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

niepodległości zainaugurowa-
ny został 7 listopada Miejskim 
Dyktandem „Gżegżółka”. Choć 
to już czwarta edycja dyktan-
da, pierwszy raz zostało ono 
włączone w obchody święta 
11 listopada. Jak zaznacza Bur-
mistrz Miasta Piastowa, Grze-
gorz Szuplewski, zbieżność ter-
minów nie jest tu przypadkowa 
- Poprawne używanie języka 
polskiego to oczywisty i bardzo 
konkretny wymiar naszego pa-
triotyzmu – dodaje.
 W ostatni dzień zajęć szkol-
nych, poprzedzający Święto 
Niepodległości tj. 8 listopada 
wszystkie piastowskie placówki 
oświatowe włączyły się w ogól-
nopolską akcję „Szkoła do hym-
nu”. Punktualnie o symbolicznej 
godzinie 11:11 dzieci, młodzież 
oraz ich nauczyciele i wycho-
wawcy, wspólnie odśpiewali 4 
zwrotki naszego hymnu, Mazur-

 Święto Niepodległości, 
upamiętniające wydarzenia 
roku 1918, to szczególny dzień 
w  kalendarzu każdego Polaka. 
Pełen radości ale też zadumy 
nad losem wszystkich poległych 
w  bohaterskiej walce o naszą 
wolność. Jak co roku, Piastów 
uroczyście uczcił ten wielki 
dzień. Oficjalne uroczystości 
w naszym mieście miały miej-
sce w dniach 10 i 11 listopada. 
Wydarzenia towarzyszące ob-
chodom rozpoczęły się zaś już 
7 listopada i potrwały łącznie 5 
dni.
 Piastowski program obcho-
dów 101. rocznicy odzyskania 

Dbał o kondycję fizyczną kilku 
pokoleń piastowian. Był nauczy-
cielem WF, trenerem, animato-
rem życia sportowego. W pia-
stowskiej Szkole Podstawowej nr 
3 przepracował łącznie 46 lat. 

Piastowskie piłkarki od siedmiu 
kolejek nie przegrały żadnego li-
gowego meczu. Piastovia kończy 
rundę jesienną na świetnej, 4. 
lokacie. Dystans do lidera tabeli 
jest coraz krótszy.

Piastowskie domy komunalne 
uzyskały wyróżnienie w prestiżo-
wym konkursie.

Czytaj - str. 12

Czytaj - str. 10

Czytaj - str. 2

Nauczyciel-legenda 
piastowskiego sportu

Nominacja dla Piastowa

Zwycięska szarża Piastovii

w numerze101 lat niepodległości
Mieszkańcy Piastowa uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Polskę. Tegoroczne obchody potrwały od 7 do 11 
listopada. Podobnie jak rok temu, Piastów dołączył się do ogólnopolskich 
akcji propagujących postawy patriotyczne, zarówno wśród dorosłych, jak 
i u najmłodszych obywateli.  
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wiadomości lokalne

ka Dąbrowskiego. 
Akcja ta była kontynuacją ze-
szłorocznej inicjatywy Minister-
stwa Edukacji Narodowej „Re-
kord dla Niepodległej”, w której 
obok 24 tys. innych placówek 
oświatowych w kraju i za granicą 
znalazły się również  i wszystkie 
piastowskie
 Kształtowanie patriotycz-
nych postaw i rozwijanie po-

czucia tożsamości narodowej 
już od najmłodszych lat jest dla 
piastowskich placówek oświato-
wych sprawą priorytetową. Dla-
tego też prócz wspólnej akcji od-
śpiewania hymnu, każda z nich 
zorganizowała w swoich murach 
również własny, wewnętrzny 
program obchodów. Na liście tej 
nie zabrakło również przedszko-
li. W Przedszkolu Miejskim nr 1 
w Piastowie maluchy z najstar-
szych grup wraz ze swoimi opie-
kunami, przygotowały i zapre-

zentowały akademię, w ramach 
której wykonane zostały pieśni 
patriotyczne, dumnie zaprezen-
towano symbole narodowe, jak 
i wielką postać marszałka Józefa 
Piłsudskiego.
 Kolejnym punktem progra-
mu rocznicowego były warsztaty 
wykonywania biało-czerwonych 
kotylionów, zorganizowane 
w sobotę, 9 listopada w piastow-
skim Miejskim Ośrodku Kultury. 
W niedzielę zaś obchody Święta 
Niepodległości weszły w swój 
najważniejszy etap.
 10 listopada o 15:00, trady-
cyjnie już, zorganizowany został 
Bieg Niepodległości na dystan-
sie 5 km. Był on dwunastą i za-
razem ostatnią imprezą biego-
wą zorganizowaną w ramach 
tegorocznego cyklu Grand Prix 
Piastowskich Biegów Historycz-
nych. Po oficjalnym zakończeniu 
cyklu na Stadionie 
Miejskim im. Ja-
nusza Kalbarczy-
ka, dalsze punkty 
programu obcho-
dów przeniesione 
zostały pod po-
mnik Bohaterów 
II wojny światowej 
w Parku Niepod-
ległości. W tym 
szczególnym miej-

scu przedstawiciele władz, miej-
skich instytucji i wszystkich pla-
cówek oświatowych w Piastowie 
wraz z mieszkańcami uroczyście 
uczcili ten szczególny moment 
naszej historii. Pod pomnikiem 
złożone zostały biało-czerwone 
wieńce. Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 3, Tomasz Osiński 

odczytał Apel Poległych. Całość 
wzbogacona została oprawą 
artystyczną w  wykonaniu mło-
dzieży z  piastowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza.
 Centralne obchody Święta 
Niepodległości w dniu 11 listo-
pada rozpoczęła uroczysta msza 
święta, odprawiona w intencji 
naszej ojczyzny w kościele Mat-
ki Bożej Częstochowskiej. Pro-
gram artystyczny licznie przy-
byłym mieszkańcom zapewnił 
Chór Dziecięcy Semper Iuvenes, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Bohaterów spod Darni-
cy oraz zaproszeni goście spe-
cjalni.

 Po mszy dalsze obchody 
kontynuowane były na placu 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Punktualnie o godzinie 12:00, 
wraz z całą Polską, piastowianie 
zgromadzeni na placu odśpie-
wali 4 zwrotki Mazurka Dąbrow-
skiego, przyłączając się tym sa-
mym do akcji „Niepodległa do 
Hymnu”.Po części oficjalnej na 
przybyłych mieszkańców czeka-
ła moc atrakcji zapewnionych 

przez Miejski Ośrodek Kultury, 
w tym koncert pieśni patriotycz-
nych tria w składzie: Przemy-
sław Skałuba (klarnet, saksofon 
sopranowy), Tomasz Szcześniak 
(wokal, gitara), Łukasz Dąbrow-
ski (akordeon) oraz smakowita, 
pokrzepiająca ducha i ciało, gro-
chówka. Do zobaczenia za rok.  

Nominacja dla Piastowa

 Nasze miasto uzyskało no-
minację do nagrody 4Buildings 
Awards 2019. Zrealizowane 
w Piastowie zadanie budowy 
trzech budynków z mieszkania-
mi komunalnymi wraz z oto-
czeniem, znalazło się w finale 
kategorii „Projekty – budynek 
mieszkalny wielorodzinny” tego 
prestiżowego konkursu.
 Jak opisuje Olga Sochacka 
z Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego -Nowo powstałe wie-
lorodzinne budynki komunalne 

zlokalizowane są w Piastowie 
u zbiegu ulic Józefa Sułkowskie-
go i gen. Stanisława Maczka. 
W ramach inwestycji powstały 
trzy budynki mieszkalne posia-
dające po dwie kondygnacje 
nadziemne. Budynki wyposa-
żone są w  niezbędne instalacje 
wewnętrzne: elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną, centralne-
go ogrzewania wraz z węzłem 
ciepła, odgromową oraz insta-
lacje wentylacji mechanicznej. 
Łącznie powstało 37 mieszkań 

posiadających niezależne wej-
ścia z zewnątrz, co daje moż-
liwość zapewnienia domu dla 
37 potrzebujących rodzin. Dla 
osób niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach inwa-
lidzkich przeznaczone są dwa 
mieszkania na parterze jednego 
z budynków.
 Budynki zostały zaprojekto-
wane i wybudowane w standar-
dzie budynku wysoko energo-
oszczędnego, czyli nie emitujące 
gazów cieplarnianych do śro-
dowiska. W ramach inwestycji, 
oprócz trzech budynków wie-
lorodzinnych, zamontowana 
została wiata śmietnikowa na 
odpady, ogrodzony plac zabaw 
dla najmłodszych przyszłych 
mieszkańców, miejsca parkin-
gowe, chodniki oraz ławki do 
odpoczynku. Całość uzupełnia 
zieleń: drzewa i krzewy.

Podsumowanie:

Rozpoczęcie robót budowlanych: 
16 marca 2017 roku.

Zakończenie robót budowlanych: 
27 listopada 2018 roku.

Ostateczna decyzja pozwolenia na 
użytkowanie: 18 stycznia 2019 roku.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 
7 956 954,86 zł (w tym środki własne: 
5 172 020,66 zł i dofinansowanie z BGK 
2 784 934,20 zł).

Agata Atamańczuk

dokończenie ze str.1

fo
t. 

An
na

 B
ar

tn
ic

ka
 (G

ru
pa

 C
re

at
iv

e)

fo
t. 

Ew
a 

M
ilu

n-
W

al
cz

ak
 (w

w
w

.m
ilu

na
.p

l)

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia
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Prezes Spółdzielni to nie 
właściciel prywatnej firmy czy 
spółki w którą zainwestował 
własny kapitał. W spółdzielni 
to członkowie są pracodawca-
mi i to oni powinni decydować 
o wspólnych działaniach na 
ich rzecz, ponieważ płacą co-
raz to większe czynsze, widząc, 
że są one źle zagospodarowy-
wane. Wymiany Zarządów są 
już sławne. Prawdopodobnie 
spowodowane jest to igno-
rancją i niewypełnianiem sta-
tutowych funkcji przez Rady 
Nadzorcze, które powinny 
być organem nadzoru i kon-
troli. W  rzeczywistości zaś są 
towarzystwem wzajemnych 
adoracji z Zarządem. Człon-
kowie S.M. w Piastowie to 
w większości osoby starsze 
i schorowane, które nigdy 
nie uczestniczyły w Walnych 
Zgromadzeniach Członków. 

Natomiast młodsi członkowie 
najczęściej zajęci są pracą 
i wychowywaniem dzieci. Jako 
osoba upoważniona, w imie-
niu tych wszystkich, którzy 
nie mogą z różnych przyczyn 
brać udziału w sesjach Spół-
dzielni, obdarowany zostałem 
zaufaniem i reprezentantem 
ich interesów przed Władzami 
Spółdzielni.

W dniu 26 października 
br. wziąłem udział w obra-
dach Walnego Zgromadzenia 
Członków Spółdzielni, jako 
były pracownik Działu Tech-
nicznego zorientowany byłem 
w wielu nieprawidłowościach 
jakie dzieją się w Spółdzielni, 
natomiast Walne Zgromadze-
nia było powołane tylko do 
zmiany Statutu. W nowej wer-
sji ograniczyłby on m.in. pra-
wo członków do odwołania 
źle działającego Zarządu. By-

łem przeciwko takiej zmianie, 
dlatego też poparłem wniosek 
o rozwiązanie Walnego Zgro-
madzenia, podobnie jak miaż-
dżąca większość uczestników 
chroniących interes wszyst-
kich członków Spółdzielni. W 
zmiany statutowe bardzo za-
angażowany był radca praw-
ny Spółdzielni, który niejed-
nokrotnie przekraczał swoje 
kompetencje, będąc bardziej 
aktywny niż pani prezes w 
działaniach na niekorzyść 
ogółu członków. Jest to sytu-
acja dziwaczna, za co winić 
należy nie tylko Zarząd, ale 
i Radę Nadzorczą. Sytuacja 
taka jest skutkiem braku za-
interesowania członków tym 
co dzieje się w ich Spółdzielni. 
Na około 3300 uprawnionych 
do udziału w  Walnym, udział 
wzięło ok. 150 osób, tj. 4,5 % 
ogółu. Mając tak wielką siłę 
głosów możemy stać się „try-
bami w maszynie” ogranicza-
jącej prywatę i kumoterstwo 
wąskiego grona, dbającego 
tylko o własne interesy, za 
członkowskie pieniądze. Jed-
nak znikomy 4,5% udział 
w  corocznym Walnym, to 
znacznie za mało. I jest to bar-
dzo niepokojące i niebezpiecz-
ne dla wszystkich członków 
Spółdzielni.

Czy jej członkowie to tylko „trybiki w maszynce 
do kręcenia lodów?”

Marek Paweł Pilaszek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

Kontakt: 
www.mpbudowniczy.pl 
mail: marek.pilaszek@wp.pl 
tel: 662-321-690

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Piastowie prywatną firmą?

ogłoszenie zamówione



Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Za nami ob-
chody Święta Niepodległości. 
W Piastowie trwały one przez kil-
ka dni. Skąd taka decyzja?

Grzegorz Szuplewski: W ten 
sposób uczciliśmy Święto Nie-
podległości już po raz kolejny. 
Ale rzeczywiście, na tegorocz-
ne obchody złożyło się więcej 
niż zwykle wydarzeń. Oficjalne 
uroczystości odbyły się - jak od 
kilku już lat - w dniach 10 i 11 
listopada. Te tradycyjne wy-
darzenia to uroczystość przy 
pomniku Bohaterów II wojny 
światowej w Parku Niepodległo-
ści i Msza św. w intencji Ojczy-
zny odprawiona w kościele pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
Od dwóch lat organizowany jest 
także Bieg Niepodległości, który 
poprzedza uroczystość w Parku 
Niepodległości. Tradycyjnie bieg 
rozgrywany jest na dystansie 5 
km, a  jego trasa wiedzie ulica-
mi części południowej naszego 
miasta. Bieg Niepodległości ma 
swój szczególny charakter także 
dlatego, że kończy całoroczny 
cykl Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych, jeden 
z fenomenów życia społecznego 
naszego miasta. Tak jak w ubie-
głym roku, po zakończeniu Mszy 
św. i okolicznościowym koncer-
cie w kościele MBC spotkaliśmy 

się na placu piastowskiej OSP by 
w samo południe 11 listopada 
odśpiewać wspólnie Mazurek 
Dąbrowskiego, nasz przepiękny 
hymn państwowy. To szczegól-
ny, wspólnotowy akcent koń-
czący nasze miejskie obchody. 
Dodajmy do tego warsztaty wy-
konywania biało-czerwonych 
kotylionów w MOK (9 listopada) 
i także po raz drugi śpiewanie 
hymnu we wszystkich szkołach 
(8 listopada). A wszystko zaczę-
ło się 7 listopada od napisania 
dyktanda miejskiego Gżegżółka. 
To już czwarta edycja naszego 
dyktanda, które z roku nas rok 
zyskuje na popularności. Cie-
szę się, że znaleźliśmy w tym 
roku chyba najlepszy termin dla 
Gżegżółki inaugurując naszym 
dyktandem obchody Święta Nie-
podległości. Mam nadzieję, że 
stanie się to tradycją, bo prze-
cież dbałość o poprawne używa-
nie języka polskiego to oczywisty 
i bardzo konkretny wymiar na-
szego patriotyzmu.

CP: Wspomniany Bieg Nie-
podległości, kończący cały cykl 
biegów ulicznych z historią, za-
myka sezon na sporty wiosenno-
-letnio-jesienne, jeśli możemy je 
tak określić. Nieuchronnie zbliża 
się zima, a wraz z nią …

G.S.: …oczywiście lodowisko! 

Uprzedzając pytanie odpowiem, 
że oczywiście lodowisko będzie. 
Trudno dziś wyobrazić sobie zi-
mowy Piastów bez lodowiska, 
prawda? Pan Jerzy Derlatka, 
kierownik MOSiR i jego współ-
pracownicy już od dłuższego 
czasu rozpoczęli przygotowania 
do uruchomienia lodowiska, co 
zresztą łatwo zauważyć bo od 
tego roku zlokalizowane ono bę-
dzie tuż przy parkingu ośrodka. 
Mam nadzieję, że otwarcie sezo-
nu łyżwiarskiego – tak jak zakła-
damy – nastąpi w planowanym 
terminie, czyli  6 grudnia. Pogo-
da jak na razie nie ułatwia zada-
nia, ale bądźmy dobrej myśli.

CP: Ostatnie pytanie dotyczy 
inwestycji miejskich. Co nas cze-
ka jeszcze w tym roku?

G.S.: Rok 2019 powoli zbliża 
się do końca, pozostało nam już 
tylko kilka tygodni, ale prace pro-
wadzone będą do samego koń-
ca. Oprócz inwestycji rozpoczę-
tych wcześniej, pojawią się nowe 
– budowa drugiej części ulicy J. 
Sułkowskiego i odcinków ulicy E. 
Orzeszkowej oraz ulicy ks. I. Sko-
rupki. Kilka dni temu zakończyli-
śmy kolejną inwestycję drogową 
– budowę ulicy ks. Piotra Skargi. 
Rozstrzygnęliśmy już przetargi 
i podpisaliśmy umowy z wyko-
nawcami kompleksowych prac 
rewitalizujących miejskie budyn-
ki wielorodzinne z mieszkaniami 
komunalnymi. Jest ich razem 11 
w ramach zadania pn. „Odnowa 
tkanki mieszkaniowej”, na które 
otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Realizacja tego dużego zadania 
także niedawno się rozpoczę-
ła i będzie trwała także w przy-
szłym roku. Przypomnę jeszcze 
inwestycje kontynuowane, są 
nimi: rewitalizacja Willi Millera, 
budowa przychodni przy ulicy 
ks. I. Skorupki oraz największa 
z naszych inwestycji, realizowa-
na w formule PPP – rozbudowa 
naszego liceum. W najbliższych 
dniach podpisana zostanie 
umowa na dofinansowanie bu-
dowy centrum przesiadkowego 
w  okolicach stacji PKP, nowo-
czesnego rozwiązania komuni-
kacyjnego z przebudową parkin-
gów, budową zejścia (z windami) 
z  wiaduktu nad torami PKP na 
przedłużenie peronów, budową 
stacji ładowania samochodów 
elektrycznych i parkingu dla ro-
werów. To zadanie będzie reali-
zowane już w przyszłym roku.
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szym śladem pójdą inne miasta.
Konwencja o prawach dziec-

ka uchwalona 20 listopada 1989 
roku przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, to najważniejszy 
dokument dotyczący praw dzieci 
na świecie. Mówi o tym, że każde-
mu dziecku, niezależnie od koloru 
skóry, wyznania czy pochodze-
nia, przysługują takie same pra-
wa - prawa dziecka. Inicjatorem 
powstania Konwencji była Polska 
i to nasz kraj przedłożył jej pierw-
szy projekt. Do dziś Konwencja 
jest najszerzej ratyfikowanym na 
świecie dokumentem z zakresu 
praw człowieka.

Bardzo cieszymy się, że tak 
wiele miast na całym świecie, 
w  tym w Polsce, zdecydowało 
się dołączyć do obchodów 30. 
rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka, mówi Marek 
Krupiński, Dyrektor Generalny 
UNICEF Polska. Zapisy zawarte 
w Konwencji są podstawą działal-
ności UNICEF, który robi wszyst-
ko, aby stanowiły one kanon 
zasad etycznych i  standardów 
międzynarodowych postępowa-
nia wobec dzieci.

W ciągu 30 lat obowiązywa-
nia Konwencji życie dzieci w wie-
lu aspektach zmieniło się na 
lepsze. O połowę zmniejszył się 
odsetek niedożywionych dzieci. 
Przypadki zahamowania wzrostu 
wśród dzieci poniżej 5. roku ży-
cia zmniejszyły się o 41%. Nieste-
ty, wciąż miliony dzieci na całym 
świecie potrzebują pomocy. Po-
nad 262 mln chłopców i dziewcząt 
nie chodzi do szkoły. Nadal dzie-
ci z najuboższych rodzin są dwa 
razy bardziej narażone na śmierć 
przed ukończeniem 5. roku życia 
niż ich rówieśnicy z rodzin lepiej 
sytuowanych.

Obchody 30-lecia Konwen-
cji są okazją, aby przypomnieć 
o naszym zobowiązaniu do prze-
strzegania praw dzieci. To także 
sposobność trwałego zaanga-
żowania, aby słuchać, wspierać 
i  działać z dziećmi i młodzieżą 
oraz budować przyszłość z tymi, 
którzy będą ją kontynuować.

W 1989 r. światowi przywódcy 
podjęli historyczne zobowiązanie 
wobec dzieci na świecie i przyjęli 
Konwencję o prawach dziecka. 
Piastów, podobnie jak wiele in-
nych miast, zarówno w Polsce 
jak i na całym świecie, dołącza do 
inicjatywy UNICEF Polska i organi-
zuje obchody 30. rocznicy uchwa-
lenia tego dokumentu.

W ramach obchodów, w Pia-
stowie 20 listopada zostaną pod-
świetlone na niebiesko miejskie 
budynki i obiekty użyteczności 
publicznej (m.in. Urząd Miasta, 
Miejski Ośrodek Kultury i bibliote-
ka miejska). Tym samym rozpocz-
nie się cykl wydarzeń, w ramach 
którego 30 listopada odbędzie się 
uroczyste zakończenie IV edycji 
Dyktanda Miejskiego „Gżegżółka”. 
W dyktandzie biorą udział dzieci 
i młodzież z piastowskich szkół.

Uroczystość zakończy występ 
dzieci, którego elementem bę-
dzie nawiązanie do uchwalonej 
przez ONZ Konwencji o prawach 
dziecka. W ramach obchodów 
miasto przewiduje również cykl 
spotkań, w ramach których za-
planowano czytanie książek Janu-
sza Korczaka. W kwietniu 2020 r. 
Piastów planuje organizację mar-
szu gwiaździstego dzieci i  mło-
dzieży ze szkół, zakończonego 
koncertem na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cykl 
wydarzeń związanych z obchoda-
mi 30. rocznicy uchwalenia Kon-
wencji o prawach dziecka zakoń-
czy festyn dla dzieci i młodzieży 
w czerwcu 2020 roku – informuje 
Barbara Rotowska, naczelnik Wy-
działu Administracyjnego Urzędu 
Miejskiego w Piastowie.

- Niezrównany Janusz Korczak 
pisał o tym, że dziecku jest „po-
trzebny przewodnik, który grzecz-
nie odpowie na pytanie”. Rozu-
miemy i dostrzegamy ogromną 
rolę dzieci i młodzieży w rozwoju 
całego społeczeństwa, w tym na-
szej lokalnej społeczności - tłuma-
czy burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski - Dlatego też uznając 
zbiór zasad i norm wynikających 
z  Konwencji o prawach dziecka 
włączamy się w światową akcję 
związaną z obchodami 30 roczni-
cy jej uchwalenia. Liczymy, że na-

Piastów dołącza do międzynarodowych obchodów 30. 
rocznicy Konwencji o prawach dziecka

Piastów dzieciom

4 www.czaspiastowa.pl LISTOPAD, 2019 r  |  CZAS PIASTOWA

wywiad

Urząd Miejski w Piastowie
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reklama

Troska o stan naszego powietrza to jedno 
z ważniejszych wyzwań dla władz samorządowych 
Piastowa. Ale nie tylko dla burmistrza, radnych 
i urzędników, bo sami niewiele zrobią.

Lepsza jakość powietrza?

 To wyzwanie dla nas wszystkich, 
mieszkańców Piastowa. Minęły 
dwa lata od wprowadzenia lo-
kalnego programu „Stop smog”. 
Uchwałą Rady Miejskiej w Piasto-
wie uruchomione zostało w  na-
szym mieście działanie polegające 
na dopłacie właścicielom domów 
jednorodzinnych do wymiany 
kotłów węglowych i gazowych 
starej generacji na nowocze-
sne gazowe źródła ogrzewania. 
W  celu bieżącego monitoringu 
powietrza, a w szczególności po-
miaru ilości pyłów PM, zakupione 
zostały cztery instalacje pomia-
rowe zlokalizowane w okolicach 
Przedszkola nr 1 przy ul. St. Mo-
niuszki, Przedszkola nr 2 przy ul. 
J .Lelewela, Przedszkola nr 3 przy 
ul. C. Godebskiego oraz na dachu 
budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. 11 Listopada 2 (gdzie znajduje 
się także stacja meteorologicz-
na). W końcu 2018 roku zakupio-
no także dla tego celu mobilną 

stację pomiarową SOWA wraz 
z dronem. Wszystkie te działania 
mają na celu kompleksową wal-
kę o poprawę jakości powietrza, 
którym na co dzień oddychamy. 
Początek sezonu grzewczego to 
dobry moment na pierwsze pod-
sumowanie działań. Jeśli chodzi 
o gminny program „Stop smog” 
to przynosi on nadspodziewanie 
dobre efekty. W pierwszym roku 
jego obowiązywania (2018) wła-
ściciele domów w naszym mie-
ście wymienili 122 źródła ciepła 
korzystając z dopłaty. W ciągu 
niespełna 10 miesięcy tego roku 
wymienionych zostało ponad 60 
kolejnych. W Urzędzie Miejskim 
złożonych jest ponadto kolejnych 
25 wniosków o dopłatę. W więk-
szości działania te dotyczą wy-
miany pieców gazowych starej 
generacji na nowe, ale ponad 
40% dotyczy wymiany kotłów 
opalanych węglem na gazowe. To 
dobry wynik, który jak się wydaje 

już przynosi oczekiwane efekty. 
Jeśli spojrzymy na plan Piasto-
wa z naniesionymi lokalizacjami 
nieruchomości gdzie dokonano 
wymiany kotłów, to widać wyraź-
nie, że działanie to ma charak-
ter równomierny. Dzięki temu 
zapewne zlikwidowane zostały 
źródła niskiej emisji, które przed 
rokiem i na początku roku 2019 
powodowały przekroczenia norm 
jakości powietrza, regularnie od-
notowywane przez punkt pomia-

rowy przy ul. J. 
Lelewela. Teraz 
takie zjawisko 
nie występuje. 
Analizując co-
dzienne wyni-
ki wszystkich 
punktów po-
miarowych wi-
dać zresztą, że 
w porównaniu 
do listopada 
ubiegłego roku 
jest zdecydo-
wanie lepiej. 
Nie tylko dlate-
go, że jest do-
syć ciepło, bo 
przecież domy 
już są ogrzewa-
ne. Sprawa jest 

niezwykle ważna, bo jak wiemy, 
w opublikowanym w ubiegłym 
roku zestawieniu WHO 50 miast 
europejskich z najgorszą jakością 
powietrza, znalazł się nieocze-
kiwanie Piastów. Opracowanie 
powstało w oparciu o wyniki do-
starczone przez licencjonowane 
stacje pomiarowe jakości powie-
trza, gdzie decydujące znaczenie 
miała ilość dni w roku z przekro-
czonymi normami. Dzięki wspól-
nym działaniom mamy realne 

szanse by zniknąć z kolejnego 
notowania tego niechlubnego 
rankingu, a co ważniejsze - sku-
tecznie poprawić jakość naszego 
powietrza w trosce o zdrowie nas 
wszystkich. Droga jeszcze daleka 
przed nami, dlatego potrzebna 
jest ciągła współpraca w tym za-
kresie. Pamiętajmy o bezwzględ-
nym zakazie palenia byle czym 
- słabej jakości opałem i wszelki-
mi odpadami. Tego nie wolno ro-
bić, a przekroczenia tego zakazu 
będą karane. Naprawdę nie war-
to tego czynić. Warto natomiast 
skorzystać z programu dopłat 
do wymiany pieca, tak jak sko-
rzystało już blisko dwustu wnio-
skodawców. W budżecie miasta 
zabezpieczone są odpowiednie 
środki finansowe na realizację 
tego programu i zapewniam, że 
tych środków nie zabraknie. Nie 
wahajmy się także zwrócić uwa-
gę sąsiadom, którzy nie stosują 
się do zakazu opalania domów 
niedozwolonymi materiałami, 
a w  przypadku braku reakcji - 
zawiadamiania policji lub pra-
cowników Wydziału Utrzymania 
Miasta. W trosce o zdrowie nas 
wszystkich musimy być w tym 
działaniu szczególnie solidarni.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? promocja zdrowia
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Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
NATURMED
Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07  |  (+48) 604 092 007
pon.-pt. w godz. 9:00-17:00

LECZYMY

- Bóle ostre,
- przewlekłe,
- nagłe,
- pourazowe,
- nerwobóle,
- bóle głowy,
- kręgosłupa,
- barku,
- kolan,
- bioder.

Pierwsza konsultacja jest bezpłat-
na - ustalamy wtedy wskazania lub 
przeciwskazania do zabiegu. Należy 
przynieść badania RTG lub rezonans.

SENS LECZENIA KRĘGOSŁUPA 
LEKAMI JEST TAKI SAM, JAK 
LECZENIE BÓLU ZĘBA TABLET-
KAMI, A NIE U DENTYSTY

JEŚLI NIE POMAGAJĄ LEKI

warszawski uczelni na Wydziale Fizjoterapii oraz 
Medycyny Osteopatycznej, posiadający liczne 
dyplomy i certyfikaty polskie i  zagraniczne. Mgr 
Górnicki zajmuje się trudnymi przypadkami kli-
nicznymi, a prowadzone zabiegi w ogromnej ilości 
przypadków zapobiegają operacjom przepuklin 
kręgosłupa oraz stawów: kolanowego, biodrowego, 
ramieniowego.

Uwzględniając badania (prześwietlenie RTG 
lub rezonans MR), osteopata odblokowuje niepra-
widłowości likwidując ból. Mgr Górnicki prowadzi 
również diagnostykę i korektę wad postawy.

Wskazaniami do zabiegów są między innymi: 
zaburzenia czucia, drętwienie kończyn, stany po-
urazowe, naciągnięcia, zwichnięcia, „kolano skocz-
ka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa i barkowa, bóle 
pleców i szyi. Zabiegami tymi usuwane są również 
zaburzenia funkcjonalne układu gastrycznego, uro-
logicznego, ginekologicznego, oddechowego, bóle 

Osteopatia jest wyjątkową metodą leczenia 
i diagnostyki. Stanowi wspaniałą formę profilaktyki 
i opieki medycznej pierwszego kontaktu.

Do największych zalet zabiegów u osteopaty 
należy szybki i długotrwały efekt. Osteopatia to 
metoda, która nie tylko leczy, ale ukierunkowuje 
organizm do prawidłowego funkcjonowania. To 
ogromna szansa pomocy cierpiącym, nie mogącym 
poddać się operacji. Jest to uznana i bardzo ceniona 
metoda leczenia w systemie medycznym.

W Ośrodku Naturmed pomocy udziela mgr fi-
zjoterapii Jakub Górnicki, wykładowca w jednej z 

głowy u dzieci i dorosłych, zaburzenia koordynacji 
i psychomotoryki u dzieci, zespoły bólowe u kobiet 
w ciąży i profilaktyka okołoporodowa.

Zacytujmy kilka wypowiedzi naszych pacjen-
tów:

To, co się dzieje w leczeniu, to w  ogromnej ilości 
przypadków nie jest system ochrony zdrowia, ale sys-
tem ochrony chorób, by nie wyleczyć, ale leczyć! A ceny 
leków i leczenie rosną szybciej, niż inflacja! Te koktajle 
z  przyjmowanych leków niszczą tysiące ludzi rocznie! 
Uzmysłowiłam sobie to dobitnie po pomocy, jaką uzy-
skałam w Naturmedzie u mgr Jakuba Górnickiego. 
Czuję się świetnie!

(prawnik z Łowicza l. 59)

Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. Moja 
ginekolog podpowiedziała mi osteopatię w Ośrod-
ku Naturmed. Tu bezpiecznie zlikwidowano mi ból 
pleców! Osteopatia, to rewelacyjna metoda! Jestem 
szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z Błonia)

Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od dziecka cięż-
ka praca. Już nie było dla mnie leku. Plecy, bark, lędźwie 
– niesamowicie bolały. Zaczęły siadać kolana i biodra. 
Czego ja nie łykałem?! Strach mówić! Sanatoria nie 
pomagały. Załamany i bez nadziei trafiłem do Natur-
medu! Pan Górnicki wyprowadził mnie z tych dolegli-
wości. Jestem przeszczęśliwy! Całym sercem dziękuję!

(Janusz Wrotycz l. 62)



Odwiedziny w Muzeum

Harcerze harcerzom 
w czynie społecznym

Pisali o nas...

Jak powstawał pomnik ku czci Harcerek i Harcerzy oraz 
członków Szarych Szeregów walczącym o wolność Polski

Przeglądamy lokalną prasę sprzed 90-ciu lat
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ZAchęcAMy 
do Aktywnego wsPierAniA 

dZiAłALności PiAstowskiego 
ArchiwUM Miejskiego orAZ MUZeUM 

MiAstA PiAstowA. 
Podzielcie się z nami archiwaliami, które pomogą stworzyć pełniejszy 
obraz naszej lokalnej, miejskiej historii. Liczymy na wszelkie pamiątki, 

fotografie, dokumenty, zapisy dźwiękowe, filmowe, etc.

www.pam.piastow.pl /muzeummiastapiastowaf
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 O tym, że podróże pocią-
giem nie zawsze należały do 
bezpiecznych i przyjemnych 
wiemy nie od dziś. Przekonała 
się o tym też dobitnie mieszkan-
ka Łodzi, Natalia Łukaszewicz, 
która razu pewnego odwiedzała 
w Piastowie kuzynów. Historia 
ta takiż miała bieg: Wysiadłszy 
z pociągu pewien kawaler z Pia-
stowa postanowił „pomóc” pani 
w niesieniu torebki. Na krzyk 
okradzionej podniósł się harmi-
der i „uczynny pomocnik” został 
schwytany na gorącym uczynku. 
Jak się okazało, osobnik ten był 
organom ścigania dobrze zna-
ny. Za swój postępek trafił do 
kozy.
 Opisana sytuacja miała miej-

 Listopad sprzyja zadumie 
oraz wspomnieniom. I nie jest 
to tylko wynik pogodowej aury, 
ale też dwóch ważnych świąt 
przypadających w tym mie-
siącu. Mam tu na myśli Dzień 
Wszystkich Świętych, kiedy to 
odwiedzamy groby: rodziny, 
przyjaciół, kolegów, znajomych 
oraz święto Niepodległości, 
upamiętniające heroiczną walkę 
o niepodległy byt Rzeczpospo-
litej Polskiej. Może właśnie ten 
podniosły nastrój był impulsem 
do podjęcia działań przez Tere-
nowy Harcerski Krąg Seniorów 
do rozpoczęcia procedur zwią-
zanych z budową „obelisku dla 
upamiętnienia Harcerek i Harce-
rzy oraz członków Szarych Sze-
regów, walczących z niemieckim 

sce równo 90 lat temu. Donosił 
o niej Głos Pruszkowa w swoim 
20-tym numerze, wydanym 17 
listopada 1929 roku.

najeźdźcą w latach 1939-1945 
(…) na Osiedlu 
Mieszkaniowym 
przy zbiegu ul. Dą-
browskiego i Al. 
Wojska Polskiego”. 
Pismo o cytowanej 
wyżej treści wraz 
z uzasadnieniem 
adresowane do 
Naczelnika Miasta 
Piastowa – Bogda-
na Tomalaka zo-
stało w dniu 25 li-
stopada 1986 roku 
złożone w  Urzę-
dzie Miejskim 
przez Przewodni-
czącego Tereno-
wego Harcerskiego 
Kręgu Seniorów 
Piastów, podharc-
mistrza Wiesława 
Sitkiewicza. THKS 
powołało komitet 
organizacyjny bu-
dowy w skład któ-
rego weszli: Zbigniew Pomierny, 
jako przewodniczący, oraz jako 
członkowie Leonard Gajewski, 
Stefan Flesze, Henryk Tomczak 
i Władysław Maciantowicz. Po-
mnik miał powstać w czynie 
społecznym z okazji 75-lecia 
Związku Harcerstwa Polskie-
go oraz 35-lecia nadania praw 
miejskich. Jego odsłonięcie za-
planowano na październik 1987 
r. Autorem projektu obelisku był 

Zdzisław Kuśnierkiewicz, a reali-
zatorem podharcmistrz Wiesław 
Sitkiewicz. Powołano także Ho-
norowy Komitet Fundacji liczący 
90 osób, które zostały wybrane 
z mieszkańców Miasta Piasto-
wa. Inicjatorzy budowy pomnika 

posiadali niezbędne fundusze 
zgromadzone na koncie banko-
wym do jego realizacji. Dziś po 
tylu latach obelisk ku pamięci 
harcerek i harcerzy wtopił się 
w  krajobraz Piastowa. Obecnie 
teren ten poddany jest rewitali-
zacji.

 Koniec października oraz li-
stopad to dla Muzeum Miasta 
Piastowa czas wzmożonej pra-
cy. Pracy niezwykle przyjemnej, 
gdyż naszymi odbiorcami są 
najmłodsi mieszkańcy Piastowa. 
W naszych progach gościliśmy 

zerówki ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Stanisława Staszica oraz 
8 oddziałów Przedszkolaków 
z  Przedszkola Miejskiego nr 3 
w  Piastowie. Wspólnie pozna-
waliśmy historię Polski, jej drogi 
do wolności oraz ofiarności jej 
społeczeństwa. Nasi goście z za-
interesowaniem słuchali historii 
Piastowa. Dowiedzieli się dla-
czego Piastów nazywa się Pia-
stowem, skąd się wzięły romby 
oraz korona w piastowskim her-
bie, a także poznawali miasto na 
starych fotografiach. Nieodzow-
nym elementem każdej wizyty 
było wybicie na matrycy przez 
opiekunów naszych gości poka-
zowego żetonu pamiątkowego 

z logo Piastowskiego Archiwum 
Miejskiego. Wśród uśmiechów 
i wspólnych rozmów czas spę-
dzony w Muzeum Miasta Pia-
stowa pozostanie w pamięci 
naszych dzieci na długo, tym 
bardziej, że obiecali wrócić do 
nas w niedługim czasie. Trzyma-
my ich za słowo.

Daniel Dalecki

Daniel Dalecki

Daniel Dalecki

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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Setna rocznica urodzin 
Ryszarda Kaczorowskiego

Ostatni Prezydent RP 
na Uchodźstwie

Ryszard Kaczorowski urodził się w Białymstoku 26 listopada 
1919 roku, gdy odrodzona II Rzeczpospolita Polska obchodziła 
pierwszą rocznicę powstania. Losy Ryszarda Kaczorowskiego 
i kształtującej swoje oblicze – po 123 latach niewoli – niepod-
ległej Polski były ze sobą ściśle powiązane. Niezwykle trudno  
jest w krótkim szkicu opisać bogate w wydarzenia – jakże często 
dramatyczne – życie Prezydenta Kaczorowskiego. Przypomnij-
my najważniejsze fakty.

Szczęśliwe dzieciństwo w rodzinnym Białymstoku przerwała 
II wojna światowa. Jako młody, choć już doświadczony instruk-
tor harcerski, Ryszard Kaczorowski zostaje żołnierzem konspi-
racyjnych Szarych Szeregów. Jest odpowiedzialny za kontakt 
z dowództwem Służby Zwycięstwu Polski. Aresztowany przez 

NKWD zostaje skazany na karę śmierci, zamienioną po 
stu dniach spędzonych w celi śmierci na długoletnie ze-
słanie do kopalni na Kołymie. Po wybuchu wojny nie-
miecko-radzieckiej i amnestii trafia do Armii Polskiej gen. 
Władysława Andersa. Ryszard Kaczorowski odbywa cały 
szlak bojowy II Korpusu. Podczas bitwy o wzgórze Mon-
te Cassino placówka łączności, którą dowodzi, pierwsza 
przekazuje wiadomość o zdobyciu przez Polaków nie-
mieckiej twierdzy. Po zakończeniu wojny pozostaje na 
emigracji.  Zdobywa wykształcenie i  podejmuje pracę 
zawodową. Kontynuuje działalność w harcerstwie i in-
nych organizacjach polskiej emigracji niepodległościo-
wej w Anglii: jest przewodniczącym ZHP na Uchodźstwie, 
członkiem Rady Narodowej, ministrem ds. krajowych 
Rządu RP na Uchodźstwie premiera Edwarda Szczepa-
nika. W roku 1986 zostaje – zgodnie z postanowieniem 
Konstytucji Kwietniowej – wybrany przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Kazimierza 
Sabbata, jego następcą. Gdy 19 lipca 1989 roku Prezy-
dent Sabbat nagle umiera, Ryszard Kaczorowski zostaje 
zaprzysiężony na kolejnego Prezydenta RP na Uchodź-
stwie. Jak się później okaże – ostatniego.
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Historia powierzyła Ryszardowi Kaczorowskiemu depozyt pol-
skiej niepodległości, zachowywany przez pół wieku przez władze 
RP na Uchodźstwie. Trwająca od 19 lipca 1989 roku do 22 grudnia 
1990 roku krótka kadencja Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
przyniosła najważniejsze wydarzenie w dziejach tego urzędu od 
1939 roku. Decyzja przekazania urzędu Prezydentowi RP wybra-
nemu przez Polaków w wolnych wyborach wymagała zarówno od-
wagi, jak też wielkiej wyobraźni politycznej. Ostatni Prezydent II RP 
taką się właśnie wykazał. 

Ryszard Kaczorowski z niezwykłą wnikliwością i aktywno-
ścią uczestniczył w życiu Ojczyzny, wnosząc w polskie życie 
społeczne i polityczne rozwagę i mądrość. Ocena tej po-
stawy jest jednoznaczna. Dał temu wyraz Ojciec Święty Jan 
Paweł II podczas spotkania z Prezydentem Kaczorowskim 
w Białymstoku 5 czerwca 1991 roku, mówiąc: „Panie Prezy-
dencie. Proszę podziękować Rządowi Polskiemu w Londynie 
za przechowanie suwerenności Polski”. Także papież Bene-
dykt XVI przy okazji spotkania, jakie miało miejsce 1 sierp-
nia 2007 roku, powitał Ryszarda Kaczorowskiego słowami: 
„Pan był symbolem wolności”.
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Po zakończeniu misji Prezydenta RP na Uchodźstwie, Kaczo-
rowski nadał nowy wymiar swojej służbie Ojczyźnie – poprzez 
liczne spotkania z mieszkańcami wielu polskich miast i kontak-
ty z organizacjami społecznymi i instytucjami życia publiczne-
go. Można wręcz powiedzieć, że dopiero wtedy został w pełni 
poznany przez Polaków. Poznany i pokochany, czego dowodzą 
liczne tytuły i wyróżnienia, które otrzymał.

Ponad trzydzieści polskich miast nadało Ryszardowi Kaczo-
rowskiemu tytuł Honorowego Obywatela, czyli najwyższe moż-
liwe wyróżnienie. W tym gronie znalazły się m.in.: Białystok, 
Warszawa, Kraków, Częstochowa, Rzeszów, Zakopane, Police, 
Piastów, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Legnica, Kielce.

Ryszard Kaczorowski był także Honorowym Obywatelem Wo-
jewództwa Podlaskiego oraz Doktorem Honoris Causa pięciu 
polskich uczelni: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz Uniwersytetu i Akademii Medycznej w Białym-
stoku.

Prezydent Ryszard Kaczorowski odwiedził nasze miasto 14 
maja 2000 roku wraz z Kapelanem Rodzin Katyńskich, Księdzem 
Prałatem Zdzisławem Peszkowskim. Tego dnia miała miejsce 
uroczystość nadania obu wybitnym Polakom tytułów Honoro-
wych Obywateli Miasta Piastowa, nadanych przez Radę Miejską 
16 listopada 1999 roku. Spotykaliśmy Pana Prezydenta jeszcze 

potem wiele razy przy okazji podobnych uroczystości – 
w Gdańsku, Zakopanem, Opolu, Kielcach i wielu innych 
polskich miastach. Z okazji uroczystości jubileuszu 20-le-
cia objęcia urzędu Prezydenta RP na Uchodźstwie  i jego 
90. urodzin, rozmawialiśmy z Ryszardem Kaczorowskim 
w Londynie i dwukrotnie w Warszawie. Zawsze pamiętał 
o naszej uroczystości, pytał o Piastów, planowaliśmy wi-
zytę Pana Prezydenta jesienią 2010 roku. Niestety, do tej 
wizyty już nie doszło. Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezy-
dent II RP zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 
10 kwietnia 2010 roku wraz z Prezydentem RP Lechem 
Kaczyńskim, jego małżonką Marią i 93 innymi osobami 
delegacji państwowej, udającej się na uroczystość 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej. Trzy miesiące po tragicznej 
śmierci Prezydenta Kaczorowskiego z inicjatywy rodziny 
i osób z nim związanych został powołany instytut imie-
nia Ryszarda Kaczorowskiego. Zebranie założycielskie tej 
instytucji odbyło się w Piastowie. Kilka tygodni później, 
24 sierpnia 2010 roku, Rada Miejska nazwała imieniem 
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego nowo-wybudowa-
ne rondo w centrum miasta Piastowa.
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W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, 17 kwietnia 
2011 roku nasze miasto odwiedziła Pani Prezydentowa Ka-
rolina Kaczorowska. W kolejnych latach jeszcze dwukrotnie 
mieliśmy honor gościć panią Karolinę w Piastowie. Rozma-
wialiśmy o planach utworzenia w naszym mieście biblioteki 
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, która gromadzi-
łaby dzieła polskich twórców na obczyźnie i pełniłaby rolę 
instytucji badawczej nad dziejami polskiej emigracji. To za-
danie czeka na realizację.

Nadchodząca setna rocznica urodzin Prezydenta Ryszar-
da Kaczorowskiego i przyszłoroczne rocznice – dwudziesta 
jego wizyty w Piastowie oraz dziesiąta tragicznej śmierci pod 
Smoleńskiem, skłania nas do upamiętnienia dziedzictwa 
tego wielkiego Polaka, wzoru patrioty bezgranicznie kocha-
jącego naszą ojczyznę. 

Dla nas szczególnym przesłaniem pozostają słowa wypowiedzia-
ne przez Honorowego Obywatela Miasta Piastowa, Pana Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego 14 maja 2000 roku: „ Dziś chcę władzom 
i mieszkańcom Piastowa radzić, aby traktowali swą pracę dla innych 
i miasta jako służbę Ojczyźnie, nie zapominali o naszej historii i tra-
dycji, o najistotniejszych wartościach pozwalających przetrwać nam 
przez wieki jako naród. Słowa te wypowiadam nie tylko jako gość, 
ale współobywatel naszego grodu. Ta jedność z Rodakami w Ojczyź-
nie jest dla mnie najważniejsza i za nią serdecznie dziękuję. Tytuł 
Honorowego Obywatela przyjmuję z wdzięcznością i zapewniam za-
chowanie wierności miastu, które obdarzyło mnie tym zaszczytem. 
Niech żyje miasto Piastów!”

Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa
Zdzisław Brzeziński, Burmistrz Miasta Piastowa w latach 1990-2010

Uroczyste obchody setnej rocznicy urodzin śp. Ryszarda Kaczo-
rowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie odbędą się 
we wtorek 26 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 
o godz. 12.00.

Następnego dnia (środa 27 listopada) o godz. 18.00 w kościele 
Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie odprawiona zostanie Msza 
św. w intencji Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Honoro-
wego Obywatela Miasta Piastowa. 
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Trudności diagnostyczne 
związane z identyfikacją przyczy-
ny bólu u małego pacjenta, wy-
nikają z subiektywizmu jego od-
czuwania, jest nim wszystko to, 
co dziecko w ten sposób nazywa, 
bez względu na obiektywne ob-
jawy z nim związane. Jeśli będzie-
my oceniać dane statystyczne, to 
należy zauważyć, że ból pleców 
u dzieci występuje znacznie rza-
dziej niż u osób dorosłych, a co 
ma istotne znaczenie, zwykle 
istnieje jego konkretna przyczy-
na. Mechanizm powstania bólu 
pleców jest różny w zależności 
od jego przyczyny. Przy jego 
identyfikacji, zarówno rodzice, 
jak i lekarze powinni brać  pod 
uwagę wiek dziecka, ewentual-
ne choroby towarzyszące i tryb 
życia. Jednym z najczęstszych 
powodów bólu pleców u dzieci 
są wady postawy, czyli nieutr-
walone zaburzenia krzywizn krę-
gosłupa. W  obrębie kręgosłupa 
wyróżnia się fizjologiczne, czyli 
prawidłowe, krzywizny: lordozę 
szyjną, kifozę piersiową i lordozę 
lędźwiową.

Utrzymanie wszystkich krzy-
wizn kręgosłupa zapewnia jego 
prawidłowe funkcjonowanie, 
a nawet drobne ich zmiany mogą 
wywoływać dolegliwości bólowe. 
Przykładem, może być pogłę-
bienie kifozy piersiowej (plecy 
okrągłe), pogłębienie lordozy 
lędźwiowej (plecy wklęsłe), ple-
cy okrągło-wklęsłe. Ból pleców 
może także mieć związek z ura-
zami bowiem dzieci są bardzo 
ruchliwe, stąd łatwo może u nich 
dojść do urazu pleców, koniecz-
nym jest więc zweryfikowanie 

okoliczności w jakich pojawiły się 
bóle. Wśród czynników powodu-
jących ból należy wymienić prze-
ciążenia. Dochodzi do nich, gdy 
obciążenie przekracza możliwo-
ści adaptacyjne i kompensacyjne 
organizmu; najczęściej dotyczy 
ono lędźwiowego odcinka kręgo-
słupa. U dzieci w wieku szkolnym 
ból pleców może mieć charakter 
bólu mięśniowego - związanego 
z przeciążeniem mięśni grzbie-
tu - wywołanego na przykład 
noszeniem zbyt ciężkiego ple-
caka z przyborami szkolnymi 
(dopuszczalna waga plecaka nie 
powinna przekroczyć 15% wagi 
ciała dziecka). Podobnie, utrzy-
mująca się niewłaściwa postawa 
ciała (np.: długotrwałe siedzenie 
przy biurku w trakcie gry kom-
puterowej) może prowadzić do 
dolegliwości bólowych ze strony 
przeciążonych mięśni.

wrodzone wady postawy

Za ból pleców mogą także 
odpowiadać wrodzone wady 
postawy: skolioza, hiperkifoza, 
hiperlordoza. Pogłębienie któ-
rejkolwiek z krzywizn kręgosłupa 
powoduje nieprawidłową po-
stawę i skutkuje wystąpieniem 
dolegliwości. Najczęściej u dzieci 
pojawia się skolioza, czyli bocz-
ne skrzywienie kręgosłupa, któ-
re może mieć różne nasilenie. 
Niewielka skolioza zazwyczaj 
nie powoduje dolegliwości bó-
lowych. Hiperkifoza, czyli nad-
mierne pogłębienie prawidłowej 
kifozy piersiowej manifestuje się 
tak zwanymi okrągłymi plecami. 
Może to też być objaw towarzy-

szący tzw. chorobie Scheuer-
manna, która częściej występuje 
u chłopców, ujawnia się w okre-
sie intensywnego wzrostu (13.-
17. roku życia). W jej przebiegu 
dochodzi do zmniejszenia wy-
sokości przedniej części trzonu 
kręgu, a w konsekwencji - do 
zwiększenia całkowitej kifozy. 
Ból pojawia się po długotrwałym 
staniu lub siedzeniu, choroba 
prowadzi do trwałych deforma-
cji. Hiperlordoza natomiast, to 
nadmierne wygięcie kręgosłupa 
lędźwiowego do przodu, które 
również powoduje dolegliwości 
bólowe.

inne przyczyny bólu pleców

 Nieprawidłowości związane 
z kręgami lub leżącymi między 
nimi krążkami międzykręgo-

wymi, zwanymi też dyskami 
stanowią kolejny problem dia-
gnostyczny. Należy do nich krę-
goszczelina, czyli nieprawidłowe 
połączenie trzonu z łukiem krę-
gu. Pojawia się zwykle między 
5. a 10. rokiem życia. Jest częstą 
przyczyną bólu pleców u dzieci 
i młodzieży. Ból ma charakter 
przewlekły, nasila się przy pro-
stowaniu grzbietu. Bóle pleców 
może także powodować kręgo-
zmyk. Jest to sytuacja, kiedy kręg 
położony wyżej ześlizguje się 
do przodu z kręgu położonego 
niżej. Kręgozmyk rozwija się po-
woli, a ból pojawia się zazwyczaj 
w okresie dojrzewania, na skutek 
ucisku krążka międzykręgowego 
na rdzeń kręgowy. Kolejną cho-
robą powodującą bóle pleców 
u dzieci może być izolowane za-
palenie krążka międzykręgowe-
go. Objawia się bólem, tkliwością 
dotykową oraz skurczem mięśni 
przykręgosłupowych na wyso-
kości zajętego krążka. Dziecko 
odmawia stania i chodzenia. 
Nieco rzadziej występującej 
u  dzieci przyczynie bólu kręgo-
słupa odpowiadają zmiany dys-
kopatyczne. Najczęściej dotyczą 
odcinka lędźwiowego kręgosłu-
pa. Zwykle pojawiają się u mło-
dzieży. W rzadkich przypadkach 
przyczyną bólu pleców u dziec-
ka może być guz rozwijający się 
w okolicy kręgosłupa. 80% takich 
guzów ma charakter łagodny. 
Należą do nich między innymi 
kostniaki kostnawe, naczyniaki, 
torbiele, guzy kanału kręgowe-
go, oponiaki. W bardzo rzadkich 
przypadkach guzy mogą być no-
wotworami złośliwymi.

Ból pleców może także być 
objawem chorób układu kost-
no-stawowego, takich jak mło-
dzieńcze zapalenie stawów 
z  zajęciem przyczepów ścięgien 
czy zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa. Choroby 
te najczęściej początkowo obja-
wiają się bólem kolan i innych 
stawów. U młodzieży po kilku la-
tach choroby dołączają się bóle 
pleców. Należy pamiętać, że ból 
pleców może pochodzić nie tyl-

ko ze zmian umiejscowionych 
w kręgosłupie, ale również z na-
rządów jamy brzusznej (m. in. 
z nerek, jajników, mogą być zwią-
zane z miesiączką). Bóle pleców 
mogą być spowodowane także 
działaniami niepożądanymi le-
ków (np. u dzieci leczonych gli-
kokortykosterydami może dojść 
do zmniejszenie gęstości kości 
[osteopenii], co może powodo-
wać bóle pleców, osłabienie siły 
mięśniowej i bóle kończyn).

jak sobie radzić 
z bólem pleców u dziecka?

Bóle pleców u dziecka są za-
wsze niepokojącym objawem. 
Choć często ich przyczyny są ba-
nalne, takie jak zbyt ciężki torni-
ster lub nieprawidłowa postawa 
podczas siedzenia przy biurku 
(zwłaszcza podczas korzystania 
z komputera), nie należy ich lek-
ceważyć. Szczególnie niepoko-
jące są bóle pleców u  dziecka 
przed 4. rokiem życia, przewle-
kłe, trwające ponad 4 tygodnie, 
zlokalizowane w okolicy kręgo-
słupa szyjnego, nasilające się 
w nocy, wybudzające dziecko ze 
snu. Alarmujące są także bóle, 
którym towarzyszą inne objawy, 
takie jak ogólne osłabienie, złe 
samopoczucie, silne pocenie się 
dziecka, bóle głowy, zaburzenia 
równowagi, utrata wagi. Jeżeli 
bólom pleców towarzyszy któ-
rykolwiek z tych objawów, na-
leży natychmiast zgłosić się do 
lekarza. Dotyczy to także dzieci 
chorujących na młodzieńcze 
idiopatyczne zapalenie stawów, 
gruźlicę, przyjmujących stale gli-
kokortykosteroidy lub jeśli ból 
nie ustępuje po lekach przeciw-
bólowych.

Im młodsze dziecko, tym 
rzadziej występują bóle pleców, 
a zatem w przypadku małego 
dziecka z bólem pleców zawsze 
należy zgłosić się do lekarza.

Dolegliwości bólowe pleców i kręgosłupa stanowią jeden z najczęściej występujących 
objawów na jaki skarżą się dorośli. Mają one różne nasilenie, mogą lokalizować się w różnych 
częściach pleców, nasilać się lub ustępować pod wpływem ruchu, a także wiązać się z innymi 
objawami. O ile w grupie dorosłych przypadłość ta traktowana jest jako oczywistość, o tyle 
gdy występuje u dzieci wydaje się być zjawiskiem niespotykanym.

Mały człowiek – duży problem

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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ogłoszenia / komunikaty

reklama

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

ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

repertuar kina Baśń
Playmobil Film
USA / b/o dubbing

22-24.11.2019r. 17:00 99 
min.

Ukryta gra
PL / l. 15+

22-24.11.2019 r. 19:00 100 
min.

O Yeti!
USA / b/o dubbing 

29.11.2019r. - 
01.12.2019 r.

17:00 97 
min.

(Nie)znajomi
PL / l. 15+

29.11.2019r. - 
01.12.2019 r.

19:00 103 
min.

Projektowanie stron www - kompleksowo; od projek-
tu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na ser-
werze. na hasło cZAs PiAstowA 25% rABAtU!!!  tel: 601 
730 670

Zatrudnimy Brygadzistkę do nadzoru nad ekipą sprzą-
tającą w Kaniach, k. Pruszkowa. szczegóły: 798 063 836, 
798 063 089.

UsłUgi
napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

PRACA

wynajmę pomieszczenie biurowe o powierzchni 
70,78 mkw na 2 pietrze budynku usługowo- szkole-
niowego przy ulicy Piotra Skargi 1 w Piastowie, w po-
bliżu stacji kolejowej i Urzędu Miasta - 33,00 zł /mkw 
- cena do negocjacji. Tel: 501 633 861 lub 22 811 04 80

nierUchoMościSTOWARZYSZENIE NASZ PIASTÓW mając na celu tworzenie 
przyjaznej przestrzeni dla społeczności lokalnej zaprasza do 
wzięcia udziału w projekcie „SOLIDARNY PIASTÓW”.

SOLIDARNY PIASTÓW

Celem projektu jest bu-
dowanie nowych płasz-
czyzn wzajemnego porozu-
mienia,  urzeczywistnianie 
inicjatyw mieszkańców 
oraz pomoc dla nich.  Ory-
ginalność i pomysłowość, a 
także naturalna potrzeba 
może zaowocować powsta-
niem ciekawej inicjatywy, 
z której będą korzystać 
mieszkańcy. Inicjatywy, 
która może uatrakcyjnić 
spędzanie czasu w Pia-
stowie od  najmłodszego 
do najstarszego członka 
rodziny. Każdy z nas ma 
zdolności, którymi mógłby 
się podzielić. W zależno-

ści  od sytuacji mogą one 
stanowić formę pomocy 
dla innych na przykład w 
ramach ekonomii społecz-
nej lub kreować możliwość 
spędzana czasu z innymi, 
którzy dzielą podobne pa-
sje na przykład w klubach 
zainteresowań.

Wzajemna pomoc i dzie-
lenie się ma nieograniczony 
charakter może dotyczyć 
każdego przejawu działal-
ności i każdego podmiotu, 
w tym przedsiębiorców. 
Projekt dotyczy wszystkich 
dla których codzienność w 
Piastowie jest ważna.

Tym samym, jeżeli ma-

cie pomysły, co można 
stworzyć w Piastowie, wi-
dzieliście na świecie ini-
cjatywę mieszkańców, któ-
ra Was urzekła, jesteście 
bibliofilem, który chciał-
by wymieniać książki lub 
znacie jakiś ciekawy sport, 
którego reguły mogliby-
ście wyjaśnić i w który 
moglibyście grać z innymi 
piszcie do nas na adres 
_________________ w terminie 
do dnia ___________.

Dziękujemy !
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 Jarzębina jest popularną rośli-
ną  i często spotykaną na terenie 
całej Polski. Czasem widzimy ją 
jako kilkumetrowe drzewo a cza-
sem jako krzew, w zależności 
od odmiany. Kora jej jest gładka 
i szara. Ma liście pierzaste, które 
składają się z 9-15 małych list-
ków. Gdy je zgnieciemy, pachną 
intensywnie gorzkimi migdała-
mi. Zanim opadną, zaprezentują 
paletę kolorów od złotożółtego 
do złotoczerwonego. Kwiaty na 
jarzębinie pojawiają się od maja 
do czerwca. Mają kształt pucha-
tych obłoczków o kremowym 
zabarwieniu, na których bardzo 
licznie pracują owady zbierające 
nektar i pyłek kwiatowy. Jarzę-
bina jest bardzo tolerancyjna 
pod względem wymagań śro-
dowiskowych. Nie przeszkadza 
jej dym i spaliny. Najlepiej czuje 
się w miejscach bardzo nasło-
necznionych o lekkiej a nawet 
piaszczystej glebie. Jest sadzona 
w ogrodach i parkach. Czasem 
wzdłuż ulic tworzą jarzębinowe 
aleje. Nie zaskakuje nas, gdy 
spotkamy ją w lesie, na miedzy, 
czy podczas górskich wędrówek. 
Szacuje się, że żyje około sześć-
dziesiąt lat. Spotykane są egzem-
plarze, które mają sto i więcej lat. 
Jarzębinowe drewno posiada wy-

jątkowo piękne słoje. Jest ciężkie, 
twarde, gęste, elastyczne i drob-
nowłókniste. Wytwarza się z nie-
go klepki do produkcji beczek, 
trzonki do narzędzi, czółenka 
tkackie, ale też instrumenty mu-
zyczne. Wróćmy jednak do owo-
ców, które mają znacznie więcej 
zalet, niż tylko wizualne. Nasze 
babcie bardzo doceniały owoce 
jarzębiny. Nazywały ją natural-
ną tabletką. Małe kulki jarzębiny 
zawierają porównywalne ilości 
witaminy C, co cytryna. Ale to nie 
koniec. Czerwone koraliki zawie-
rają też witaminę A, E, K, B oraz 
PP. Zawierają pierwiastki miedzi 
i  magnezu. Wyciąg z jarzębiny 
pomaga  w  przeziębieniu. Po-
siada działanie antybakteryjne 
i przeciwzapalne. Reguluje pracę 
układu krwionośnego. Ma właści-
wości moczopędne. Korzystnie 
wpływa na błony śluzowe i  pra-
cę układu pokarmowego. Jest 
stosowana przy nieżytach jelit, 
przewlekłych biegunkach, scho-
rzeniach wątroby i pęcherzyka 
żółciowego. Wszyscy wiemy, że 
surowe owoce są niejadalne. 
Zawierają  toksyczny kwas pa-
rasorbowy. Zjedzenie choćby 
kilku kulek spowoduje wymioty, 
ból głowy i biegunkę. Blanszo-
wanie, przemrożenie  i suszenie 

w  temperaturze 40 stopni Cel-
sjusza niweluje trujące właściwo-
ści (wspomniany kwas rozkłada 
się w  znacznie podniesionej lub 
obniżonej temperaturze). Dzię-
ki tym zabiegom pozbawiamy 
owoce naturalnej goryczy.  Ist-
nieje stara legenda, która głosi, 
że na początku owoce jarzębiny 
były słodkie jak miód. Jednak lu-
dzie nie doceniali  tego i nie dbali 
o  roślinę. Jarzębina się zbun-
towała i zaczęła rodzic gorzkie 
owoce. Ciekawy jest również fakt, 
że w trudnych czasach z ususzo-
nych i utartych owców wypieka-
no chleb. Dzisiaj z owców jarzę-
biny robimy konfitury, dżemy, 
dodatki do mięs, które ze wzglę-
du na wysoką zawartość beta 
karotenu są bardzo cenione. 
Można również stworzyć własną, 
niepowtarzalną nalewkę. Któż 
z nas nie kosztował jarzębiaku? 
Właściwości pielęgnacyjne jarzę-
biny są mniej znane i niedocenia-
ne.  Posiada substancje aktywne, 
które pomagają leczyć trudno 
gojące rany, ograniczają rozwój 
grzybów i  bakterii. Zmniejszają 
opuchliznę i cienie pod oczami. 
Działają ściągająco i odżywczo.
 Urocze  czerwone kulki długo 
pozostają na drzewie co sprawia, 
że są również przysmakiem i po-

żywieniem dla zimujących u nas 
ptaków.
 Jeśli do tej pory ceniliśmy 
jarzębinę za jej walory dekora-
cyjne, to najwyższy czas zwrócić 
uwagę na ich właściwości lecz-
nicze. Właśnie nadszedł czas, 
kiedy możemy zbierać dojrzałe 
owoce jarzębiny. Jeśli się zdecy-
dujemy na zbiór owoców, szu-
kajmy drzew, które rosną z dala 

od ruchliwych ulic. W stanach 
zimowych niedomagań wspo-
magajmy organizm naturalnymi 
produktami. Stawiajmy na te, 
które przygotujemy we własnej 
kuchni. Przyrządzając  samemu, 
wiemy co wkładamy i zamykamy 
w słoiku. Uważam, że naprawdę 
warto.

W listopadowe dni pięknie się wyróżnia na tle bezlistnych drzew. Dzieci robią z niej 
korale dla swoich mam. Mamy natomiast zbierają czerwone kulki i robią z  nich 
pyszności, które zamknięte w szklanych słoikach przetrwają kilka miesięcy na 
spiżarnianych półkach.

Piękna w ogrodzie 
i smaczna w spiżarni
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ka Wojewódzkiego. Mało kto dziś 
o tym wie ale był on wychowaw-
cą wielu sław, m.in. mistrzyni 
Polski z lat 50-tych w  oszczepie 
– Ciachówny [red. Maria Ciach]. 
Założył on przy szkole specjalną 
sekcję sportową.

Po przeprowadzce trafiłem 
do słynnej Concordii Piotrków, 
funkcjonującej przy zakładach 
szklarskich. Przeszedłem w su-
mie przez parę różnych klubów 
sportowych. Moim największym 
osiągnięciem, jako sportowca 
było Wicemistrzostwo Polski 
w biegach przełajowych. Zdoby-
łem je mając 16 lat.

Zs: czyli lekkoatletyka?
Miłość do lekkoatletyki mam 

po ojcu. Zawsze ją kochałem 
i kocham nadal. Do dziś jak leci 
jakaś relacja to rzucam wszystko 
i oglądam. Kiedyś było tego wię-
cej. Pod nosem mieliśmy Memo-
riał Kusocińskiego, w Warszawie. 
Było co oglądać.

AZ: jak to się właściwi sta-
ło, że trafił Pan do Piastowa?

Po maturze w Chrobrym 
w Piotrkowie poszedłem do 

AZ: jak znalazł się Pan w 
sporcie? jak odkrył Pan swoje 
powołanie?

Mój ojciec był sportowcem. 
Trenował 10-bój, jeszcze przed 
wojną. Miał dobre warunki fi-
zyczne, trochę lepsze ode mnie. 
Był wyższy i szczuplejszy. Jak na 
tamte czasy, osiągał całkiem do-
bre wyniki. Można więc powie-
dzieć, że sport odziedziczyłem 
po nim.

Do szkoły chodziłem do 
słynnego Chrobrego w Piotrko-
wie [red. Liceum im. Bolesława 
Chrobrego w Piotrkowie Try-
bunalskim]. Szkoła ta istnieje 
do dzisiaj. Moim nauczycielem 
WF-u był pan Wołoszański – oj-
ciec Bogusława Wołoszańskiego.

AZ: Mieszkał Pan w Piotr-
kowie od dziecka?

Nie, pochodzę z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Do Piotrkowa 
przeprowadziliśmy się gdy mia-
łem 14 lat. Ojciec był już wtedy 
inżynierem chemikiem. Dostał 
pracę w zakładach szklarskich 
Hortensja. W Tomaszowie zaczy-
nałem treningi pod okiem Mund-

studium nauczycielskiego wy-
chowania fizycznego w Łodzi. 
Bardzo dobrze wspominam tę 
szkołę. Byłem jeszcze wtedy 
czynnym sportowcem. Przesze-
dłem do Startu Łódzkiego. Tam 
jeszcze trochę pobiegałem. Po 
skończeniu studium poszedłem 
na AWF i przeniosłem się do 
Warszawy. Zacząłem pracować 
jako nauczyciel WF. Skończyłem 
dwa kursy instruktorskie w Spa-
le, potem jeszcze w Bydgoszczy 
i w Poznaniu trenerski drugiego 
stopnia z lekkoatletyki. Był on 
przeznaczony dla byłych wybit-
nych sportowców i dla nauczy-
cieli, którzy robili trochę więcej 
niż trzeba. Można było spotkać 
tam takie nazwiska jak Baran, 
Sidło. Trochę wyższe roczniki, 
niż moje, także czułem się bar-
dzo wyróżniony. Jako nauczyciel 
WF pracowałem najpierw w 3-ce 
w Ursusie. Ze świętej pamięci ko-
legą Świrskim, też nauczycielem, 
założyliśmy i rozkręciliśmy tam 
sekcję lekkoatletyki. Dodam jesz-
cze, że Świrski przez pewien czas 
był trenerem rzutów na Gwardii. 
No i po 3-ce w Ursusie wylądo-
wałem w 3-ce piastowskiej.

AZ: który to był rok?
1962 jak zacząłem w Ursu-

sie. Dwa lata później byłem już 
w  Piastowie, także to był rok 
1964.

AZ: szkoła Podstawowa nr 
3 nie była jedyną piastowską 
szkołą, w której Pan pracował, 
prawda?

Z 3-ką współpracowałem 46 
lat. Jak ruszyła 1-ka miałem też 
tam trochę godzin. Pracowałem 
jeszcze w piastowskim liceum, 
chociaż tam warunki do upra-
wiania sportu były trochę trud-
niejsze. Pamiętam pierwszy raz 
jak poszedłem do LO Mickiewi-
cza. Patrzę a tam równoważnia. 
Pytam więc dyrektora Lożyń-
skiego po co im ta równoważnia. 
Każdy kto widział choć raz salę 
gimnastyczną w tej szkole z pew-

nością wie o co chodzi. Stając na 
równoważni chłopacy musieli 
podkurczać ręce. Głową sięgali 
niemal sufitu. Zabawnie to wy-
glądało.

AZ: słynie Pan z odkrywa-
nia sportowych talentów. Któ-
rzy z Pana uczniów szczególnie 
zapisali się w historii polskie-
go sportu?

Przez te wszystkie lata prze-
winęło się wiele naprawdę uzdol-
nionych sportowo dzieciaków. 
Wymienić mogę m.in. Stanisława 
Terleckiego, reprezentanta Pol-
ski w piłce nożnej, Włodzimierza 
Bezulskiego, członka kadry naro-
dowej w koszykówce, który star-
tował w WKS Lublin – Lublinian-
ce, Jacka Gembala, wybitnego 
koszykarza i trenera koszykówki 
– jako trener zdobył on w 1995 
Mistrza Polski no i oczywiście 
Mariana Woronina, naszego ge-
nialnego sprintera, nadal aktual-
nego Rekordzistę Polski w biegu 
na 100 metrów. W szkole działał 
aktywnie SKS. Jak ktoś był wybit-
ny to wchodził później do klubu 
i trenował profesjonalnie.  

Zs: jakie wyniki osiągał Ma-
rian za czasów 3-ki?

Ze mną trenował do 10,3 s. 
Na boisku szkolnym biegał tem-
pówki, starty, sprinty. Na zawo-
dy jeździliśmy. Pamiętam, na 
Bielańskiej, przy placu Teatral-
nym był komis sportowy. Poje-
chaliśmy z Marianem kupić mu 
oryginalny dres Adidasa i profe-
sjonalne kolce. Jeździł już na po-
ważne zawody, nie mógł się tam 
wybrać w jakichś Wałbrzychach. 
Jak pojawiły się świetne wyniki, 
otrzymaliśmy dodatkowe fun-
dusze. Całkiem sporą na tamte 
czasy sumę.

Jeździliśmy na obozy. W Cet-
niewie byliśmy, w Sorkwitach. 
W Cetniewie Marian zaliczył nie-
mały wypadek. Wszedł w butel-
kę i rozwalił sobie nogę. Deszcz 
padał, Marian biegł no i wpadł 
w kałużę, a tam, jak się okazało, 
rozbita butelka. Ja w tym czasie 
pojechałem do Pucka, bo tam 

startowaliśmy, żeby zgłosić na-
szych na zawody. Taksówek we 
Władysławowie w ogóle nie było. 
Moja żona, która też pojechała 
z nami na obóz, dzwoniła gdzie 
mogła po pomoc ale niestety 
się nie dodzwoniła. Postanowili 
więc, że pojadą do szpitala au-
tobusem. No i biedna prowadzi-
ła Mariana z 1 km na ramieniu. 
Rana okazała się dość poważna. 
Niewiele brakowało a Marian 
uszkodziłby ścięgno Achillesa. 
A  ścięgno Achillesa to przecież 
dla biegacza absolutny koniec.

Mamy z Marianem wiele 
ciekawych wspomnień. Przy-
jaźniliśmy się po zakończeniu 
wspólnych treningów i  nadal 
utrzymujemy ze sobą kontakt. 
Byłem na jego ślubie z Anną Ja-
rzębczyk, złotą medalistką Mi-
strzostw Świata w trójkach akro-
batycznych, także absolwentką 
piastowskiej 3-ki. Pamiętam jak 
dziś, wesele odbyło się w klubie 
Novus w Piastowie.

Marian pisał do mnie czasem 
z światowych imprez sporto-
wych. Do dziś trzymam na pa-
miątkę pocztówkę, jaką wysłał 
mi z Olimpiady w Montrealu 
w 1976 roku.

ZS: Opowiedz nam jeszcze 
jak to było z konkursem 5 Mi-
lionów?

Zaczęło się od mistrzostw po-
wiatu. Tu byliśmy niezwyciężeni. 
We wszystkich niemal konku-
rencjach. Nasza 3-ka mocno sta-
wiała na sport. Inne szkoły mia-
ły po 2-4 h SKS-ów w tygodniu, 
my mieliśmy SKS-y codziennie. 
Do konkursu miały iść najlepsze 
szkoły z rejonu. Odezwał się do 
nas nieżyjący już Marek Grot, po-
mysłodawca konkursu 5 milio-
nów i pracownik redakcji spor-
towej w telewizji. Rozmawiał ze 
mną i ówczesnym dyrektorem 
3-ki, Połciem. Pytał, czy zgodzimy 
się reprezentować w konkursie 
Mazowsze. Bardzo się ucieszy-
liśmy. Zorganizowane zostało 
spotkanie w telewizji. Pamiętam, 
siedziba była jeszcze wtedy na-

Dbał o kondycję fizyczną kilku pokoleń piastowian. Był nauczycielem WF, trenerem, animatorem 
życia sportowego. W piastowskiej Szkole Podstawowej nr 3 przepracował łącznie 46 lat. Odkrył wiele 
młodych talentów sportowych, w tym sławnego sprintera Mariana Woronina, wciąż niepokonane-
go Rekordzistę Polski w biegu na 100 metrów. Za swe wybitne osiągnięcia i zasługi dla wychowa-
nia fizycznego młodzieży i popularyzacji sportu wśród młodych pokoleń, zdobył wiele prestiżowych 
odznaczeń. Wśród nich znalazł się m.in.: Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Ministerstwo Oświaty 
i Wychowania, tytuł Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej nadany mu przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy 
Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z Andrzejem Emiljanowiczem, bo o nim oczywiście 
mowa, spotkali się członkowie naszej redakcji: Zbigniew Stanecki i Agata Ziąbska.

Nauczyciel-legenda 
piastowskiego sportu
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śmy na podium.
Zdobyliśmy dwa razy 3. miej-

sce w skali kraju – raz w Tychach, 
raz w Gdańsku. W Tychach moż-
na powiedzieć, trochę nas oszu-
kali. Nie wszystko odbyło się na 
zasadzie fair play. Jedną z kon-
kurencji był bieg z bryłą, z której 
trzeba było całą drużyną ustawić 
wieżę. Naszym bezpośrednim 
konkurentom, gospodarzom, 
wieża się zawaliła. W ostatecz-
nym rozrachunku jednak punkty 
za nią dostali. Gospodarz musiał 
widać zwyciężyć. Ogólnie byli-
śmy w świetnej formie. Pamię-
tam mecz piłki ręcznej. Jak nasz 
zawodnik, Jacek Gębal, strzelił 
na bramkę i trafił w poprzeczkę, 
to ją złamał. Taką miał siłę w rę-
kach.

Konkurs 5 Milionów to było 
dla nas i całego Piastowa wielkie 
wydarzenie. Transmitowany był 
przez eurowizję. Telewizorów 
było jeszcze mało, bo to były lata 
70-te. Cały Piastów siedział z no-
sem w ekranie, gdzie się tylko 
dało.

AZ: Piastowska 3-ka za 
Pana czasów zdecydowanie 
wyróżniała się sportowo na 
tle okolicznych szkół. to nie 
był jednorazowy sukces.

Mieliśmy jako szkoła bardzo 
wysoki poziom sportowy. Nasi 
uczniowie podstawówki, mimo 
dużej różnicy wieku, dawali nie-
zły wycisk licealistom. Nie było 
na nas mocnych. W zasadzie je-

się kolejno: Aleksandra Szafrań-
ska (21:07), Renata Kwiatkowska 
(21:31) oraz Agnieszka Brogo-
wicz-Stępniewska (21:32).

Po zakończeniu Biegu Nie-
podległości nagrodzeni zostali 
zarówno najlepsi zawodnicy 
tego biegu, jak i całego cyklu. 
Pierwsze miejsce wśród kobiet 
w tegorocznej klasyfikacji gene-
ralnej zdobyła Agnieszka Bro-
gowicz-Stępniewska uzyskując 
w 12 imprezach łącznie 865 
punktów. Klasyfikację mężczyzn 

przeciwko banku – w Warszawie, 
w budynku przy placu Powstań-
ców Warszawy. Wytłumaczono 
nam tam na czym to wszystko 
polega.

Zs: nie dość, że trafiliśmy 
do telewizji, to jeszcze wspięli-
śmy się bardzo wysoko. jak to 
możliwe, że udało się to wła-
śnie piastowskiej szkole?

W Konkursie 5 Milionów 
trzeba było być ogólnie wyspor-
towanym. Były sporty siłowe 
ale też wiele różnych innych 
konkurencji np. krótki mecz 
w koszykówkę – to się nazywało 
mini-koszykówka, była też siat-
ko-noga. Ogólnie różne krótkie 
konkurencje sportowe. Trzeba 
było być wszechstronnym. A ja 
uwielbiałem różne gry i zaba-
wy. Cały sport. Zwłaszcza lekko-
atletyczne zmagania, a na tym 
to głównie polegało. Siedziałem 
w szkole całymi dniami. To była 
moja pasja. Lubiłem to. Młodzież 
miała dobrze przemyślane, za-

planowane zajęcia sportowe. 
Dużo więcej godzin, niż w innych 
szkołach. Po szkole organizowa-
łem wiele zajęć dodatkowych. 
Zawsze dbałem, żeby ucznio-
wie mogli spróbować swoich sił 
w czym się da. W każdej dyscypli-
nie sportu. Na SKS-ach mieliśmy 
nie tylko koszykówkę i siatków-
kę, jak inne szkoły, ale też wiele 
innych sportów. Mocno szliśmy 
też oczywiście w lekkoatletykę. 
Myślę, że stąd właśnie wziął się 
nasz sukces w Konkursie.

Zs: jest się czym chwalić. 
w  końcu dwa razy skończyli-

Bieg Niepodległości wystar-
tował w niedzielę, 10 listopada 
punktualnie o godzinie 15:00. 
Jego trasa, mierząca łącznie 5 
km, wytyczona została ulica-
mi południowej części miasta. 
Pierwszy na mecie zameldował 
się Kamil Szymaniak, któremu 
pokonanie całego dystansu za-
jęło jedynie 16:11 min. Kolejne 
miejsca na podium należały do 
Pawła Krochmala (16:18) oraz 
Radosława Lucjana Selke (16:40). 
Wśród kobiet najszybsze okazały 

dynym sportem, 
w  którym mie-
liśmy lokalnie 
silnego przeciw-
nika, była koszy-
kówka. Mówię 
tu o drużynie 
z Pruszkowa. Ale 
i z nimi wygrywa-
liśmy. Na powie-
cie się oczywiście 
nie kończyło. Pił-
ka ręczna dziew-
cząt i chłopców, 
k o s z y k ó w k a 

chłopców, koszykówka dziew-
cząt, gimnastyka, piłka nożna 
chłopców –  we wszystkich grach 
byliśmy mocni. Z dużych sukce-
sów wymienić można jeszcze 

z sumą 800 punktów na koncie 
wygrał zaś Kamil Szymaniak, któ-
remu udało się wystartować w 8 
biegach tegorocznego Grand 
Prix. Nagrody wręczyli: Grzegorz 
Szuplewski - Burmistrz Miasta 
Piastowa, Przemysław Worek 
- z-ca Burmistrza Miasta Piasto-
wa oraz Jerzy Derlatka - Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piastowie. Kolejna 
edycja Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych wystartu-
je już w lutym 2020 roku.

np. ogólnopolski turniej miniba-
sketu na hali Gwardii. Zajęliśmy 
w nim 2. miejsce, zaraz za słyn-
ną drużyną Gdańskich Korsarzy. 
Po tych zawodach dostaliśmy 40 
piłek, wpłynęły pieniądze. To był 
porządny zastrzyk dla szkoły.

AZ: jak widzi Pan podejście 
do sportu dzisiejszej młodzie-
ży. czy kiedyś dzieciaki chęt-
niej trenowały?

Zdecydowanie. Żyło się tym 
sportem. Nie było dookoła tylu 
atrakcji. Nie było internetu, gier, 
telefonów. To były inne czasy, 
inna rzeczywistość. Wyjazdy na 
zawody były wielką atrakcją, jak 
wycieczki. W wakacje i zimą za-
wsze były obozy sportowe. La-
tem Mazury, zimą góry. Jeździli-

śmy też do Cetniewa – mieliśmy 
tam dobry układ. W Centralnym 
Ośrodku Sportu młodzież miała 
okazję podglądać znanych spor-
towców na treningach, prawdzi-
we gwiazdy sportu. Można było 
zrobić sobie zdjęcie, załatwić 
autograf. Nasza szkoła nr 3 była 
pod patronatem Ministerstwa 
Komunikacji więc przejazdy ko-
leją mieliśmy za darmo. To było 
duże ułatwienie.

Ogólnie dawniej wszyscy byli 
bardzo zaangażowani, skupieni 
na treningach. Nie było że się 
nie chce, że nie będę. Teraz to 
już nie to samo. Ciężko dziś mło-
dzież zainteresować sportem. 
To duże wyzwanie dla kolejnego 
pokolenia nauczycieli WF.

10 listopada w Piastowie zorganizowany 
został Bieg Niepodległości. Był to dwunasty 
i ostatni zarazem bieg tegorocznego 
cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów 
Historycznych.

wielki finał

Andrzej Emiljanowicz - zbiory własne
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reklama

 Kibice PKS Piastovii-ZAP Pia-
stów mają ostatnio wiele powo-
dów do radości. Nasze dzielne 
dziewczyny przez siedem ostat-
nich kolejek stale powiększały 
swój dorobek punktowy, zalicza-
jąc aż sześć zwycięstw i jeden re-
mis.
 Zgodnie z przewidywaniami, 
w  7. kolejce 3 punkty udało się 
przywieźć dziewczynom z wy-
jazdu do Poznania. Zamykająca 
tabelę Polonia niewątpliwie nie 
jest w tym sezonie w najlepszej 
formie. Pomimo mocno okrojo-
nego składu – nieobecności m.in. 
kontuzjowanej Olgi Miszczak oraz 
uczestniczących równolegle w roz-
grywkach futsalowych, Agnieszki 
Boćkowskiej i Marty Kaczmarczyk, 
nasze piłkarki zdecydowanie do-
minowały na boisku i wysoko po-
konały wielkopolski zespół, 3:0.
 Spotkanie z Unifreeze Górzno, 
w kolejnym meczu sezonu, po za-
ciętej walce skończyło się dla nas 
remisem 2:2. Bramki dla Piastovii 
zapisała na swym koncie Beata 
Cabaj, strzelając karnego po fau-
lu na Gabi Kuczyńskiej oraz Mo-
nika Wasil, strzałem w pięknym 
stylu z dystansu. Mało brakowało 
aby mecz ten skończył się dla nas 
dużo gorzej. W ostatniej minucie, 
dzięki precyzyjnej interwencji Łucji 
Majewskiej, udaje nam się jednak 
utrzymać wynik.

 Dwie następne kolejki to za-
wsze trudniejsze, mecze wyjaz-
dowe. Jednak nie dla naszych bo-
haterek! Po 3 punkty przywozimy 
zarówno z Środy Wielkopolskiej, 
jak i z Raszyna.W meczu z Polo-
nią Środa Wielkopolska, zakoń-
czonym 3:1, dwa gole zdobywa 
Beata Cabaj (z karnego), jednego 
zaś  Marta Kaczmarczyk. Beata 
Cabaj nie zawodzi też w kolejnym 
meczu, tym razem z KS Raszyn. 
Razem z Anną Goś ustala osta-

teczny wynik meczu na 2:1 dla 
naszych. Niestety nie udaje nam 
się jednak pokonać Polonii Środa 
Wielkopolska w rozgrywkach pu-
charowych – IV runda okazuje się 
naszą pierwszą i zarazem ostatnią 
w Pucharze Polski.
 Prawdziwych piłkarskich emocji 
dostarczył nam też mecz rozegra-
ny na naszym boisku z Medykiem 
II Konin. W ostatnią niedzielę, 17 
listopada, piastowskie piłkarki po-
konały swoje rywalki, 3:2. Bramki 

dla Piastovii zdobywa tym razem 
duet Kuczyńska i Goś – Gabi 2 
gole, Anna 1. Po ostatnim meczu 
rundy jesiennej, z wynikiem 22 
punktów wskakujemy na 4 lokatę. 
Do podium brakuje nam napraw-
dę niewiele. Królową strzelców 
rundy jesiennej, z 14 trafieniami  
na koncie, zostaje Beata Cabaj. 
Oby udało się nam utrzymać taką 
formę do wiosny.
 Świetne wieści doszły też do 
nas ze Szwajcarii. Dwie z naszych 
piłkarek, powołane do reprezen-
tacji Polski - Agnieszka Boćkow-
ska i Marta Kaczmarczyk, zdoby-
ły z  drużyną tytuł Wicemistrzyń 

w mistrzostwach świata osób nie-
dosłyszących w futsalu. 
 Gratulujemy!

Piastowskie piłkarki od siedmiu kolejek nie przegrały żadnego ligowego meczu. Piastovia 
kończy rundę jesienną na świetnej, 4. lokacie. Dystans do lidera tabeli jest coraz krótszy.

Zwycięska szarża Piastovii 1 AP Lechia Gdańsk 11 28 29:13

2 UKS SMS II Łódź 11 27 39-11

3 KKP Stomil Olsztyn 11 22 31:16

4 PKS Piastovia - ZAP Piastów 11 22 24:22

5 Polonia Środa Wielkopolska 11 22 24:18

6 MUKS Praga Warszawa 11 19 26:13

7 Ząbkovia Ząbki 11 14 23-30

8 KS Raszyn 11 11 14:21

9 Medyk II Konin 11 11 23:18

10 Kotwica Kołobrzeg 11 9 9:28

11 Unifreeze Górzno 11 4 19:34

12 Polonia Poznań 11 1 5:42
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