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Pomaganie ma moc
fot. Shutterstock

Wywiad z Burmistrzem
Trzy pytania do burmistrza
Grzegorza Szuplewskiego.

Wesołych Świąt!

Czytaj - str. 3

Jarmark w Piastowie
fot. Shutterstock

Piastów ma to do siebie, że choć wciąż ma dziury w drogach, to
serca są tu pełne. Ludzie pomagają sobie nawzajem. Znamy swoich
sąsiadów i mówimy im dzień dobry, pilnujemy, żeby psy i koty
miały dach nad głową, a jeśli ktoś znajdzie się w poważniejszych
opałach - zaraz rusza akcja pomocowa.

w numerze

Redakcja oraz Wydawca Czasu Piastowa życzą Państwu radosnych, rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Serdeczne życzenia kierujemy do naszych Czytelników,
Partnerów, wytrwałych Współpracowników, Przyjaciół oraz do
wszelkich życzliwych nam ludzi.

W ostatnich dniach Piastowskie
Archiwum Miejskie przeżyło
prawdziwą rewolucję.
Czytaj - str. 7

Bezpieczny prezent
W ferworze przedświątecznych
obowiązków często zapomina
się o najważniejszym – bezpieczeństwie.

Redakcja Czasu Piastowa

Lodowisko otwarte!

I ty Możesz
Chyba najbardziej znaną
piastowską organizacją jest
stowarzyszenie Możesz, które
- jak samo się określa - dzia-

leków i rehabilitację, kupujemy
sprzęt dla osób niepełnosprawnych i fundujemy wyjazdy sanatoryjne - czytamy na stronie
„Możesza”. 			
Stowarzyszenie jest obecne
w szkołach i przedszkolach,
organizuje słynne już „Ciastko
z bajką”, ale także „Dzień Dziecka Bożego”, „Ligę mieszkańców” czy „Świetliki”. Każdego
roku jest coraz więcej darczyńców.
Dokończenie - str. 2

Maciej Chudkiewicz
reklama

Czytaj - str. 10

fot. Urząd Miejski w Piastowie

ła na rzecz psychoprofilaktyki
i rozwoju dzieci i młodzieży.
Funkcjonuje już od 2002 r., ale
najbardziej dynamiczny rozwój przeżywa od około 12 lat.
Do dziś działa jako organizacja
pożytku publicznego. Przez te
wszystkie lata Możesz potrafiło
nie tylko znaleźć sponsorów na
pomoc dla swoich podopiecznych, ale także zorganizować
sprawny system wsparcia dla
piastowskich potrzebujących.
Od początku funkcjonowania do
chwili obecnej wspieramy dzieci
przewlekle chore poprzez zakup

Lodowisko przy MOSiR (Al.
Tysiąclecia 1) zaprasza od godz.
10.00 do 21.00. W dni powszednie do godz. 15.00 piastowskie
dzieci nie płacą za wypożyczenie
sprzętu. W godzinach późniejszych wypożyczenie łyżew przez
dzieci i dorosłych wynosi 5 zł (bez
ograniczeń czasowych).
Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.

Czytaj - str. 6

Nowa ekspozycja PAM-u

redakcja@czaspiastowa.pl

Grudzień miesiącem pomagania. Choć cały rok warto pamiętać o pracy na rzecz swoich
bliskich, to właśnie grudzień
jest tym miesiącem, w którym
najmocniej pomagamy. Tym,
kiedy chcemy podzielić się tym
co mamy. Choćby to nie było
wiele.

Czyżby początek nowej miejskiej
tradycji?

Kolędowanie Nadziei
Jak co roku w ostatnią sobotę
grudnia Muzeum Dulag 121 zaprasza na wyjątkowe bożonarodzeniowe warsztaty dla całej
rodziny.
Czytaj - str. 13

Złote Medalistki
z Piastowa
Agnieszka Boćkowska i Marta
Kaczmarczyk z Piastovii zostały
Mistrzyniami Europy w Futsalu!
Czytaj - str. 15
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fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

kronika miejska

Dokończenie ze str. 1

O sens pomagania zapytałem Mariusza Walczaka, wiceprezesa stowarzyszenia Możesz.

Maciej Chudkiewicz: Dlaczego zaangażowałeś się w działanie na rzecz potrzebujących?
Mariusz Walczak: W Stowarzyszeniu działam od początku

jego aktywności. Byłem jednym
ze szczęśliwców, którzy znaleźli
się w grupie założycielskiej. Zaangażowałem się z prostej przyczyny – cała grupa, która zebrała się przy tej organizacji miała
i ma podobne wartości, cele,
wrażliwość i spójną wizję działania dla społeczności lokalnej,
mieszkańców. Stowarzyszenie
stało się zgodnie z założeniami skutecznym narzędziem do

udzielania pomocy osobom będącym w szczególnej potrzebie,
poszukującym wsparcia w leczeniu, rehabilitacji ale także
integrującym społeczność, zachęcającym do działania, odpowiadającym na nasze małomiasteczkowe potrzeby. Możesz
pokazuje, że „można”, że mamy
powody do satysfakcji z życia
w tym mieście do którego przypięto łatkę sypialni Warszawy.
M.C.: W samym stowarzyszeniu są chyba jedni z najbardziej
aktywnych mieszkańców Piastowa?
M.W.: Stowarzyszenie skupia niesamowite indywidualności, które wzajemnie nakręcają
się do działania, chociaż często
realizujemy bardzo różne programy. Po 12 latach trochę dojrzeliśmy, nabraliśmy doświadczenia, ale wciąż mamy nowe
motywacje do dalszej aktywności. Cele i założenia nadal są aktualne, lista potrzeb także wcale
nie maleje. W akcje pomocowe
angażuję się nie tylko z uwagi na górnolotne dewizy: chęć
udzielania pomocy, wrażliwość
na cudzą krzywdę. Zwyczajnie
lubię działać, wspierać projekty
do których mam przekonanie.
Ta aktywność mi pomaga, przynosi satysfakcję i buduje bardzo
wartościowe, społeczne relacje.

Wreszcie sądzę, że potrafię to
robić, wiem jak bo po drodze
trafiłem na dobrych nauczycieli
– w domu, w piastowskich szkołach oraz w samym Stowarzyszeniu i wspierających je instytucjach.
M.C.: Dlaczego działasz akurat w Piastowie?
M.W.: W Piastowie żyję od
dziecka, to miejsce, w którym
się wychowałem i od początku
ciągnęło mnie do aktywności
społecznej. Na „własnym podwórku” najszybciej można się
przekonać, że swoim działaniem masz wpływ na otoczenie,
na jego zmiany, poprawę. Drażni cię to, co widzisz w telewizji,
w krajowych mediach? Spróbuj
tutaj trochę inaczej, zobacz, że
można, szukaj pozytywnych rozwiązań, podobnie myślących ludzi. To miasto ma sens i widzę,
że wierzy w to bardzo duża grupa osób działających w różnych
organizacjach. Lokalnie nie
działa przecież tylko „Możesz”,
ale kilka innych stowarzyszeń,
grup, które z roku na rok rosną
w siłę.
M.C.: W jaki sposób każdy
z nas może pomóc, poza oczywistym wsparciem finansowym?
M.W.: Tych sposobów i form
pomocy może być bardzo wiele.
Sądzę, że warto zacząć rozma-

wiać o lokalnych potrzebach
w naszych domach, przy rodzinnym stole. Zacząć pokazywać lokalnym malkontentom, których
także nie brakuje, że w naszym
mieście działa wiele organizacji,
że wiele osób stara się aby było
lepiej. Zacznijmy właśnie od takiej małej promocji w naszym
najbliższym otoczeniu. Pomyślmy nie tylko komu przekazać raz
w roku 1 procent z podatków,
ale w jaką akcję prowadzoną
przez szkoły czy stowarzyszenia
warto się zaangażować. A może
lokalna świetlica potrzebuję kogoś, kto raz na tydzień zajrzy
pomóc dzieciom odrobić lekcje? A może jeśli tak nie mogę
pomóc, to spróbuję raz na jakiś
czas ufundować smaczny obiad
dla tej grupy maluchów? W wielu miejscach przestańmy narzekać. Wielu rzeczy nikt za nas nie
zrobi, musimy zrobić to sami.
Będzie świetnie jak z czasem
słowo „musimy” zmieni się w
„chcemy”, „możemy”. Możesz.
Będziemy wracać do piastowskich organizacji i rozmawiać z ludźmi, którzy je tworzą.
Kolejne pokażemy już w następnym numerze.
Maciej Chudkiewicz

reklama

mat. Urząd Miejski w Piastowie

Karta Mieszkańca Piastowa

Mieszkańcy Piastowa od 3
grudnia mają możliwość otrzymania Biletu Metropolitalnego,
będącego jednocześnie „Kartą
Mieszkańca Piastowa”. Zainteresowanie tą spersonalizowaną kartą wśród piastowian jest
duże. Po tygodniu działania

Punktu Obsługi „Karty Mieszkańca Piastowa” wydanych zostało 686 kart.
Mimo lekkich obaw o to, czy
wraz z pierwszym dniem uruchomienia akcji wszystko powiedzie się i zadziała zgodnie
z planem, okazało się, że więk-

szych problemów nie było. Karty wydawane są sprawnie i na
bieżąco. Wystąpiły jedynie dwa
przypadki fabrycznego uszkodzenia karty, co uniemożliwiało zakodowane na niej biletu.
W ich miejsce zostały wydane
nowe karty. Poza tymi przypadkami nie ma innych sygnałów
dotyczących jakichkolwiek problemów z używaniem kart.
Bilet Metropolitalny - „Karta
Mieszkańca Piastowa” pozwala na korzystanie ze zniżek na
przejazdy komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd
Transportu Miejskiego w ramach programu „Warszawa +”.
Na tej spersonalizowanej karcie
piastowianie mogą nie tylko zakodować bilety, ale także otrzymają w przyszłości możliwość
skorzystania z pakietu przywilejów przygotowywanych przez
samorząd, jednostki miejskie,
organizacje oraz firmy partnerskie.
Warunkiem
otrzymania
karty jest zameldowanie na terenie Piastowa oraz rozliczanie
podatku dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl
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Trzy pytania do Burmistrza

Czas Piastowa: Czy i jakie
są obecnie możliwości uzyskania dofinansowania ze strony
miasta w zakresie termomodernizacji budynków prywatnych
(jednorodzinnych) na terenie
naszego miasta? Chodzi zarówno o wymianę pieców i nowoczesnych instalacji w zakresie
walki z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem, jak też tradycyjną termomodernizację typu
wymiana okien, instalacji grzewczych, docieplenia budynków,
rekuperację, etc.
Grzegorz Szuplewski: Nie
ma dziś takiej możliwości. Gmina nie dofinansowuje termomodernizacji prywatnych budynków. Nie ma takiego programu.
Istnieje jednak program rządowy
„Czyste powietrze”. On najlepiej
odpowiada na zapotrzebowanie
właścicieli indywidualnych domów, bo do nich jest kierowany.
To jest program o bardzo dużym
budżecie - około 10 mld zł. Aplikować można od 19 września
tego roku. Na pewno, tak jak
deklarowaliśmy choćby organizując spotkania informacyjne
dla mieszkańców o tym programie, będziemy służyć pomocą
w kontakcie z organizatorami
„Czystego powietrza”. Możemy
także powtórzyć spotkania informacyjne. Pamiętajmy jednak,
że odbiorcą wniosków są instytucje rządowe. Tym zajmować
się będą Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska.

nie więcej niż 4 tys. zł.
W przypadku kamienic, czy
budynków wielorodzinnych
sprawa jest nieco bardziej
skomplikowana. Jeśli to jest budynek prywatny i właściciel chce
wymienić piec to może to zrobić
na tych samych zasadach zgodnie z naszym programem. Problem się pojawia np. przy okazji wspólnot mieszkaniowych.
Program „Stop SMOG” takiej
pomocy na razie nie przewiduje. Musimy się zastanowić nad
modyfikacją czy rozszerzeniem
miejskiego programu choćby
o mieszkańców zasobów komunalnych.
Wiem, że w styczniu powinna
być podpisana przez prezydenta ustawa, która uruchomi nowy
program antysmogowy. Będzie
on polegał na dopłatach do termomodernizacji i do wymiany

fot. Shutterstock

fot. Nasz Piastów

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Ostatnio na COP24 w Katowicach mówiono, że obsługa
tego programu trafi na poziom
powiatów, a być może nawet do
gmin, bo tak by sugerowała skala tego przedsięwzięcia.
„Czyste powietrze” jest stworzony dla budynków indywidualnych, których jest w Polsce
4 mln.
CP: A jak wyglądają programy dla Piastowa?
G.S.: Istnieje nasz piastowski program dopłat do wymiany pieców „Stop SMOG”. Znów,
od nowego roku można w ramach programu składać wnioski i jeśli wnioskodawca spełni
warunki, które stawiamy, m.in.
usunie stare palenisko, odbędzie się wizytacja itp. to wtedy
można liczyć do dopłatę do połowy wartości nowego pieca, ale

pieców w zasobach wielorodzinnych. Szczegóły poznamy
dopiero jak prezydent podpisze
ustawę. Już dziś jednak wiemy,
że choć to program pilotażowy to Piastów powinien zostać
do niego dołączony, bo jakość
powietrza w naszym mieście
wymaga pilnej poprawy.
CP: Swego czasu mówiło się
o zakupie przez miasto drona
do kontroli jakości powietrza.
Piastów będzie miał takiego
drona?
G.S.: Będzie. Zakupujemy go
w grudniu. Czekamy aż zostanie nam dostarczony. To będzie
dron ze stacją badawczą, która
będzie mierzyła pyły, zanieczyszczenia itp. Na pewno przy
okazji pierwszego lotu będzie
można przyjść i zobaczyć.
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fot. Urząd Miejski w Piastowie

Postępy na placu budowy nowego „Piastuna”

realizacja inwestycji przebiegała
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Na budowie filii SPZOZ PIASTUN po północnej stronie miasta widać już wyraźne postępy.
Wykonano kondygnację
podziemną, izolację fundamentów, ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne pierwszej kondygnacji, a także strop nad pierwszą
kondygnacją. Obecnie trwają
prace przy zewnętrznych ścianach pierwszego piętra.
Wykonawca inwestycji stara
się nadrobić zaległości, tak aby

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Długo wyczekiwana filia Przychodni PIASTUN z całą pewnością przyczyni się do poprawy
jakości życia piastowian. Tym
bardziej, że będzie to bardzo
nowoczesna placówka lecznicza. Na jej wyposażenie władzom miasta udało się pozyskać
wsparcie unijne w wysokości
niemal 3,9 mln zł. Z tych środków zakupione zostaną sprzęty
m.in. do pracowni kardiologicz-

nej, chirurgicznej, fonoskopii,
gastroskopii, anestezjologicznej
oraz rehabilitacyjnej.
Planowana wartość projektu wynosi nieco ponad 4,8 mln
zł.
Miastu zależy na tym, by
sprzęty mogły być już instalowane w drugiej połowie przyszłego
roku, po oddaniu obiektu do
użytkowania.

reklama

Ponad 30 lat doświadczenia - od 1986 roku!

www.okmar.pl

Pranie dywanów,

wykładzin, autotapicerki
odbiór od klienta
trzepanie
pranie na wskroś

602 350 501

wirowanie
ozonowanie
suszenie

Piastów, Al. Tysiąclecia 22
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ogłoszenie zamówione

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Preambuła AA

spis adresów i godzin mityngów grup AA w Piastowie

INFOLINIA AA
tel. 801 033 242

Poniedziałek
18:00 Piast
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej –
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną)
/ Mityng trwa bez przerwy 1,5 h. [Wszystkie otwarte]
Środa
18:30 Wszechświat
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]
Czwartek
18:00 Grupa wsparcia dla współuzależnionych
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej –
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną)
19:00 Anioły
Piastów, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte]
Niedziela
17:00 Wszechświat II
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wsparcie oraz informacje
o mityngach i placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.
reklama

fot. Shutterstock

Anonimowi Alkoholicy są
wspólnotą mężczyzn i kobiet,
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją,
aby rozwiązywać swój wspólny
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć
zaprzestania picia. Nie ma w AA
żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez
własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje
się w żadne publiczne polemiki,
nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej
osiągnięciu.

reklama
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Jarmark w Piastowie
Za nami I Jarmark Bożonarodzeniowy

Urząd Miejski w Piastowie
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury po raz pierwszy w historii
naszego miasta zorganizował
przedświąteczny jarmark. Imprezę, która odbyła się w sobotę
15 grudnia, udało się zorganizować w dwa tygodnie, a mimo to
wypadła całkiem przyzwoicie.
Dopisali mieszkańcy, goście, artyści i sprzedający. Jak przystało
na pierwszy raz - dużo było stresów i nie obyło się bez wpadek,

miejscy radni. Można było także pomóc: poza typowo świątecznymi ozdobami i specjałami
na stoły można było udzielić
się przy zbieraniu środków na
salę do integracji sensorycznej
w szkole podstawowej nr 3, oraz
przekazać pieniądze na Piastowskie Stowarzyszenia Bezpieczny
Pies i Bezpieczny Kot.
Było naprawdę fajnie
Trzy pytania do przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie, Przemysława Worka:

Przemysław Worek: Zrodził
się z mojego przekonania,
że Piastów ma potencjał, aby
takie wydarzenie urzeczywistnić. W wielu miastach w Polsce
i Unii Europejskiej takie jarmarki cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Najtrudniej jest oczywiście zacząć.
Warto wspomnieć, że zaangażowanie Burmistrza Miasta Piastowa, Miejskiego Ośrodka Kultury
w Piastowie, wystawców oraz
wielu, wielu ludzi i podmiotów
pozwoliło zorganizować nasz
jarmark. Jestem przekonany,
że Piastów ma olbrzymi potencjał i może realizować ciekawe
pomysły. Mam jeszcze kilka
ciekawych koncepcji, aby zaktywizować mieszkańców i uruchomić moc,
która drzemie w naszym mieście.
CP: Jak ocenia pan tegoroczny
Jarmark?
G.S.: Był pierwszą taką inicjatywą w Piastowie. Wiemy już, czego zabrakło, co mogliśmy zrobić
lepiej lub inaczej. Wsłuchujemy
się także w opinie mieszkańców
i wystawców. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli nadać Jarmarkowi
większy wymiar wystawienniczy
oraz artystyczny. Uważam, że
jak na pierwszy raz, było na

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

Czas Piastowa: Skąd pomysł na
Jarmark?

prawdę fajnie. Warto zaznaczyć,
że pomysł na kolędowanie
radnych miejskich zrodził się
w ostatniej chwili i jestem przekonany, że to bardzo ciekawa
formuła. Na pewno będzie to
punkt programu przyszłorocznego Jarmarku. Nikt nie chciał
uwierzyć, że zrobiliśmy to zupełnie spontanicznie i bez jakiegokolwiek przygotowania. To
pokazuje, że współpraca może
odbywać się ponad podziałami.
CP: Jakie są plany na przyszły
rok?

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

reklama

ale wszyscy zdają sobie sprawę,
że takie imprezy zwyczajowo organizuje się kilka miesięcy wcześniej.
Oprócz stoisk pod wiaduktem na Hallera, gdzie była scena
i wydzielony na jarmark teren,
zawitali również artyści. Wystąpiły piastowskie chóry, krążył
Święty Mikołaj, a kolędowali

G.S.: Myślę, że plany będą się
krystalizować do połowy 2019
roku. Na pewno zwiększymy
ofertę artystyczną i wystawienniczą. Zadbamy też o większą
promocję. Będziemy mieli więcej czasu na dogranie szczegółów programu. Na pewno
poinformujemy mieszkańców
Piastowa i okolicznych gmin
z odpowiednim wyprzedzeniem
i natężeniem. Jednocześnie,
w imieniu Rady Miejskiej w Piastowie już teraz zapraszamy do
Piastowa na II Jarmark Bożonarodzeniowy, który, mam nadzieję, wpisze się na stałe w przedświąteczny kalendarz wydarzeń
naszego miasta.
Korzystając z okazji, w imieniu Rady Miejskiej w Piastowie
chciałbym złożyć wszystkim
mieszkańcom Piastowa zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu
przede wszystkim spokoju,
ciepła oraz spełnienia marzeń
w nachodzącym nowym 2019
Roku.

Piotr Zwiardowski

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

W ramach działalności statutowej władze Piastowskiego
Archiwum Miejskiego podjęły
decyzję o zmianie sposobu prezentowania odziedziczonych
zbiorów. Wpływ na to miało kilka czynników. Jednym z nich był
zakup nowych gablot pozwalających na nowe, tematyczne prezentowanie ujęć naszej historii.
Drugim niezmiernie ważnym
i - w nowych realiach - podstawowym czynnikiem wymuszającym nową strategię było
przejęcie wielu darowizn, dotyczących zmian zachodzących na
przestrzeni wieków w Piastowie
oraz jego społeczeństwa. Miejsce w ekspozycji znalazło wiele
dotąd niewidzianych atrakcyjnych artefaktów. Jednym z nich

jest „Lista położnic z Warszawy,
które rodziły w Piastowie przy
ul. Ogrodowej 32”, przekazany
naszemu archiwum w depozyt
przez Pana Jacka Skrzyńskiego.
Eksponatem wartym uwagi jest
także łuska po naboju artyleryjskim przerobiona na urnę
z aktem erekcyjnym tablicy pamiątkowej harcerek i harcerzy
oraz członków Szarych Szeregów z Piastowa z 1984 roku. Po
renowacji nawy piastowskiego
kościoła została zwrócona Państwu Wandzie i Markowi Jarkiewicz, którzy ten niezwykły
eksponat podarowali naszemu
archiwum.
Na osobną uwagę oraz specjalne miejsce w gablotach
stanowiącej początek niezwy-

podczas całego swojego życia
starał się pokazać to miasto na
przestrzeni upływającego czasu.
Ponadto Ireneusz Wierzbowicz
był kuratorem przygotowującym historyczny kącik harcerski,
obecnie znajdujący się w zbiorach PAM, taki jakim zapamiętał
go ze swoich harcerskich wojaży
po Huculszczyźnie w latach 30 –

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

W ostatnich dniach Piastowskie Archiwum
Miejskie przeżyło prawdziwą rewolucję

kłej kolekcji związanej z życiem
i twórczością Piastowian zasługują dwie spuścizny. Jedna
z nich dotyczy kolekcji Eugeniusza Prusa, którą po jego
śmierci odebraliśmy z rąk żony,
Pani Adeli Prus. Jej niezwykłość
stanowią imponujące pamiątki
z okresu działalności druha Eugeniusza w piastowskim i pruszkowskim harcerstwie, w którym
pełnił wiele funkcji społecznych,
będąc jednocześnie szanowanym wychowawcą młodzieży.
Pozwala nam to na prezentowanie dorobku życia i działalności
jednostki poprzez pryzmat organizacji, ukazując także różnorodność zainteresowań. Drugą
odziedziczoną przez Piastowskie
Archiwum Miejskie spuścizną
jest, przekazana kolekcja przez
Pana Marka Grzybowskiego po
Ireneuszu Wierzbowiczu. Mimo,
że jest to temat dosłownie
z przed paru dni, już dziś prezentujemy i w naszych zbiorach
wystawiamy kilka grafik oraz dokumentów poświęconych temu
niezwykłemu człowiekowi, który

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

Nowa ekspozycja PAM-u

reklama

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu
serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości
wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu
przez cały Nowy Rok.

tych XX wieku.
W ekspozycji nie mogło zabraknąć kącika militarnego. Jego
kuratorem jest zaprzyjaźniony
z naszym archiwum Rafał Pławiak, członek grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwo Historyczne
1920 roku, który wsparł nas
swoim doświadczeniem, a także
w ramach współpracy na czas
trwania ekspozycji wypożyczył
z własnej kolekcji niezbędne
eksponaty do utworzenia niniejszego kącika.
Trud włożony przez pracowników oraz współpracowników
Piastowskiego Archiwum Miejskiego w przygotowanie nowej
wystawy został sowicie wynagrodzony. Tą zapłatą były uradowane buzie najmłodszych
Piastowian, którzy w minione
dni wraz z wychowawcami odwiedzili naszą jednostkę. Wspólne oglądanie i opowiadanie
historii Piastowa, a także odpowiedzi na szereg pytań były
najlepszą nagrodą. Nie obyło się
bez pamiątkowych zdjęć, a także wspólnego śpiewania patriotycznych piosenek oraz hymnu,
wraz z przedszkolakami z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr. Nasza wystawa
była także poddana wnikliwej
ocenie przez przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 4
oraz uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 2.
Nową ekspozycję można
zwiedzać w Piastowskim Archiwum Miejskim po wcześniejszym umówieniu się: telefonicznym (22 770 – 52 – 17) lub
e-mailowym
(pam@pam.piastow.pl)
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funkcjonariusze resortu. Warto
dodać, że przybliżenie tragicznych wydarzeń grudniowych
związanych z prowadzeniem
stanu wojennego odbyło się
w Piastowie po raz drugi. Zachowując klimat epoki nie mogło
zabraknąć patriotycznych pieśni, reżimowych przyśpiewek,
czy przemówienia o wprowadzeniu stanu wojennego, a także koksownika umożliwiającego

z sympatykami historii i znawcami epoki przeprowadziła rekonstrukcję historyczną ukazującą
taktycznie działanie służb mundurowych wobec ludności cywilnej. Przybyli mieszkańcy, oprócz
rozprowadzenia patroli milicyjnych mogli zobaczyć, typowe
zatrzymanie obywatela do kontroli, a także obejrzeć pojazdy,
którymi w epoce posługiwali się

ogrzanie się nie tylko funkcjonariuszom milicji, ale również przybyłym na rekonstrukcję mieszkańcom.
Organizatorem tegorocznej

Legendarny piastowianin

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Marszałek Edward Rydz–Śmigły
Honorowym Obywatelem Piastowa

Niemal każde miasto w Polsce dba i pielęgnuje swoje tradycje oraz lokalną historię. Nie
inaczej dzieje się w naszym Piastowie, który w sposób szczególny honoruje wybitnych oby-

wateli działających dla dobra
lokalnej społeczności oraz kraju.
W poczet Honorowych Obywateli Miasta Piastowa zostały
wpisane osoby mające swym
życiem wpływ na losy i dzieje

Piastowa, z którym w szczególny
sposób byli związani, a czasem
zasłużonym dla całej Rzeczypospolitej. Nie mniej nadanie owego tytułu ma w naszym mieście
daleko idącą tradycje. W starych
zapisach posiedzeń Rady Gminy Piastów, które obecnie są
przechowywane w Archiwum
Państwowym w Grodzisku Mazowieckim, możemy znaleźć
ciekawy dokument informujący
nas o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Piastów.
Wydarzenie to miało miejsce 19
października 1938 roku, a więc
przeszło 80 lat temu. Można
przypuszczać, że tytuł Honorowy Obywatel Gminy Piastów
po raz pierwszy w dziejach miasta został nadany marszałkowi
Edwardowi Rydzowi – Śmigłemu
w uznanie i w podzięce za „wytężoną pracę nad umocnieniem
mocarstwowego stanowiska
Polski”. Przedstawiamy oryginalne skany dokumentów znajdujących się w wspomnianym
Archiwum Państwowym.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

13 grudnia, w 37 rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego odbyła się w Piastowie rekonstrukcja historyczna. Jej celem
było przybliżenie i upamiętnienie tragicznych wydarzeń mających miejsce podczas stanu
wojennego.
Na ulicach miasta, w okolicy dworca kolejowego, grupa
mieszkańców Piastowa wraz

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

II piastowska rekonstrukcja wydarzeń
wprowadzenia stanu wojennego

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Pamiętając o tamtym grudniu

rekonstrukcji było Piastowskie
Archiwum Miejskie w Piastowie
wespół z Muzeum Motoryzacji
i Techniki w Piastowie, Piastowskim Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych, Towarzystwem
Historycznym Rok 1920, Ochotniczą Strażą Pożarną w Piastowie oraz Tomaszem Sobczakiem, prowadzącym stronę
milicja.info.
S e r d e cz n i e d z i ę k u j e m y
wszystkim wolontariuszom, bez
których nie można byłoby prze-

prowadzić inscenizacji, oraz organizacjom, które wsparły PAM
swoim doświadczeniem, wiedzą
oraz sprzętem. Podziękowania
kierujemy także do mieszkańców, którzy przybyli na to wydarzanie bo bez ich zainteresowania nie ma motywacji do
kolejnych działań.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

MIEJSCE

XI X

CZAS

PIASTOWA
I

POZNAJ SWOJE

I

I

Historia ilustrowana cz.

/ czaspiastowa

Koniec wojny
Ostatnie tygodnie wojny dla mieszkańców Piastowa upływały pod
znakiem organizacji pomocy dla rzeszy warszawiaków wypędzanych
z ogarniętej dogasającym powstaniem stolicy. Kapitulacja kolejnych
dzielnic, aż do ostatecznej kapitulacji miasta 2 października 1944 roku
oznaczała coraz więcej transportów deportowanej ludności do obozu
w Pruszkowie. Aby można nieść skuteczną pomoc tym, którzy znaleźli
się w tych dniach w Piastowie trzeba było świetnej organizacji i zaangażowania wielu osób. W tych warunkach szczególna misja przypadła
kobietom związanym z Wojskową Służbą Kobiet. Tak po latach wspominała tamte dni Maria Cichońska w relacji zapisanej w czerwcu 1972
roku. Jej relację można znaleźć w zbiorach Muzeum Dulag 121: Maria
Cichońska, ps. „Sylwestra” – ur. w 1899 r., z zawodu nauczycielka szkoły
powszechnej w Pruszkowie. Od 1941 r. działała w konspiracji – najpierw
w Związku Odbudowy Rzeczypospolitej, a następnie w Armii Krajowej. Od
Maria Cichońska

1943 roku pełniła funkcję komendantki Wojskowej Służby Kobiet VI
Rejonu AK ”Helenów” (obejmowała teren Pruszkowa, Piastowa, Ursusa i Raszyna). Jednocześnie pracowała społecznie w delegaturze
Rady Głównej Opiekuńczej w Pruszkowie. W spisanych w 1972 roku
sprawozdaniu z pracy Wojskowej Służby Kobiet Maria Cichońska zawarła informacje o zaangażowaniu członkiń podziemia w pomoc na
rzecz wysiedlonych z Warszawy w obozie przejściowym Dulag 121
oraz na terenie VI Rejonu: w Pruszkowie, Piastowie, Ursusie i Raszynie.
„Piastów i Ursus wysunęły się w pracy niezwykłej. Co dzień przechodziły tędy pociągi elektryczne, wiozące z Warszawy Zachodniej
do 14. bramy Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie, tysiące wysiedlonych z Warszawy. Nasze kobiety od najwcześniejszych godzin
rannych do późnego wieczoru, dyżurowały na peronach rozdając
chleb, napoje, owoce, prowadziły pocztę (odbierały szybko pisane
listy lub inne informacje rodzinne lub też wiadomości o swym przyjeździe), ułatwiały ucieczkę z pociągu, zabierały chorych, kobiety
z dziećmi.
W Piastowie kobiety WSK pracowały we wszystkich instytucjach na
kierowniczych stanowiskach – jako panie z RGO lub PCK. Zorganizowano kuchnie:
– dla wysiedlonych
– dla dzieci
– kuchnię mleczną dla niemowląt
– dom starców
– pomoc i opiekę dla starszych dzieci
– szpital dla rannych i chorych w fabryce „Tudor”
– szpital dla zakaźnie chorych.
Prócz tego kilkadziesiąt miejsc w domach prywatnych było zajętych przez rannych i chorych powstańców, którzy tam zostali skierowani z obawy przed represjami Niemców.
Według raportu „Cioci” (Władysława Krygier) z II-ej dekady listopada 1944 r. kuchnia mleczna nr 1 została przekształcona w kuchnię
szpitalną dla „Tudora”, dla 60 osób. 4 razy w tygodniu przygotowywano 2 dania, np. kotlet siekany, kartofle, marchewka, zupa. Dokarmianie to zostało przyjęte z błogosławieństwem. Chorzy mówili,
że to aniołów Bóg im chyba zesłał. Poprzednie wyżywienie było bardzo skąpe: kawa, chleb, zupa na cały dzień.
Kuchnię nr 1 prowadziła „Władysława” [Maria Bożejko]
Kuchnię nr 2 prowadziła „Jaśkiewicz” (Józefa Skawińska)
Kuchnię nr 3 prowadziła „Iris” [Irena Krzepińska (Krzemińska)]
Szpital zakaźny prowadziła „Rawiczówna” (Emilia Korduba-Kaczmarek) i „Halszka” (Irena Korduba-Taczewska). Pracowały tam nasze
sanitariuszki i łączniczki, wspomagane przez służbę gospodarczą.
W ośrodku zdrowia czynna była zawodowa pielęgniarka „Nadzieja” (Aniela Zabłocka-Manuszakowa). Opiekowała się powstańcami
i warszawiakami. Prowadziła propagandę.
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W grudniu duże nasilenie skierowano na zorganizowanie „Gwiazdki”
dla chorych (100 osób) i dla dzieci. Spisano ogółem 300 osób. Z pracy
najlepiej wywiązały się patrole sanitarne, które ofiarowały zbiorowo 10
dużych paczek i narysowały 120 bilecików z życzeniami. Sekcja gospodarcza zajęła się gotowaniem, pieczeniem i robieniem paczek. Zebrano
kilkadziesiąt koszul, 50 kilka krawatów, chustki do nosa, grzebyki, notesy,
ołówki. Z łączności chora „Aldona” w ostatniej chwili zrobiła 60 bilecików.
Ogółem rozdano 130 paczek dla chorych. Z zebranych prywatnie funduszów pierwsza komendantka w Piastowie „Julianna” (Eugenia Ronisz) i
„Krzywda” (Maria Myśliborska) wydawały drugie dania co drugi dzień w
szpitalu (ponad 100 osób). Przy pomocy WSK obdarowano 500 dzieci ze
Spółdzielni „Społem” oraz upieczono mięso i ciasto dla starców.
Naturalnie kobiety zatrudnione były cały czas w łączności, prowadziły
kolportaż, propagandę bez uchybień.
W pracy wyróżnił się patrol dziewcząt „małych” prowadzony przez
„Wenę” (Zofię Chrościak-Najbert) i Rawiczównę. Były to 15-letnie dziewczęta „Jacek”, „Wojtek”, „Zygmunt”, „Andrzej”, „Zbyszek”, „Marek”, „Włodek”,
które zgrane i niezawodne wyróżniały się nadzwyczajną sprawnością jako
gońcy w mieście, nieocenione w pracy, odważne. „Jacek” w czasie powstania jedyna łączniczka w Pruszkowie wykazała dużo zimnej krwi. Wszystkie szybkie, zwinne, ruchliwe. „Włodek” przedostawała się na Warsztaty
(obóz) i przenosiła listy. Prosiły gorąco, aby je mimo nieodpowiedniego
wieku przyjąć do pracy. Były też zatrudnione w szpitalach.
„Ciocia” lub „Walska” (Władysława Krygier), początkowo zatrudniona
była w służbie gospodarczej i propagandzie. W sierpniu 1943 r. po aresztowaniu komendantki „Grażyny” (Janina Wiewiger-Mazurkiewiczowa) została Komendantką podrejonową. W okresie Powstania zorganizowała w
Piastowie nasłuch i kolportaż wiadomości radiowych. zorganizowała szpitale, opiekę nad warszawiakami, prowadziła Biuro Poszukiwań Rodzin,
pracowała jako instruktor i kontroler wszystkich spraw kobiecych i naszych instytucji. W domu jej przygotowywano części do Filipinek (specjalne
woreczki preparowane).
Siostra podkomendantki rejonowej Piastów, a zarazem jej zastępczyni
(Józefa Skawińska „Jaśkiewicz”) mieszkała razem. Lokal ich był wykorzystany na różne cele organizacyjne. Przez długi okres czasu preparowano
tam woreczki do filipinek pod jej nadzorem i przy jej udziale. W czasie
Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu brała czynny udział w
opiece nad wysiedlonymi warszawiakami. Była kierowniczką kuchni dla
wysiedlonych. Kobiety w Piastowie miały też niebezpieczne zadanie – jak
przenoszenie broni. Duża ilość kobiet była zatrudniona przy przewożeniu
sidolówek i preparowaniu woreczków do filipinek.
Podaję według relacji „Suzina” [Jana Sadowskiego], „Sidolówki” tzn.
puszki z nakrętkami, zapalniki do puszek sidolówek oraz materiał wybuchowy w workach 50 kg (trotyl), niby nawóz sztuczny przywożono z Warszawy ze „Społem” przy ulicy Wolskiej dostarczano do „Społem” w Piastowie przy ul. Dworcowej, skąd według rozdzielnika odbierały poszczególne
oddziały za pośrednictwem swych łączniczek, starszych kobiet ze służby
gospodarczej, które odnosiły pod wskazane adresy”. Do nich należały nieżyjące:
„Mamusia” – Terej Julia
„Krzywda” – Myśliborska Maria – kurierka dalekiego zasięgu
„Musia” – Sadowska Anna – kurierka dalekiego zasięgu
oraz „Narcyza” – Zaborowska Leokadia
Broń przenosiły:
„Rawiczówna” – Korduba Emilia
„Maryla” – Białecka Jadwiga
„Jola” – [Zofia Jagiełło-Fic] – służba sanitarna”.
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Jak wyglądały ostatnie tygodnie istnienia obozu Dulag 121, zorganizowanego 6 sierpnia 1944 roku na terenie pruszkowskich
warsztatów kolejowych dla uchodźców z Warszawy? Po podpisaniu aktu kapitulacji Warszawy do obozu przywieziono ponad 150
tysięcy mieszkańców ze Śródmieścia. Ze względu na brak miejsca dla tak dużej liczby wypędzonych Niemcy utworzyli dodatkowe obozy w Ursusie i w Piastowie. W niedzielę 15 października
do Dulagu 121 przywieziono około 400 mężczyzn, aresztowano
jeszcze w sierpniu na Pradze. Stanowili oni grupę roboczą, tzw.
Arbeitskommando kierowaną w następnych dniach do wywożenia z niszczonej Warszawy zrabowanych przez Niemców dóbr
kultury. W książce pt. „Durchgangslager 121. Niemiecka zbrodnia specjalna”/wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, 2010/ jej autor Zdzisław Zaborski odnotowuje ostatnie wydarzenia z ponurej historii obozu.
„5 listopada 1944 r. – niedziela. W drugiej połowie października
stopniowo likwidowane były baraki nr 5, nr 1, nr 8, nr 2B i następnie
nr 4. W obozie przebywało wówczas ok. 700 ludzi z łapanek, którzy
stopniowo byli wywożeni do Niemiec. Nastąpiła formalna likwidacja
obozu Dulag 121. Ograniczono działalność ambulatorium w hali nr
2, wyjechali niemieccy lekarze Kellner i Koenig, zastąpił ich por. dr
Herbert Weigel. Dulag 121 zatracił swój dotychczasowy charakter
obozu przejściowego. 12 grudnia – piątek: Wehrmacht opuścił Dulag
121, który przeszedł w ręce żandarmerii i inspektora Arbeitsamtu. 2
stycznia 1945 r. – wtorek: przybyło ok. 400 ludzi z łapanek w pociągach, wśród których było wielu starców i kalek. 10 stycznia – środa:
w obozie około 700 osób z łapanek. Z polskiego personelu została
dr J. Bielecka i kilka sióstr. 12 stycznia – piątek: w baraku nr 7 zjawił
się lekarz Wehrmachtu, który wyjątkowo sensownie kwalifikował ludzi do zwolnienia. 16 stycznia – wtorek: w nocy z 15 na 16 Niemcy
opuścili obóz, ludzie się rozpierzchli. Obóz w Pruszkowie przestał
istnieć.” (str. 161-162).
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Żołnierze Armii Krajowej!
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i
ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W
tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko
Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę - z upoważnienia Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i
rozwiązuję szeregi AK.
W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę
Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy
się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce.
Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.
Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju
Niedźwiadek
Gen. Bryg.
M.p. 19 stycznia 1945.”

Tak skończyła się okupacja niemiecka. Nazajutrz, w środę 17 stycznia, czołgi 1 Armii WP wjechały do Piastowa i Pruszkowa. Nieco wcześniej na szosę warszawską w Piastowie spadło kilka bomb zrzuconych
prawdopodobnie przez samoloty sowieckie, powodując śmierć przypadkowych osób. Tak kończyła się dla mieszkańców Piastowa czarna
noc niemieckiej okupacji. Nadchodził nowy czas, który nie przyniósł –
jak się okazało - tak długo wyczekiwanej wolności. Szczególnie trudne
chwile nadeszły dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Dwa
dni po zajęciu zniszczonej Warszawy, 19 stycznia Komendant Główny
Armii Krajowej, gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, przebywający
wówczas w Częstochowie wydał ostatni rozkaz do podległych sobie
żołnierzy:
„ŻOŁNIERZE SIŁ ZBROJNYCH W KRAJU!
Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia
w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak
zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem - mimo stwarzanych pozorów wolności - oznacza to zmianę jednej
okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu
Lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach rosyjskich.
Żołnierze! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną
walkę o jedyną Sprawę, dla której warto żyć i umierać: o swą wolność
i wolność człowieka w niepodległym Państwie.
Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd
Polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.
Polska, według rosyjskiej receptury, nie jest tą Polską, o którą bijemy
się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy
prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie
suwerennnym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim.
Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na
chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem
jedynie słusznej Sprawy, tryumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem.

W nowej rzeczywistości
Wraz z wkraczającą do Polski Armią Czerwoną instalował się
w całym kraju aparat represji złożony z NKWD i podległych mu
instytucji bezpieczeństwa złożonych z polskich funkcjonariuszy.
Jego placówki znalazły się także w pobliskich Włochach, gdzie
m.in. pracował ponurej sławy śledczy Józef Światło, w Pruszkowie i w Piastowie. Represjonowani byli żołnierze „Obroży”,
wśród nich dwukrotnie aresztowany komendant piastowskiej
placówki „Jowisz”, kpt Jan Sadowski, aresztowani i wywiezieni
wgłąb ZSRR Hieronim i Władysława Krygierowie i inni. Już wkrótce, w Pruszkowie doszło do zakrojonej na szeroką skalę prowokacji, w wyniku której aresztowani zostali (27 i 28 marca 1945
roku) czołowi przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego.
Wśród szesnastu aresztowanych znaleźli się m.in. Delegat Rządu na Uchodźstwie na Kraj, wicepremier Jan Stanisław Jankowski, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Kazimierz Pużak
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Jan Stanisław Jankowski

i gen. Leopold Okulicki. Zwabieni
na rzekome rozmowy z przedstawicielem władz sowieckich gen. Iwanem Sierowem zostali podstępnie
aresztowani i po krótkim pobycie
w areszcie NKWD we Włochach wywiezieni do Moskwy. Tam, trzy miesiące później, odbył się – bezprawny od początku do końca – proces,
w którym skazano na więzienie
większość z aresztowanych. Gen.
Okulicki, wicepremier Jankowski
i przedstawiciel władz Stronnictwa
Narodowego Stanisław Jasiukowicz
nigdy już nie wrócili do Polski, zostali prawdopodobnie zamordowani
w sowieckim więzieniu.
Tragiczne doświadczenia pierwszych miesięcy nowej rzeczywistości
politycznej powodowały tworzenie się nowych form oporu. Powstawały one przede wszystkim w oparciu o doświadczonych w latach
wojny żołnierzy, ale pojawiały się także całkiem nowe. Zdzisław Zaborski w książce pt. ”Trwaliśmy przy Tobie, Warszawo” [wyd. Powiatowa i
Miejska Biblioteka Publiczna im.Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, 2008] opisuje
dwa wydarzenia, które miały miejsce w naszym mieście.
„Żandarmeria wojskowa aresztowała w Piastowie i Ursusie w dniach 17
i 19 grudnia 1945 r. 14 osób. Trzymano ich w piwnicach budynku Informacji Wojskowej. Śledztwo, które prowadził por. Wincenty Romanowski
było ukierunkowane na wymuszenie fałszywych zeznań. Trwało od grudnia 1945 do sierpnia 1946 r. a prowadzone było z ciężkimi przesłuchaniami: biciem, kopaniem i straszeniem. W dniu 9 lipca 1946 Wojskowy Sąd
Rejonowy w Warszawie skazał oskarżonych na więzienie od roku do 4 lat.
W roku 1947 wskutek amnestii kary te zostały skrócone. Wszyscy zostali
zwolnieni po upływie 10 do 22 miesięcy.” (str. 758-759).
Cztery lata później w Piastowie miało miejsce inne zdarzenie.
„18 stycznia 1949 r. aresztowano na ulicy wracającego z pracy żołnierza 3 kompanii, Aleksandra Budzyńskiego „Kreta”, syna miejscowego organisty, który od 1045 roku był szoferem płka Jana Mazurkiewicza „RadoStanisław Jasiukowicz

Leopold Okulicki

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

sława”. Po Powstaniu razem z kpt. Tadeuszem Janickim „Czarnym”
przywieźli z Grodziska i ukryli w tutejszym kościele na chorze paczkę
broni. UB aresztowało kpt „Czarnego”. Prawdopodobnie wymusiło
na nim zeznanie o ukrytej broni i wydobyto ją ze schowka. Było tam
7 pistoletów maszynowych i niewielka ilość amunicji. Budzyńskiego poddano przesłuchaniu we Włochach, potem na Sierakowskiego na Pradze, w MBP na Koszykowej i wreszcie w X pawilonie na
Rakowieckiej. Sprawę powiązano z procesem „Radosława”. Na rozprawie zostali skazani: Janicki na karę śmierci, zamienioną potem
na dożywocie, Budzyński na 15 lat więzienia. Budzyński, osadzony
w więzieniu w Rawiczu, został stamtąd warunkowo zwolniony 22
marca 1955 roku, gdy zelżał stalinowski terror.”

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

wiadomości lokalne

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Póki Polska żyje w nas,
póty nie zginie …

fot. Rafał Pakulski

Kończy się rok 2018. Rok szczególnie ważny dla historii naszego
kraju, bowiem 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej
– Curie w Piastowie 22 listopada
2018 roku odbył się wieczór pieśni i poezji patriotycznej. Inscenizacja przygotowana została
przez podopiecznych Pani Magdy Kordaczuk. Uczniowie klasy
IVB przygotowali widowisko pod
tytułem „Co to jest niepodległość?”. Miejscem spotkania była
szkolna biblioteka, która na czas
uroczystości zyskała zupełnie
nowy, kameralny i bardzo nastrojowy wymiar. Dla gości przygotowane zostały okrągłe stoliki
nakryte zielonym suknem z koszami kwiatów w tonacji biało-czerwonej ułożonymi w bukiety
przez młodych aktorów. Na każdym ze stołów paliły się świece,
parapety zdobiły lampiony, które przy zgaszonym oświetleniu
nadawały uroczystości dodatkowy podniosły nastrój. Zaproszeni goście otrzymali lukrowane
pierniki w barwach narodowych

zdobione przez uczniów oraz
specjalnie przygotowane na
tę okazję śpiewniki, które pozwoliły każdemu uczestnikowi
wieczoru włączyć się do wspólnego, wielopokoleniowego, patriotycznego śpiewania. Młodzi
wykonawcy przy akompaniamencie muzyki oraz dźwiękach
utworów audiowizualnych prezentowali przygotowaną część
artystyczną.
W nowoczesnych aranżacjach dzieci śpiewały między
innymi „Tu wszędzie jest moja
Ojczyzna”,
„Szara
piechota”, „Dziewczyna z granatem
w ręce”, „Ojczyzno ma”, „Dziś idę
walczyć Mamo”, „Warszawskie
dzieci”.
W oprawę artystyczną jak
i techniczną uroczystości zaangażowani byli wszyscy uczniowie klasy 4B. Dwójka uczniów
zajmowała się obsługą sprzętu
audiowizualnego podczas prezentacji multimedialnej, jedna

z uczennic wzbogaciła występ
grając na gitarze.
Niezwykłość owego przedsięwzięcia polegała na tym, że odbiegało ono od przyjętego
niemal powszechnie w Polsce
modelu obchodzenia świąt narodowych w sposób patetyczny.
Czwartoklasiści udowodnili, że o
dziejach Polski i Polaków w drodze do niepodległości, o bolesnych i radosnych momentach
naszej historii opowiedzieć
można nie tylko we wzniosłych
przemówieniach, lecz godnie,
ale z radością przywołać je pieśnią i obrazem.
Uroczystość
zgromadziła
szeroką publiczność łączącą
pokolenia rodziców, dziadków
i wnuków, którzy wspólnie śpiewali patriotyczne pieśni. Swoją
obecnością uroczystość uświetniła Dyrekcja Szkoły, Pani Dyrektor Anna Depta oraz Pani
Wicedyrektor Agnieszka Lipowska- Kuźba. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych miało
szczególną moc: było źródłem
wielu pięknych wzruszeń i radosnych przeżyć, wywołując
poczucie wspólnoty i jedności
wśród śpiewających.
Wykonanie artystyczne przygotowane przez młodych aktorów spotkało się z gromkimi
brawami oraz z szczególnym,
kilkukrotnym bisem pieśni „Dziś
idę walczyć Mamo”.
Wieczór był jednym z przedsięwzięć w ramach realizowanej
w szkole innowacji pedagogicznej „A to Polska właśnie…”, której koordynatorem jest Pani Monika Wiaderna. Organizatorzy
serdecznie dziękują Rodzicom
uczniów za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie przedstawienia.
Młodym Aktorom, Pani Magdzie Kordaczuk oraz przybyłym
Gościom bardzo dziękujemy
i czekamy na kolejne projekty
artystyczne!
MK

reklama
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zdrowie

Bezpieczny prezent
• Sprawdź, czy zabawka do jeżdżenia jest stabilna i dziecko nie
przewróci się z niej.
• Sprawdź, czy sznurek który
jest dołączony do zabawki nie
jest zbyt długi i dziecko będzie
w stanie owinąć go sobie wokół
szyi.
• Sprawdź, jaki hałas emituje
zabawka – jeżeli jest zbyt głośna
może spowodować uszkodzenie
słuchu u dziecka, a u Ciebie co
najmniej ból głowy.
• Unikaj kupowania „strzelających” zabawek – małe elementy
mogą spowodować zranienie
np. oka.

W sklepach z zabawkami od kilku tygodni trwa świąteczne szaleństwo.
Mikołaje - Rodzice chcąc spełnić każdą zachciankę dziecka Media
kuszą reklamami zabawek i choć to banał, powszechnie znany, że
nie prezenty, ale czas poświęcony najbliższym jest ważniejszy, to nie
sposób uniknąć kupna podarunków. Niestety w ferworze obowiązków
często zapomina się o najważniejszym – bezpieczeństwie.

fot. Shutterstock

Zabawki odpowiednie dla
wieku dziecka

Lego, Transformers, Monster High, Nerf to zabawki, które niezmiennie od lat cieszą się
największym powodzeniem, ale
w świątecznym okresie sprzedaje się absolutnie wszystko.
Rekordziści zostawiają w sklepach nawet kilkaset złotych.
Kupując świąteczny prezent,
należy zwrócić uwagę na to, czy
jest odpowiedni do wieku dziecka. Najlepiej, żeby zabawka nie
miała ostrych krawędzi, a także
odpadających elementów. Eksperci doradzają, żeby zabawki
kupować w sprawdzonym źródle. Gdybym wierzyć każdej reklamie w telewizji, to czterolatki
powinny już mieć zdaną maturę
lub co najmniej władać kilkoma
językami, bo przecież większość
reklamowanych zabawek to zabawki edukacyjne lub zabawki
kreatywne. O ile każda zabawka
w pewnym sensie jest przecież
edukacyjna i rozwija dziecko, to
wmawianie rodzicom, że bawiąc
się taką zabawką dziecko szybciej się rozwija lub uczy języków,
jest delikatnie mówiąc naciągane.
Najgorsze co może spotkać

zainteresowanego, to kupienie
nieodpowiedniej zabawki do
wieku lub takiej, która może się
okazać niebezpieczna dla dziecka. W Polsce są odpowiednie
przepisy regulujące oznaczanie
i klasyfikację zabawek, jednak
samo umieszczenie symbolu
na opakowaniu jeszcze nic nie
znaczy. Tak naprawdę, to nigdy nie powinno się kupować
zabawek, których nie miało się
możliwości wcześniej dotknąć
i dokładnie obejrzeć. Jeżeli zaś
dokładne obejrzenie zabawki
jest nie możliwe, bo nie każdą
da się obejrzeć, to należy zwrócić uwagę na opakowanie i zawarte tam symbole. Pamiętać
należy także, że opakowanie po
zabawce nigdy nie powinno być
dawane dziecku do zabawy, ponieważ opakowanie nie służy do
zabawy i w odróżnieniu od zabawki może być niebezpieczne.
Eksperci przypominają o uważnym czytaniu instrukcji obsługi
i właśnie o usunięciu całego opakowania, bo zagrożeniem dla
zdrowia dziecka mogą być także
zszywki czy worek foliowy. Warto także sprawdzić, czy zabawki

Należy wybierać zabawkę odpowiednią dla wieku dziecka – na
opakowaniu produktu powinieneś znaleźć informację o grupie
wiekowej, dla której jest przeznaczona. Przykładami w grupach wiekowych mogą być:
• Dla niemowląt w wieku 3 – 6
miesięcy najlepsze będą zabawki, które pomogą rozwinąć umiejętność śledzenia poruszających
się przedmiotów (trening oczu!)
tj. piszczące zabawki czy karuzela z pozytywką.

mają odpowiednie certyfikaty
i atesty.
Zanim kupisz sprawdź
• Kupuj tylko zabawki z atestem.
• Sprawdź oznaczenia wieku na
opakowaniu. Pamiętaj, to tylko
wskazówka, a nie wyznacznik.
• Sprawdź, czy zabawka nie
ma ostrych krawędzi i czy żaden
z elementów nie da się oderwać
lub złamać przez co może powstać ostra krawędź.
• Sprawdź, czy zabawka nie ma
małych elementów, które mogą
utknąć w nosie, uchu lub mogą
zostać łatwo połknięte.
• Sprawdź, czy zabawka nie
ma małych otworów w których
mogą utknąć palce dziecka.
• Sprawdź, czy zabawka nie wydziela nieprzyjemnego zapachu,
co oznacza, że najprawdopodobniej została wykonana z niewłaściwych materiałów.
• Sprawdź, czy zabawka jest
wykonana z łatwo zmywalnych
materiałów – czy zabawkę można bezpiecznie umyć, czy przy
kontakcie z wodą schodzi farba.

• Dla niemowląt w wieku 6 – 9
miesięcy najlepsze będą kolorowe i miękkie pluszaki lub piłki, które można turlać i za nimi
raczkować.
• Niemowlaki w wieku 9 – 12
miesięcy docenią zabawki, które
będą mogły pchać przed sobą.
• Dla dziecka w wieku 1 – 3 lat
najodpowiedniejsze będą klocki
typu “lego” inne zabawki na kółkach do popychania i ciągnięcia.
Zmywalne flamastry i kredki,
zabawki z siodełkami (np. konik
na biegunach), zestawy typu
„mały majsterkowicz”, naczynia
kuchenne dla lalek i książki z obrazkami.
• Dla małego przedszkolaka

najlepszym prezentem będzie
rowerek na trzech kółkach i inne
zabawki do jeżdżenia, instrumenty muzyczne, lalki do ubierania, zabawki konstrukcyjne, puzzle i inne zabawki, które rozwiną
motorykę i myślenie praktyczne.
Symbole na zabawkach
• Znak CE – znak ten musi znajdować się na zabawkach sprzedawanych w UE, ale jest on tylko
deklaracją producenta lub dystrybutora co do tego, że zabawka jest bezpieczna – spójrzcie
na zabawki sprowadzone z Chin
i oceńcie sami.
• Znak EN71 – oznacza, że zabawka jest zgodna z europejską
normą bezpieczeństwa. Każda
zabawka sprzedawana na terenie UE powinna być zgodna z tą
normą.
• Znak Ex – oznacza, że zabawka została przetestowana pod
kątem zgodności z prawem UE.
Certyfikat wystawia jednostka
notyfikowana, czyli nie zależna
od producenta zabawki.
• Znaki: Instytut Matki i Dziecka, PZH, TUV, Safe Toys oraz Eco
Tex – są znakami, które informują, że zabawka została przetestowana przez specjalistów i jest po
prostu bezpieczna również pod
względem bezpieczeństwa materiału, z którego została wykonana.
• Znaki: PEFC, GOTS, FSC –
oznaczają, że zabawki zostały
wykonane z materiałów organicznych (bawełna, drewno)
w sposób szanujący środowisko
naturalne, a znak Fair Trade –
że zabawka została wykonana
z poszanowaniem ludzi, którzy
zostali za swoją pracę wynagrodzeni w sposób uczciwy (chodzi
o kraje „trzeciego” świata).
• Znak 0-3 – oznacza, że zabawka jest nie odpowiednia dla dzieci poniżej trzeciego roku życia,
co nie oznacza, że można taką
zabawkę kupić dziecku na trzecie urodziny.
Wszystkie te elementy są
istotne, ale najważniejsze, by
kupować z głową, bo podczas
cyklicznych kontroli Państwowa
Inspekcja Handlowa wykrywa
nieprawidłowości i regularnie
wycofuje ze sprzedaży wiele,
zwłaszcza chińskich zabawek,
które mogą być zagrożeniem
dla zdrowia i życia dzieci, a problemy zdrowotne nie są nam
potrzebne w ogóle, a w okresie
świątecznym szczególnie.

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
reklama

Pokój na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli, świat się chlebem dzieli.
Świat ma dziś świąteczny blask…
Pięknych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
Szczęścia i pomyślności w 2019 roku

reklama

Pełnych radości, spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym 2019 r.
życzy Państwu
Zarząd Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego i Bocce

Życzy dyrekcja
i pracownicy PIASTUN SPZOZ
reklama

reklama

STRZYŻENIE DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY

Nowość!

JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY
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ogłoszenie zamówione

Ogłoszenia drobne
PRACA
Firma Espes, producent biurowych ścianek działowych, poszukuje pracowników do produkcji, przy obróbce szkła oraz
profili aluminiowych. Praca w siedzibie firmy w Opaczy Kolonia, 300 m. od przystanku kolei WKD. | tel. 501 769 294

reklama

Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: pracownik
gospodarczy. Praca w piastowie.
Ogólny zakres obowiązków:		
obsługa urządzeń sprzątających, utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na terenie
miasta. wymagania: prawo jazdy kat.”B ”

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem
tel: 783-544-321 bądź osobiście pod adresem 05-820 Piastów,
ul. Słońskiego 4.

Dobrze prosperująca firma (Stelman) zatrudni pracowników na stanowisko szwaczki.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 602 159 314

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

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczciwe stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

Studnie, tel. 601 231 836

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

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Kolędowanie Nadziei 2018

reklama

Jak co roku w ostatnią sobotę grudnia Muzeum Dulag 121 zaprasza
na wyjątkowe bożonarodzeniowe warsztaty dla całej rodziny.
W tym roku Kolędowanie Nadziei odbędzie się 29 grudnia
2018 r. o godz. 16. w siedzibie
Młodzieżowego Domu Kultury
„Pałacyk” w Pruszkowie. Zgłoszenia przyjmowane są do 23
grudnia. Wstęp wolny (liczba
miejsc ograniczona).
Muzeum Dulag 121, wspólnie
z Młodzieżowym Domem Kultury „Pałacyk” oraz Muzeum Bajek,
Baśni i Opowieści zaprasza na
coroczne Kolędowanie Nadziei,
czyli bożonarodzeniowe spotkanie dla rodzin z dziećmi. 29
grudnia w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Pałacyk”
w Pruszkowie Pan Michał Malinowski – dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, wspólnie
z animatorami przeprowadzi
kreatywne warsztaty, które zainteresują tych młodszych i tych
nieco starszych. Obok opowieści
świątecznej i wspólnego kolędowania będziemy miedzy innymi

budować z klocków, tworzyć ilustracje przestrzenne i książeczki
pop-up, a także konstruować
mechaniczne zabawki oraz bawić się z Bajkostworami. Oprócz
tego Aleksandra Tkaczyk, wspólnie z zespołem w składzie
Przemysław Skałuba i Mariusz
Dropek, nauczy nas kilku bożonarodzeniowych kolęd i pastorałek. Na uczestników czekają
również gwiazdkowe prezenty
i słodki poczęstunek!
Chcielibyśmy, aby Kolędowanie Nadziei łączyło elementy
tradycyjnych, kolędniczych opowieści z kreatywnymi warsztatami dla całej rodziny. Pragniemy,
aby to coroczne wydarzenie
było mile spędzonym czasem
w gronie najbliższych, ale i okazją do świetnej zabawy zarówno
dla dzieci jak i rodziców.
Podzielmy się nadzieją
z dziećmi z Aleppo - weźmy
udział w zbiórce pieniędzy Fun-

dacji Świętego Mikołaja!
Podczas tegorocznego Kolędowania Nadziei dołączymy
do zbiórki organizowanej przez
Fundację Świętego Mikołaja.
Wszystkie fundusze zebrane
podczas wydarzenia zostaną
budowę szkoły dla dzieci z Aleppo – jednego z tych miast, które
podczas wojny w Syrii ucierpiały
najbardziej.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 23 grudnia w Muzeum Dulag
121 tel: (22) 758 86 63, dulag@
dulag121.pl. Wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona!)

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

Baśniowa końcówka roku
Krótki przegląd seansów w piastowskim kinie
W najbliższych tygodniach
Baśń zaprosi przede wszystkim
na filmy familijne o tematyce
świątecznej.
„Poczta Świętego Mikołaja”
oraz „Grinch” to pozycje skierowane do najmłodszej widowni.
W obu przypadkach otrzymujemy nieskomoplikowane historie
o walce dobra ze złem, okraszone sporą dawką poczucia humoru oraz atmosferą świąt Bożego
Narodzenia.
Z kolei „Świąteczne przeboje”, wbrew tytułowi nie są przeglądem najpopularniejszych
piosenek tego okresu, ale komedio-dramatem, przedstawiającym złożone międzypokoleniowe konflikty pewnej duńskiej
familii (rzecz jasna, ze świętami
w tle).
W dziedzinie bożonarodzeniowych opowieści nie zabrakło
również odpowiedzi ze strony
rodzimej kinematografii. „Miłość
jest wszystkim” to wielowątkowa
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Poczta Św. Mikołaja

21-23.12.2018 r.

17:00

90 min.

Świąteczne przeboje

21-23.12.2018 r.

19:00

101 min.

Miłość jest wszystkim

28-30.12.2018 r.

18:00

130 min.

Narodziny gwiazdy

04-05.01.2019 r.

17:00
19:30

135 min.

Grinch

11-13.01.2019 r.

17:00

90 min.

reklama

Bóg się rodzi,
moc truchleje....

Hiszpania, Kolumbia / b/o

Dania / b/o

Polska / l. 15

USA / l. 15

USA, Chiny / b/o

komedia romantyczna z udziałem plejady polskich gwiazd,
m.in. Olafa Lubaszenki, Joanny
Kulig, Agnieszki Grochowskiej
i Mateusza Damięckiego.
Jedynym nie-świątecznym
obrazem, jaki niebawem będziemy mogli obejrzeć w Piastowie
są „Narodziny gwiazdy”, hollywoodzki film muzyczny, będący

reżyserskim debiutem Bradley’a
Coopera. W roli głównej wystąpuje sam reżyser, zaś partneruje mu... Lady Gaga.
Film został ciepło przyjęty
przez widzów i krytyków, którzy
upatrują w nim następcy słynnego „La La Land”.

W radosnym czasie wielkiej tajemnicy
Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom Piastowa
najserdeczniejsze życzenia
nadziei i pokoju,
a w nadchodzącym Nowym Roku 2019
wszelkiej pomyślności
Stowarzyszenie Nasz Piastów
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
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przyroda

Grudniowy kwiat

reklama

fot. Shutterstock

Czerwony, różowy i biały, wszystkim kojarzy się
ze świetami Bożego Narodzenia

Poinsecja, poinsecja nadobna, wilczomlecz piękny to nazwy
naszej, jakże lubianej gwiazdy
betlejemskiej. Jej kolorowe liście
układają się w sposób przypominający gwiazdę, więc bezspornie
zasłużyła sobie na takie miano.

Ten doniczkowy kwiat, obok
choinki, ostrokrzewu i jemioły,
stał się dla nas symbolem okresu bożonarodzeniowego.
Naturalnie poinsecja występuje w Meksyku i Gwatemali.
W swoim naturalnym siedlisku

reklama

jest krzewem osiągającym trzy
metry wysokości. Jest rośliną
wieloletnią o wielkiej wrażliwości na chłód. Niektóre z uprawianych odmian ulegają nieodwracalnemu
uszkodzeniu
już w temperaturze 8 stopni
Celsjusza. Do rozwoju i corocznego kwitnienia potrzebuje
okresu spoczynku. Aby zainicjować kwitnienie, poinsecja
musi przebywać do 16 godzin
na dobę w ciemności i to przez
dwa miesiące. Dlatego nazywa
się ją rośliną dnia krótkiego. Joel
Roberts Poinsett (pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych
w Meksyku) jako pierwszy zainteresował się rośliną i to od jego
nazwiska roślina otrzymała nazwę. Jako roślina ozdobna, gatunek został introdukowany do
Stanów Zjednoczonych w 1825
roku z Meksyku. Jako roślina
doniczkowa
rozpowszechniła
się w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii. Jeszcze do
końca lat 50 XX wieku, uprawiana była tylko przez hobbystów.
W mieszkaniach nie wyglądała
atrakcyjnie, gdyż szybko traciła liście. Dopiero nowe odmiany z gospodarstwa Paula Ecke
w Kalifornii pozwoliły na podziwianie gwiazdy betlejemskiej
w warunkach domowych. Poinsecja uprawiana jest tez na
kwiat cięty, który w wazonie zachowuje trwałość do 3 tygodni.

W Polsce najpopularniejsza jest
jako kwiat doniczkowy. Już w listopadzie pojawiają się pierwsze
egzemplarze w sklepach, lecz
największym zainteresowaniem
cieszy się od połowy grudnia.
W jaki sposób powinnismy o nią
zadbać, aby wyglądała pięknie
przez całe święta? Jak już wiemy,
dla gwiazdy betlejemskiej bardzo ważna jest temperatura. Nie
kupujemy roślin na straganach
i nieogrzewanych budkach. Wybieramy rośliny zdrowe, z nieprzesuszoną bryłą korzeniową.
Zwracamy uwagę aby nie miała
połamanych gałązek. Nie narażamy jej na szok temperaturowy
w czasie transportu. Gdy mamy
roślinę w domu to już połowa
sukcesu. Lubi stać w dobrze naświetlanym miejscu. Nie cierpi
przeciągów. Bryła korzeniowa
nie powinna przeschnąć, ale też
nie może stać w wodzie. Kluczową sprawą jest, podlewanie
gwiazdy lekko ciepłą wodą. Taką
radę udzieliła mi Pani z kwiaciarni i od tej pory moje poinsecje
długo, i pięknie kwitną.
Poinsecja nie jest trująca.
Jednak po zjedzeniu rośliny zdarzały się przypadki zaburzeń
żołądkowo-jelitowych, nudności

i wymioty. Poinsecja, jak inne
rośliny z rodziny wilczomleczowatych, zawiera znaczne ilości
lateksu. Ludzie, którzy są uczuleni na tą substancję powinni zachować szczególną ostrożność.
Gwiazda betlejemska to wyjątkowo urokliwa roślina i jeden z najpopularniejszych elementów świątecznej dekoracji
wnętrz. Za jej pomocą możesz
sprawić, że twój dom będzie
wyglądał wyjątkowo, elegancko
i świątecznie. Gwiazda sprawdzi się jako dekoracja stołu, ale
też jako prezent. Możliwości jest
wiele. Zachęcam do tworzenia
własnych kompozycji. One sprawią nam najwięcej radości, a do
tego będziemy mogli zaimponować naszym bliskim i nie tylko.
Zbliżają się święta, a wraz
z nimi cudownie szalony okres
bożonarodzeniowy. Życzę Czytelnikom Czasu Piastowa wielu
magicznych doznań w rodzinnym gronie, spełnienia podarunkowych marzeń i dobrego
Nowego 2019 Roku.

Barbara Lipieta
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Złote Medalistki
z Piastowa

reklama

Agnieszka Boćkowska i Marta Kaczmarczyk z Piastovii-ZAP
Mistrzyniami Europy w Futsalu!

Agnieszka Boćkowska, fot. D. Stoński

2019 r. Już 12 stycznia wybierają
się do Radomia na Halowe Mistrzostwa Mazowsza w futsalu,
gdzie w rundzie wstępnej spotkają się z zespołami Zamłyń
Radom, Praga Warszawa i WKRA
Bieżuń.

Seniorki Piastovii-ZAP rozpoczną treningi od 5 stycznia

Nasze młode adeptki również
wystartują w Halowych Mistrzostwach Mazowsza w futsalu.
Młodziczki zagrają 5 stycznia
w Brwinowie w fazie grupowej
z warszawskimi drużynami;
Legią, Polonezem i Ursusem.
Juniorki wystąpią 19 stycznia
w Piasecznie, a ich przeciwniczkami w eliminacjach będą zespoły z Piaseczna, Raszyna oraz
Jantara Ostrołęka.

Włodzimierz Golfert

reklama

Wszystkim naszym Kibicom
i Sympatykom
życzymy rodzinnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku!:)
Zarząd oraz Zawodniczki PKS Piastovia Piastów

ŻYCZENIA
PIASTO-

Marta Kaczmarczyk, fot. D. Stoński

15 grudnia w fińskim Tampere zakończyły się Mistrzostwa
Europy. W składzie reprezentacji
Polski znalazły się dwie zawodniczki na codzień występujące w
pierwszoligowej Piastovii - ZAP,
Agnieszka Boćkowska i Marta
Kaczmarczyk. Polski spisały się
znakomicie i nie przegrały ani
jednego meczu. W półfinale biało-czerwone pokonały Hiszpanki
4:1, a w meczu o złoty medal po
dogrywce pokonały Niemki 6:5
i w pełni szczęścia płakały słuchając Mazurka Dąbrowskiego.
Królową
strzelczyń
mistrzostw
została
Agnieszka
Boćkowska, która wraz z Martą
Kaczmarczyk została również
wybrana do najlepszej piątki
turnieju.
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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