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Coraz bliżej święta

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

Przed nami Boże Narodzenie. Choć na śnieg raczej się nie zapowiada,
w Piastowie zapanowała już świąteczna atmosfera. Ulice rozświetliły
gwiazdkowe iluminacje, z okien i witryn wyłaniają się bombki, lampki
i choinki. Czekając na ten szczególny moment roku, piastowianie mieli
okazję uczestniczyć w Jarmarku Bożonarodzeniowym. To już druga edycja
tej imprezy i jak zapowiadają organizatorzy, na pewno nie ostatnia.

Wesołych Świąt!

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

Niedziela 15 grudnia była
w Piastowie wyjątkowo ciepła
i przyjemna. Mieszkańcy chętnie oddawali się spacerom.
Wiele z nich odwiedziło również Targowisko Miejskie przy
ulicy Lwowskiej, gdzie od rana
trwał Jarmark Bożonarodzeniowy. Niektórzy celowo, niektórzy
przypadkiem, miło zaskoczeni.
Pani Kasia z mężem i małym Antosiem przyszła pokazać synowi
świętego Mikołaja. Starsi państwo zatrzymywali się wracając
z kościoła, żeby zobaczyć szopkę i posłuchać kolęd. Na straganach ciągły ruch. Pani Maria
szuka czegoś wyjątkowego na
świąteczny wieczór. Zastanawia
się czy ten stroik na pewno będzie pasował do jej mieszkania
i stołu. Przyjeżdża córka z Anglii,
z mężem i wnukiem. To będą

ich pierwsze wspólne święta.
Wszystko musi być zapięte na
ostatni guzik. Starszy Pan kosztuje regionalnych serów, ogląda
słoiki z miodem. W drugim końcu placu ktoś kupuje makowca.
Jest w czym wybierać.
Jarmark Bożonarodzeniowy
zorganizowany został w Piastowie już po raz drugi. Jak
wspomina jego pomysłodawca,
Przemysław Worek, ówczesny
radny, a obecny zastępca burmistrza Piastowa, inicjatywa ta
od razu spotkała się ze sporym
zainteresowaniem. –Zeszłoroczny Jarmark był dość skromny. To był całkiem nowy projekt,
musieliśmy sprawdzić jak zareagują na niego mieszkańcy. Odzew okazał się jednak bardzo
pozytywny. Już w zeszłym roku
zapadła decyzja, że Jarmark

Bożonarodzeniowy będzie
kontynuowany. W tym roku
udało nam się pozyskać dwóch
dużych sponsorów, Zakłady
Akumulatorowe w Piastowie
oraz cukiernię Blikle i zapewnić
znacznie bogatszy program artystyczny – jak dodaje. I trudno
się z nim nie zgodzić.
Na scenie gorąco już od samego rana. O 11:00 dumnie
wkraczają na nią górale w pełnym rynsztunku. To Kapela Białopotocanie z Pienin – sprawcy
wielu uśmiechów i niemałego
zbiegowiska pod sceną. Robi się
wesoło, ciężko stać obojętnie.
Potem przychodzi kolej na niezwykle barwny zespół Zaranak
z białoruskiej Berezy. Do Piastowa przyjeżdża razem z przewodniczącym obwodu i na ręce
burmistrza Piastowa, Grzegorza
Szuplewskiego przekazuje symboliczny chleb od mieszkańców
Berezy. Burmistrz dzieli go pomiędzy mieszkańców, każdy
może spróbować. O Berezie
jeszcze z pewnością usłyszymy.
Przemysław Worek uchyla nam
rąbka tajemnicy –Staramy się,
aby Piastów i Bereza podpisały
umowę o partnerstwie. To był
symboliczny początek naszej
współpracy. Ma nadzieję, że
będzie ona owocna. My z kolej
jesteśmy ciekawi co z tego wyniknie.
Plac się zaludnia. Jak na Bożonarodzeniowy Jarmark przystało, rozbrzmiewają polskie
kolędy. Mieszkańców wciąga
do wspólnego śpiewania Marek
Skomorowski, radny podlaskiej
gminy Boćki. Swoje talenty prezentuje następnie chór z Parafii pw. św. Michała Archanioła,
z której pochodzi też okazała
szopka rozstawiona w centralnym punkcie Jarmarku. Potem
Mikołaj. Mały Antoś w końcu się
doczekał. Czeka z mamą w kodokończenie na str.2

w numerze
Trzy pytania
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim, Burmistrzem Miasta
Piastowa.
Czytaj - str. 4

Pisali o nas
Budowa nowych ulic, oświetlenie
miejskie, przeprawa przez tory
kolejowe... Jakimi problemami
żył przedwojenny Piastów?
Czytaj - str. 5

Nowe nabytki
Bardzo owocna końcówka roku
dla Muzeum Miasta Piastowa.
Opisujemy cenne nowości w kolekcji.
Czytaj - str. 6

Co kryją stare szafy?
Do piastowskich archiwów trafiły
dokumenty tożsamości z okresu
okupacji - dość specyficzne...
Czytaj - str. 6

Postanowienie noworoczne
Boże Narodzenie to okres radości, szczodrości i... niebywałego
obżarstwa. Zjadamy dużo i syto,
zaś okres świąt ogranicza także
naszą aktywność ruchową. Czy
jest jakiś sposób, który może nas
ustrzec przed przytyciem o kilka
kilogramów?
Czytaj - str. 7

Uwielbiany pasożyt
Drzewa dawno pozbyły się liści,
lecz wysoko na bezlistnych gałęziach widzimy zielone, ażurowe
kule o różnej wielkości. To jemioła.
Czytaj - str. 9

Rzecz kultowa
W Baśni zobaczymy dokument
o jednym z najsłynniejszych polskich zespołów rockowych.
Czytaj - str. 11
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społeczne. Nasza rozmówczyni,
Natalia Grzybek, reprezentuje
charytatywną inicjatywę „Rozwiń Skrzydła z SP3”. To już ich
drugi raz na Jarmarku. Co tam
robią? –W tym roku, jak i w poprzednim zbieramy pieniądze
na doposażenie sali do terapii
sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 3. Chcemy by każde
dziecko nie tylko z orzeczeniem,
ale również z opinią miało możliwość skorzystania z terapii
– tłumaczy Natalia. Czym jest

reklama

Bóg się rodzi,
moc truchleje....
W radosnym czasie wielkiej tajemnicy
Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom Piastowa
najserdeczniejsze życzenia
nadziei i pokoju,
a w nadchodzącym Nowym Roku 2020
wszelkiej pomyślności
Stowarzyszenie Nasz Piastów
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

rytatywnej prowadzonej w ramach piastowskiego Jarmarku.
W przyszłym roku pomysł na
pewno zostanie zrealizowany –
zapewnia. Czy Jarmark Bożonarodzeniowy w Piastowie stanie

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

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

się więc nową miejską tradycją?
Przemysław Worek ma taką nadzieję a my razem z nim.
Organizatorami
Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Piastowie byli w tym roku: Urząd
Miejski w Piastowie, MOK Piastów, PPUK Piastów, OSP Piastów, głównymi sponsorami zaś
ZAP - Zakłady Akumulatorowe
w Piastowie oraz cukiernia Blikle. Świąteczną szopkę dostarczyła Parafia pw. św. Michała
Archanioła. Jak zapewniają organizatorzy, Jarmark Bożonarodzeniowy w Piastowie ma być
kontynuowany w przyszłym
roku.

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

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

lejce. Na scenie wciąż się coś
dzieje i tak już będzie do 20:00.
Występy artystyczne kończą kolędy w wykonaniu Radnych Miasta Piastowa.
Jarmark
Bożonarodzeniowy w Piastowie to jednak
nie tylko występy artystyczne
i stoiska handlowe. Przechadzając się między straganami
napotykamy różne organizacje

integracja sensoryczna? –Niektóre dzieci odbierają coś mocniej, a inne słabiej i z powodu
tych różnic w odbiorze ich postrzeganie świata może być
trudniejsze. U dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
nastąpiły zakłócenia niektórych
przepływów danych sensorycznych i w mózgu nie dochodzi
do właściwego ich połączenia.
Można i trzeba nad tym pracować, żeby dać dzieciom równą
szansę – wyjaśnia dalej Natalia.
Ciepła atmosfera Jarmarku, jak
i świąteczna aura zmiękczają
ludzkie serca. Jeden z odwiedzających, który przyjechał na
rowerze aż z Warszawy, bardzo
się przejął. Wieczorem pojawił
się drugi raz. Kupił u Pani Natalii
prezenty pod choinkę. Kolejny
krok bliżej do celu. Czy Jarmark
będzie angażował
się w społeczne
akcje?
Zastępca
burmistrza
Piastowa potwierdza
–Już w tym roku
pojawił się pewien
pomysł ale nie
starczyło nam czasu na jego realizację. Pracujemy nad
wzmocnieniem
działalności cha-

Inicjatywę Rozwiń Skrzydła z SP3
można wspomagać wpłacając
dowolną kwotę na konto Rady
Rodziców w Szkole Podstawowej
nr 3 w Piastowie: 47 1240 6407
1111 0000 5097 6599 wpisując
w tytule przelewu: Darowizna na
fundusz Rady Rodziców z przeznaczeniem na salę SI.

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

dokończenie ze str.1

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

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione - sprostowanie do ogłoszenia z listopada 2019 r (nr. 33, „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie prywatną firmą?”)

Oświadczenie
W listopadowym numerze Czasu Piastowa
ukazało się płatne ogłoszenie zamówione przez
Pana Marka Pilaszka.
Wypowiadał się On jako
prezes nieistniejącego
w dacie publikacji Stowarzyszenia Mieszkańców
Powiatu Pruszkowskiego.
W treści ogłoszenia
zawarto szereg nieprawdziwych informacji naruszających dobra
osobiste
Spółdzielni
Mieszkaniowej w Piastowie, członków jej
Rady Nadzorczej i Zarządu.
Dla każdego, podstawowo nawet, zorientowanego w regulacjach
spółdzielczych, oczywiste
jest że spółdzielnia jest
prywatną firmą, należy
do jej członków, a jej majątek jest ich prywatną
własnością, wobec czego
postawione w tytule pytanie jest co najmniej nie
na miejscu.
Ogłoszenie jest kolejnym działaniem Marka
Pilaszka, po rozdawanych ulotkach, mającym
na celu jedynie zdyskredytowanie
aktualnych
władz Spółdzielni, co wynika w naszej ocenie z zainteresowania podjęciem
pracy w jej Zarządzie.
Pan Marek Pilaszek
nie jest członkiem spółdzielni, ani też mieszkańcem jej zasobów, a jedynie byłym pracownikiem,

z którym nie zawarto
kolejnej umowy o pracę
po upływie okresu próbnego. Dziwić więc może
jego
„bezinteresowne
zaangażowanie” w rozwiązywaniu rzekomych
problemów
członków
Spółdzielni. Używa sformułowań „my”, „chroniąc interes wszystkich
członków”, kreując sobie
uprawnienia
korporacyjne, które nigdy mu
nie przysługiwały i nie
przysługują.
Zaskakuje również stwierdzenie,
że „jako osoba upoważniona, w imieniu tych
wszystkich, którzy nie
mogą z różnych przyczyn
brać udziału w sesjach
Spółdzielni, obdarowany
został zaufaniem i reprezentantem ich interesów
przed Władzami Spółdzielni”, jeżeli z okoliczności faktycznych wynika,
że na podstawie pełnomocnictwa
JEDNEGO
członka spółdzielni JEDNORAZOWO uczestniczył
w obradach Walnego
Zgromadzenia,
gdzie
zgodnie z treścią protokołu, ANI RAZU NIE ZABRAŁ GŁOSU.

rych jest On zorientowany jako były pracownik,
rzekomych uchybieniach
w działaniu Rady Nadzorczej, czy też niewłaściwej gospodarki środkami
Spółdzielni. Nieprawdą
jest również, że nowa wersja statutu ogranicza prawa członków Spółdzielni.
Umknęło uwadze autora,
który zapewne nie będąc
członkiem spółdzielni, nie
mógł zapoznać się z przygotowanymi na Walne
Zgromadzenie materiałami, w tym z projektami uchwał. Propozycje
zmian statutu Spółdzielni
zostały przedstawione po
raz pierwszy w czerwcu
tego roku i w niezmienionej formie ponownie
zostały zaprezentowane
Walnemu
Zgromadzeniu w październiku. Ze
względu na niepotrzebne
negatywne emocje, wynikające w dużej części
z działania osób podobnych autorowi, zabrakło
tak potrzebnej merytorycznej dyskusji.

NIE JEST ON RÓWNIEŻ
OSOBĄ UPRAWNIONĄ
DO REPREZENTOWANIA
KOGOKOLWIEK PRZED
ORGANAMI SPÓŁDZIELNI, UZURPUJE SOBIE
JEDYNIE TAKIE UMOCOWANIE.

Ze względu na publiczny sposób naruszenia
dóbr osobistych, zarówno Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, jak
i członków jej organów
sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego,
z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia na cel
społeczny.

Nieprawdziw e
są
twierdzenia o wielu nieprawidłowościach, w któ-

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej w Piastowie

reklama
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Trzy pytania do Burmistrza

fot. Nasz Piastów

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Koniec roku
to tradycyjnie czas podsumowania tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jak
można ocenić ten czas z punktu
widzenia rozwoju naszego miasta?
Grzegorz Szuplewski: Jeśli ograniczymy się do najkrótszego komentarza to można
z pewnością ocenić mijający rok
jako dobry dla Piastowa. Mam
tu na myśli przede wszystkim
działania dla zrównoważonego
rozwoju naszego miasta. Ale
trudno poprzestać na dosyć lakonicznym stwierdzeniu biorąc
pod uwagę to wszystko co udało nam się zrobić w tym czasie.
Wymieńmy pokrótce: oddanie
do użytku domów z mieszkaniami komunalnymi, dzięki czemu
około trzydzieści potrzebujących
rodzin znalazło już swoje miejsce do zamieszkania, budowa
nowych nawierzchni kolejnych
ośmiu ulic, rozbudowa oraz budowa kolejnych odcinków sieci
wodno-kanalizacyjnej, modernizacja placu targowego i zbliżająca się do końca rewitalizacja
willi Millera, z niecierpliwością
oczekiwana jako miejsce spotkania się wielu środowisk i prowadzenia działalności instytucji
miejskich. Kontynuacja budowy
filii przychodni zdrowia z nieodległą już perspektywą jej otwarcia. To także czas, w którym rozpoczęliśmy realizację kolejnych
ważnych inwestycji, wśród nich
realizowanej w formule part-

nerstwa publiczno-prywatnego
budowy i rozbudowy naszego
Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza. Nowa szkoła
już wkrótce stanie się wizytówką
miasta, czego jestem pewien.
Rozpoczęliśmy też kolejne działania rewitalizacyjne w zakresie
poprawy stanu naszych budynków komunalnych. Odnowa
miejskiej tkanki mieszkaniowej
w dużym działaniu rewitalizacyjnym obejmie 11 budynków. Jak
wiemy dużym problemem dla
nas jest zanieczyszczenie powietrza. Podjęliśmy walkę o poprawę jego jakości i są już pierwsze
efekty – z programu miejskiego
„Stop smog” skorzystało już ponad 200 właścicieli nieruchomości, co oznacza, że w takiej ilości
wymienione zostały stare źródła
ciepła – piece węglowe i gazowe
starszej generacji – na nowoczesne gazowe. To najważniejszy

efekt walki z niską emisją i widać
już pozytywne skutki obserwując
chociażby wskazania czterech
stacji pomiarowych, które od kilkunastu miesięcy analizują nasze powietrze. Dodajmy do tych
działań zakup mobilnej stacji
pomiarowej SOWA, za pomocą
której dokonywane są pomiary
z wykorzystaniem dronu lub samochodu patrolowego, poprawę jakości terenów zielonych
oraz ofertę bezpłatnej komunikacji autobusowej na liniach
miejskich. Oczywiście nie zaniedbujemy informowania i edukowania w zakresie wspólnych
wysiłków w walce o czyste powietrze. Te wszystkie działania
zaczynają chyba przynosić dobre
efekty. To także ważne osiągnięcie mijającego roku.
CP: Co przyniesie przyszły
rok?
G.S.: Tego oczywiście nie wiemy, ale możemy prognozować
i mamy obowiązek planować.
Pomimo wielu niewiadomych,
należy zachować umiarkowany optymizm co do utrzymania
tempa rozwoju naszego miasta.
Jeśli spojrzymy na konstrukcję
budżetu Piastowa na przyszły
rok, widać w nim główne założenia, których realizacja pozwoli
utrzymać to tempo. Zakładamy
wzrost dochodów o ok. 4,5%,
bezpieczną różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi i utrzymanie ok. 20%
poziomu wydatków inwestycyjnych w sumie wydatków. To dobra prognoza oceniona wysoko
jako całkowicie bezpieczna przez
Regionalną Izbę Obrachunkową
– organ powołany do kontroli
finansów samorządowych. W sytuacji malejących wpływów z podatku PIT – jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu
miasta – i dramatycznie rosną-

cych wydatków na utrzymanie
oświaty, należy wysoko ocenić
konstrukcję
przyszłorocznego
budżetu. Utrzymanie wysokiego
poziomu finansowania inwestycji pozwoli na kontynuację
tegorocznych zadań i realizację nowych, już zaplanowanych
i przygotowanych. Oczywiście
standardem działania samorządu Piastowa pozostaje zabieganie o wsparcie finansowe działań ze źródeł zewnętrznych. Jak
dotąd wychodzi nam to bardzo
dobrze, za co chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym w planowanie, przygotowanie i realizację tak wielu projektów.

reklama

CP: A jak przywitamy ten nadchodzący Nowy Rok 2020?
G.S.: Najlepiej wspólnie. Zapraszamy do takiego właśnie
wspólnotowego
pożegnania
mijającego i powitanie Nowego
Roku tradycyjnie na placu OSP.
Nie będzie fajerwerków, ale
będą inne atrakcje – pokazy laserowe, dobra muzyka i zabawa
prowadzona przez DJ. Zapraszamy od godz. 23.00. Korzystając
z okazji chciałbym złożyć wszystkim życzenia radosnego przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego
i wszelkiej pomyślności w nowym 2020 roku!
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Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość
Wystarczy do tego tylko wiara, a nadzieja i miłość
przyjdzie sama
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

reklama

życzy

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Dyrekcja i Pracownicy PIASTUN SPZOZ

re w oczach redaktora Głosu
Pruszkowa było niewystarczające. W nocie prasowej zauważa,
że „na główniejszych arterjach
oświetlenie jest b. słabe, zaś na
bocznych ulicach panują egipskie
ciemności.”. Wobec powyższego

redakcja gazety postulowała, aby zarząd
gminy przeprowadził
rozmowy z elektrownią
o rozbudowanie systemu ulicznego oświetlenia.
Warto
pamiętać,
że w latach 30-tych
XX wieku w Piastowie
działało wiele organizacji kulturalnych. Na
dowód tego przytoczę
informację zawartą w 21. numerze Głosu Pruszkowa (wydany 25
grudnia 1935 r.). Jest to zaproszenie na Jasełka Or-Ota organizowane przez Amatorskie Koło
Dramatyczne „z udziałem ministrantów przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej”. Przedstawienie odbyło się w dniach: 25,
26 grudnia oraz 6 stycznia „w sali
kina „Era”. Dochód przeznaczony jest na rozbudowę kościoła
parafialnego. Ksiądz Proboszcz
i Komitet organizacyjny gorąco
proszą o poparcie imprezy”. Czy
jasełka przyniosły oczekiwany
zysk? Być może o tym dowiemy
się w styczniu, jeżeli Głos Pruszkowa o tym napisał.
Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

reklama

Pisali o nas...

ogłoszenie zamówione

Przedwojenna prasa dostarcza nam współczesnym wiele informacji dotyczących
życia oraz problemów, z jakimi musiała się zmierzyć młoda gmina Piastów.

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Problemy te musiały być
uciążliwe dla piastowskiej społeczności, gdyż informacja o nich
znalazła się Głosie Pruszkowa:
dwutygodniku
informacyjno-społecznym poświęconym sprawom Pruszkowa i okolic. W numerze 20. wydanym 8 grudnia
1935 roku możemy przeczytać
o budowie ulicy Królewskiej, przy
której prace brukarskie trwają
mimo „panujących już przymrozków”. Wykonanie tej inwestycji
przez gminę doprowadzi do wy-

godnego
połączenia
domów
położonych
za kościołem parafialnym z szosą warszawską. O znaczeniu ulicy
Królewskiej w latach
30-tych XX wieku może
świadczyć
odniesienie się do niej redakcji
gazety w kolejnej nocie prasowej. Jej autor
informuje o niezadowoleniu
mieszkańców działaniami władz
kolei, które poczyniły pewne
prace przy peronach stacyjnych
w Piastowie. Jak donosi gazeta
„perony stacyjne w Piastowie od
strony Warszawy zakończone zostały pochylnią, po której pasażerowie mogą schodzić i udawać
się do swoich w pobliżu położonych domów. Między pierwszymi
dwoma torami ułożone zostało
z podkładów przejście, ułatwiające przechodzenie przez tory

w stronę domów kolejowych.”
Władze kolei nie ułożyły podobnego przejścia przez pozostałe
tory „to zn. na ul. Królewską,
w którą to stronę również b. wielu pasażerów się kieruje.”.
Podróż po piastowskich ulicach, zwłaszcza w okresie „zimy
i wczesnego bardzo zmroku”
nie ułatwiało oświetlenie, któ-

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie
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Nowe nabytki w Muzeum

Co kryją stare szafy??

gólnie wpisały się w historię naszych zbiorów i przyniosły nam
duże osiągnięcia na polu pozyskiwania nowych obiektów dla
Piastowskiego Archiwum Miejskiego oraz piastowskiego społeczeństwa. Tego dnia Muzeum
Miasta Piastowa weszło w posiadanie między innymi: kroniki
Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Piastowie Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie oraz sztandaru
Zakładowej Ochotniczej Straży
Pożarnej przy PZPG „Stomil”
w Piastowie 1932-1972 oraz części umundurowania. Darczyńcą

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Przeglądając piwnice, stare
szafy, komody i inne „dziwne”
miejsca składowania rzeczy,
możemy natknąć się na ciekawe materiały archiwalne. Do takich dokumentów z pewnością
możemy zaliczyć dowody tożsamości. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, wszak ten rodzaj dokumentów znany jest od bardzo
dawna. W naszym posiadaniu
są jednak dowody tożsamości
dość specyficzne. Należały one
bowiem do… koni. Dokumenty te pozwalały na zidentyfiko-

wanie zwierzęcia, jak też jego
właściciela. Stanowiły również

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

ogłoszenie zamówione

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

podstawę do przyznania ekwiwalentu na paszę podczas trudnego okresu okupacji.
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Muzeum Miasta Piastowa
prowadzone przez Piastowskie
Archiwum Miejskie, zajmuje się
nie tylko pomocą w kształceniu
i ukazywaniu współczesnym
pokoleniom historii Piastowa.
Chcąc ją przedstawić w pełniejszym świetle i aspekcie
zachodzących przemian społeczno-ustrojowych, dążymy do
ciągłego powiększania swoich
zbiorów i zachowywania obiektów historycznych dla przyszłych pokoleń.
19 listopada 2019 roku był
jednym z tych dni, które szcze-

przekazującym nam na własność tę kolekcję jest Stanisław
Lewandowicz, który przez wiele
lat brał czynny udział w życiu
piastowskiej straży pożarnej.
Kronika, mimo powstania na
40-lecie działalności tej jednostki, jest nieocenionym historycznym dokumentem dla poznania funkcjonowania zakładowej
straży pożarnej w pryzmacie
miasta Piastów. W niedługim
czasie jej cyfrowa kopia trafi na
stronę internetową naszego archiwum.
Końcówka listopada przyniosła nam jeszcze jeden dar w postaci niemieckiego hełmu wz.
1940, typ M-40 podarowanego
naszej jednostce przez Janusza
Wrońskiego. Hełm ten został
znaleziony pod Jaktorowem, co
pozwala wysunąć przypuszczenie, że pochodzi z tamtejszej
bitwy z dnia 29 września 1944
r. pomiędzy zgrupowaniem AK
„Kampinos” a armią niemiecką,
złożoną z różnego autoramentu.
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Bardzo owocna końcówka roku dla Muzeum Miasta Piastowa

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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Losy pogromców Enigmy
po upadku Francji
Kolejnym dramatycznym wydarzeniem dla grupy polskich
kryptologów, pracowników przedwojennego Biura szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego była kampania
francuska 1940 roku, w której wzięli aktywny udział. Po niespodziewanej klęsce Francji, Polaków ewakuowano do Algieru. Po
raz kolejny zawisło nad nimi śmiertelne niebezpieczeństwo.
W cytowanych już „Wspomnieniach z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945” Mariana Rejewskiego (jednego z wielkiej trójki polskich matematyków – obok Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego – którzy
w 1932 roku złamali kody Enigmy) znajdujemy relację z tych
dramatycznych dni, tygodni i miesięcy… Pobyt nasz w Algierze
miał charakter przejściowy. Mieliśmy tam pozostać tak długo, aż
znane będą warunki zawieszenia broni i życie we Francji powróci
do pewnej normy. Liczono się bowiem z możliwością, że Niemcy
w warunkach zawieszenia broni zażądają naszego wydania. Pracować w tym czasie nie mogliśmy, ponieważ podsłuch radiowy nie był

jeszcze zorganizowany. Tak minęło kilka miesięcy. Wreszcie
uznano, że sytuacja we Francji na tyle się ustabilizowała, że
pobyt nasz w strefie nieokupowanej stał się możliwy, wobec
czego w pierwszych dniach października 1940 roku przewieziono nas statkiem pod przybranymi nazwiskami, jako
Francuzów z Algieru do Marsylii. Ja na przykład otrzymałem
dowód osobisty na nazwisko Pierre Raneau, professour au
lycee de Nantes i tym dowodem osobistym legitymowałem
się do końca roku 1942, to jest do chwili opuszczenia Francji. Po kilku dniach pobytu w Marsylii umieszczono nas w zameczku Les Fouzes odległym o 1 km od miasteczka Uzes,
niedaleko Nimes. Praca nasza miała teraz charakter konspiracyjny. Jednym z pierwszych zadań, jakie nasz szef, ppłk
Langer, sobie postawił, było nawiązanie łączności z Oddziałem II Sztabu Naczelnego Wodza, znajdującego się obecnie
w Londynie.Potrzebny sprzęt nadawczo-odbiorczy dostarczyli Francuzi, kilka osób naszej grupy wyszkolono na radiotelegrafistów, a do utajnienia przekazywanych wiadomości
służyła maszyna do szyfrownia polskiej konstrukcji typu LCP
/Langer, Ciężki, Palluth/, której dwa egzemplarze zachowano przed zniszczeniem w czasie ucieczki do Rumunii we
wrześniu 1939 roku.
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Grupa nasza, po nawiązaniu łączności otrzymała kryptonim
„grupa 300”. Sprzęt na zamku Les Fouzes przechowywano w taki
sposób, by go móc szybko i bezpiecznie ukryć w wypadku niepożądanej wizyty. Niebezpieczeństwo dekonspiracji było, jak się wkrótce
okaże, bardzo poważne. Przede wszystkim jednak należy odnotować niezwykle tragiczny wypadek, który się zdarzył, jeżeli mnie pamięć nie myli, w pierwszej połowie 1941 roku. Z powodów, które nie
są mi znane, Francuzi postanowili utworzyć w Algierze ekspozyturę
naszej komórki i w tym celu kilka osób naszej grupy pojechało tam

Marian Rejewski

Henryk Zygalski

statkiem na kilka miesięcy. Gdy wracali, Lamoriciere – tak
się nazywał ich statek – dostał się w burzę, uległ katastrofie
i w pobliżu wysp Balearów zatonął. Większość pasażerów
straciła życie, w tym trzech Polaków naszej grupy: kpt. Graliński (…), mój najbliższy kolega i współpracownik Jerzy Różycki
i jeszcze jeden pracownik nazwiskiem Smoleński. Zginął też
ich opiekun na statku, oficer
francuski, którego nazwiska
nie pamiętam. (M. Rejewski
„Wspomnienia z mej pracy
w Biurze Szyfrów Oddziału
II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”, Bydgoszcz,
marzec 1967, maszynopis
str. 73-74). Niezwykła pamięć i wybitny ścisły umysł
genialnego Marian Rejewskiego tym razem po latach
zawiodły i potwierdziła się
jego rezerwa co do wspomnień, a szczególnie umiejscowienia w czasie tragiczJerzy Rózycki
nej katastrofy morskiej.
Wydarzyła się ona bowiem
rok później, niż zapisał autor wspomnień, 9 stycznia
1942 roku. Wróćmy teraz na krótko do wspomnianego
wcześniej artykułu pt. „Piastowscy Szachiści” autorstwa
Mirosława Matuszewskiego, opublikowanego przed laty
w piastowskiej prasie lokalnej. Napisany w 2003 roku
artykuł oparty jest na wspomnieniach autora z lat trzydziestych ub. wieku, gdy jako młody chłopiec przyjaźnił
się z dwoma ówczesnymi lokatorami słynnego Białego
Pałacu w Piastowie: Romanem Augustyńskim i Rochem
Smoleńskim, dwoma pracownikami Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego WP.
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Po latach. Powrót
do Białego Pałacu…
Mirosław Matuszewski wspominał po latach: W krótkim czasie
po zakończeniu wojny wśród znajomych rodzin z Białego Pałacu
zaczęła krążyć pogłoska, iż dwaj przyjaciele Augustyński i Smoleński walczyli w armii gen, Andersa i razem zginęli pod Monte Cassino. Ta wersja, jako bardzo prawdopodobna, tkwiła w mojej świadomości prawie przez pięćdziesiąt lat, zwłaszcza, że przez tak długi
okres mieszkałem poza Piastowem i zdążyłem się do tej myśli przyzwyczaić. Dopiero w 1991 roku, gdy zbierałem materiały do mojej
autobiograficznej książki, poruszającej problemy z dziedziny historii, prawa pracy, ekonomii i prakseologii, postanowiłem sięgnąć
do okupacyjnych korzeni i sprawdzić daty poległych. W tym celu
pojechałem na cmentarz w Gołąbkach. Przechodząc pomiędzy grobami spostrzegłem napis: „Piotr Smoleński poległ na morzu – grób
symboliczny”. Od tego czasu zacząłem mieć pewne wątpliwości –
tamten miał na imię Roch, a poza tym nie był marynarzem – pomyślałem. Jednak wątpliwości mnie nie opuściły. Toteż, gdy spotkałem
koleżankę z dawnych lat, która długo mieszkała w Piastowie blisko
Pałacu, poruszyłem ten temat i wówczas dowiedziałem się, że pan
Smoleński miał na pierwsze imię Piotr, a na drugie Roch, i to drugie
używane było przez jego bliskich znajomych i przyjaciół. Ale dlaczego zginął na morzu? – dręczyła mnie myśl. Odpowiedź na to pytanie
uzyskałem częściowo od córki Romana Augustyńskiego – Alicji, która potwierdziła moje wcześniejsze domniemanie, iż jej ojciec pracował razem z Piotrem Rochem Smoleńskim. Powiedziała również,
że w czasie wojny, lecz przed całkowitym zajęciem przez Niemców
Francji, ich jednostka znajdowała się częściowo na terenie wolnej
jeszcze Francji, a częściowo w Algierii i że statek, którym Smoleński
płynął z jednej do drugiej jednostki, zatonął na Morzu Śródziemnym. Wspominała ponadto, że jej ojciec rozważał ewentualność
przeprowadzenia się ich rodziny do Pyr, ale nie wiedziała wówczas
z jakiego powodu. Nadmieniła również, iż szefami jej ojca byli: por.

Maksymilian Ciężki, kpt, Jan Graliński i płk Langer. O dalszych szczegółach dowiedziałem się z uzyskanego fragmentu
art. pp. St. Bałuka pt. „Tajemnica Enigmy”, zamieszczonego
w „Naszym Dzienniku” z 4 lutego 2002 roku. Na jego podstawie można między innymi stwierdzić, że Piotr Smoleński,
a więc i Roman Augustyński /autor wymienia tylko kilka nazwisk/ pracowali w ściśle tajnej Sekcji Szyfrów o kryptonimie
„BS-4” Sztabu Głównego Wojska Polskiego i dalej, że Sekcja
ta, po wybuchu wojny dotarła, wraz z matematykami Rejewskim, Różyckim i Zygalskim do ambasady francuskiej w Bukareszcie, skąd kryptoanalitycy zostali tajnie ewakuowani
do Francji. Tam utworzono wspólny, polsko-francusko-angielski ośrodek pod kryptonimem „BRUNO”, w skład którego
weszło 15 Polaków, sekcja francuska w składzie ok. 50 osób
oraz zespół hiszpański – 7 osób. W październiku 1940 roku,
po klęsce Francji i okupowaniu części jej terytorium przez
wojska niemieckie, wspomniany ośrodek został reaktywowany i przybrał kryptonim „CADIX”. Na początku 1941 roku
zorganizowano również jego filię w Algierze, z tym, że co 3-4
miesiące wymieniano kryptologów z macierzystą placówką.
Jak podaje Władysław Kozaczuk w swojej książce (”W kręgu Enigmy”), w czasie jednej z podróży przez Morze Śródziemne w styczniu 1942 roku, statek, którym płynęli Piotr
Smoleński, Jerzy Różycki, Jan Graliński oraz towarzyszący
Polakom oficer francuski, z nieznanych przyczyn zatonął.
Wszyscy oni wówczas zginęli. Jak podano w wymienionym
wyżej artykule, w czasie trzyletniej działalności ośrodka „CADIX” polscy kryptolodzy odczytali 4679 niemieckich szyfrogramów, a ogólny efekt pracy tej sekcji wyniósł blisko 9000
zaszyfrowanych depesz Wehrmachtu, SS, gestapo i innych
niemieckich służb.
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Katastrofa
„Lamoriciere” 9
stycznia 1942 roku

Francuski parowy statek pasażerski „Lamoriciere”
miał 112 metrów długości. Jego szerokość wynosiła 15
metrów. Zbudowany został w 1921 roku w angielskiej
stoczni w Newcastle. Feralny rejs parowca rozpoczął się
6 stycznia 1942 roku, gdy wypłynął on z portu w Algierze
z 272 pasażerami i 122 członkami załogi na pokładzie.
Celem podroży była Marsylia…Nazajutrz po wypłynięciu
z Algieru „Lamoriciere”, znajdujący się wówczas nieopoGraliński, Różycki, Smoleński

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

dal Minorki dostał się w rejon silnego sztormu i wówczas o godz.
22.54 załoga odebrała sygnał SOS wysłany z pokładu innego statku. „Lamoriciere” ruszył na pomoc. Niestety, silne fale utrudniały
akcję ratunkową, na domiar złego maszyny parowca traciły moc
i statek tracił sterowność. W konsekwencji „Lamoriciere” zaczął
nabierać wody i 9 stycznia o godz. 12.40 zatonął. Większość pasażerów i członków załogi zginęła. Przeżyły tylko 93 osoby. Wśród
ofiar katastrofy znaleźli się polscy kryptolodzy Jerzy Różycki, kpt
Jan Graliński i Piotr
Smoleński oraz francuski oficer kpt Francois Lane.
W roku 2008
odkryto wrak statku
„Lamoriciere”. Znajduje się on niedaleko
północno-wschodniego brzegu Minorki. Kadłub statku jest
przełamany na dwie części, z których jedna (dziobowa) spoczywa
na głębokości 156 metrów, a druga – 450 metrów. Zanim płetwonurkowie włoscy i hiszpańscy odnaleźli wrak statku sądzono, że leży on znacznie głębiej. Stwierdzenie przełamania kadłuba „Lamoriciere” może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności jego
zatonięcia, które pomimo 77 lat od tego wydarzenia pozostają
nadal dość tajemnicze. Jedną z hipotez branych pod uwagę jest
bowiem atak torpedowy niemieckiego U-boota. Nie ulega jednak
wątpliwości, że Piotr Smoleński, jeden z bohaterów niewidzialnej
wojny wywiadów, mieszkający przed wojną w piastowskim Białym Pałacu, zginął 9 stycznia 1942 roku w katastrofie morskiej na
Morzu Śródziemnym.

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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W MIEŚCIE?

Postanowienie noworoczne
Boże Narodzenie jest najważniejszym wydarzeniem roku. To okres radości, szczodrości i...
niebywałego obżarstwa. Na okres świąt pieczołowicie przygotowujemy bardzo kaloryczne,
odświętne potrawy. Zjadamy dużo i syto, zaś okres świąt ogranicza – niestety – także naszą
aktywność ruchową, co sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej. Czy jest jakiś sposób, który
może nas ustrzec przed przytyciem o kilka kilogramów?
sukcesu. Kiedy już mamy przed
sobą wszystkie te świąteczne
pyszności włączmy myślenie.
Jedzmy powoli, delektując się
smakiem, przeżuwajmy kęsy do
końca. „Lampka ostrzegawcza”
powinna nam się zapalić w momencie, gdy nie pamiętamy jakich potraw zdążyliśmy skosztować. Jedząc bezmyślnie nie
czujemy i nie pamiętamy smaku,
a jedyne co pozostaje to kalorie.

fot. Shutterstock

Jedzmy z umiarem

Wigilia jest najbardziej wzruszającym i uroczystym wieczorem roku. To czas zadumy,
refleksji i radości. Rozpoczyna
Święta Bożego Narodzenia, te
jakże rodzinne święta, pełne
przeróżnych pięknych tradycji
i podniosłego nastroju. Poza
najważniejszym, wielkim przeżyciem duchowym, jakiego doświadczamy, i które starannie
pielęgnujemy dbając o każdy
szczegół, to czas jedzenia, jedzenia i jeszcze raz jedzenia.
Dwa i pół dnia obcowania z pierogami, barszczem lub grzybową, bigosem, sernikiem czy też
makowcem prowadzą do zgoła
innych uniesień, kiedy to już rankiem drugiego dnia świąt siedzimy za stołem, pustym wzrokiem
wpatrując się w karpia w galarecie, stertę wędlin (obowiązkowo
z tłuszczykiem) i jabłecznik. Stąd
też, większość z nas jest przekonana, że dodatkowe kilogramy
w okresie świątecznym to rzecz
nieunikniona. Jednak przy odrobinie rozsądku i konkretnym
planie działania, wcale nie musi
tak być.
Wigilijne menu

Potrawy stawiane podczas
kolacji na wigilijnym stole są
uważane za dania postne. Pytanie – czy są zdrowe? Zgodnie
z tradycją przyrządza się je bez

udziału produktów pochodzenia
mięsnego. Nie używa się do smażenia smalcu, słoniny, masła.
Tego wieczoru nie spożywa się
mięs, galaret ani śmietany i mleka. Na stole goszczą wówczas
ryby, bigos z grzybami, barszcz,
zupa z suszu, pieczywo, kapusta
z grochem, łazanki z makiem,
kasza ze śliwkami, pierogi z grzybami. Do przygotowywania dań
wigilijnych, nie stosuje się dodatku tłuszczu zwierzęcego, dlatego
też potrawy przygotowywane
zgodnie ze starymi recepturami
powinny być z natury niskokaloryczne. Oczywiście można tu
przesadzić z ilością zjadanych
dań, ale ogólnie rzecz ujmując
potrawy wigilijne są bezpieczne
dla naszego żołądka. Po dietetycznej wigilii stajemy jednak
przed nie byle jakim wyzwaniem
– przeżycia kolejnych dwóch dni
świąt Bożego Narodzenia. Nie
jest to okres łatwy. Wszelkie
spotkania rodzinne, wspólne
obiadki i podwieczorki sprzyjają nadmiernemu spożywaniu
pokarmów. Otwiera się przed
nami całe nowe spektrum dań.
Nie oszukujmy się – wszelkie potrawy świąteczne: flaki, rosoły,
golonki, żeberka, faszerowane
mięsa i ciasta, nie należą już do
dań dietetycznych. Znamy zasadę „jesteś tym, co jesz”. I rzeczywiście zachowanie zdrowego
rozsądku to niemal gwarancja

Zwykle tracimy zdrowy rozsądek i popadamy w świąteczne
obżarstwo. A nasz biedny przewód pokarmowy samodzielnie
musi się z tym nadmiarem jakoś
uporać. Dobrym rozwiązaniem
jest rozpoczęcie świątecznego
ucztowania od białka – oczywista wydaje się w tym przypadku
ryba, ale koniecznie uzupełniona
warzywami. Zawierają błonnik
i szybko dają uczucie sytości. Po
takim wstępie są większe szanse, że zadowolimy się małym
deserem. Nie musimy jeść od
razu wszystkich dwunastu potraw wigilijnych. Święta Bożego
Narodzenia to okazja do spróbowania dań, których nie zjadamy
na co dzień. Tylko takie specjalne smakołyki powinny trafić na
talerz. Warto delektować się
nimi! Docenić smak, celebrować
moment jedzenia. Kochasz pasztet upieczony przez babcię? Jedz
go na zdrowie, ale bez pieczywa.
Ślinka ci cieknie na myśl o karpiu
smażonym? W porządku, ale nie
nakładaj do niego ziemniaków,
tylko sałatkę albo warzywa. Nadal smacznie jesz, co chcesz, ale
nie dokładasz sobie zbędnych
kalorii i nie podwyższasz pozio-

mu insuliny we krwi (w skrócie
to oznacza, że organizm nie
zmagazynuje kalorii w formie
tkanki tłuszczowej). Jeśli masz
do wyboru sosy, sięgnij po oliwę
z ziołami i octem balsamicznym
albo sos na bazie jogurtu naturalnego. Pij wodę, a nie dosładzane soki. Z alkoholi wybierz
czerwone wytrawne wino – ma
mniej kalorii niż wysokoprocentowe drinki i niski indeks glikemiczny. Jeśli sięgasz po słodycze,
to ustal z kimś bliskim siedzącym
obok ciebie przy stole – siostrą,
mężem, dziadkiem – że ciasta
jecie na pół. Nie będzie ci żal, że
coś cię omija, a będziesz mieć
większą motywację do ograniczenia porcji do połowy. Możesz
też urozmaicić świąteczne menu
o kilka suszonych fig lub moreli
– wspomagają „wymiatanie” złogów zalegających w jelitach. Na
koniec obiadu czy kolacji wypij
zieloną herbatę. Ułatwi trawienie i przyspieszy metabolizm
oraz pomoże pozbyć się toksyn
z organizmu.
Odrobina ruchu

Jeżeli nie chcemy cierpieć na
kilka dni przed balem sylwestrowym z powodu 2-3 niewinnie
zdobytych świątecznych kilogramów rozważnie nakładajmy sobie na talerz wszelkie kulinarne
dobro. Nie należy z drugiej strony popadać w skrajność i nerwowo przeliczać wszystkich kalorii,
odbierając sobie w ten sposób
radość z ucztowania, ale zasada
zdroworozsądkowego umiaru
nikomu nie zaszkodzi. Do niego dodajmy odrobinę ruchu.
Tak jak nie ma lepszej rady niż
wspomniane zachowanie umiaru w spożywaniu wszystkiego,
co pyszne, pachnące i niezwykle
kuszące, tak nie ma lepszego
sposobu na przyspieszenie trawienia niż ruch. To szczególnie
ważne, zwłaszcza, że częstym
zwyczajem w polskich domach
jest pozostawanie za stołem
przez cały dzień. Siadamy do storeklama

łu przed śniadaniem, a pozostajemy za nim, aż do pory kolacji
i to bez przerwy na jakikolwiek
spacer, czy rozrywkę na świeżym
powietrzu, podczas gdy równie
ważne dla przetrwania Bożego
Narodzenia bez złapania dodatkowych kilogramów są właśnie
spacery. Nie może być tak, że
śniadanie płynnie przechodzi
w obiad, a obiad w kolację, a my
wciąż siedzimy za stołem. Między posiłkami powinny być trzy
godziny odpoczynku, z czego godzinę powinno przeznaczyć się
na ruch. Trzeba jednak pamiętać,
że im spacer dłuższy tym lepszy.
Na pewno inaczej będą po nim
pracować jelita. Można np. pójść
do parku, popatrzeć na drzewa.
Jak ktoś lubi, może przejść się
w pierwszy dzień świąt, odwiedzając nasze kościoły i obejrzeć
przygotowane szopki. Taki spacer potrwa dłużej niż jedną godzinę i dodatkowo zapewni nam
doznania artystyczne.
Na koniec jedna refleksja.
Zdarza się, że dla części z nas
największym problemem jest restrykcyjne pilnowanie diety podczas świąt. Pamiętajmy, to jest
wyjątkowy czas w roku, więc i tak
zjemy sporo ciasta, i tak będziemy siedzieć przy stole do późna,
a kochane mamy i babcie będą
serwowały nam dodatkowe porcje. Potem przejedzeni bijemy
się z myślami, jesteśmy źli sami
na siebie i zamiast przeżywać
magię świąt siedzimy sfrustrowani. Nie tędy droga, wyrzuty
sumienia z powodu przejedzenia donikąd nie prowadzą. Nie
bądźmy dla siebie zbyt ostrzy.
Zamiast odbierać to jako wielką życiową porażkę, zastanówmy się jaka może to być lekcja
na przyszłość i co chcielibyśmy
zmienić w swoim podejściu
do odżywiania. Wszak zdrowe
nawyki żywieniowe mogą być
naszym postanowieniem noworocznym.
dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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ogłoszenie zamówione
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Ogłoszenia drobne
PRACA
Praca Suchy Las!
Pilnie zatrudnimy Pana do prac porządkowych
na terenie zewnętrznym. Praca pn-pt, 7:00-15:00.
Kontakt: 501 389 927

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

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Na hasło CZAS PIASTOWA 25% RABATU!!! tel: 601
730 670
remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

reklama

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

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

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:

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

Repertuar kina Baśń
Młody renifer Alex

20-22.12.2019 r.

17:00

89
min.

Last christmas

20-22.12.2019 r.

19:00

103
min.

Kraina lodu 2

27-29.12.2019 r.

17:00

120
min.

Kult film

27-29.12.2019 r.

19:30

80
min.

FR/FIN l 7+ / dubbing

USA / UK l. 15+

USA / b/o dubbing

PL / l. 15+
CZYTAJ O FILMIE na str. 11
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Uwielbiany pasożyt

fot. Shutterstock

Jest grudzień. Drzewa dawno pozbyły się liści. Lecz wysoko na bezlistnych gałęziach
widzimy zielone, ażurowe kule o różnej wielkości. To jemioła.

aby jemioła zagościła na naszym
drzewie, to rozgnieciony owoc
przyklejamy do dolnej części gałęzi, na przykład jarzębiny. Sami
będziemy mogli obserwować
rozwój i szybkość wzrostu tego
pasożyta.
Jemioła nie jest gatunkiem
uprawianym. Pozyskuje się ją wyłącznie ze stanu dzikiego. Nie jest
gatunkiem chronionym, chyba
że występuje w granicach obszarów chronionych. W starożytnym
Rzymie kleisty miąższ owocu jemioły był wykorzystywany w pułapkach jako lep. Łacińska nazwa
jemioły viscum oznacza właśnie
lep. W Europie długo używano
jej jako najskuteczniejszego leku

przeciwko epilepsji (zwłaszcza tę,
która rosła na dębach). W Japonii
przyrządzano z niej lek przeciw
niepłodności kobiet.
Współcześnie jemioła ma nieco inne zastosowanie. Jest składnikiem wielu mieszanek łagodzących różne dolegliwości. Stosuje
się ją pomocniczo w leczeniu nadciśnienia, w zaburzeniach rytmu
serca oraz miażdżycy. Polecana
jest przy zaburzeniach miesiączkowych i dolegliwościach związanych z menopauzą. Substancje
czynne pozyskiwane z jemioły
(glikoproteiny) działają stymulująco na układ immunologiczny,
co sprawia, że wykorzystywane
są w leczeniu guzów i nowo-

Zgodnie z obyczajem, mężczyzna
po każdym pocałunku pod gałązką, zrywał jeden owoc jemioły.
Jeżeli udało mu się też zerwać
ostatni, to oznaczało, że otrzyma
dar płodności.
Współcześnie tradycja całowania się pod jemiołą w czasie
świąt Bożego Narodzenia jest
znana na całym świecie. Szczęśliwie mamy grudzień i czas
świątecznej gorączki. Wiemy, że
obecność jemioły w święta Bożego Narodzenia jest obowiązkowa. Zwiastuje ona domownikom
szczęście, zdrowie, pomyślność
finansową, jak i miłe doznania
w postaci ciepłych pocałunków
z bliskimi. Nie zwlekając, powieśmy pod sufitem pęczek zielonych gałązek z białymi kulkami,
niech pracują na nasze powodzenie. Nasze babcie mówią, że
wszystko pójdzie po naszej myśli
jeżeli jemiołę przechowamy do
następnych świąt Bożego Narodzenie. Jeśli ktoś dotychczas wyrzucał gałązki po świętach razem
z choinką, teraz wie dlaczego powodzenie w miłości go omijało!
Życzę Czytelnikom Czasu Piastowa rodzinnych, spokojnych
świąt i dziesiątek całusów nie tylko pod jemiołą.

Barbara Lipieta

reklama

fot. Shutterstock

Mówi się o niej, że jest półpasożytem, bo jej zielone listki mają
zdolność fotosyntezy. Lecz gdy
są trudne warunki i wilgoci w glebie jest mało, to przytwierdzona
do gałęzi jemioła odbiera roślinie
część substancji odżywczych, co
prowadzi do jej zamierania. Wraz
z drzewem ginie również jemioła.
Za swojego gospodarza najchętniej wybiera topole, co nie znaczy,
że nie zagnieżdża się na innych
drzewach. Pędy rośliny tworzą co
roku na wierzchołku po jednym
rozgałęzieniu, wiec łatwo można
oszacować jej wiek. Roślina osiągająca półmetrową średnicę ma
około 20 lat. Jemioła ma bardzo
kruche gałązki, które często opadają porywane przez wiatr. Jest
rośliną zimozieloną. Przytwierdzona do żywiciela systemem
ssawek, rozrasta się w gałęziach
miedzy korą a drewnem. Oprócz
skórzastych, żółtozielonych liści
ma również niewielkie żółtawe
kwiatki (2 mm średnicy), zebrane
w grupy w rozwidleniach gałązek.
Kwiaty mają miłą woń i wydzielają dużą ilość nektaru, wabiąc tym
samym owady. Owoce jemioły
są białe i utrzymują się na gałązkach przez całą zimę, stanowiąc
pożywienie ptaków. Te zaś przyczyniają się do rozprzestrzeniania jemioły na dalsze odległości.
Uszkodzony owoc za pomocą
kleistego miąższu przykleja się
do gałęzi drzewa i w maju rozpoczyna kiełkowanie. Jeśli chcemy

tworów. Wciąż prowadzone są
badania, które mają potwierdzić
ich skuteczność w terapii antyrakowej. Preparaty z jemiołą stosowane są również w przewlekłych
chorobach stawów. Jemioła wykazuje właściwości uspakajające
i moczopędne.
Choć jemioła posiada szereg
prozdrowotnych właściwości,
należy zachować ostrożność. Jest
rośliną, której przedawkowanie
może mieć nieprzyjemne skutki
w postaci wymiotów, biegunki
czy nawet drgawek.
Jemioła posiada również
wymiar symboliczny. Celtowie
uważali, że jemioła jest święta.
Wierzyli, że moc tego krzewu jest
w stanie obronić ich przed demonami i złymi mocami. Jeżeli ją
ścinano to tylko złotym sierpem,
a człowiek, który to robił, musiał
być ubrany na biało. Uważano, że
obecna w domu przyniesie bogactwo. Od gałązek jemioły nie
stronili też poszukiwacze skarbów. Nosili ją zawsze przy sobie
w imię pomyślności. W XVII wieku Anglicy rozpoczęli kultywowanie całowania się pod jemiołą.
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Kolędowanie Nadziei 2019 Koncert kolęd
Muzeum Dulag 121 razem z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści zaprasza do
Restauracji „Ucieranie treści”, 28 grudnia o godz. 16. na coroczne rodzinne
warsztaty, które odbywają się w niezwykłej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia
– „Kolędowanie Nadziei 2019”. Bożonarodzeniowe warsztaty dla młodszych i tych
nieco starszych poprowadzi wraz z animatorami Michał Malinowski, dyrektor
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści.

oraz pastorałek
Muzeum Dulag 121 zaprasza na „Koncert kolęd oraz
pastorałek” w wykonaniu chóru „Bemcanto” pod
kierownictwem Michała Habra, który odbędzie się
w niedzielę, 29 grudnia o godz. 15.

Jak co roku pragniemy, aby
„Kolędowanie Nadziei 2019” łączyło elementy tradycyjnych,
kolędniczych opowieści z kreatywnymi warsztatami dla całej
rodziny. Centralnym punktem
programu będą pobudzające
wyobraźnie zarówno dzieci i dorosłych warsztaty z tworzenia
kostiumów kolędniczych, bożonarodzeniowych szopek oraz
figurek kolędników. Oprócz opowieści i wspólnego śpiewania
kolęd będziemy także budować
z klocków Mubabao i bawić się
z Bajkostworami. Dopełnieniem
wieczoru będzie koncert „Nad
Betlejem w ciemną noc” w wykonaniu orkiestry smyczkowej „The
CREW”. Na uczestników czekają
również gwiazdkowe prezenty
i słodki poczęstunek!
Muzeum serdecznie zafot. Shutterstock

praszamy do wzięcia udziału
w warsztatach, które za sprawą
swojej interaktywnej formuły,
pozwolą na spędzenie wolnego
czasu w atmosferze opowieści,
rodzinnego kolędowania i dobrej zabawy.
W czasie trwania spotkania
będzie organizowana zbiórka
pieniędzy dla Domu dla Matek
z Dziećmi „Nazaret” w Brwinowie
prowadzonego przez Wspólnotę
„Chleb Życia”.
W programie:
• Opowieść świąteczna
• Wspólne kolędowanie „ Nad
Betlejem w ciemną noc”
• Tworzenie: kostiumów kolędniczych, bożonarodzeniowych szopek, figurek kolędników
• Budowanie z klocków Mubabao
• Zabawa z Bajkostworami
• Gwiazdkowe prezenty i poczęstunek
Więcej informacji:
www.dulag121.pl

mat. Muzeum Dulag 121

Zgłoszenia: 16-20.12.2019 r.:
dulag@dulag121.pl,
tel. 22 758 86 63
(prosimy o inf. o wieku dziecka)
Wstęp wolny
(liczba miejsc ograniczona)

mat. Muzeum Dulag 121

W ostatnią niedzielę tego
roku miło nam będzie gościć
wszystkie osoby, które pragną
spędzić ten dzień w miłej i rodzinnej atmosferze. Podczas
spotkania ze świątecznym repertuarem wystąpi chór „Bemcanto” pod kierownictwem Michała
Habra. W czasie koncertu będzie
można usłyszeć m.in.: „Bóg się
rodzi”, „Adeste Fidelis”, „Triumfy
Króla Niebieskiego”, „W żłobie
leży”, „Narodził się nam Zbawiciel” i wiele innych.
Po koncercie zapraszamy
wszystkich Przyjaciół Muzeum
Dulag 121 na spotkanie bożonarodzeniowe przy kawie, herbacie
i słodkościach.
BEMCANTO - chór pod kierownictwem Michała Habra.

Zespół powstał w 2010 roku
z inicjatywy Wydziału Kultury
Dzielnicy Bemowo. W ich repertuarze znajdują się nie tylko
utwory muzyki religijnej i klasycznej, ale również świeckiej
i rozrywkowej. Grupa ma na
swoim koncie dwukrotnie zdobyte pierwsze miejsce w Konkursie Piosenkarskim TULIPANADA
w Ursusie, drugie miejsce w XIX
Regionalnym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu…” w Pruszkowie. W 2017
roku reprezentowali Polskę na
XII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Śpiewamy Tobie,
Wilno” na Litwie.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Rzecz kultowa

mat. Next Film

Dokument o jednym
z najsłynniejszych
polskich zespołów.

Wybierając nazwę dla swojego zespołu Kazimierz Staszewski
raczej nie przypuszczał, że po latach stanie się ona tak adekwat-

na do zjawiska, z jakim się wiąże. Muzyka Kultu jest przecież
kultowa, i to dla wielu pokoleń.
Kto z nas nie tańczył nad ranem do „Baranka”, „Gdy nie ma
dzieci w domu” czy wielu innych
piosenek, okraszonych charakterystycznym tembrem głosu
Kazika oraz niepodrabialną sekcją dętą, która zostaje w głowie
już od pierwszego odsłuchania.
Aż dziw bierze, że film opowiadający o losach legendarnej
kapeli powstał dopiero teraz równo czterdzieści lat od jej założenia.
W dokumencie w reżyserii
Olgi Bieniek będziemy mogli się
przyjrzeć z bliska życiu członków zespołu, zarówno w czasie
pracy twórczej, jak i zwykłych,
codziennych sytuacjach. Bieniek
pozwala widzowi przekroczyć
niewidzialną barierę, oddzielającą go od wewnętrznego świata
sławnych muzyków. Zaglądamy
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do studia, do mieszkań i do wielu innych miejsc, gdzie możemy
przekonać się, co legendarni
muzycy mają do powiedzenia
na temat otaczającej ich rzeczywistości, długoletniej kariery
scenicznej czy samych siebie.
Tym sposobem łatwiej jest zrozumieć fenomen, jaki za nimi
stoi (lub przynajmniej się do
tego przybliżyć).
Film powstawał przez sześć
lat, dzięki czemu udało się zebrać niezwykle bogaty materiał
zdjęciowy. W zgrabny, niekiedy
humorystyczny sposób łączy
ciekawe, dotąd niepublikowane
nagrania zakulisowe, tętniące
energetyczną muzyką sceny
koncertowe, a także materiały
archiwalne.
„Kult. Film” to prawdziwa
gratka dla fanów grupy, a także dla miłośników sztuki filmowej, zwłaszcza tej dokumentalnej. Kino Baśń wyemituje film
w dniach 27-29 grudnia (seanse
o godzinie 19.30).
Artur Andruszaniec

Pełnych radości, spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym 2020 r.
życzy Państwu
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Zarząd Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego i Bocce

Szanowni Mieszkańcy Piastowa,
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2020 Rok
Żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim Państwu.
Zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Z-ca Burmistrza Miasta Piastowa Przemysław Worek
Klub Radnych „Samorządowy Piastów”

reklama
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sport

Lodowisko już czynne

reklama

Od początku grudnia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie działa
lodowisko miejskie. Z obiektu można korzystać codziennie w godzinach 10:00-20:00.

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

dziny te jednak ulegną zmianie.

Inauguracja sezonu łyżwiarskiego w Piastowie miała miejsce
6 grudnia, w Mikołajki. W tym roku
lodowisko zlokalizowane zostało

na terenie MOSiR, przy boisku piłkarskim. Można z niego korzystać
codziennie od 10:00 rano aż do
20:00. W okresie świątecznym go-

W obrębie obiektu dostępna
jest wypożyczalnia łyżew oraz
usługa ich ostrzenia. Opłata za
wypożyczenie wynosi 5 zł od jednej pary bez limitu czasowego, za
ostrzenie zaś – 10 zł.
Godziny
otwarcia
lodowiska
w okresie świątecznym:
24.12 - 10.00-14.00
25.12 - 12.00-20.00
26.12 - 12.00-20.00
31.12 - 10.00-18.00
01.01 - 12.00-20.00
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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