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W MIEŚCIE?

Na ratunek Piastovii
Po ośmiu rozegranych kolejkach w nowoutworzonej I lidze piłki nożnej kobiet,
zawodniczki z Piastowa zgromadziły jedynie 2 punkty i znalazły się na 11.
miejscu w tabeli. Wynikom osiąganym na boisku nie sprzyjała trudna sytuacja
finansowa klubu. Na horyzoncie pojawiło się jednak światełko nadziei.

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

Niestety od początku rozgrywek naszym piłkarkom brakuje szczęścia. Mimo dobrej
gry w polu drużyna traciła tzw.

„głupie bramki”, a co za tym
idzie, poniosła serię porażek.
Już przed sezonem jesiennym
kasa klubowa świeciła pustka-

mi. Dlatego też nie udało się
zarządowi sprowadzić do Piastovii zawodniczek, które stawiały warunki finansowe. Klubu
reklama

nie było po prostu na nie stać.
Nowo przybyłe zawodniczki
przyszły do drużyny na zasadzie wypożyczenia z klubów
ościennych. Zespół zasiliły też
te, którym skończyły się umowy z innymi klubami. Niestety
okazało się to niewystarczające
jak na pierwszoligowe wymogi.
Sytuację Piastovii w ostatnich miesiącach bez wątpienia
można nazwać dramatyczną.
Pojawiła się jednak nadzieja,
że zły los uda się w końcu odwrócić. Po rozmowach z nowo
wybraną prezes klubu, Anetą
Dąbrowską, mentorzy sportu
w mieście, burmistrz Grzegorz
Szuplewski oraz kierownik MOSiR, Jerzy Derlatka, postanowili
pomóc drużynie, angażując do
współpracy z klubem dwie firmy deweloperskie, które prowadzą inwestycje budowlane
na terenie Piastowa – Warbud
S.A. oraz ACPS Development
Sp. z o.o.
Wymienione przedsiębiorstwa zdecydowały się podjąć
wyzwanie. Obiecały wesprzeć
Piastovię finansowo i sprzętowo, co na dzień dzisiejszy
pozwoliłoby dokończyć rundę
jesienną bez długów i zobowiązań. Zarząd klubu ma nadzieję,
iż współpraca przełoży się również na wiosnę roku przyszłego
i zaowocuje lepszą grą i poprawą miejsca w tabeli.
dokończenie artykułu - str. 2

w numerze
Obudź w sobie inżyniera
Seminarium w ramach projektu
unijnego w piastowskim LO.
Czytaj - str. 5-6

Na pierwszej linii walki
ze smogiem
Mamy do dyspozycji kolejne narzędzie niezbędne do zwalczania zanieczyszczenia powietrza,
jakim oddychamy w naszym
mieście. Jest nim inwentaryzacja
źródeł ciepła w budynkach na terenie Piastowa.
Czytaj - str. 7

Obchody Dnia Pamięci
W dniu Narodowego Dnia Pamięci Ludności Cywilnej Powstańczej
Warszawy, w Pruszkowie odbyły
się obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc.
Czytaj - str. 10

Uczcić, nie śmiecić
Dużymi krokami zbliżają się
obchody Święta Zmarłych. Czy
jesteśmy gotowi na zmianę nawyków w dekorowaniu mogił naszych bliskich?
Czytaj - str. 11

Twój własny trener
W dzisiejszych czasach trenerzy
są znacznie bliżej sportu amatorskiego.
Czytaj - str. 12

2

PAŹDZIERNIK, 2020 r | CZAS PIASTOWA

www.czaspiastowa.pl

wiadomości lokalne
Piastów liderem akcji
„Pod biało-czerwoną”
w powiecie pruszkowskim

dokończenie ze - str. 1

Do zakończenia sezonu Piastovii-ZAP zostały do rozegrania
jeszcze trzy spotkania ligowe.
31 października piastowianki
powalczą o cenne punkty w Radomiu z Hydrotruckiem, 7 listopada w Piastowie z Rekordem
Bielsko-Biała, zaś dnia 15 listopada w Rzeszowie z miejscową
Resovią. Ponadto dnia 4 listopada w ogólnopolskich rozgrywkach Pucharu Polski, w 1/32
finału Piastovia zmierzy się
w meczu derbowym w Raszynie
z drugoligowym KS Raszyn.
Włodzimierz Golfert

Na dwa tygodnie przed końcem akcji nasze miasto
zgromadziło 316 głosów poparcia. To największa
liczba wśród sześciu gmin naszego powiatu, ale
potrzebna jest dalsza mobilizacja.

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)
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UKS SMS II Łódź

9

25

32:7

2

Tarnovia Tarnów

9

19

34:14

3

BTS Rekord Bielsko-Biała

9

16

23:14

4

KKP Stomilanki Olsztyn

9

16

14:17

5

SWD Wodzisław Śląski

9

14

17:15

6

KS Pogoń Tczew

9

13

14:11

7

Resovia Rzeszów

8

10

15:15

8

Hydrotruck Radom

8

9

10:12

9

KS Polonia Środa Wielkopolska

9

9

8:12

10

UKS 3 Staszkówka Jelna

8

8

17:21

11

PKS Piastovia - ZAP Piastów

8

2

7:27

12

MUKS Praga Warszawa

9

2

5:31

Projekt „Pod biało-czerwoną”
zakłada sfinansowanie przez
Rząd RP zakupu masztu i flagi narodowej w każdej z gmin
w Polsce, której mieszkańcy
dołączą do projektu. Aby wziąć
udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online (zależy ona od liczby
mieszkańców danej gminy) – dla
Piastowa wymaganych jest 500
głosów. Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji
z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny
dla chcących się zaangażować
w zbiórkę, co w dobie pandemii
ma kluczowe znaczenie.
Celem projektu jest m.in.

godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad
armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to,
jak ważne są symbole narodowe
w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny
poświęcali nasi przodkowie.
Więcej informacji o projekcie
oraz link do oddania głosu na
Piastów znajdą Państwo pod adresem:
www.piastow.pl/aktualnosci/
spolecznosc/pod-bialo-czerwona-zbieramy-glosy-dla-piastowa

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

XXX-lecie SM w Piastowie w cieniu pandemii

fot. Spółdzielnia Miekszaniowa w Piastowie

Któż w Piastowie nie słyszał
lub choć raz nie był w Klubie
Novus przy ul. ks. I. Skorupki 2
czy Klubie Relax przy ul. Harcerskiej 18? Obie jednostki skupiają
wokół siebie rzesze starszych

i młodszych mieszkańców naszego miasta – nie tylko mieszkańców Spółdzielni.
Jeszcze do niedawna tętniące życiem ośrodki prowadziły
zajęcia tematyczne, imprezy

okolicznościowe,
konferencje
i inne społeczne wydarzenia takie jak choćby „Lato w mieście”.
Niestety w ostatnim czasie sytuacja pandemiczna i obostrzenia
przygasiły nieco aktywność obu
klubów. Wiem na pewno, że jak
tylko wszystko wróci do normy,
znów będą odbywały się cieszące się dużą popularnością
spotkania seniorów „Uśmiech
jesieni” czy kultowe wieczorki
taneczne przy dobrej muzyce
serwowanej z głośników przez
lokalnego artystę, Dj Luka Dean`a.
Spotkania i wydarzenia organizowane przez SM w Piastowie bardzo zbliżają i cementują
ludzkie więzi. Wzmacniają pozytywne relacje międzyludzkie,
które tak bardzo potrzebne są
w dobrze zorganizowanej lokalnej społeczności.
Dla młodych i nie tylko,
szczególnie godne uwagi będą
prowadzone w klubie Relax
warsztaty z malarstwa, grafiki,

fot. Spółdzielnia Miekszaniowa w Piastowie

Za nami rozpoczęcie obchodów XXX-lecia SM w Piastowie. Spółdzielni, która na
stałe wpisała się w krajobraz miasta swoimi zasobami mieszkaniowymi, ale także
mnogością wydarzeń społeczno-kulturalnych.

fotografii, szachów czy też kursy języka angielskiego. Dla tych
z zacięciem sportowym i refleksem warto polecić zajęcia z tenisa stołowego. Wokalne talenty można odkrywać i szlifować
w prowadzonym Chórze „Ziółka”. Dla brydżystów też znajdzie
się kawałek stolika.
Jednak to nie wszytko. Jak
deklaruje Prezes SM w Piastowie Pani Małgorzata Zawodnik,
w planach jest otwarcie kawiarenki przy ul. Harcerskiej. Będzie to kolejny pomysł na zintegrowanie i zaktywizowanie
środowiska senioralnego oraz
świetna propozycja na spędzenie wolnego czasu przy „małej

czarnej” i partyjce szachów, grze
planszowej bądź łamigłówkach,
których na pewno tam nie zabraknie. Ma też powstać świetlica dla najmłodszych.
Pomysły te cieszą, warto je
promować. Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie niewątpliwie łączy ludzi,
zbliża pokolenia. To duża wartość i takie działanie wpisuje się
w kierunki rozwoju Piastowa.
Wspomniane 30 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie
można obejrzeć do końca stycznia 2021 r. na okolicznościowej
wystawie zorganizowanej przez
Muzeum Miasta Piastowa. Warto dodać, że niedawno Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej
w Piastowie odznaczenie „Za
zasługi dla Spółdzielczości”.
Przy tej okazji pragnę złożyć
Zarządowi SM w Piastowie życzenia samych sukcesów oraz
kolejnych jubileuszy. Mieszkańcom SM w Piastowie życzę zdrowia, spokoju i dobrego sąsiedztwa. Po pandemii, proponuje
wspólny wypad na parkiet do
Klubu Novus, będzie się działo...
Przemysław Worek
Zastępca Burmistrza Piastowa
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ogłoszenie zamówione

reklama

Mała książka - wielki człowiek
Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka. Kampania „Mała
książka – wielki człowiek” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie.

fot. Shutterstock

Najwyższy czas przygotować
się na długie jesienne wieczory
i popołudnia, podczas których
nie powinno zabraknąć dobrej
książki – dla rodzica i dla dziecka.
Warto zatem udać się do biblioteki, gdzie na każdego Małego
Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka
Czytelnicza przygotowana przez
Instytut Książki.
Opis projektu:

cięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania.
Oprócz dyplomu przedszkolak
otrzyma także drobny czytelniczy
upominek. W Wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice –
przygotowana dla nich broszura
informacyjna przypomni o ko-

rzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowie, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii
promującej czytanie generacyjne
„Mała książka – wielki człowiek”.
Wyprawka Czytelnicza

mat. www.wielki-czlowiek.pl

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dzie-

• Książka „Pierwsze czytanki dla…”
– to starannie dobrany zestaw
utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne.
W gronie autorów znajdziemy
m.in. Joannę Papuzińską, Wandę
Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską.
W publikacji obecni są również
Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka
Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski
i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak
różni, jak różne są perspektywy
spoglądania na świat.
• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak
idzie do biblioteki” – praktyczny
poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania
dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice
dowiedzą się, dlaczego literatura
pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju
dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
• Karta Małego Czytelnika –
pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek
za wypożyczone książki.
Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim
Czas Piastowa: Mamy jesienną falę pandemii koronawirusa.
Piastów znalazł się w czerwonej
strefie – tak jak cała Polska. Co to
oznacza dla mieszkańców?
Grzegorz Szuplewski: Oczywiście to są złe wiadomości i tego
nikt chyba nie kwestionuje. Może
poza tymi, którzy uważają, że
nie ma żadnego koronawirusa
i wszystkie wprowadzone obostrzenia są tylko po to, by ograniczyć prawa wolnościowe obywateli. No cóż, zawsze znajdą się ludzie,
którzy kwestionują realność różnych zagrożeń. Natomiast wracając do sytuacji, w której wszyscy
się znaleźliśmy – wymaga ona
od nas przede wszystkim pewnej dyscypliny w respektowaniu
zaleceń sanitarnych i wzajemnej
solidarności. O to też apelowaliśmy podczas wiosennej fali epidemii. Pamiętajmy, że stosując
podstawowe zasady zachowania
na czas pandemii, czyli noszenie
maseczek, zachowanie dystansu,
częste mycie rąk i ich dezynfekcja,
najlepiej chronimy siebie i innych.
W Piastowie, tak jak w wielu innych miastach i gminach, znacząco wzrosła liczba osób poddanych
kwarantannie, co jest bezspornym
dowodem na realną obecność wirusa wokół nas. Dlatego tak ważne
jest respektowanie zaleceń sanitarnych i podporządkowanie się
tym ograniczeniom. Zostały one
na nas nałożone na pewien, krótki
jak wszyscy mamy nadzieję, czas.
Dla naszego wspólnego dobra.
Dlatego też, dzisiaj potrzebujemy
przede wszystkim zgody i solidarności, ale też odpowiedzialności.
O to też apelowałem podczas wiosennej fali epidemii i ten apel ponawiam dziś – w sytuacji znacznie
większego zagrożenia. Chciałbym
też zapewnić, że pomimo ograniczonej dostępności dla interesantów, Urząd Miejski i inne instytucje
publiczne w mieście pełnią swoje

funkcje. Pracuje też w sposób ciągły sztab kryzysowy, koordynujący
wszelkie działania związane z walką z pandemią w skali naszego
miasta.
C.P.: Jedną ze spraw ważnych
z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście
jest głośna, choćby z powodu niedawno przeprowadzonych konsultacji społecznych, kwestia nasilenia ruchu ciężkich samochodów
obsługujących budowę hal magazynowych w okolicach północnego wyjazdu z Piastowa. Co nowego wydarzyło się w tej sprawie?
G.S.: Sprawa inwestycji prowadzonej tuż za północną granicą miasta, na terenie Ożarowa
Mazowieckiego jest rzeczywiście
ważna z dwóch powodów. Pierwszy to wzrost intensywności ruchu
drogowego w szczególnie newralgicznym punkcie naszego miasta,
którym jest wyjazd w kierunku północnym ulicą Lisa-Kuli. Chodzi tu
o zjazd z tej ulicy w ulicę Fiołkową.
Drugim potencjalnym zagrożeniem jest odbiór i odprowadzenie
wód opadowych z terenu tej inwestycji prowadzonej przez firmę Panattoni. Wszystkim, którzy mogą
sądzić, że jesteśmy nadmiernie
przewrażliwieni na punkcie tych
potencjalnych zagrożeń (tak oceniali nasze zastrzeżenia w tym
zakresie m.in. sami przedstawiciele firmy) chciałbym przedstawić
fragment informacji zaczerpniętej
z internetowej strony www.panattonieurope.com: „Panattoni Park
Warszawa Konotopa III to kolejny
projekt Panattoni w tym rejonie
odpowiadający na wciąż rosnące potrzeby rynku logistycznego.
Bezpośrednie sąsiedztwo Węzła
Konotopa decyduje o wyjątkowości tej konkretnej lokalizacji.
Powierzchnie magazynowe oferowane przez dewelopera w rejonie
Warszawy to zarówno obiekty BTS
wybudowane dla takich firm jak

Neuca, H&M, Raben czy Danone,
a także magazyny typu „multi-let”,
gdzie najemcami są takie globalne
marki jak: DSV, Henkel, Raben czy
Rohlig Suus. Centrum logistyczne
Panattoni Park Warszawa-Konotopa III składa się z trzech nowoczesnych hal magazynowych o łącznej powierzchni prawie 60000
m2. Park jest optymalnie dopasowany do wymogów magazynowych klientów z różnych branż.
Oferuje możliwość wynajęcia powierzchni przemysłowej zarówno
średnim jak i większym firmom”.
Tyle materiał informacyjno-promocyjny firmy. Co z niego wynika?
Wielkość budowanych obiektów,
czyli 3 hal o łącznej powierzchni
60000 m2 (każda wysokości 10
m) potwierdza w pełni obawy, co
do wygenerowania dużego ruchu
samochodowego do ich obsługi:
tirów i samochodów dostawczych.
Można wyobrazić sobie ilość wody
opadowej z powierzchni dachów,
powiększonej o wybrukowaną
powierzchnię w otoczeniu hal.
Z pewnością, w przypadku dłuższych intensywnych opadów, całej wody opadowej nie przejmą
przewidziane przez inwestora
zbiorniki retencyjne. A więc? Najbliższa i naturalna możliwość odprowadzenia nadmiaru wody to…
rzeka Żbikówka. Zagrożenie jak
najbardziej realne, tym bardziej,
że niektóre hale budowane są
na terenie zalewowym, co wiemy
z przygotowanej dla nas ekspertyzy. Natomiast co do obecnie
wygenerowanego ruchu ciężkich
samochodów obsługujących trwającą budowę – jego uciążliwość
odczuwają najbardziej mieszkańcy posesji bezpośrednio sąsiadujących ze skrzyżowaniem ulic
Lisa-Kuli i Fiołkowej, a pośrednio
także wszyscy uczestnicy ruchu
drogowego. Dlatego postanowiliśmy ograniczyć ruch najcięższych
samochodów poprzez odpowiednie oznaczenie zjazdu w ulicą
Fiołkową w granicach naszego
miasta. Jak wynika z oznaczenia
tej drogi po stronie Ożarowa Mazowieckiego, jest to droga wewnętrzna. Nasz odcinek także
ma taki charakter, a sama ulica
reklama

Fiołkowa zbudowana jako droga
techniczna, nie ma odpowiednich parametrów do intensywnej
eksploatacji przez ruch ciężkich
samochodów. Nasza decyzja jest
zgodna z prawem i powodowana
troską o bezpieczeństwo ruchu
drogowego w mieście. Kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę inwestora
na potrzebę poszukania innego
rozwiązania, podpowiadając alternatywny kierunek dojazdu do
jego nieruchomości – od strony
zachodniej z pominięciem Piastowa. Proponowany przez Panattoni zmodyfikowany zjazd z ulicy
Lisa-Kuli w ulicę Fiołkową został
zdecydowanie odrzucony przez
mieszkańców Piastowa, którzy
wzięli udział w konsultacjach społecznych kilka tygodni temu. To
potwierdza nasze stanowisko. Dodajmy, że od 4 listopada zamknięty zostanie w związku z remontem
wiadukt nad torami kolejowymi
w Pruszkowie. Zamknięcie planowane jest na 30 dni. W związku
z tym musimy przygotować się
na wzmożony ruch samochodów
pokonujących nasz wiadukt im.
Okulickiego, co z kolei wpłynie niewątpliwie na utrudnienia w ruchu
na ul. Lisa-Kuli – jedynej, co należy ciągle mieć na uwadze, drodze
wyjazdowej z Piastowa w kierunku
północnym.
C.P.: Jaki przebieg będą miały
tegoroczne uroczystości Święta
Niepodległości?
G.S.: Całkowicie odmienny niż
w poprzednich latach. W związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem pandemii, już
wcześniej musieliśmy odwołać
tradycyjny Bieg Niepodległości,
kończący zaplanowany tegoroczny cykl Grand Prix biegów historycznych. Niestety, odbyły się
tylko dwa biegi rozegrane jeszcze
przed pandemią, dlatego cały tegoroczny cykl musimy unieważnić.
Nie spotkamy się także 11 listopada, by tradycyjnie wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego,
nasz hymn narodowy. Spróbujmy
jednak zrobić to w sposób indywidualny, w gonie rodzinnym – dla
podtrzymania tej nowej, ale pięknej tradycji. Jesteśmy Polakami,

budujmy także w takim momencie
naszą wspólnotę narodową. Dlatego też wyeksponowana zostanie w przestrzeni publicznej nowa
wystawa o naszych symbolach
narodowych, bardzo zachęcam do
jej obejrzenia. Mamy szczególny
rok ważnych rocznic narodowych,
ale także 90-lecia naszej gminy.
Niech ta wystawa będzie akcentem narodowym, samorządowym
i społecznym, budującym naszą
tożsamość. W przeddzień naszego święta, 10 listopada zaplanowaliśmy krótką uroczystość przy
pomniku w Parku Niepodległości.
O godz. 17.00, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięta
zostanie na maszt flaga państwowa. Następnie złożymy wieńce
i wiązanki, zapalimy znicze. Poszczególne delegacje będą to czynić w odstępach 5-minutowych,
tak byśmy wszyscy mieli tę możliwość przy zachowaniu zaleceń
dystansu społecznego. W dzień
Święta Niepodległości o godz.
10.00 będziemy mogli uczestniczyć w Mszy św. za Ojczyznę,
sprawowanej w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej. To szczególny czas refleksji nad sprawami
publicznymi, gdy odczuwamy boleśnie różnego rodzaju podziały.
Zróbmy wszystko, a każdy z nas
może coś dobrego w tym zakresie
zrobić, by te podziały nie powodowały wzajemnej niechęci, niesnasek, czy kłótni wokół nas, w najbliższym otoczeniu. Jeśli to nam
się uda, wówczas przestaną one
odgrywać rolę destrukcyjną w wymiarze naszego życia publicznego i społecznego. Tego nam dziś
szczególnie potrzeba. Do północy
11 listopada można także poprzeć
Piastów w konkursie rządowym
„Pod biało-czerwoną”, którego
celem jest ufundowanie masztu
z flagą państwową dla tych gmin,
które uzyskają odpowiednią ilość
głosów poparcia. Serdecznie zachęcam Państwa do głosowania
na nasze miasto. Więcej informacji na temat konkursu i link do oddania głosu znajduje się na stronie
www.piastow.pl.
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Obudź w sobie inżyniera

fot. Krzysztof Gromniak

19 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie
odbyło się całodniowe seminarium naukowe dla młodzieży. Było ono częścią
projektu „Y czy Z”, realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Seminarium miało na celu
rozwijanie i doskonalenie zainteresowań oraz kompetencji
inżynieryjnych uczniów – uczestników projektu „Y czy Z”. Koordynatorem zadania była Edukacja na NOWO reprezentowana
przez panią Elżbietę Piotrowską-Gromniak. Głównymi tematami
wydarzenia były: „Matematyka
dla inżyniera” i „Mam pasję chcę
ją rozwijać z wykorzystaniem
Sztucznej Inteligencji”.
Do znaczenia matematyki
w pracy inżyniera, uczniów nie
trzeba było długo przekonywać.
Uczestnicy seminarium przyjęli
ten fakt bezdyskusyjnie. Matematyka jest niezbędna w budownictwie – przy obliczaniu objętości brył i wykopów, szacowaniu
ilości potrzebnych materiałów,
a przede wszystkim w wyliczeniach dotyczących współczynników wytrzymałości konstrukcji.
W inżynierii lotniczej istotne są
wyliczenia przepływu powietrza.
Ponadto na matematyce opiera
się budowa układów elektronicznych.
Jak trafnie zauważył Jan Śniadecki: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk”. Słowa
te mimo upływu czasu nie tracą
na swojej aktualności. Kolejne
dziedziny, których podstawą jest
matematyka tylko dowodzą celności powyższego stwierdzenia.
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Jej prawa mają charakter uniwersalny i pozostają niezmienne pod
każdą szerokością geograficzną,
bez względu na panujący ustrój
społeczny czy polityczny. To, co
się zmienia, to obszar, z jakiego
czerpią inżynierowie i wszyscy,
którzy – radzi czy nieradzi – stosują matematykę.
Dziedzina ta ma też wiele niestandardowych zastosowań. Wymienić można tu między innymi
wytyczanie łuków autostrad i kolei szybkiego ruchu oraz badanie
bardzo skomplikowanego zagadnienia jakim jest przepływ w sieciach. Przepływać może woda,
narciarze na wyciągu, wagony
„ze stacji A do stacji B” i megabajty informacji pomiędzy komputerami. Dlatego wszyscy myślący
o informatyce czy mechatronice,
bezwzględnie powinni rozpocząć
swą przygodę z tymi dziedzinami
nauki od zrozumienia i polubienia matematyki, a także przyswojenia sztuki matematycznego
myślenia.
O tym wszystkim opowiadał
z ogromnym zaangażowaniem
prof. Michał Szurek z Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wielki pasjonat i popularyzator matematyki, autor wielu
artykułów i książek o tej tematyce, od 40 lat związany z „Młodym
Technikiem”. Młodzieży zaintere-

sowanej matematyką znany również, jako popularyzator wiedzy
od wielu lat pracujący w „Funduszu na Rzecz Dzieci Zdolnych”.
Z jego publikacjami można się
zapoznać na stronie: www.edukacjananowo.pl.
Kolejnym fascynującym tematem, który pochłonął uczestników projektu, była Sztuczna Inteligencja. Jej początków można
się doszukiwać w filmach science fiction skąd, dzięki wysiłkowi
naukowców, trafiła do realnego
życia. Jej działanie ma wpływ na
nasze codzienne życie, choć nie
zawsze jesteśmy tego świadomi.
Uczestnicy mieli niepowtarzalną szansę dowiedzieć się –
czym jest Sztuczna Inteligencja
(SI). Informacje na ten temat
przekazał im wybitny specjalista
od SI – Andrzej Jankowski, współtwórca studiów podyplomowych
dotyczących tego obszaru wiedzy
w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. W prostych i obrazowych słowach przedstawił
SI jako systemy lub maszyny
naśladujące ludzką inteligencję
podczas wykonywania zadań,
mogące sukcesywnie poprawiać
swoje działanie na podstawie
zbieranych informacji. W Sztucznej Inteligencji chodzi głównie
o proces i możliwości superwspomaganego myślenia i analizy
danych. Choć SI często kojarzy

się jedynie z funkcjonowaniem
robotów, to jednak jej celem nie
jest zastąpienie ludzi, a raczej
istotne zwiększenie efektywności ich pracy. Właśnie dlatego
jest postrzegana jako ogromna
szansa szybkiego rozwoju przedsiębiorstw.
Wiele firm już dzisiaj rozumie
znaczenie SI i inwestuje w budowę zespołów zajmujących się
analizą danych. SI to dziedzina
interdyscyplinarna wykorzystująca metody naukowe do wyodrębniania informacji z danych
oraz łącząca wybrane obszary
z działów takich jak statystyka
i informatyka teoretyczna z wiedzą biznesową w celu analizy
danych zebranych z wielu źródeł.
SI może również nadawać sens
danym, których skala i różnorodność wykracza poza możliwości
ich interpretacji przez człowieka.
Coraz więcej przedsiębiorstw
uznaje analizę danych za kierunek priorytetowy i inwestuje
w nią znaczne środki, a menedżerowie postrzegają tę technologię jako strategiczną dla swoich
firm. SI może przynosić korzyść
prawie każdej branży i firmie,
dlatego też wzbudza tak ogromne zainteresowanie.
Według magazynu Harvard Business Review zastosowanie SI
w przedsiębiorstwach ma miejsce w następujących dziedzinach:
• wykrywaniu i zapobieganiu włamaniom (44%)
• rozwiązywaniu problemów
technicznych użytkowników
(41%)
• ograniczaniu prac związanych
z zarządzaniem produkcją (34%)
• ocenie przestrzegania wewnętrznych zasad dotyczących
współpracy z zatwierdzonymi
dostawcami (34%).
Wiedza
zdobyta
przez
uczniów podczas seminarium
pozwoli im zrozumieć i przemyśleć kierunek rozwoju rynku
pracy i określić na jakie zawody
będzie największe zapotrzebowanie w najbliższych latach, kiedy kończąc edukację sami staną
przed koniecznością wyboru
ścieżki zawodowej. Szczególnie
zainteresowani tematem okazali
sie słuchacze będący uczniami
klas matematyczno-informatycznych, którzy niebawem staną
przez wyborem studiów.
Wykłady wybitnych ekspertów wzbogacone były całodziennym blokiem warsztatów, które
pomogły uczestnikom zrozumieć
specyfikę pracy z nowoczesnymi narzędziami IT, odnaleźć się

w zespole projektowym i odbyć
szybki trening pamięci. Zajęcia
warsztatowe objęły następujące
obszary:
Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3
Celem zajęć wykorzystujących LEGO MINDSTORMS EV3
było rozbudzenie w uczniach
potrzeby
eksperymentowania
z technologią pozwalającą rozwiązywać problemy współczesnego świata. Z pomocą tego
innowacyjnego narzędzia edukacyjnego doskonalili oni umiejętność krytycznego myślenia,
a także rozwijali kreatywność
w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy nauki przyrodnicze. Zestaw jest zrozumiałym, a jednocześnie inspirującym
narzędziem dydaktycznym, które
pomaga wykorzystać w praktyce
wiedzę teoretyczną. Trenerzy,
dzięki swojej pasji i zaangażowaniu, wprowadzili uczestników
w tajniki techniki, technologii,
fizyki i matematyki poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów z zakresu robotyki. Cały
proces został zaprojektowany
w ten sposób, by rozwijać cechy
niezbędne w XXI wieku: kreatywne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów i kompetencje komunikacyjne oraz
doskonalić pracę grupową.
Warsztaty prowadziła Krystyna
Kolendo-Dzięgielewska,
programistka i matematyczka,
pasjonatka narzędzi IT oraz autorka wielu scenariuszy lekcji dla
nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi IT np. w edukacji matematycznej; nauczycielka informatyki
w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku.
TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów,
jak go budować i z nim pracować?
Praca w zespole to kluczowa
umiejętność inżynierów o różnych specjalnościach. Każda
konstrukcja np. most czy produkt np. zmywarka w pierwszym
kroku jest precyzyjnie obliczona,
zaprojektowana i opracowana
przez różne zespoły ekspertów.
Następnie oddana jest wykonawcom, realizującym ją ściśle na
podstawie stworzonego projektu, stale konsultując go z autorami. Dlatego cykl ten poświęcony
był doskonaleniu umiejętności
współpracy zespołowej, gdzie
świetnym obszarem treningowym była praca projektowa i zespołowe programowanie.
Sukces pracy zespołowej za-

dokończenie artykułu - str. 6
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zykowej w bardzo nowatorskiej
formie, z wykorzystaniem metody CLILL:
Moja pasjonująca przygoda
z językiem angielskim

fot. Krzysztof Gromniak

- rozpoczęła się na STACJI

Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer
Na warsztatach uczestnicy
dowiedzieli się: czy projektowanie to sztuka? Czy tworzenie nowych rozwiązań wymaga tylko
wiedzy technicznej? Czy programowanie to bezduszna czynność
stukania w klawiaturę?
Uczniowie wspólnie tworzyli
nowe rozwiązania techniczne,
budowali konstrukcje i programowali roboty EDISON. Jednym słowem doświadczyli tych
wszystkich wyzwań, które stoją
przed twórcami nowych technologii. Zrozumieli, jak wiele trzeba
włożyć pracy, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt – działające
i estetyczne urządzenie.

fot. Krzysztof Gromniak

leży od kilku czynników. Są to:
• dobra organizacji pracy,
• właściwe przydzielenie obowiązków,
• dobra komunikacja w grupie,
• skupienie się na projekcie,
• odpowiednie ustawienie priorytetów w wykonaniu zadań.
Uczestnicy warsztatu mieli
możliwość rozwijania kompetencji inżynieryjnych w działaniu
z wykorzystaniem narzędzia BeCreo. Zestaw BeCreo nawiązuje
do modelu pracy STEAM (Science, Technology, Engeeniering,
Art, Mathemetics), który w działaniach edukacyjnych zakłada
łączenie wiedzy z różnych przedmiotów. Scenariusze dydaktyczne zawarte w aplikacji BeCreo
integrują wiedzę i umiejętności
z pogranicza wielu dyscyplin
(nauki, techniki, inżynierii, matematyki i sztuki) oraz sprzyjają
i wymuszają pracę zespołową.
W praktycznym procesie uczenia
się, umożliwia to wspólne eksperymentowanie i rozwiązywanie
problemów świata realnego poprzez doświadczanie.
Warsztaty poprowadził Konrad Kosieradzki – mgr inżynier
mechanik, pasjonat inżynierii,
absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej i studiów MBA w Akademii Leona
Koźmińskiego; trener w obszarze rozwoju potencjału osobistego i umiejętności miękkich.
W szkoleniach wykorzystuje on
duże doświadczenie w zakresie

komunikacji
interpersonalnej,
rozwiązywania konfliktów wewnątrz firmy, w negocjacjach
i budowaniu relacji z klientem
oraz w budowaniu i zarządzaniu zespołami ludzi pracujących
na rzecz wspólnego rezultatu.
Czerpie z bogatych zasobów
własnej ścieżki zawodowej. Ma
ponad
dwudziestopięcioletnie
doświadczenie na stanowiskach
managerskich wyższego szczebla
w wiodących międzynarodowych
firmach branży technicznej.

Warsztaty prowadził utalentowany informatyk, ceniący sobie
współpracę z młodzieżą – Adam
Jurkiewicz – absolwent kursów
Massachusetts Institute of Technology oraz IBM Professional
Data Science z języka programowania Python; trener języka
programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii
komputerowych ze szczególnym
uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania OpenSource; progra-

mista, administrator systemów
UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop – remiksu systemu operacyjnego dla
wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich, dostępnego na stronie http://free-desktop.pl; współautor treści z języka
Python w projekcie E-Podręczniki
do kształcenia ogólnego dla szkół
średnich.
Myśl jak inżynier – uczenie
w działaniu! Budujemy roboty
z SamLabs i Microbit.
Celem warsztatu było wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT: SAM Labs i Microbit do
samodzielnej pracy. Uczniowie
projektowali i budowali układy
w oparciu o bezprzewodowe
bloki, których działanie jest programowane w języku BLOCKLY.
Tworzenie układu przebiegało
wg zasad znanych inżynierom:
budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu.
W pracy z zestawem SAM Labs
wykorzystano matematykę do
analizy działania tworzonych
układów (np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza
danych, wyznaczanie średniej).
Była to również okazja do pracy
w zespole używającym języka
technicznego i słownictwa naukowego.
Uczestnicy warsztatu poznali
też Microbit – płytkę, którą można programować i doskonalić
przy tym swoje myślenie algorytmiczne. Microbit wzbudził zainteresowanie elektroniką i zachęcił
do szukania odpowiedzi na pytanie „jak to działa?”.
Warsztaty prowadził znakomity trener IT, mistrz współpracy
z młodzieżą i pasjonat wprowadzania nowoczesnych narzędzi
IT w edukacji – Paweł Hommel,
nauczyciel informatyki w Pozytywnej Szkole Podstawowej
w Gdańsku.
Jak przystało na szkołę dwujęzyczną dwa warsztaty na seminarium dotyczyły edukacji ję-

JASNE JAK SŁOŃCE. Uczestnicy
poznali ciekawostki o Układzie
Słonecznym i wykorzystali nowe
słownictwo do opisu Słońca i zachodzących w nim procesów. Zagrali również w interaktywną grę,
w której połączone prawidłowo
protony i neutrony wytworzyły
hel niezbędny Słońcu do dalszej
produkcji energii.
Na stację Słońce zabrała
uczestników warsztatów Klaudia
Piotrowska – wybitna nauczycielka języka angielskiego i geografii
w języku angielskim z LO w Piastowie; egzaminator Cambridge
English; autorka i współautorka publikacji pedagogicznych.
W edukacji zwolenniczka metody CLIL; prywatnie wielbicielka
Science.
… i Uczę się dwujęzycznie, bo
jestem obywatelem Europy.
Po co komecie warkocz? Co
łączy komety z Saturnem? Czy
dinozaury widziały komety? Na
te i podobne pytania uczniowie
szukali odpowiedzi w trakcie zajęć na STACJI KOMETA. A wszystko to po angielsku, zgodnie
z ideą: Uczę się dwujęzycznie
bo jestem obywatelem Europy.
W trakcie zajęć uczniowie
poznali budowę i pochodzenie
komet oraz hipotezy naukowców na temat udziału komet
w zagładzie dinozaurów, a także
możliwości zainicjowania przez
komety życia na Ziemi. Młodzież
odwiedziła również stronę NASA,
rozwiązała zadanie utrwalające
powiązane z tematem słownictwo oraz interaktywny quiz. Obydwa warsztaty były prowadzone
w języku angielskim na poziomie
B1+/B2. Prowadzącą była również Klaudia Piotrowska.
Stres w szkole to nie problem
– jak go oswoić i przekuć w sukces oraz nie dać się ponieść emocjom w sytuacjach trudnych?
W trakcie warsztatów uczestnicy uczyli się jak kontrolować
i wpływać na swoje emocje, jak
radzić sobie w sytuacjach trudnych (klasówka, egzamin, trudności w relacjach z rówieśnikami,
rodzicami, nauczycielami). Poznawali techniki relaksacji i przeszli trening pozytywnych emocji.
Na koniec wspólnie stworzyli
Księgę technik antystresowych,
indywidualnie zaś każdy z uczestników opracował własną szczepionkę antystresową.
Warsztaty prowadziła: Aleksandra Piwońska – trenerka biz-

nesu; akredytowana trenerka
Akademii Nauki; Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców; kinezjolożka.
Sztuka prezentacji
i swoich pomysłów.

siebie

Na tych mistrzowskich warsztatach uczniowie dowiedzieli się
jakich technik pamięciowych
użyć, by zapamiętać cały układ
kostki RUBIKA i móc go odtworzyć w 8 sek. Poznali metody jak
zapamiętać ciąg 100 cyfr w 20
sek. i 30 imion i twarzy w 30 sek.
Szczególnie interesujące było odkrycie, że tych samych technik
pamięciowych używa się z powodzeniem wszędzie tam, gdzie jest
cokolwiek wartego zapamiętania. Prawo, chemia, biologia, medycyna, języki obce, ciekawostki
ze świata – dosłownie każda
dziedzina, w której trzeba coś pamiętać, może zostać opanowana lepiej, szybciej i efektywniej.
Wszyscy uczestnicy warsztatów
byli zachwyceni tak ogromnym
potencjałem swojego umysłu
o czym dotychczas nie mieli pojęcia.
Warsztaty prowadził – Marcin Kowalczyk, czternastokrotny
rekordzista świata w układaniu
kostki RUBIKA z zamkniętymi
oczami.
Wszystkie warsztaty mają
kontynuację w serii szkoleń, podczas których uczniowie będą doskonalić kompetencje matematyczne, inżynieryjne i trenować
myślenie interdyscyplinarne. Jak
przystało nowoczesnemu inżynierowi, rozwiną również umiejętności językowe w zakresie
posługiwania się słownictwem
technicznym, zarówno polskim
jak i angielskim. Znakomicie
będą sobie radzić ze stresem
i nieustająco doskonalić techniki
uczenia się i zapamiętywania.
Dodatkową atrakcją projektu
jest możliwośc zapoznania się
z podstawami prawa lotniczego
i zdobycie uprawnień operatora
bezzałogowego statku powietrznego jakim, jest DRON.
Uczestnicy projektu „Y czy Z”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zakończą go śwadomi swoich
umiejętności i potencjału, pełni
entuzjazmu i chętni do realizacji
kreatywnych zadań oraz pełni
wiary w swoje możliwości w wyborze wymarzonych studiów.
Życzymy im najlepszych wyborów na ścieżce przyszłej kariery
naukowej i zawodowej oraz zasilenia szeregów znakomitych polskich inżynierów.
Elżbieta Piotrowska-Gromniak
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Ochotnik – prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego
Światowy bestseller Jacka Fairweathera
Rotmistrz Witold Pilecki był uczestnikiem wojen
w 1920 i 1939 roku, dobrowolnym więźniem i twórcą konspiracji wojskowej w KL Auschwitz. Był również uciekinier
z tego obozu, oficerem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego i jeńcem obozów w Lamsdorf
i Murnau.

Witold Pilecki | fot. IPN

projekt tablicy upamiętniającej Witolda Pileckiego

Po wojnie Pilecki wstąpił do II Korpusu Polskiego
gen Władysława Andersa we Włoszech. W 1948 roku, po
pokazowym procesie, został rozstrzelany w mokotowskim więzieniu. Przez czterdzieści lat skazany był na infamię i pozbawiony grobu. Dla Europy i świata odkrył go
walijski historyk, pisarz i dziennikarz, Jack Fairweather.
W Polsce tylko rodzina, historycy i niewielkie grono patriotów walczyło o należną Witoldowi Pileckiemu pamięć
i miejsce w panteonie zasłużonych.
Witold Pilecki w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu | mat. IPN
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Wincenty, przyjaciel Witolda

Mieliśmy szczęście w drobnej części uczestniczyć
w takich działaniach wzbudzając niedowierzanie opowiadaniem znanej nam historii. W naszej rodzinie rotmistrz
jest obecny od 1980 roku kiedy to poznaliśmy Wincentego
Gawrona, niestrudzonego piewcę wielości zasług Witolda.
Tak jak on, więźnia obozu Auschwitz, członka obozowej
konspiracji i uczestnika udanej ucieczki z tego piekła na ziemi. Powtarzał on za Normanem Dawis’em, że Witold Pilecki
„to bohater, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu”. Wincenty Gawron to kolejna znacząca opowieść. Jego oświęcimskie pamiętniki pt „Ochotnik do Oświęcimia”, pod redakcją historyka, publicysty,
kustosza KL Auschwitz, Adama Cyry, wydano w niewielkim
nakładzie staraniem rodziny w wydawnictwie Calvarianum
w 1992 roku. „Ochotnik do Oświęcimia” w poszerzonej
wersji wznowiono w 2020 roku.
Wincenty Gawron | fot. MPW

Kolejne, niepublikowane fragmenty jego pamiętnika udostępniliśmy Jack’owi Fairweatherowi. W 1989 roku
jeszcze przed aktem rehabilitacji Witolda, Wincenty Gawron jako jeden z pierwszych zaprojektował, ufundował
i niemal wykonał poświęconą mu tablicę pamiątkową.
Uroczystość odsłonięcia tablicy w kościele garnizonowym w Warszawie odbyła się podczas Mszy św. za Ojczyznę 11 listopada 1990 roku. Powstanie tablicy wiązało się
z ogromnymi problemami wobec nielegalności przedsięwzięcia, trudności materiałowych i wykonawców. Jestem
w posiadaniu oryginalnego rysunku pierwszego projektu
owej tablicy. To szczególnie serdeczna pamiątka. „Wujka”
(tak go nazywaliśmy i traktowaliśmy) Wicka wielokrotnie
gościliśmy u nas w Piastowie. Aktywnie spędzał z nami
wakacje. Jako artysta i twórca zostawił nam rysunki, portrety, teksty epickiej powieści z ilustracjami innego artysty
i również oświęcimiaka, Mieczysława Kościelniaka. Spuściznę artystyczną rodzina Wincentego Gawrona przekazała do muzeum etnograficznego w Krakowie. O działalności niepodległościowej i jego życiu pisała kronikarka,
pedagog z Bochni, siostrzenica Zofia Wiśniewska.
Wincenty Gawron – rysownik, rzeźbiarz, medalier, poeta i pisarz jest autorem projektów ośmiu witraży w kościołach w Paszynie, Dobrzycach, w Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w ukochanej Limanowej, gdzie na
parafialnym cmentarzu w honorowej kwaterze wojennej
został pochowany w 1991 roku. W czerwcu bieżącego
roku po raz kolejny odwiedziliśmy Limanową i grób wuja
by zapalić znicze i zaprezentować angielskie wydanie
„The Volunteer” Jacka Fairweathera.
grób Wincentego Gawrona w Limanowej
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Był człowiekiem skromnym, bezpośrednim, niewielkich wymagań, ale konsekwentnym. Lubił „kawaleryjską
jazdę maluchem”. Dzięki niemu poznałam rodzinę pp Pileckich. Żonę Panią Marię (zmarłą w 2003 roku), o której
nadzwyczaj trudnym życiu też powstaje książka. Syn, Pan
Andrzej w „Śladami mojego taty” B. Wasztyla i M. Krzyszkowskiego snuje opowieść o ojcu, rodzinie – Wincenty
pomógł mu poznać ojca, którego nie było, a Jack odnalazł
w archiwach dokumenty, raporty, akta i świadków dotychczas zapoznanych. Córka, Pani Zofia Optułowicz-Pilecka
i syn Andrzej wraz z rodzinami nie ustają w poszukiwaniu
śladów ojca i upamiętnianiu go. Nazwisko Pilecki wreszcie
utrwala się w naszej świadomości, z należnym mu uhonorowaniem: obchodami, nadawaniem imienia szkołom,
ulicom, stawianiem pomników, młodzieżowymi rajdami
szlakiem oświęcimskiej ucieczki, filmami i książkami. Kontynuują tę misję wnuczki i ich rodziny – nazwisko nie ciążyło
na ich życiu w twórczych osiągnięciach – czego pozbawione
były dzieci „wroga ludu, zdrajcy”, jak określali Witolda Pileckiego przedstawiciele władzy komunistycznej w czasach
PRL. W Ostrowi Mazowieckiej niedawno otwarto Muzeum
Dom Rodziny Pileckich.
Witold i Wincenty zostali przyjaciółmi ze „wspólnej
pryczy” w nieludzkich warunkach Oświęcimia. Zbliżyło ich
podobieństwo charakterów: wojownicy, artyści, altruiści
mogli współdziałać wierząc w powodzenie misji, budząc
nadzieję i wolę walki. Witold był mózgiem organizacji o ściśle zakonspirowanej strukturze tzw. piątek (w trzeciej był
Wincenty).

grób Wincentego Gawrona w Limanowej

To Witold ratując zagrożonych współorganizował głośne,
często udane ucieczki. Obaj również skutecznie wydostali się z piekła obozu, ale nie porzucili dalszej walki. Los pozwolił im się spotkać w Powstaniu Warszawskim, później
we Włoszech. Po jenieckich obozach w Lamsdorf i Murnau, Witold wstąpił do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Po wojnie wrócił do kraju kontynuując
konspiracyjną walkę o wolną Polskę, co było powodem
uwięzienia i śmierci. Wincenty wyemigrował do Kanady,
a osiadł w USA w Chicago. Pozostając wiernym swojej
polskości, rozwijał artystyczne pasje. W Chicago stworzył prywatne Muzeum Wojska im. Józefa Piłsudskiego,
angażując rodzinę i przyjaciół (miał ich wielu w świecie)
i naszych emigrantów po 1980 roku, których wspomagał. Przeznaczył na tę działalność swoje oświęcimskie
odszkodowanie. W 1990 roku przekazał telewizyjnemu
studiu Andrzeja Munka unikatowy film „Józef Piłsudski”.
Po latach, w 2013 roku obydwaj zostali awansowani do
stopnia pułkownika.
grób Wincentego Gawrona w Limanowej
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Jack
Jacka Fairweathera poznałam dzięki Panu Bogdanowi Wasztynowi, jego akcji „Projekt Pilecki” w Oświęcimiu
i spotkaniu po projekcji filmu „Pilecki”, jak też spotkaniu
w Piastowie (tutaj tuż po wojnie mieszkał Pan Tadeusz
Płużański współpracownik i współoskarżony – to następna nieodkryta historia ich denuncjacji i aresztowania). Jack
wraz z dr Katarzyną Chiżyńską, Martą Goljan i Luizą Walczuk stanowili nadzwyczajny zespół, trafili w miejsca niedostępne, znaleźli nieodkryte o wielkiej wartości materiały,
spotkali ludzi i zdobyli ich wspomnienia, a rodzinom przekazali nieznane fakty.

Ewa Biały, autor książki Jack Fairweather, Marta Golian, Adam Wojtasiak

Oświęcimiaków łączą nawyki, tak Wujek, jak i Witold w kieszeni nosili kawałek chleba, numery obozowe
zasłaniali długim rękawem i nie wspominali obozu. Jack
drążył, prosił o trudne szczegóły. Kilkugodzinne rozmowy
z nim były fascynujące.
Jack Fairweater, Walijczyk, obecnie mieszka z rodziną w Vermont w USA. Historyk, dziennikarz, korespondent wojenny „The Washington Post” i „ The Daily
Telegraph” na Bliskim Wschodzie, m.in. w Afganistanie,
Iraku, Syrii, Jemenie i Jordanii. Za książkę „A War of Choice” został wyróżniony British Press Award, brytyjskim
odpowiednikiem Nagrody Pulitzera. Najnowsza biografia
Witolda Pileckiego jego autorstwa zdobyła w 2019 roku
prestiżową nagrodę Costa Book of the Year. Książka została już przetłumaczona na 25 języków.
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmem im. W. Pileckiego był organizatorem (nagrodzonej tytułem Wydarzenie Historyczne 2019 roku.) wystawy poświęconej W. Pileckiemu, inaugurującej działalność oddziału w Berlinie
na Placu Paryskim (naprzeciw Bramy Brandenburskiej).
Zostaliśmy zaproszeni na wielką galę otwarcia, jako wyraz podziękowania. Dano nam możliwość poznania tych,
których Jack wymienia na wielu stronach swojej książki.
„Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda
Pileckiego” to książka bardzo ważna i potrzebna. Rzetelnie przygotowana, oparta na materiałach źródłowych
i bardzo dobrze napisana. Opisując misję polskiego bohatera wojennego, Jack Fairweater na łamach swojej
książki, obiektywnie, z dystansem, odniósł się także do
stosunku wielkich naszego świata wobec niewiarygodnej
skali zagłady, jaka miała miejsce w Auschwitz w Polsce.
Ewa Biały

autor książki, Jack Fairweather

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Na pierwszej linii walki ze smogiem
program STOP SMOG, termomodernizacja, monitoring i pomiary
stężenia zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu stałych
punktów pomiarów, jak również
latającej stacji pomiarowej, zaangażowanie w program Czyste
Powietrze, rozwój i wdrażanie
nowoczesnych technologii OZE,
powołanie Klastra Energetycznego oraz inne działania, mają bezpośrednio lub pośrednio zmienić
oblicze miasta pod kątem m.in.
poprawy jakości powietrza.

Mamy do dyspozycji kolejne narzędzie niezbędne do zwalczania zanieczyszczenia
powietrza, jakim oddychamy w naszym mieście. Jest nim inwentaryzacja źródeł
ciepła w budynkach na terenie Piastowa.

fot. Shutterstock

Inwentaryzacja źródeł ciepła
w Piastowie.

żenia, nerwowego, alergie oraz
choroby nowotworowe. Szacuje
się, że w Polsce co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza
przedwcześnie umiera ok. 45 tys.
osób. To tak jakby miała zniknąć
populacja dwóch miast takich jak
Piastów na przestrzeni jednego
roku. Szokujące, prawda?
Robi się coraz chłodniej, sezon grzewczy rusza „pełną parą”,
a właściwie „pełnym smogiem”.
Za zanieczyszczenie powietrza,
przede wszystkim, odpowiada
tak zwana niska emisja. Jest to
emisja z niskich kominów (do 40

m wysokości), powstająca na skutek spalania paliw stałych (węgla,
drewna), a nierzadko również odpadów. Główną przyczyną niskiej
emisji jest ogrzewanie gospodarstw domowych za pomocą
paliw stałych oraz ich wykorzystanie w małych zakładach produkcyjnych czy handlowych. Piastów
jest w czołówce w skali kraju, jak
i Europy w tej niechlubnej „konkurencji”.
Od wielu lat Miasto Piastów
prowadzi walkę ze smogiem,
wykorzystując możliwe wszystkie dostępne narzędzia. Miejski

Sylwester Kosęda

reklama

fot. Shutterstock

Każdy z mieszkańców naszego
miasta posiada we własnych rękach możliwość zawalczenia o jakość powietrza jakim oddycha.
Wystarczy tylko wypełnić krótką
ankietę dotyczącą wykorzystywanego źródła ciepła. W najbliższych tygodniach Państwa domy
będą odwiedzać ankieterzy (z zachowaniem wszelkich rygorów
sanitarnych), którzy pomogą Państwu wypełnić ankietę. Będą one
również dostępne elektronicznie.
Możliwy będzie także kontakt
telefoniczny. Dodatkowo całość
będzie wsparta szeroko idącymi
działaniami informacyjnymi. Pamiętajmy o tym, chcąc zmieniać
świat, zacznijmy od swojego najbliższego otoczenia i siebie samych.
Jak ważnym problemem jest
stan powietrza, którym oddychamy, wiemy wszyscy lub prawie wszyscy. Każdy chciałby, aby
było ono czyste i świeże. Znaczna
część z nas już wie, że to czym
oddychamy ma wpływ na nasze
zdrowie i samopoczucie. A pyły
i toksyny obecne w powietrzu,
takie jak benzo(a)piren, dwutlenki węgla czy siarki, tlenek węgla
tzw. czad, tlenki azotu, które za
każdym wdechem wypełniają
nasze płuca, odpowiadają za trapiące nas i naszych najbliższych
choroby układu oddychania, krą-

Inwentaryzacja miejskich źródeł ciepła jest jednym z tych narzędzi. Dofinansowana jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2020, do którego to Miasto
Piastów aplikowało z sukcesem
w tym roku.
Inwentaryzacja polega na
pełnym spisie wszystkich obiektów w gminie, zarówno domów
jednorodzinnych, lokali gospodarczych, przemysłowych, gastronomicznych, budynków wielorodzinnych oraz pozostałych
obiektów posiadających źródła
grzewcze. Jest ona kluczowym
narzędziem pozwalającym ustalić
skalę problemu, jakim jest emisja
zanieczyszczeń z miejskich kominów. Przygotowany na jej podstawie raport będzie kluczowym
narzędziem przy doborze odpo-

wiednich działań, dofinansowań,
programów, które w przyszłości
pomogą na skuteczną zmianę
jakości używanych źródeł grzewczych w naszych domach oraz
wykorzystanie instalacji OZE.
Krok ten bezpośrednio prowadzi do sukcesywnego zwalczania
emisji szkodliwych substancji do
otoczenia, w którym żyjemy na co
dzień.
W najbliższych miesiącach piastowskie domy będą odwiedzać
ankieterzy (również mieszkańcy
Piastowa), prosząc o podanie
kilku informacji dotyczących stosowanych systemów grzewczych
w budynkach. Krótka i łatwa do
wypełnienia ankieta stanie się
niezbędnym orężem w walce ze
smogiem. Dlatego też prosimy
wszystkich mieszkańców o zaangażowanie i przychylność w trakcie prowadzonej inwentaryzacji.
W końcu, w ostatecznym efekcie,
pozwoli ona nam wszystkim oddychać czystszym powietrzem.
Ankiety będą również dostępne elektronicznie na stronach
Urzędu Miasta oraz Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Będą udostępniane
poprzez miejskie jednostki administracyjne. Potrzebne informacje oraz ankietę można również
uzyskać kontaktując się mailowo
na adresy:
czystepowietrze@piastow.pl,
oze@ppuk-piastow.pl
lub telefonując pod nr:
(+48) 536 442 341.
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pomoc

Chemia na drodze

Doświadczanie przemocy domowej

Nie pozwól chemii przejąć kontroli!

BEZ
CHEMII
NA DRODZE

bez chemii!!
Gdzie szukać pomocy?
• Telefon zaufania 800 199 990
Używasz narkotyków? Martwisz
się o kogoś z Twoich bliskich? Zadzwoń! Uzyskasz fachową poradę
i informacje o tym, jak możesz pomóc sobie lub komuś bliskiemu.
• Baza placówek pomocowych

W zależności

zależy od organów prowadzących postępowanie i biegłych powołanych
w sprawie.

PRZESTĘPSTWO

WYKROCZENIE

$

zakaz prowadzenia
pojazdów od roku
do 10 lat
kara pozbawienia
wolności do 2 lat
Prowadzenie samochodu pod
wpływem substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, narkotyków
czy leków stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Problem nie dotyczy
jednak wyłącznie kierowców, lecz

areszt lub grzywna
nie niższa niż 50 zł

W której można uzyskać bezpłat-

zakaz prowadzenia
pojazdów od 6 m-cy
do 3 lat

mat. www.bezchemiinadrodze.pl

grzywna nie niższa
niż 5.000 zł

Dla osób niepełnoletnich i dorosłych, które potrzebują profesjonalnej pomocy związanej z używaniem narkotyków
https://www.narkomania.org.pl/
baza-placowek/
• Poradnia Narkotykowa On-line

możliwy areszt

nas wszystkich, ponieważ jako piesi, rowerzyści czy pasażerowie jesteśmy użytkownikami dróg i możemy być narażeni na negatywne
zachowania na drodze.
Co możemy zrobić? Chrońmy
siebie i innych – promujmy jazdę

ną pomoc ekspertów przez e-mail
i czat
https://www.narkomania.org.pl/
poradnia-on-line/
• Wyszukiwarka placówek leczenia uzależnień Narodowy Fundusz Zdrowia
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/
Uniwersalne
• Lista placówek leczenia uzależnień
http://www.parpa.pl/index.php/
placowki-lecznictwa

fot. Shutterstock

Czujesz zagrożenie we własnym
domu? Twój mąż/żona/partner/partnerka bije Cię, popycha, rzuca w Ciebie przedmiotami, ciągnie za włosy?
Wyzywa Cię i ośmiesza? Ogranicza
Twoje kontakty z rodziną? Zabiera Ci
pieniądze lub je wydziela? Cokolwiek
zrobisz, zastanawiasz się najpierw, co
na to powie i jak na to zareaguje?
Jeśli odpowiedziałaś/eś, co najmniej
na jedno pytanie twierdząco oznacza,
że najprawdopodobniej doświadczasz przemocy ze strony swojej
żony / partnerki czy swojego męża /
partnera.
Pamiętaj! Za przemoc zawsze odpowiada sprawca i nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy!!
Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia
zgłoś się na konsultacje do specjali-

stów Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Piastowie, ul. K. J. Popiełuszki 24
(www.zowpiastow.pl).
Wizyty umawiane są pod numerem
telefonu: 22 753 45 56 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00,
a w godzinach nocnych, w weekendy
i święta działa telefon interwencyjny (22 753 45 56).
Dodatkowo, można się skontaktować
telefonicznie lub e-mailowo z Ogólnopolskim Pogotowiem Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
(https://www.niebieskalinia.pl/).
Telefon: 800-120-002
i dostępny całą dobę

-

bezpłatny

E-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

reklama

Ogólnopolskie telefony zaufania
-

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

Przekazujemy wykaz ogólnopolskich Telefonów Zaufania, które
mogą okazać się pomocne nie tylko
w obecnym, wyjątkowym okresie.
116 111 – Telefon Zaufania Dla
Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, czynny
24h/7)
Zadzwoń, gdy coś Cię martwi,
masz jakiś problem, nie masz z kim
porozmawiać lub wstydzisz się
o czymś opowiedzieć. Możesz też, poprzez stronę www.116111.pl przesłać
wiadomość.
800 12 12 12 – Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny,
czynny pon.-pt. w godz. 8:15 - 20:00)
Zadzwoń, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi.
Jeśli zadzwonisz w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie
i swój numer – konsultanci do Ciebie
oddzwonią.
800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” (bezpłatna pomoc
dostępna przez całą dobę)
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża.
Możesz opowiedzieć o swojej sytuacji
i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy
w Twoim otoczeniu.
800 120 226 – Policyjny Telefon
Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (bezpłatna pomoc
dostępna pon.-pt. w godz. 9:30 15:30)
Pod tym numerem telefonu dzieci
i dorośli mogą uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie.
800 70 22 22 - Linia wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
(bezpłatna, czynna 24 h/7)
Pomoc psychologiczna dla osób,
które czują się przygnębione, nie
radzą sobie z codziennością, ze stresem, przeżywają kryzys emocjonalny,

nie mogą się pogodzić ze stratą bliskiej osoby, doświadczają przemocy,
nie chce im się żyć. Można też przesłać wiadomość na adres e-mail: porady@liniawsparcia.pl
116 123 – Poradnia telefoniczna
dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (bezpłatna pomoc dostępna codziennie w godz. 14:00-22:00)
Pomoc skierowana jest do osób
dorosłych w kryzysie emoc jo na ln y m , p o t r z eb u j ą c y c h wsparcia
i porady psychologicznej, rodziców
potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym, osób niepełnosprawnych.
800 108 108 - Linia wsparcia dla
osób po stracie bliskich. (bezpłatna
pomoc dostępna pon.-pt. w godz.
14:00 - 20:00)
Pomoc adresowana jest do
wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą
anonimowo porozmawiać o swojej
sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady.
801 140 068 - Pomarańczowa Linia (bezpłatna pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 14:00 - 20:00)
Pomoc dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Porady i konsultacje on-line: pomoc@pomaranczowalinia.pl
800 100 100 – Infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. (bezpłatna pomoc
dostępna pon.-pt. w godz. 11:00 do
17:00)
Pomoc dla rodziców i nauczycieli,
którzy mierzą się z frustracją, bezsilnością i potrzebują wsparcia w czasie
pandemii, a także pomoc w sprawie
bezpieczeństwa dzieci. Porady i konsultacje e-mail: pomoc@800100100.
pl.
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ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione

Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon
Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to
ciężka choroba dotykająca coraz
więcej osób, również ludzi bardzo
młodych. Oprócz osoby bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem,
choroba ta ma wpływ na osoby
bliskie alkoholikowi, dlatego jej
skutki są niezwykle dotkliwe dla
całych rodzin. Jedną z najskuteczniejszych form radzenia sobie
z uzależnieniem od alkoholu jest
uczestnictwo w spotkaniach grup
Anonimowych Alkoholików. Jeśli
Ty lub ktoś z Twojego otoczenia
ma problem z alkoholem, skorzystaj z pomocy, Anonimowi Alkoholicy czekają.

ogłoszenie zamówione

USŁUGI
Skrzypce, pianino, keyboard, nauka muzyki 692-825-344

Bieżąca pomoc z matematyki - liceum; technikum. Pomoc w przygotowaniu do matury, zaliczenia poprawki.
U mnie w domu - Pruszków, ul. Działkowa
cena : 90,- za 1,5 godziny. Tel. 501 081 603

NIERUCHOMOŚCI

Gdzie w Piastowie
znaleźć Wspólnotę AA ?

Wynajmę lokal użytkowy 27,55 m2
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

Na terenie naszego miasta
działają 4 grupy AA:
- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”,
- Grupa „Anioły”,
- Grupa „Wszechświat II”.
Poniedziałek:
18:00 - grupa „Piast”, ul. al.
Krakowska 17 ( Dom Parafialny,
wejście schodami metalowymi od
ul. Powstańców Warszawy, I piętro.)
Środa:
18:00 – grupa „Wszechświat” –
mityngi zawieszone do odwołania
Czwartek:
19:00 – grupa „Anioły”, ul. Elizy
Orzeszkowej 23 (sala przy Kościele)
Niedziela:
17:00 – grupa „Wszechświat
II”, mityngi zawieszone do odwołania.
W związku z sytuacja epidemiologiczną,
przypominamy
o możliwości korzystania:
- ze spotkań grup AA w formie
on-line - szczegóły pod adresem:
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line
- z infolinii AA - 801-033-242 –
codziennie od 8:00 do 22:00.
Grupy Rodzinne Al-Anon
Siła i nadzieja dla rodzin
i przyjaciół alkoholików
Al-Anon to ludzie, którzy
tak jak i Ty, martwią się, że ktoś
z bliskich pije za dużo. Choroba
alkoholowa wpływa na każdego
członka rodziny. Otoczenie pijącego zostaje przez tę chorobę jakby
„napromieniowane”, zachowanie
najbliższych zmienia się, choć
oni sami często tego nie widzą.
Rodziny i przyjaciele alkoholika
otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak
– mimo choroby – żyć w sposób
satysfakcjonujący i szczęśliwy.
Czy Al-Anon jest dla Ciebie?
Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym piciem kogoś bliskiego.
Zamieszczone poniżej pytania są
po to, by pomóc Ci zdecydować,
czy Al-Anon jest Ci potrzebny.

Ogłoszenia drobne

Kupię DOM do 500 tys. zł
tel. 791 111 762

ogłoszenie zamówione

PRACA
Fryzjerkę zatrudnię do salonu w Piastowie.
Warunki dobre. Godziny pracy do uzgodnienia.
Kontakt: tel. 608 223 045

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

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Czy martwi Cię to, jak wiele
pije ktoś Ci bliski?
Czy masz kłopoty finansowe
z powodu picia tej osoby?
Czy kłamiesz, by ukryć picie
jakiejś osoby?
Czy czujesz, że gdyby osobie
pijącej zależało na Tobie, to on
czy ona przestaliby pić dla Twojego dobra?
Czy z powodu osoby pijącej
Twoje plany często upadają lub
są przekreślane, a posiłki opóźniane?
Czy stosujesz pogróżki w rodzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić,
to to od ciebie odejdę”?
Czy dyskretnie próbujesz wyczuć zapach alkoholu w oddechu
osoby pijącej?
Czy boisz się zdenerwować tę
osobę w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?
Czy cierpisz lub masz kłopoty
z powodu zachowania osoby pijącej?
Czy z powodu picia masz zepsute święta lub spotkania?
Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło Ci się
dzwonić po pomoc policji?
Czy szukasz ukrytego alkoholu?
Czy masz poczucie klęski, dlatego że nie możesz kontrolować

picia?
Czy przez większość czasu
czujesz złość, zmieszanie lub przygnębienie?
Czy czujesz, że nie ma nikogo,
kto zrozumie Twoje problemy?
Jeśli odpowiedziałeś „tak” na
któreś z tych pytań, to Al-Anon
mogą okazać Ci pomoc.
Na terenie naszego miasta działa grupa rodzinna AL-ANON „Wdzięczność”. Spotkania
odbywają się w każdy czwartek
o godzinie 18:00 w Domu Parafialnym przy ul. al. Krakowska 17
(wejście schodami metalowymi
od ul. Powstańców Warszawy,
I piętro). Na spotkaniach zwanych
mityngami nikt nikomu nie udziela rad, nie poucza, nie polemizuje, a wszyscy zobowiązani są do
zachowania anonimowości – co
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Dłuższy czas uczestniczenia
w spotkaniach korzystnie wpływa
na rozwój osobisty. Wzmacnia
odporność na manipulacje, uczy
pozytywnego spojrzenia na siebie
i innych oraz stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede
wszystkim z własnymi dziećmi.
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Obchody Dnia Pamięci

Odsłonięcie tablicy na Cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie

Pierwsza część Obchodów
miała miejsce na Cmentarzu
Żbikowskim w Pruszkowie, gdzie
została odsłonięta tablica upamiętniająca zmarłych i zamordowanych więźniów obozu przejściowego w Pruszkowie w okresie
od 7 sierpnia 1944 roku do 16
stycznia 1945 roku, którzy zostali
pochowani w zbiorowych mogiłach na terenie pruszkowskiego
cmentarza. Fundatorem tablicy
był Instytut Pamięci Narodowej.
Tablicę odsłonili Poseł Zdzisław
Sipera, Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma, Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, Prezydent
Miasta Pruszkowa Paweł Makuch
oraz dyrektor Muzeum Dulag 121
Małgorzata Bojanowska.
- Mimo że minęło 76 lat nie
udało nam się ustalić zarówno
liczby zmarłych i zamordowanych
w obozie przejściowym w Pruszkowie, jak i ich imion i nazwisk.
Istnieją jednak relacje Świadków
Historii i dokumenty świadczące o istnieniu miejsc pochówków. Dlatego przyszedł czas, by
w sposób symboliczny uczcić ich
pamięć. – mówi Małgorzata Boja-

nowska, dyrektor Muzeum Dulag
121 w Pruszkowie.
Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zarządca Cmentarza
Żbikowskiego ks. kanonik Bogdan Przegaliński poświęcił tablicę
i wspólnie z uczestnikami tego
wydarzenia odmówił modlitwę
w intencji zmarłych. Uroczystości
na Cmentarzu Żbikowskim zakończyły się złożeniem wiązanek
kwiatowych przez przedstawicieli
najwyższych władz państwowych
i samorządowych, reprezentantów m. st. Warszawy, Instytutu
Pamięci Narodowej, Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także członków związków kombatanckich
i stowarzyszeń patriotycznych.
Uroczystości pod pomnikiem
„Tędy przeszła Warszawa”

Druga część obchodów Dnia
Pamięci Więźniów Obozu Dulag
121 i Niosących Im Pomoc odbyła się na terenie byłego obozu Durchgangslager 121, gdzie
przed pomnikiem „Tędy przeszła
Warszawa” została odprawiona
polowa Msza Święta w intencji więźniów obozu Dulag 121
i osób niosących Im pomoc, któ-

fot. Jacek Sulewski

rą koncelebrowali: ks. Bogdan
Przegaliński - proboszcz parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP
w Pruszkowie ks. dziekan Marian
Mikołajczak – proboszcz parafii św. Kazimierza w Pruszkowie
oraz gość ks. Stanisław Maciej
Kicman – były więzień obozu
przejściowego w Pruszkowie.
- To nie była stacja przesiadkowa, to był przemyślany
i przygotowany obóz selekcji,
który przeszła cała Warszawa. Tu
przeszła prawdziwie skrwawiona
Warszawa. Byłem tu trzy dni, ale
nie zapomnę tego miejsca nigdy. Nie zapomnę zapachu hali:
smary, ludzkie wyziewy, bród
cuchnących ran i to przerażenie,
co dalej? – tak wspominał obóz
Dulag 121 w czasie niezwykle poruszającej homilii ks. Stanisław
Kicman.
Po zakończeniu nabożeń-

fot. Jacek Sulewski

fot. Jacek Sulewski

2 października, w dniu Narodowego Dnia Pamięci Ludności Cywilnej Powstańczej
Warszawy, w Pruszkowie odbyły się obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag
121 i Niosących Im Pomoc, które zostały zorganizowane przez Powiat Pruszkowski,
Miasto Pruszków, Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Dulag 121. Tegoroczne Obchody zostały
objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia
epidemicznego, w tym roku formuła uroczystości była skromniejszy niż w latach
ubiegłych, a Obchody odbyły się bez udziału najważniejszych gości - Świadków
Historii, byłych więźniów obozu Dulag 121 w Pruszkowie.

stwa,
któremu
towarzyszyła
piękna oprawa muzyczna zaprezentowana przez Zespół Pieśni
i Tańca „Mazowsze”, nastąpiło
wprowadzenie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego dowodzonej przez por. Jakuba Tomkiewicza oraz odśpiewanie Hymnu
Państwowego. W czasie uroczystości miała również miejsce ceremonia wręczenia dyplomów
za „działania związane z ochroną
pamięci narodowej” oraz listów
nominacyjnych medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”,
które w imieniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wręczył Kazimierz Kowalczyk – wiceprezes Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Pośród
wyróżnionych znalazły się osoby
zasłużone dla rozwoju lokalnej
społeczności m.in.: Pan Jan Eljaszewicz, Pan Henryk Filipski, Pani
Barbara Ratyńska, czy Pan Robert
Falkowski Pani Małgorzata Włodek, a także Piotr Lewandowski,
Łukasz Woźniak i Zbigniew Barański. Po uroczystym odczytaniu Apelu Pamięci przez oficera
Pułku Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
oddali salwę honorową.
W czasie trwania oficjalnej
części uroczystości zostały wygłoszone również okolicznościowe
przemówienia. Listy do uczestników tegorocznych Obchodów
skierowali Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Premier Mateusz
Morawiecki, Minister Mariusz
reklama

Błaszczak, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosław Szarek i Szef Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef
Kasprzyk. Swoje przemówienia
wygłosili Starosta Pruszkowski
Krzysztof Rymuza oraz Prezydent
Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.
Podczas uroczystości byli
obecni przedstawiciele instytucji
państwowych oraz samorządowych m. in.: Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Poseł
na Sejm Zdzisław Sipiera, Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma,
Dowódca Garnizonu Warszawa
gen. dyw. Robert Głąb, Dyrektor
Biura Kultury m. st. Warszawy Artur Jóźwik, Starosta Pruszkowski
Krzysztof Rymuza, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Dymura oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch. Byli obecni
również członkowie Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Stowarzyszenia Dzieci Powstania
1944, czy Stowarzyszenia Dzieci
Wojny, a także przedstawiciele
lokalnych organizacji pozarządowych m.in.: Pruszkowskiego
Stowarzyszenia Patriotycznego,
czy Pruszkowskiego Towarzystwa
Kulturalno-Naukowego.
Jednym z ostatnich akcentów
tegorocznych Obchodów było
złożenie wieńców pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”.
Całość oficjalnych uroczystości
odbyła się w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
oraz 2. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Obchody
Dnia Pamięci Więźniów Obozu
Dulag 121 i Osób Niosących Im
Pomoc w Pruszkowie zwieńczył
występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Mazowsze”, którego niezwykle
podniosłym momentem było odśpiewanie pieśni „Modlitwa obozowa” i „Matczyne ręce”.

Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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W MIEŚCIE?

fot. Shutterstock

Dużymi krokami zbliżają się obchody Święta Zmarłych. Czy jesteśmy gotowi na
zmianę nawyków w dekorowaniu mogił naszych bliskich?

wie, może właśnie tędy droga?
Zachęcam do tworzenia własnych dekoracji z sezonowych
roślin. Oto krótka lista najbardziej odpornych na suszę:
Zima - małe iglaki, zimozielone bluszcze (hedera), mrozy,
bratki,
Wiosna - hiacynty, tulipany,
mój ulubiony ciemiernik, bratki,
stokrotki, wrzośce,
Lato - goździki, aksamitki, rozchodniki, lawenda, żurawka, dąbrówka rozłogowa, lilie, begonia
ciągle kwitnąca,
Jesień - wrzosy, astry, chryzantemy.
Jest też kilka pewniaków, które pięknie wyglądają przez okrągły rok: bukszpan, cis, barwinek,
bluszcz hedera.
Z takimi dekoracjami nie ma
problemu, gdyż po okresie ich
świetności zabieramy je i sadzimy w ogrodzie.
Jest jeszcze jedna kategoria
ozdób, nad którą się nie zastanawiamy i wrzucamy do kontenera
razem z pozostałymi: znicze elektroniczne. Tego rodzaju ozdoby
to elektrośmieci i wraz z bateriami powinny trafić do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, w skrócie PSZOK.
Na niektórych cmentarzach
powstały niewielkie półki, do
których możemy wstawić znicz,
a inna osoba może go ponownie

wykorzystać dokładając pełny
wkład. Jest to jakiś pomysł na
ponowne wykorzystanie przedmiotu. Uważam, że lepiej kupić
odpowiednią ilość i nie generować niepotrzebnie odpadów.
Przychodzi mi na myśl jedno

fot. Shutterstock

Uczcić, nie śmiecić

słowo, które powinno nam pomóc i przypomnieć o co chodzi
w tym szczególnym dniu. Jest to
słowo SYMBOLICZNY. Zapalamy
symboliczny znicz, kładziemy
symboliczny kwiatek, jednak to
pamięć o naszych bliskich i modlitwa w ich intencji powinna być
najważniejsza.

Barbara Lipieta
reklama

Ostatnie lata pokazują, że ludzie stali się wrażliwi i otwarci na
ekologiczne rozwiązania. To dobrze o nas świadczy, lecz ciągle
robimy za mało. Nasza planeta

praprawnuki się urodzą...?
To bardzo smutne, że Dzień
Wszystkich Świętych produkuje
ogromne ilości śmieci. Kupujemy co roku miliony zniczy, które lądują na wysypiskach. Tylko
znikoma cześć trafia do recyklingu lub zabierana jest do domu,
w celu ponownego wykorzystania. Zużywamy około 300 milionów zniczy, które kosztują nas
około 700 milionów złotych. Nie
koszty są tu istotne, ale uświadomienie sobie skali zjawiska.
Ponadto należy pamiętać, że
polskie znicze są kiepskiej jakości
i zawierają szkodliwe substancje.

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

apeluje o rozsądek i woła o pomoc. Każdy z nas musi podjąć
to wyzwanie osobiście. Pierwszy listopada sprzyja zadumie
i wspomnieniom o najbliższych,
których już z nami nie ma. Może
zapalając lamkę warto pomyśleć
przez moment również o nas
i następnych pokoleniach. Jak
będzie wyglądał świat, gdy nasze
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Paląc znicz, uwalniamy do atmosfery opary szkodliwego dla
układu oddechowego toluenu
i rakotwórczego benzenu. A my,
stojąc nad grobem, mimowolnie
inhalujemy tymi substancjami
nasze płuca.
Kolejnym problemem na
cmentarzach są wieńce i wiązanki
z plastiku. Producenci proponują
kompozycje o coraz większych
gabarytach, a my bez chwili zastanowienia zanosimy je na groby. Nasze cmentarze toną w plastikowej tandecie, która niedługo
później ląduje w kontenerze. Po
wyrzuceniu wydaje nam się, że to
już koniec problemu. Niestety,
to dopiero początek ogromnych
kłopotów z plastikiem, który nie
nadaje się do recyklingu i zasili
hałdy śmieciowe. Póki co starajmy się dawać drugie życie sztucznym dekoracjom. Nie wszystkie
nadają się od razu na śmietnik
- przy małych przeróbkach mogą
nadal spełniać swą ozdobną
funkcję.
Powinniśmy bardziej stanowczo domagać się od florystów,
aby stawiali na naturę. Wyobraźmy sobie wieńce z szyszek lub
wianuszki z mchu. Teraz być
może zabrzmi to zabawnie, lecz
w niedalekiej przyszłości... Kto
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sport

Twój własny trener

fot. B. Nowicki (arch. prywatne)

Paweł Janiak, trener indywidualny Bartka Nowickiego

Coraz częściej na treningi pod
okiem certyfikowanych specjalistów decydują się entuzjaści
sportowej adrenaliny, niekoniecznie walczący o najwyższe pozycje

w rankingach. Trening pod okiem
profesjonalisty do niedawna, ze
względu na koszty, dostępny był
tylko dla nielicznych. Obecnie,
dzięki zróżnicowanej ofercie do-

stosowanej do naszych możliwości, predyspozycji oraz oczekiwań,
pomoc zawodowego trenera jest
znacznie łatwiej dostępna. Skutecznie pomaga nam też osiągnąć
wyznaczony cel.
Dla jednych celem może być
poprawa kondycji. Dla innych,
osiągnięcie ściśle określonego
czasu lub miejsca w kategorii wiekowej lub też kwalifikacja do zawodów na poziomie mistrzostw. Aby
zrealizować ten plan, współpraca
na linii trener-zawodnik powinna
opierać się na zaufaniu, zrozumieniu i poważnym podejściu.
Formę współpracy z trenerem
można i trzeba korygować, jeżeli tylko któraś ze stron nie jest
zadowolona z efektów. Wymaga to jednak zaufania i dobrego
wzajemnego poznania się. Oso-

fot. B. Nowicki (arch. prywatne)

Wielu z nas zawód trenera kojarzy przede wszystkim z meczami polskiej reprezentacji, czy
też zimowymi zmaganiami naszych skoczków narciarskich. Skojarzenia mamy wszyscy prawidłowe, czasy jednak znacznie się już zmieniły. Dzięki popularyzacji sportu, zdrowego trybu życia i chęci doskonalenia się w wybranej dyscyplinie, trenerzy pojawili się dziś bliżej
sportu amatorskiego.
Paweł Krochmal (po prawej), trener Rozbieganego Piastowa

biście uważam, że aspekt związany z bieżącą komunikacją oraz
zaangażowanie trenera to jeden
z ważniejszych aspektów współpracy. Oczywiście przy założeniu,
że po naszej stronie jest również
sumienna praca i wywiązywanie
się z planu treningowego rozpisanego na dany tydzień.
Rozwój amatorskiego sportu
praktycznie w każdej dyscyplinie
daje przestrzeń na doskonalenie
się pod okiem profesjonalistów.
Triathlon, koszykówka, boks, fitness, biegi, pływanie, kolarstwo,
a nawet badminton to tylko niektóre dyscypliny, w których możemy uzyskać pomoc trenerów na
terenie naszego miasta. Oczywiście w zależności od budżetu, ofer-

ty są zróżnicowane pod względem
ilości czasu na konsultacje oraz
sposobu komunikacji. Możemy
konsultować się online lub osobiście. Dodatkowym wsparciem
w obecnych czasach są dla nas
również aplikacje monitorujące
nasze wyniki i analizujące treningi.
Wśród najbardziej popularnych
warto zwrócić uwagę na Trening
Peaks (TP), Garmin Connect, czy
Endomondo. W połączeniu ze
smartwatchem lub smartphonem,
w czasie rzeczywistym zbierają
one wszystkie potrzebne dane.
TP dodatkowo analizuje nasz Progress sugerując trenerowi możliwe warianty.
Żyjemy dziś w trudnych czasach. Aktualne dane dotyczące
pandemii nie napawają nas optymizmem. Skłaniają za to do refleksji nad koniecznością zachowania
jak najlepszej kondycji. Regularne
uprawianie sportu pod okiem specjalisty może okazać się dobrym
sposobem na zachowanie balansu pomiędzy obowiązkami w pracy, w domu oraz zachowaniem
spokoju tak potrzebnego w najbliższych miesiącach.
Bartosz Nowicki
Prezes Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów
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uzupełnienie do drużynY!
zapraszamy DO GRY W
ZESPOLE U-17
ZAWODNICZKI urodzone w latach
2004-2006

ZAPEWNIAMY
profesjonalne
treningi pod okiem
licencjonowanych
trenerów UEFA
udział w rozgrywkach
MZPN oraz turniejach
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