jakim 
oddychamy. Jednak nasze domy 
często zbudowane i wykończone 
są materiałami wydzielającym róż-
ne, szkodliwe związki i substan-
cje.  najczęściej spotykane:
- formaldehyd stosowany jest wie-
lu gałęziach przemysłu, także ko-
smetycznym
- benzen, to tworzywa sztuczne, 
farby, lakiery i kleje,
- ksylen, lakiery i środki konserwa-
cji drewna,
- toluen, to środki czyszczące, far-
by a nawet perfumy, 

- amoniak, to środek do czyszcze-
nia i wywabiania,
- styren, to tworzywa sztuczne,
- trichloroeten, to rozpuszczalniki.
      Tworzone przez nas kompo-
zycje z roślin, to doskonała pomoc 
w  oczyszczaniu pokojowego po-
wietrza. Oto kilka propozycji naj-
bardziej znanych i lubianych.
  Pierwszą propozycją są papro-
cie. Pamiętamy je jako akcent de-
koracyjny obok telewizora. Nie bez 
powodu! Paprocie są uniwersal-
ne. Pochłaniają emitowane przez 
urządzenia szkodliwe promie-
niowanie. Neutralizują szkodliwe 
substancje z farb, mebli, tkanin, 
nawilżają powietrze i produkują 
przy tym tlen. 
   Sansewieria, to roślina, którą pa-
miętamy ze szkolnych parapetów. 
Jest to wyjątkowa roślina, gdyż 
produkuje tlen w nocy, więc może 
gościć w naszych sypialniach. Jest 
bardzo odporną rośliną, z którą 
poradzą sobie wszyscy. Oczyszcza 
z formaldehydu i benzenu.
   Piękny i niezawodny skrzydło-
kwiat, niweluje szkodliwe związki 
chemiczne: aceton, benzen, for-
maldehyd. Wydziela dużo wilgoci.
   Fikus, którego liście są trujące, 
to  oczyszczacz z formaldehydu, 
który jest substancją silnie aler-

genną, wywołującą podrażnienia 
i uczulenia.
   Filodendron, uwolni nas od for-
maldehydu, benzenu i amoniaku.
   Aloes, to roślina bardzo ceniona 
za jej zalety lecznicze. Do tego alo-
es oczyszcza powietrze z formal-
dehydu, produkuje tlen i nawilża 
powietrze także w nocy.
   Zielistka ma tą zaletę, że jest 
bardzo wydajna w oczyszczaniu 
i może to robić przy małej ilości 
światła. Usunie wszędobylski for-
maldehyd i styren.
   Dracena upora się z formaldehy-
dem, ksylenem, toluenem, benze-
nem, trójchloroetylenem (składni-
kiem rozpuszczalników)
      Tworząc  własne fabryki czyste-
go powietrza, stawiajmy na rośliny 
o dużych i cienkich liściach. To one 
wyparowują więcej wody i tworzą 
przyjemny mikroklimat, w którym 
czujemy się zrelaksowani. Wiemy 
też, ze przebywanie w otoczeniu 
zieleni zmniejsza poziom stresu, 
jak i łagodzi objawy przemęczenia. 
Warto się z nią zaprzyjaźnić, gdyż 
dostarcza nam szeroko pojętego 
ukojenia.

Zielone filtry

 Marcin Styczeń jest postacią 
nietuzinkową, niezwykle wszech-
stronną w podejmowanych działa-
niach. Świetnie odnajduje się jako 
wokalista, gitarzysta, kompozytor, 
autor tekstów, dziennikarz oraz 
lektor. Jego głos znamy z telewizji 
(pracował m.in. dla TVN, BBC, AXN, 
LOTTO). Choć jest stosunkowo 
młody (40 lat), zdążył wydać już 9 
albumów i 3 single. W swojej ka-
rierze muzycznej współpracował 
m.in. z Markiem Napiórkowskim 
i Ernestem Bryllem
 Szesnastego marca Marcin 
Styczeń wystąpi w piastowskim 
MOK-u, gdzie zaprezentuje swój 
najnowszy projekt, Lubię gadać z 
Leonardem. To interpretacje 11 wy-

branych kompozycji Leonarda Co-
hena, wybrane z trzech ostatnich 
płyt, jakie kanadyjski bard wydał 
przed śmiercią. Wszystkie pieśni 
zostały przełożone na język polski 
przez Marcina Stycznia.
 Bilety można nabyć w kasie 
MOK-u lub za pośrednictwem 
strony www.tiketto.pl. Koszt bile-
tów: 20 zł w przedsprzedaży oraz 
30 zł w dniu koncertu.

W marcu zagości Styczeń

Lubię gadać z Leonardem

Najbliższe seanse w Baśni
Barbie: Delfiny z magicznej wysypy
USA / b/o dubbing   

23-25.02.2018 r. 17:00 63 min.

Atak paniki
Polska / l. 14

23-25.02.2018 r. 19:00 100 min.

Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska
Niemcy / Australia / b/o dubbing

02-04.03.2018 r. 17:00 85 min.
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sport

W Piastowie rozegrane zostały Halowe Mistrzostwa 
Mazowsza piłki nożnej kobiet

Szlifując formę

3 lutego rozegrane zostały 
Halowe Mistrzostwa Mazowsza 
kat. open. Łącznie w rozgrywkach 
udział wzięło 12 zespołów. Piasto-
via rozgrywała swoje mecze w gru-
pie B.

Wyniki:

Piastovia - Mazovia: 1:1 
(bramka Ania Goś)
Piastovia - AKS Zły: 3:2 
(bramki Ania Grudzińska, Beata Chapska, 
Aneta Dąbrowska)
Piastovia - GOSiRki Piaseczno: 2:2 
(bramki Beata Cabaj, Paula Należyta)

Wyniki grupowe pozwoliły 
na awans do ćwierćfinałów i poje-
dynek z pierwszoligowym zespo-
łem KS Raszyn. Mecz zakończył się 
naszą porażką 1:2 i odpadnięciem 
z dalszych gier. 

Seniorki ostatecznie zakończy-
ły turniej na 6 miejscu. 

Tydzień później Piastovia wzię-
ła udział w turnieju halowym or-
ganizowanym przez zespół UKS 
Ząbkovia Ząbki, gdzie zajęła drugie 
miejsce. Nagrodę dla najlepszej 

bramkarki rozgrywek odebrała 
Kinga Rosłonek z Piastovii. 

Był to już ostatni etap przygo-
towań do rundy wiosennej bieżą-
cego sezonu. 
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