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Śniadanie dla Piastowa
5 marca uczniowie z LO im. Adama Mickiewicza zaproszą piastowian na drugie śniadanie.

Za nami inauguracja nowego sezonu Grand Prix Piastowskich Biegów
Historycznych. Tegoroczny cykl biegów z historią w tle otworzył Bieg Katyński.
Kolejny z 12 zaplanowanych na 2020 rok biegów odbędzie się już 1 marca.

Czytaj - str. 3

Koniec Piastovii?
Piastów od 2018 roku posiada
pierwszoligową drużynę piłkarską – PKS Piastovia-ZAP Piastów.
Mimo świetnych wyników w kolejnych sezonach, zespół ten
wkrótce może zostać jednak rozwiązany. Dlaczego?
Czytaj - str. 4-5
mat. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Niedziela, 9 lutego była
w Piastowie wyjątkowo gorąca.
Nie tylko za sprawą słonecznej
pogody, ale emocji które towarzyszyły pierwszej tegorocznej
imprezie biegowej z kalendarza
Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych. Cykl ten,
upamiętniający ważne daty

w kalendarzu każdego polskiego patrioty, łączący edukację historyczną z propagowaniem aktywnego uczestnictwa w życiu
sportowym miasta, stał się już
nową piastowską tradycją i naszym znakiem rozpoznawczym.
Z roku na rok liczba uczestników miejskich biegów wyraź-

nie wzrasta, a dostępne limity
miejsc szybko się wyczerpują.
Bieg Katyński, zorganizowany ku czci prawie 22. tys. Polaków bestialsko zamordowanych przez NKWD w 1940 roku,
zgromadził na starcie komplet
zawodników. Na symbolicznym
dla uczczenia tego historycznereklama

go wydarzenia dystansie – 1940
metrów, swoich sił spróbowali
biegacze z różnych grup wiekowych. W kategorii Open Kobiet
pierwsze miejsce wywalczyła
Renata Kwiatkowska (KB Ożarów Mazowiecki Biega), zapisując na swym koncie pierwsze
100 punktów w sezonie. Druga
lokata z 80 punktami przypadła
Agnieszce Brogowicz-Stępniewskiej z Grójca, trzecia zaś, z należnymi 60 punktami – Annie
Ślusarczyk (Pruszków Parkun).
Na szczycie podium mężczyzn
w kategorii open stanął zeszłoroczny zwycięzca klasyfikacji
generalnej, Kamil Szymaniak
(K(r)opka Team). Drugi na mecie zjawił się mieszkaniec stolicy, Konrad Kobiałka. Podium
zaś zamknął Arkadiusz Pajdosz
z pobliskiego Pruszkowa.
dokończenie artykułu - str. 2

Jak jedynkę budowano
Opisujemy działalność Komitetu
Budowy Szkoły im. Stanisława
Staszica w Piastowie
Czytaj - str. 7

Infekcje oddechowe powracający problem
Pierwsze miesiące nowego roku
sprzyjają infekcjom, ponieważ
nasz układ odpornościowy bywa
wtedy szczególnie osłabiony. Jak
zadbać o swoje zdrowie w tym
okresie?
Czytaj - str. 10

Zaprośmy dzieci do ogrodu
W dobie nowoczesnych technologii i zachwytu wirtualną otchłanią, naszym dzieciom umyka
ogromna przyjemność obcowania z przyrodą.
Czytaj - str. 11
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wydarzyło się w Piastowie
dokończenie ze - str. 1

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Kolejnym biegiem z 12 zaplanowanych na tegoroczny cykl
Grand Prix, będzie Bieg Żołnierzy Niezłomnych. Wystartuje on
ze stadionu miejskiego w niedzielę, 1 marca o godzinie 10:00.
Zaplanowany dystans, jak i data
nie są tu przypadkowe. Od 2011
roku pierwszy dzień marca jest
bowiem oficjalnie Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zwanych wymiennie „Niezłomnymi”,
dla lepszego podkreślenia ich
wytrwałości i aktywnego wkładu
w przeciwstawianie się komunistycznemu reżimowi. Dystans

Diagnoza potrzeb miasta

Planowany obszar realizacji projektu pn.
„NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta
Piastowa” zawiera się pomiędzy ulicami: Al.
Krakowską - Kujawską - P. Wysockiego - Al.
J. Piłsudskiego – Bohaterów Wolności - gen.
L. Okulickiego - M. Reja - E. Orzeszkowej - C.
Godebskiego – Dworcową - Z. Gęsickiego, w
ścisłym centrum Piastowa.

nej ankiecie, mają na celu diagnozę potrzeb mieszkańców
Piastowa, jak też możliwości
i wyzwań rozwojowych naszego
miasta. Stawka jest wysoka –

mat. Urząd Miejski w Piastowie

Piastów nadal walczy o wygraną
w prestiżowym konkursie „Rozwój Lokalny”. Przygotowując się
do kolejnego etapu, Urząd Miejski w Piastowie realizuje sondaż
na potrzeby pogłębienia diagnozy potrzeb mieszkańców.
W pierwszym etapie konkursu,
do jakiego przystąpiło nasze
miasto, udało nam się pokonać
licznych, silnych konkurentów.
Projekt pod nazwą „NewCity.
Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” ma coraz większe
szanse na zdobycie pokaźnego dofinansowania z Funduszy
Norweskich. Chcąc lepiej przygotować się do kolejnego konkursowego etapu, Urząd Miejski wystosował do wszystkich
mieszkańców miasta prośbę
o wzięcie udziału w sondażu realizowanym drogą internetową.
Pytania zawarte w uruchomio-

mamy szansę stać się miastem
bez barier, świadczącym usługi
dla mieszkańców na znacznie
wyższym, niż dziś poziomie. Ankieta, której wypełnienie zajmuje nie więcej niż 15 minut, znajduje się pod adresem:
www.piastow.pl

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

najbliższego biegu, wynoszący
1963 metry nawiązuje zaś do
daty zabójstwa Józefa Franczaka, ps. „Lalek”, uznawanego za
ostatniego członka ruchu oporu,
partyzanta podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w Polsce. W 1963 roku
poległ on w bohaterskiej walce
ze służbami bezpieczeństwa, po
24 latach pozostawania w zbrojnej konspiracji. Lista startowa
na najbliższy bieg, przewidująca
maksymalnie 200 uczestników,
została już zapełniona. Przed
nami emocjonujący sportowo
początek miesiąca.
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Trzy pytania do Burmistrza

fot. Nasz Piastów

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: „NewCity.
Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” to nazwa koncepcji w oparciu o którą powstanie
wniosek naszego miasta w drugim etapie konkursu „Rozwój Lokalny”. Jak przebiegają prace nad
tym wnioskiem?
Grzegorz Szuplewski: Od kilku tygodni pracuje zespół roboczy, którym kieruje Pan burmistrz
Zdzisław Brzeziński wspierany
przez Panią Agnieszkę Tomaszewską-Kulę i Pana Tomasza Gawina. Zespół tworzą pracownicy
Urzędu Miasta, współpracujący
z doradcami Związku Miast Polskich. Drugim zespołem zaangażowanym w prace nad projektem
jest grono specjalistów reprezentujących różne instytucje miejskie
i środowiska eksperckie. Przed
nami czas wytężonej pracy, który
zaowocuje – mam taką nadzieję – przygotowaniem dobrego
wniosku i w efekcie znaczącym
wsparciem
finansowym
dla
jego realizacji. Chciałbym prosić
wszystkich mieszkańców naszego
miasta o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie ankiety poświęconej ocenie działań już podjętych przez władze samorządowe

w interesujących nas z punktu
widzenia tego projektu obszarach i zasygnalizowaniu potrzeb.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.piastow.
pl. Będziemy wdzięczni za każdą
Państwa opinię, która umożliwi pełniejszą diagnozę sytuacji.
Nasz udział w drugim etapie
konkursu „Rozwój Lokalny” traktujemy prestiżowo ze względu na
niezwykle wysoki poziom wymagań formalnych i jakościowych
postawionych przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, Związek Miast Polskich
i kraje darczyńców, którymi są
Norwegia, Liechtenstein i Islandia. Beneficjentami będzie tylko
15 miast spośród 54 uczestniczących w drugim etapie konkursu.
W tym gronie, jako jedno z czterech zaledwie miast mazowieckich, jest Piastów. Warto dodać,
że do pierwszego etapu zgłosiło
się aż 213 miast.
CP: Widać już wyraźnie oznaki
nadchodzącej wiosny, zakończył
się sezon łyżwiarski na naszym
lodowisku. Wkrótce też być może
zakończy się sezon grzewczy i aktualny o tej porze roku temat
smogu. Czy w kontekście tego
zjawiska nastąpiła jakaś zmiana
na lepsze?
G.S.: Wydaje się, że tak. Mamy
dane, z których wynika istotna
poprawa stanu naszego powietrza. Powód jest oczywisty – wymiana stosunkowo dużej ilości
palenisk domowych. Dzięki naszemu miejskiemu programowi
„Stop smog”, umożliwiającemu
dopłaty do wymiany pieców
przez mieszkańców, udało się
w ten sposób zlikwidować ponad
200 węglowych i starych gazowych urządzeń grzewczych i w to

miejsce zainstalować nowoczesne piece gazowe. To konkretny
krok skutkujący znaczną poprawą jakości powietrza. Chciałbym
tu podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy korzystając z naszej dotacji, zdecydowali się na to
ze wszech miar pożyteczne działanie. Pożyteczne nie tylko dla
nich, ale dla nas wszystkich. Program jest kontynuowany i zachęcam kolejne osoby do skorzystania z tej możliwości. Oczywiście
podejmujemy też inne działania,
takie jak termomodernizacja budynków publicznych i poprawa
stanu budynków z mieszkaniami
komunalnymi. Są to działania
kompleksowe, którym często towarzyszy poprawa jakości źródła
ciepła i działania mające na celu
ograniczenie
zapotrzebowania
na energię. Będziemy konsekwentnie kontynuowali te działania, czemu sprzyja także uchwała
Rady Miejskiej podjęta na ostatniej sesji (25 lutego) w sprawie
przystąpienia do tzw. „Porozumienia Burmistrzów”, czyli forum
współpracy
międzynarodowej
samorządów na rzecz działań
w zakresie adaptacji do zmian
klimatu i poszanowania energii. Dziękuję Państwu radym za
tę jednomyślnie wyrażoną wolę
działania w tym ważnym dla nas
wszystkich kierunku.
CP: Kiedy możemy spodziewać się oddania do użytku dwóch
oczekiwanych już niecierpliwie
obiektów – „Willi Millera” i nowej
przychodni przy ul. ks. I. Skorupki?
G.S.: Mam nadzieję, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych
miesięcy. Ja też zaliczam się do
osób niecierpliwie oczekujących
na te wydarzenia, gdy będziemy
mogli cieszyć się tymi nowoczesnymi obiektami. Wszyscy wiemy
jak bardzo są potrzebne. Musimy
jeszcze trochę poczekać, ale… już
niedługo.

Drugie śniadanie dla Piastowa
Dnia 5.03.2020 od godziny 7 do 10 rano, grupa uczniów z Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie, zaprasza
wszystkich mieszkańców naszego miasta na drugie śniadanie.
Akcja pod nazwą „Breakingfast” to projekt społeczny, który ma za zadanie uświadomić
społeczności naszego miasta jak
ważne jest spożywanie drugiego
śniadania. Na ulicy Lwowskiej
obok wejścia do przejścia podziemnego ustawione zostanie
stoisko z rozmaitym pożywieniem. Wszyscy zainteresowani są
mile widziani do odwiedzenia na-

szej młodzieży. Wszystkie smakołyki będą rozdawane całkowicie
za darmo, jednak przy okazji każdy będzie mógł wesprzeć zbiórkę
charytatywną prowadzoną w ramach wydarzenia. Zachęcamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej: https://polojadrzyk.wixsite.com/breakingfast.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!
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Czy to już koniec Piastovii?

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Piastów, z niespełna 6 km2 powierzchni i 22 tys. mieszkańców od 2018 roku może pochwalić się posiadaniem
pierwszoligowej kobiecej drużyny piłki nożnej – PKS Piastovia-ZAP Piastów. Mimo tak spektakularnego sukcesu
i świetnych wyników w kolejnych sezonach, zespół ten wkrótce może zostać jednak rozwiązany. Dlaczego?
Z powodów finansowych. To wielki cios dla naszych utalentowanych piłkarek, oddanych kibiców zespołu, jak
i całego miasta. Czas na zebranie potrzebnych środków na kolejny sezon mija już w czerwcu. Zarząd klubu
wciąż nie składa jednak broni. O historii walecznej Piastovii i o jej obecnej sytuacji opowiedział członkom naszej
redakcji, Zbigniewowi Staneckiemu i Agacie Ziąbskiej, współzałożyciel, aktywny działacz i obecny wiceprezes
klubu kobiecej piłki nożnej PKS Piastovia-ZAP Piastów, Włodzimierz Golfert. Rodowity piastowianin. Absolwent
Szkoły Podstawowej nr 3 i piastowskiego Liceum im. Adama Mickiewicza. Przez 20 lat związany z MKS Piast.
Wieloletni działacz Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (MZPN), obecnie na stanowisku wiceprezesa sekcji
kobiecej piłki nożnej. W 2011 roku uhonorowany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Brązowym
Krzyżem Zasługi za 25-lecie działalności w sporcie.

AZ: Skąd wziął się pomysł
na kobiecą drużynę piłki nożnej
w Piastowie?
W 2010 roku na boisku Piasta
zorganizowane zostały mecze kobiet w ramach VIII Akademickich
Mistrzostw Europy w piłce nożnej
kobiet i mężczyzn. Część imprezy,
która rozgrywana była w Piastowie, odbyła się pod patronatem
burmistrza Brzezińskiego. Wygrała polska drużyna AZS AWF
Wrocław. W imprezie brała udział
jeszcze druga drużyna z Polski –
AZS UW Warszawa. Oprócz tego
grały zespoły z Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Francji i Niemiec.
Burmistrz powierzył mi wtedy
funkcję koordynatora tego wydarzenia. Na zakończenie imprezy
pojechaliśmy do Dziekanki – siedziby AZSu w Warszawie. Podczas
nieoficjalnej już części, burmistrz
rzucił hasło powołania kobiecej
drużyny piłkarskiej w Piastowie.
Sprawa ta skierowana została do
mnie. Zadeklarowałem, że postaram się zorganizować taki zespół.
Wtedy była dobra sytuacja na
rynku zawodniczek – rozpadły
się zespoły: SEMPa Ursynów, Pogoni Grodzisk Mazowiecki i Znicza Pruszków. Niestety zespoły

kobiece, które były powoływane
przy drużynach męskich, zawsze
były traktowane po macoszemu.
Pieniądze szły na stypendia dla
mężczyzn, a kobiety grały swoją
piłkę za darmo. Dlatego też wiele
takich zespołów nie przetrwało.
Piastowską drużynę zakładaliśmy we trójkę. Pierwszą dziewczyną, która bardzo mi pomogła
była Justyna Piskorz, która była
z Pruszkowa. Dołożyła też swoje
pieniądze. Drugą – Sylwia Świderek. Później obie stały się zawodniczkami Piastowa. To był rok
2010. Zorganizowaliśmy kobiecy
zespół piłkarski. Wtedy to nie
była jeszcze Piastovia tylko Piast.
W grupie Piasta trenerem został
Marek Szczęk. Pierwszy sparing
przegraliśmy 1-2 z AZS UW Warszawa, który grał w 2. lidze.
AZ: Jak wyglądał sam nabór
dziewczyn do zespołu?
Odbywał się generalnie przez
MZPN. Ja jeździłem po klubach,
które się porozwiązywały. Szukaliśmy przez internet, koleżanka przez koleżankę i tak zebrała
się w końcu ekipa 25 dziewczyn.
Z samego Piastowa były trzy
dziewczyny m.in. bramkarka
Anna Czerwińska. Reszta pocho-

dziła z okolic – Jaktorowa, Warszawy... W Piastowie trudno byłoby zebrać cały zespół. Nie było
zaplecza, szkolenia, nie było nic.
Musiałem mocno naciskać zarząd
MKS Piast, żeby zaakceptował tę
drużynę. Przyszliśmy do nich już
z pieniędzmi. Zorganizowaliśmy
je własnym sumptem. Każdy
dołożył, co mógł. Ja dałem 1 tys.
złotych, ktoś dał 2 tys. Razem
uzbieraliśmy 6 tys. Zadeklarowaliśmy, że my będziemy finansować wyjazdy i wszystkie wydatki.
Na początek to wystarczyło. Poza
strojami – wystąpiliśmy do Piasta
o ich sfinansowanie, bo na nie
już nas nie było stać. Szczęśliwie
udało nam się przystąpić do rozgrywek.

Usiedliśmy do stołu i wspólnie
debatowaliśmy o przyszłości klubu. Co robimy, czy przystępujemy
do gry w 2. lidze. Może zabrzmi to
absurdalnie ale w tym przypadku
sukces oznacza też spore problemy. Wyższa liga to też dużo
większe potrzeby finansowe.
Droższe i dalsze wyjazdy. Najdalszy dla 2. ligi w tym czasie był do
Michałowa, położonego jeszcze
za Białymstokiem. Bez stałego
wsparcia, sponsorów, bardzo
trudno by się było więc utrzymać.
Odpowiedź Piasta była niestety
odmowna. Los kobiecej drużyny
MKS Piast został przypieczętowany.
ZS: Ale nie poddaliście się tak
łatwo.
Dziewczyny odniosły wielki
sukces. To nie mogło się tak skończyć. To był początek lata 2011
roku. Tak się złożyło, że w sierpniu otrzymałem od Prezydenta
Komorowskiego Brązowy Krzyż
Zasługi za 25-lecie działalności
w sporcie. Wręczała mi go Joanna Mucha, była Minister Sportu.
Byłem u niej także na audiencji.
Rozmawialiśmy. Temat zszedł
na naszą rozwiązaną już kobiecą
drużynę piłkarską. Minister zmobilizowała mnie do działania i powalczenia o tę drużynę. Wziąłem
sobie to bardzo do serca. Zebrali-

ZS: Na jakim szczeblu?
W rozgrywkach przystąpiliśmy do 3. ligi. Po sezonie w tej
lidze od razu z marszu wylądowaliśmy na drugiej lokacie z awansem na kolejny sezon do 2. ligi.
Ulegliśmy tylko drużynie z Ciechanowa.
ZS: Kobiecy MKS Piast po sezonie jednak zniknął..?
Po zamknięciu sezonu rozpoczęły się rozmowy z Piastem.
fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

śmy się więc z dziewczynami, które zostały z Piasta i stworzyliśmy
nowe stowarzyszenie – Parafialny
Klub Sportowy Piastovia Piastów.
Zebraliśmy podpisy. Powołany
zarząd klubu był 3-osobowy. Ja
byłem prezesem, wiceprezesem
Marcin Bladowski, a dyrektorem
sportowym Paweł Jarosz. To byli
główni założyciele. Złożyliśmy dokumenty w starostwie. Oficjalna
data powstania klubu to 16 sierpień 2011 roku. Muszę tu zaznaczyć, że krok ten nie spodobał się
zarządowi Piasta w wyniku czego
klub ten zrezygnował z moich
usług. Nie było mowy o założeniu
siedziby Piastovii na terenie piastowskiego ośrodka sportowego.
Nie mieliśmy więc własnej siedziby. Dla potrzeb formalnych stało
się nią prywatne mieszkanie jednej z osób związanych z klubem.
AZ: A jak uporaliście się z problemami finansowymi?
Pieniędzy w dalszym ciągu
nie posiadaliśmy. Dotacje miejskie na kolejny rok były już dawno rozdzielone. Znów zbieraliśmy
więc pieniądze własnymi siłami,
szukaliśmy gdzie tylko się dało.
Pomogła nam bardzo firma Helikon z Warszawy, producent mebli biurowych, w której pracuje
Aneta Dąbrowska, nasza kapitan.
Helikon zakupił dla nas komplet
strojów, drugi komplet nabyliśmy
dzięki funduszom przekazanym
przez Piastowskie Towarzystwo
Tenisowe. Pieniądze te zebrano
podczas turnieju pokazowego do
przysłowiowego kapelusza. Towarzystwo zebrało dla nas kilkaset złotych i jeszcze trochę euro.
Wróciliśmy do gry. Z powodu
rozwiązania kobiecego MKS Piast
i braku ciągłości, musieliśmy
jednak znów przystąpić do rozgrywek w 3. lidze. Trenerem Piastovii został Mariusz Kozyra, były
piłkarz Unii Hrubieszów. Zajęcie
to wykonywał za symboliczne wynagrodzenie.
ZS: Dlaczego pierwsze mecze Piastovii rozgrywane były
w Pruszkowie?
Na stadion Piasta nie mieliśmy na początku wstępu – nie
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ZS: Na awans do 2. ligi Piastovia nie musiała długo czekać .
Tak się złożyło że w sezonie
2011/2012 w 3. lidze grały tylko cztery zespoły. Graliśmy po
szkocku - mecz i rewanż w jednej rundzie. Ligę tę wygraliśmy
w cuglach, tylko raz remisując
– z Teresinem, najmocniejszym
naszym przeciwnikiem w tamtym
sezonie. A i tu mało brakowało do
pełni szczęścia. Mecz ten skończył
się wynikiem 2:2 i niewykorzystanym karnym Cabajowej. Z pierwszej lokaty awansowaliśmy więc
do 2. ligi. Na wiosnę udało nam
się na szczęśliwie wywalczyć
pierwszą dotację – dostaliśmy od
miasta 25 tys. złotych na 2. ligę.
Pierwszy sezon okazał się dla nas
dość trudny, skończyliśmy go na
9. lokacie. W efekcie postanowiono obciąć nam kolejne dotacje.
Następna z nich opiewała już na
11 tys. złotych... na cały rok. Nie
było szans utrzymać z tego drużyny, opłacać kosztów meczów wyjazdowych. Byliśmy pod ścianą,
ale nie poddawaliśmy się. W tym
czasie, żeby zdobyć fundusze,
sprzedałem m.in. cenną kolekcję
monet po swoim ojcu i kolekcję
znaczków pocztowych. Bardzo
pomogła nam też moja córka,
Ania. Szukaliśmy pieniędzy gdzie
mogliśmy. Od meczu do meczu,
jakoś się udawało. Graliśmy cały
czas. W międzyczasie wróciliśmy
na piastowskie boisko. Piast zgodził się na rozgrywanie na jego
boisku meczów ligowych. Każde
spotkanie „u siebie” kosztowało
nas jednak 450 zł. Na treningi niestety w ogóle nas nie wpuszczali.
Trenowaliśmy nadal na „trójce”,
na Włochach i Jelonkach – tam
nieodpłatnie. W ramach wdzięczności okazyjnie odwdzięczaliśmy
się drobnymi zakupami na miarę naszych możliwości, np. piłek.
Nasza sytuacja poprawiła się dopiero po uruchomieniu piastowskiego MOSiRu.
ZS: Wyniki kolejnych sezonów
Piastovii w 2. lidze były już znacz-

fot. PKS Piastovia - ZAP Piastów

W MIEŚCIE?
mogliśmy na nim ani trenować
ani rozgrywać meczów. Z pomocą
przyszedł nam Sylwek Mucha-Orliński ze Znicza. Dzięki uprzejmości władz pruszkowskiego klubu,
mecze 3. ligi mogliśmy rozgrywać
na ich bocznym boisku. Kolejnym
naszym problemem był kompletny brak zaplecza, bazy. Sprzęt
sportowy i worki z piłkami trzymałem we własnym mieszkaniu.
Autobusem woziło się je na treningi. Trenowaliśmy zaś głównie
na trzech boiskach: piastowskiej
Szkoły Podstawowej nr 3, dzięki pomocy dyrektora Tomasza
Osińskiego, na obiekcie Przyszłości Włochy i na Świcie Jelonki – tu
przydało się 25 lat mojego członkostwa w Mazowieckim Związku
Piłki Nożnej. Mogliśmy liczyć na
życzliwość lokalnych klubów. Na
nasz rodzimy – niestety nie.
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nie lepsze. Drużyna otrzymała
w końcu potrzebne finansowanie?
Niestety nie. Powiem szczerze, że było coraz gorzej. W pewnym momencie doszliśmy już
do krytycznego poziomu 9 tys.
na rok. Co mecz zastanawialiśmy się czy damy radę uczestniczyć w kolejnym. Był rok 2015.
Szukając pomocy dzwoniłem
już do wszystkich swoich znajomych. Przełomowym okazał się
moment, w którym dołączyli do
nas Rafał Maletka i Leopold Niemirski. Żeby ratować klub wyłożyli oni prywatne oszczędności
– żeby dograć sezon do końca
i mieć chwilę czasu na zaplanowanie kolejnego. Zastanowienie
się co robić dalej, jak się rozwijać a nie tylko walczyć wiecznie
o przetrwanie. W połowie 2015
roku padł pomysł, żeby powołać
dziecięcą akademię piłkarską.
Chodziliśmy po szkołach, spotykaliśmy się z dziećmi, wieszaliśmy plakaty. W końcu zebrała
się grupa dziewczynek chętnych
do treningów piłkarskich. Miały
po 12 lat. Treningi prowadzone
były w piastowskiej „trójce”. Niektóre z nich są z nami zresztą do
dziś. Nasza sytuacja poprawiła
się znacznie już za rządów burmistrza Szuplewskiego. W końcu
udało nam się zdobyć większy
zastrzyk finansowy – wywalczyliśmy dla Piastovii od miasta 35
tys. dotacji. Spłaciliśmy długi, była
chwila oddechu, ale wiedzieliśmy
doskonale, że musimy znaleźć
stałego sponsora, żeby uzyskać
stabilność. Udaliśmy się więc do
najbardziej znanej piastowskiej
firmy – akumulatorów ZAP. Zawsze miałem do niej sentyment.
Z firmą tą związany był mój ojciec. Pracował w niej od 1932
roku, aż do swojej śmierci w roku
1968. Był tam kierownikiem działu zbytu i eksportu. W grudniu
2015 roku udałem się więc z Rafałem Maletką na rozmowy do
prezesa firmy, pana Lecha Sznajdera. Ku naszej wielkiej radości,
pomysł ten bardzo mu się spodobał. Obiecał nas wspierać i słowa
dotrzymał. W kolejnych sezonach
pan Sznajder wielokrotnie ratował nas z opałów. Nie była to
oficjalna umowa sponsoringu ale

poważna deklaracja. Od dwóch
lat układ ten jest już bardziej sformalizowany a sama nazwa firmy
sponsora stała się częścią nazwy
naszego klubu. Mogę śmiało powiedzieć, że gdyby nie pan Lech
Sznajder, nasz zespół mógłby
dawno zostać rozwiązany.
ZS: Rok 2015 był dla piastowskiego klubu więc dość przełomowy.
Przyniósł na pewno dużo
zmian. Także na pozycji trenera.
Mariusz Kozyra wrócił do siebie
do Hrubieszowa i musieliśmy
znaleźć kogoś nowego. Chwilowo funkcję szkoleniowca objął
po nim Jurek Zygarek grający kiedyś w Piaście. Potem, również na
krótko, Mateusz Parchem. Ciężko było starać się o jakieś duże
nazwiska, gdyż nie mieliśmy do
zaoferowania zbyt dobrych stawek wynagrodzenia. Trenerzy
Piastovii pracowali za minimalne
stawki w czasie gdy inne kluby
z naszej ligi płaciły nawet po kilka
razy więcej, niż my byliśmy w stanie. Udało mi się jednak namówić Jacka Sękowskiego – byłego
młodzieżowego
reprezentanta
Polski, zawodnika, który grał
wiele lat w drugoligowej Polonii
Warszawa, w Gwardii Warszawa, z Koseckim, ze Szczęsnym,
a karierę kończył w Piaście i Naprzodzie Zielonki. Po koleżeńsku
zgodził się trenować naszą drużynę. Funkcję objął ostatecznie
jesienią 2016 roku i pozostaje na
niej do dziś. Złapaliśmy chwilę
oddechu i zaczęliśmy szukać nowych, utalentowanych dziewczyn
do zespołu, żeby umocnić naszą
pozycję w lidze i powalczyć o więcej. Od początku grała u nas Be-

ata Cabaj. Wybitna zawodniczka,
którą wielokrotnie próbowano
nam podebrać. Na szczęście bezskutecznie. Z czasem dołączyła
Monika Wasil, która, z małą przerwą, gra z nami do dzisiaj. Monika
ma na swoim koncie wiele rozegranych meczów w reprezentacji
Polski w futsalu. Potem jeszcze
Ula Wasil, młodzieżowa mistrzyni
Europy, prywatnie siostra Moniki. Mimo najmniejszego budżetu
w 2. lidze, udało nam się stworzyć
naprawdę fajny zespół. W sezonie 2017/2018 graliśmy już jak
z nut. Po sześciu sezonach w 2. lidze kobiet przyszedł w końcu tak
upragniony awans do 1. ligi. Weszliśmy z pierwszej lokaty w tabeli. Rok 2018 był więc również
przełomowy. Choć znów wielką
radość przyćmił strach.
AZ: ...o finansowanie klubu?
Jak łatwo się domyślić, 1. liga
wiąże się z jeszcze większymi
kosztami. W lidze tej grały zespoły z Poznania, Gdańska, Olsztyna,
czy Kołobrzegu. Żeby to lepiej
uzmysłowić powiem, że sam wyjazd na mecz do Kołobrzegu kosztował nas w zeszłym roku 7,8 tys.
zł, mimo zatrzymania się w naprawdę podrzędnym hoteliku.
Jeden mecz, a finanse trzeba rozplanować na cały sezon. Jeszcze
przed awansem spotkaliśmy się
z przedstawicielami miasta. Pytaliśmy, czy jest w ogóle sens walczyć o ten awans. Wiedzieliśmy,
że własnymi siłami nie udźwignęlibyśmy takich wydatków. Obiecywano nam szerokie wsparcie,
niestety wiele z tych obietnic
nie zostało nigdy spełnionych.
Dziewczyny spoza miasta miały
mieć zapewnione mieszkania.
Nic z tego nie wyszło. Wynajmujemy im pokoje z własnych środków. Za rachunki płacimy często
prywatnymi pieniędzmi. Dostajemy dofinansowanie z miasta ale
niestety nasz budżet jest o wiele wiele niższy, niż pozostałych
ligowych klubów, jak i męskiej
drużyny Piasta. Nie jesteśmy
w stanie pokrywać z niego nawet
podstawowych wydatków. Znów
zaczęła się walka o przetrwanie.
Od meczu do meczu. W obecnym
sezonie 2019/2020 stanęliśmy już
pod ścianą, poważnie rozważany jest scenariusz wycofania się

z pierwszoligowych rozgrywek.
Zwłaszcza wobec planowanych
od nowego sezonu zmian organizacyjnych w rozgrywkach 1. ligi.
ZS: Grupy północ i południe
zostaną połączone?
W zeszłym roku podczas mistrzostw świata kobiet we Francji
Zbigniew Boniek, prezes PZPN
podjął ad hoc decyzję, że z dwóch
grup naszej 1. ligi powstanie jedna. Tłumaczył to chęcią podniesienia poziomu. Proszę spojrzeć
na listę zespołów obu grup – jaki
jest rozstrzał lokalizacji. Rzeszów,
Kolbuszowa, Bielsko Biała, Wodzisław Śląski, Biedrzychowice –
miejscowość pod Turoszowem,
512 km od Piastowa. Wszystkie
te wyjazdy wymagają noclegów
dla całego zespołu. Decyzja ta
została już niestety zatwierdzona
uchwałą PZPN i będzie obowiązywać od sezonu 2020/2021. Przy
obecnym finansowaniu szansa
na utrzymanie się kobiecego klubu Piastovii w kolejnym sezonie
jest niestety – żadna. Na pierwszy
zespół dostajemy teraz od miasta
45 tys. zł. To jest kropla w morzu
potrzeb. Realnie kalkulując, na
rok będzie potrzebne z 200-250
tys. zł.
AZ: Jaki jest pomysł na ratowanie drużyny Piastovii?
Po wielokrotnych rozmowach
podejmowanych z urzędem miasta, prezes Piastovii, Jacek Górski,
wobec bezsilności, zrezygnował
honorowo ze swojej funkcji. Formalnie mamy na tym stanowisku wakat. O sytuacji decyduje
solidarnie zarząd klubu. Do nowych rozgrywek ligowych trzeba
zgłosić drużynę do końca czerwca. Jeśli nie uda nam się zdobyć
jeszcze minimum 80 tys. na drugie półrocze, będziemy musieli
zrezygnować. To strasznie przykre, zwłaszcza wobec dziewczyn.
Posiadamy świetny zespół, wiernych kibiców, odnosimy sukcesy
sportowe na szczeblu krajowym
i będąc na tak wysokim poziomie, prawdopodobnie będziemy
musieli się wycofać – z powodu
pieniędzy. Co więcej, rezygnacja
z rozgrywek ligowych może pociągnąć za sobą zamknięcie dziecięcej akademii piłkarskiej. Choć
to formalnie inny, niezależny budżet, kto będzie chciał trenować,
zapisywać swoje dzieci do zespołu bez przyszłości? Wciąż mamy
jeszcze nadzieję, że pozyskamy
dodatkowe, zewnętrzne fundusze, prowadzimy rozmowy, ale
na dzień dzisiejszy nikogo jeszcze
nie mamy. Jesteśmy otwarci na
wszelkie propozycje, pomysły.
Czas nieubłaganie ucieka.

Z Włodzimierzem Golfertem rozmawiali:

Agata Ziąbska
Zbigniew Stanecki
fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)
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Piastowscy bohaterowie
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż,
znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru
i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary
życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii
Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie
dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.”

w kierunku Lasów Sękocińskich
przez komendanta IV Obwodu
ppłk. „Grzymałę” (Mieczysław
Sokołowski),

• Stefan Kaczmarski ps. „Kaczor”, „Pućko”, strzelec, Armia
Krajowa - zgrupowanie „Radosław” - batalion „Miotła” - pluton
„Sarmaka”, pluton „Igora” Zmarł
30 sierpnia 1944 r. w Centralnym Szpitalu Powstańczym nr 1
(Pałac Raczyńskich) przy ul. Długiej 7. Pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Walecznych,

Przysięga żołnierzy Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. Naczelny
Wódz gen. Władysław Sikorski
wydał rozkaz o przekształceniu
Związku Walki Zbrojnej w Armię
Krajową. Decyzja o powstaniu
AK znacząco podniosła rangę
polskich sił zbrojnych w kraju.
Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ,
gen. Stefan Rowecki „Grot”,
a po jego dekonspiracji i aresztowaniu w 1943 r. zastąpił go
Tadeusz „Bór” Komorowski.
Funkcję ta pełnił aż do upadku
Powstania Warszawskiego, po
którym dostał się do niewoli
niemieckiej. Ostatnim dowódcą AK był Leopold Okulicki, ps.
„Niedźwiadek”. AK jest uważana
za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko
działające w okupowanej Europie. Była ona organizacją masową, zrzeszającą m.in. oficerów
i podoficerów armii przedwrześniowej, absolwentów tajnych
szkół oraz przerzucanych do
kraju „Cichociemnych”. W 1942
r. zrzeszała ok. 100 tys. osób, by
w połowie 1944 r. liczyć 380 tys.
osób.
Głównym zadaniem AK były
działania mające na celu odzyskanie niepodległości poprzez
prowadzenie bieżących akcji
i przygotowanie się do ostatecznego powstania przeciwko okupantowi, a także walka z nim.
Prowadzone były akcje małego
sabotażu, walki zbrojnej, partyzanckiej z wojskiem niemieckim.
Odbywały się również specjalne
akcje odwetowe w stosunku do
SS, policji oraz zdrajców. Najsłynniejszymi akcjami AK były
akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie.
Wroga postawa Sowietów,
wraz z miażdżącą przewagą
niemiecką w ludziach i sprzęcie
spowodowała, że obie akcje zakończyły się niepowodzeniami.
W związku z zajęciem Polski
przez Armię Czerwoną, 19 stycz-

nia 1945 r. gen. Okulicki „Niedźwiadek” wydał ostatni rozkaz,
rozwiązując Armii Krajowej. Sam
został aresztowany przez NKWD
w marcu 1945 r. w Pruszkowie
wraz z innymi przywódcami polskiego państwa podziemnego.
Przewiezieni zostali wszyscy do
moskiewskiego więzienia na Łubiance i skazani w tzw. procesie
szesnastu. Zmarł w niejasnych
okolicznościach w sowieckim
więzieniu w grudniu 1946 r.
Nieliczne oddziały kontynuowały jednak walkę zbrojną, tym
razem już z władzami komunistycznymi (tzw. „Żołnierze Wyklęci”). Ostatni członek ruchu
oporu – Józef Franczak ps. „Lalek”– zginął w obławie – 21 października 1963 r.
W okresie okupacji i Powstania Warszawskiego nie brakowało heroicznych postaw mieszkańców Piastowa. Wielu z nich
należało do konspiracji oraz do
AK:

Jerzy Szarlik

• Jerzy Szarlik ps. „Karlik”, starszy strzelec. W czasie okupacji
działał w tajnym harcerstwie
na terenie Piastowa, włączając się aktywnie w akcje tzw.
Małego Sabotażu oraz biorąc
udział w działaniach dywersyjnych Związku Odwetu Obszaru
Warszawskiego. Armia Krajowa
- zgrupowanie „Radosław” - batalion „Miotła” - pluton „Sarmaka”. Poległ 11 sierpnia 1944 r. na
Woli. Rozkazem d-cy „Grupy Północ” odznaczony pośmiertnie
Krzyżem Walecznych. Po wojnie
odznaczony również Warszawskim Krzyżem Powstańczym
oraz Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.
• Tadeusz Juźwik ps. „Płotka”,
strzelec. Aktywnie bierze udział
w
piastowskiej
konspiracji.
Uczestnik Powstania Warszawskiego. Poległ na ul. Nowogrodzkiej 34 w dniu 2 sierpnia 1944 r.

Bohdan Bednarczyk

• Bohdan Bednarczyk ps. „Bogdaniec”, strzelec VII Obwód
„Obroża” (powiat warszawski)
Warszawskiego Okręgu Armii
Krajowej - 6 Rejon „Helenów”
(Pruszków). Poległ 2 sierpnia
1944 r. w Pęcicach, podczas starcia z Niemcami oddziałów AK,
wyprowadzonych z Warszawy

- batalion „Karpaty” - kompania
K-3. Poległ 27 września 1944
r. w Piastowie pod Warszawą
w czasie ucieczki z kolumny jeńców prowadzonej przez Niemców do Pruszkowa. Po wojnie,
w grudniu 1946 r. ekshumowany i pochowany na kwaterze
grobów wojennych żołnierzy
Pułku „Baszta” na Powązkach
Wojskowych,

Tadeusz Juźwik

• Jerzy Marian Mermon ps. „Ik”,
starszy strzelec, Komenda Główna Armii Krajowej - pułk „Baszta”

• Zbigniew Andrzej Pawelec
ps. „Olsza” II Obwód
„Żywiciel”
(Żoliborz)
Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie
„Żaglowiec” - pluton 205. Poległ na pl. Wilsona 30
sierpnia 1944 r.

ppłk. „Grzymałę” (Mieczysław
Sokołowski),
• Janusz Boleszczyc-Rudnicki
ps. „Orzeł”, strzelec IV Obwód
„Grzymała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej
- pluton 438. Poległ 2 sierpnia
1944 r. w Pęcicach, podczas starcia z Niemcami oddziałów AK,
wyprowadzonych z Warszawy
w kierunku Lasów Sękocińskich
przez komendanta IV Obwodu
ppłk. „Grzymałę” (Mieczysław
Sokołowski),
• Janusz Świerczewski ps. „Rawicz” VII Obwód Armii Krajowej
„Obroża” (powiat warszawski)
- 6 Rejon „Helenów” – Pruszków. Brał udział
w obronie miejscowej
ludności, chroniąc ją
przed atakami i
grabieżami. Rozklejał materiały
propagandowe,
plakaty i ulotki na głównych
miejscach w Piastowie, pojawiały się symbole
kotwicy Polski Podziemnej oraz
napisy „Polska Zwycięży”, „Polska Walczy”. W wyniku potyczki
z Niemcami został ciężko ranny,
zmarł 4 sierpnia 1944 r.

Ryszard Sikorski

• Ryszard Sikorski ps. „Rysiek”,
strzelec IV Obwód „Grzymała” (Ochota) Warszawskiego
Okręgu Armii Krajowej. Poległ
2 sierpnia 1944 r. w Pęcicach,
podczas starcia z Niemcami oddziałów AK, wyprowadzonych
z Warszawy w kierunku Lasów
Sękocińskich przez komendanta IV Obwodu ppłk. „Grzymałę”
(Mieczysław Sokołowski),
• Tadeusz Pietraszkiewicz ps.
„Soplica”, strzelec IV Obwód
„Grzymała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej
- 1. Rejon – 2 kompania - pluton 403. Poległ 2 sierpnia 1944
r. w Pęcicach, podczas starcia
z Niemcami oddziałów AK, wyprowadzonych z Warszawy
w kierunku Lasów Sękocińskich
przez komendanta IV Obwodu

Zbigniew Taranek

• Zbigniew Taranek ps. „Gienio”, strzelec. Należał do 21
Mazowieckiej Drużyny Pożarniczej w Piastowie, w której pełnił
funkcję skarbnika i gospodarza.
Armia Krajowa - zgrupowanie
„Radosław” - batalion „Miotła”,
pluton „Sarmaka”, po rozwiązaniu batalionu włączony do kompanii kpt. „Motyla” w batalionie
„Czata 49”. Poległ w sierpniu
1944 r. w Katedrze św. Jana.

Katarzyna Michalak
Muzeum Miasta Piastowa
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Śmierć Piotra
Smoleńskiego
w katastrofie statku
Lamoriciere
Graliński, Różycki, Smoleński

Marian Rejewski

Henryk Zygalski

Katastrofa statku Lamoriciere, płynącego z Algieru do
Marsylii, na Morzu Śródziemnym 9 stycznia 1942 roku
i śmierć polskich kryptologów – Jerzego Różyckiego,
Piotra Smoleńskiegio i Jana Gralińskiego oraz francuskiego oficera, kapitana Francois Lane, oznaczała ciężką stratę dla działającego we Francji tajnego ośrodka,
w którym rozpracowywano niemieckie szyfry wojenne.
Warto w tym miejscu powrócić jeszcze do tego tragicznego wydarzenia
opisanego m.in. przez Dermota Turinga, angielskiego historyka, kuzyna
słynnego kryptologa Alana Turinga.
W książce „XYZ. Prawdziwa historia
złamania szyfru Enigmy” czytamy:
W rejs wyruszali: Paszkowski, znany
jako „Casanova”, Różycki z pierwotnego
Jerzy Rózycki
zespołu poznańskiego, Smoleński, którego fotografie w Chateau des Fouzes ściągnęły na niego
gniew Bertranda, oraz Graliński, który jako czterdziestosiedmiolatek należał do najstarszych pracowników ekspozytury 300 i był jedynym ekspertem od radzieckich szyfrów
w Afryce.
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Akcja Kutschera - Polskie Radio/Bartłomiej Makowski (red.) / Łukasz Haponiuk (graf.)

Lamoriciere był 1450-tonowym statkiem pasażerskim wybudowanym w stoczni Swan Hunter w Newcastle w roku 1921.
W dniu wyjścia w morze pogoda była zła, a węgiel w bunkrach jeszcze gorszy. Statek z trudem posuwał się naprzód.
Kapitan ogłosił, że przybycie do Marsylii opóźni się. Zmienił
kurs w odpowiedzi na wołanie o pomoc ze statku Jumieges,
jednakże w fatalnej pogodzie nie odnalazł go, sam Lamoriciere natomiast zaczął nabierać wody. Wydajność pomp była
zbyt niska i podnosząca się woda groziła zalaniem palenisk.
Kapitan poprosił ochotników do łańcucha ludzi wylewających wodę wiadrami. Paszkowski i Smoleński stali sześć godzin w lodowatej wodzie, podając do góry ociekające wiadra.
Około ósmej rano 9 stycznia 1942 r. kapitan zrozumiał, że
jest po wszystkim. Statek nabrał wielkiego przechyłu, którego
nie udało się wyrównać. Pasażerom i załodze polecono założyć koła ratunkowe i przygotować się do opuszczenia jednostki. W pobliżu znalazł się statek Gueydon, ale stan morza
wykluczał podejście
i bezpośrednią ewakuację. Lamoriciere
tonął. Przechył uniemożliwiał
opuszczenie łodzi z jednej
z burt. Łodzie z dru-

giej burty zostały szybko zalane. „Bez słowa zaczęliśmy szykować
się do skoku do morza. Ralewski /Graliński/ około 12 opuścił nas
i poszedł na dziób. Około 12.10, po krótkiej rozmowie poszedł za
nim Rouget /Różycki/. Smolny /Smoleński/ i ja zostaliśmy w barze. Około 12.20 woda sięgnęła mostka koło baru i zaczęła dostawać się do baru. Wyszliśmy zatem i próbowaliśmy dotrzeć na
rufę. Gdy się tam znaleźliśmy, Ralewskiego ani Rougeta nie było
widać. Potem zobaczyłem jak Smolny zdejmuje aparat fotograficzny i płaszcz. (…) O 12.27 (według mojego naręcznego zegarka)
skoczyłem do morza (…)”. Autor tej relacji, Henryk Paszkowski,
jako jedyny z kryptoanalityków przetrwał katastrofę. Spędził pół
godziny w wodzie, lecz zdołał podpłynąć do Gueydona. Jego żona
Janina na szczęście pozostała w Algierze. Miała potem spotkać
się ponownie z mężem. Dwuipółletni syn Marii Barbary Różyckiej
nigdy nie poznał ojca. Kapitan Milliasseau honorowo poszedł
na dno ze swym statkiem, jednak ponad połowa załogi zdołała ocalić życie, podczas gdy cztery piąte pasażerów utonęło.(…)
Członkowie grupy w Chateau des Fouzes wpadli w rozpacz, gdy
nazajutrz po katastrofie dotarła do nich szokująca wieść o niej.
Bertrand złożył im osobiście kondolencje. Po kilku dniach do PC
„Cadix” przybył Paszkowski. Trudno było się pogodzić ze stratą,
a ilość pracy nie pomagała w tym.
( D. Turing „XYZ. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”, Dom Wydawniczy Rebis. Poznań 2018, str. 224-227).
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Dzięki przytoczonej powyżej relacji H. Paszkowkiego znamy
ostatnie chwile życia Piotra Smoleńskiego, przedwojennego
mieszkańca Białego Pałacu w Piastowie. O spotkaniach z nim
pisał w swoich wspomnieniach z lat trzydziestych W. Matuszewski. Fragmenty jego wspomnień pt. „Piastowscy szachiści”
publikowaliśmy niedawno w dodatku historycznym do Czasu
Piastowa. Jeszcze kilka lat wcześniej cały artykuł został opublikowany w piastowskiej prasie lokalnej. Po tej właśnie publikacji do Biura Rady Miejskiej przyszła Pani Janina Marcinkiewicz,
wówczas blisko stuletnia mieszkanka Piastowa. Pani Janina
opowiedziała o swoim mężu. Piotrze Smoleńskim. Zostawiła
też wówczas kopię dokumentu, który otrzymała z Londynu. Jest
to metryka zgonu wystawiona przez Biskupa Polowego Wojsk
Polskich z datą 20 sierpnia 1946 roku.
Dokument (publikujemy obok)
podpisany przez ks. Antoniego Hodysa potwierdza śmierć w katastrofie na morzu 9 stycznia 1942 r. kan.
z cenz. awansowanego pośmiertnie
do stopnia podporucznika, Piotra
Smoleńskiego (ur. w 1908 roku).
Dokument wystawiony został na
podstawie pisma Sztabu Naczelnego Wodza o sygnaturze L.dz. 528/
II/org., Londyn 21.I.1942. Pani Janina mieszkała w Piastowie do swojej
śmierci, która nastąpiła 16 kwietnia
2011 roku. Janina i Piotr Smoleńscy mieli syna Bogdana Andrzeja,
który urodził się 11 lipca 1938 roku
w Piastowie, a zmarł 10 października 1998 roku w Szczecinie. Z dwojga
jego dzieci żyje córka Anna, a syn
Piotr zmarł w 2006 roku.
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Ewakuacja z Francji
i dalsze losy pogromców
Enigmy
Dokładnie dziesięć miesięcy po katastrofie i zatonięciu
statku Lamoriciere, 9 listopada 1942 roku Niemcy wkroczyli do południowej Francji. Placówkę Cadix i jej pracowników trzeba było pilnie ewakuować. Marian Rejewski
i Henryk Zygalski przedostali się przez Hiszpanię, Portugalię i Gibraltar do Wielkiej Brytanii, gdzie na nowo podjęli walkę na niewidzialnym froncie. Ich nowy przydział
wojskowy, już ostatni, to jednostka radiowa Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych z siedzibą w Stanmore-Boxmoor pod Londynem. Tu pracowali do końca

wojny zajmując się odczytywaniem zaszyfrowanych depesz niemieckich. Po zakończeniu wojny Henryk Zygalski pozostał na
emigracji w Anglii. Został nauczycielem matematyki. Zmarł 30
sierpnia 1978 roku.
Marian Rejewski powrócił do Polski w roku 1946. Długo milczał i dopiero w 1967 roku ujawnił swój udział w złamaniu szyfru
Enigmy. Napisał fascynujące wspomnienia, dzięki którym możemy dziś poznać tajniki pracy trójki fenomenalnych pogromców
Enigmy – Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i właśnie autora tych wspomnień oraz okoliczności, w których przyszło im
pracować z nielicznym gronem współpracowników. Zmarł 13 lutego 1980 roku.
Jak się szacuje, złamanie niemieckich szyfrów wojskowych stosowanych w maszynie Enigma, skróciło II wojnę światową o trzy
lata. Co do tego zgodni są historycy i eksperci sztuki wojennej.
Według tych wyliczeń, dzięki pracy trzech polskich matematyków
ocalonych zostało 30 milionów istnień ludzkich, bo każdy rok tej
strasznej wojny kosztował życie 10 milionów ludzi.

Marian Rejewski

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl
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W MIEŚCIE?

Jak jedynkę budowano
Działalność Komitetu Budowy Szkoły im. Stanisława Staszica w Piastowie

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Tworząc nową aranżację
przestrzeni muzealnej w Muzeum Miasta Piastowa, będącego
częścią Piastowskiego Archiwum
Miejskiego, można w starych
szufladach wyszperać ciekawe
dokumenty. Do takich niewątpliwie należą materiały dotyczące
działalności Komitetu Budowy
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica. Problem z rozwojem
oświaty od zawsze był tematem
niełatwym, stawiającym wiele
wyzwań. Pierwsze znane nam
zebranie Komitetu odbyło się
14 stycznia 1928 r. Poświęcone
było m.in. wyborom prezydium
oraz referatowi o stanie Szkoły
Powszechnej w Piastowie. Na
kolejnym spotkaniu, cztery dni

później, podzielono funkcje.
Przewodniczącym został Józef
Grodecki. Ze sprawozdania kierownika szkoły, pani Jelinkowej
wynikało, że szkoła jest przepełniona, a starania u lokalnych
władz o przydzielenie dodatkowych pomieszczeń nie przynosiły
pozytywnego rezultatu. Podobnie jak starania o budowę nowej
szkoły podjęte przez przewodniczącego Grodeckiego w kuratorium oświaty.
Komitet budowy szkoły rozpoczął swoje starania od wysyłania pism do wszelkich możliwych
instytucji państwowych. W piśmie kierowanym do Wydziału
Powiatowego Sejmiku Warszawskiego możemy przeczytać, że

Pisali o nas

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

wyjęta z kryminalnych powieści.
Otóż pod nieobecność właściciela posesji, niejakiego Jasińskiego,
dwóch jegomościów zapragnęło
sprawdzić rozkład domu oraz
przedmiotów, które się w nim
znajdowały. Nie dane było im
skończyć podjętego dzieła, gdyż
nieoczekiwanie wrócił właściciel,
który za uciekającymi rabusiami
oddał 4 chybione strzały z rewolweru, nie czyniąc jednak żadnej
krzywdy nieproszonym gościom.
Na ciekawe kulturalne wydarzenie natrafimy przeglądając nr 2. Echa Pruszkowa z dnia
02 lutego 1927 r. Opisuje on
cykliczną imprezę jaką był Bal
Akademików w Piastowie (Utracie) organizowany
w „Niespodziance”.
A że w Piastowie
żaków być miało
nie mało, przeto organizatorzy zapewniali dobrą zabawę
okrapianą wszelkimi możliwymi trun-

mieszcząca się w 4 izbach 11-oddziałowa szkoła nie spełnia pokładanych nadziei w niesieniu kaganka oświaty dla miejscowości,
która dynamicznie się rozwija.
Komitet budowy widzi możliwość
polepszenia warunków oświatowych poprzez budowę nowej
placówki na placu zakupionym
od kolei państwowych na preferencyjnych warunkach. Wszak
wówczas Piastów zamieszkiwany był przez licznie pracujących
kolejarzy, którzy w swojej miejscowości chcieli kształcić swoje
potomstwo.
Na kolejnym zebraniu Komitetu w dniu 18 czerwca 1928 r.
przewodniczący Józef Grodecki
informował o odbytym spotkaniu ze starostą, którego tematem było udzielenie kredytu na
budowę nowej szkoły. Udzielenie
takiego wsparcia było jednak niemożliwe bez utworzenia samoistnej gminy – organu odpowiedzialnego za bezpośredni nadzór
nad oświatą na danym terenie.
Czekając na ten krok Komitet nie
spoczął na laurach i przystąpił
do rozmów z przedstawicielami
kolei o zakup odpowiedniej działki pod budowę szkoły. 29 października 1928 r. przewodniczący Grodecki referował przebieg
rozmów z koleją państwową na
temat placu. Z przedstawionych
dwóch wariantów wybrano ten
położony bliżej stacji PKP, obok

alei topolowej (teren dzisiejszego liceum ogólnokształcącego).
Tu jednak spotkano się z impasem. W dniu 30 listopada 1929
r. Dyrekcja Kolei Państwowych
w piśmie do Zarządu Komitetu
poinformowała, że Ministerstwo
Komunikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie
może odsprzedać placu pod budowę szkoły Komitetowi, który
nie był osobą prawną. Poniższe
może być odsprzedane na rzecz
gminy, na której szkoła jest budowana. Wówczas jeszcze gminy
Piastów nie było…
Wobec powyższego proces
związany z pozyskaniem gruntu
pod budowę szkoły został zawieszony do czasu utworzenia
nowej jednostki terytorialnej. Jej
utworzenie było także na rękę
ościennym gminom. Świadczyć
o tym może przekazanie pisma
z magistratu pruszkowskiego,
który w dniu 1 sierpnia 1930
r. poinformował, że w związku
z odłączeniem od Pruszkowa samoistnej gminy Piastów, podanie
komitetu o wyjednanie u Dyrekcji Kolei Placu pod budowę nowej
szkoły staje się bezprzedmiotowe.
Na przełomie lat 1933 i 1934
wydawałoby się, że sprawa zakupu placu pod budowę szkoły im.
Stanisława Staszica jest już na
finiszu. Dyrekcja Okręgowa Kolei
Państwowych poleciła Zarządowi
Gminy Piastów stawić się w dniu
25 stycznia 1934 r. w kancelarii
notarialnej Siennickiego w Gmachu Wydziału Hipotecznego
w Warszawie w celu zawarcia
umowy kupna-sprzedaży działki
gruntu kolejowego o powierzchni 11700 m² przy przystanku

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Przed laty Piastów jako osada nie posiadał własnej gazety.
Nie oznacza to, że wiadomości
i wydarzenia z nim związane nie
były przedmiotem zainteresowania lokalnych mediów. Najbliższe, mające swoją redakcję
w Pruszkowie, często zaglądały
do Utraty (późniejszego Piastowa) i przedstawiały informacje
bieżące, które dla czytelników
były bardzo ważne. Równo 95
lat temu Echo Pruszkowskie w 3.
numerze z 1925 roku donosiło
o zakończeniu budowy w Utracie
i Włochach peronów przy trzecim torze kolejowym. W tym samym numerze opisana jest także
historia dotycząca Utraty niczym
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kami rozweselającymi gardło,
które miały ułatwić pokazy na
parkiecie. Tam natomiast miały
odbywać się różnorodne tańce
oparte na nucie zagranicznej,
indiańskiej, murzyńskiej, a także staropolskie tańce przodków.
Dochód z tak zacnej zabawy miał
zostać przeznaczony na wsparcie
piastowskiej Straży Pożarnej. Oni
zaś, z wdzięczności za hojne dary,
obiecywali witać przyjeżdzających pociągiem gości, orkiestrą
i pochodniami. Jak zakończyła
się ta zabawa być może reporter
opisał w kolejnym numerze.
Ciekawe informacje doty-

czące Piastowa na łamach Głosu Pruszkowa prezentowano
w numerze 3-4 z dnia 24 lutego
1929 r. Jedną z nich były skutki
prowadzenia całkowitego zakazu
sprzedaży wyrobów alkoholowych w Pruszkowie. Jak to w życiu bywa, pić się pruszkowianom
chciało, a że Piastów był w niewielkiej odległości i w nim nie było
prohibicji to tutejsze wyszynki
i sklepy przeżywały prawdziwe
oblężenie smakoszy wyskokowych trunków. Zapewne u wielu
z nich po spożyciu takich trunków powracała odwaga i ułańska
fantazja, co było przyczyną wielu

Piastów pod budowę szkoły.
Zarząd Gminy nie dysponując
odpowiednią kwotą za zakup
działki zwrócił się o przekazanie
zgromadzonych środków finansowych do komitetu budowy celem ich wpłaty na powyższy cel.
Prawdopodobnie zebrana suma
nie była wystarczająca, gdyż
w dniu 23 stycznia 1934 r. Zarząd
Gminy poinformował Komitet
o podjęciu uchwały wstrzymującej zakup gruntu pod placówkę
oświatową z powodu krytycznego stanu finansów.
Komitet budowy szkoły mimo
braku środków z gminy na zakup działki nie zaniechał działań
mających na celu powiększenie
istniejącej placówki. W dniu 20
maja 1934 r. wystąpił do Dyrektora Kolei Państwowych z prośbą o nadbudowę jednego piętra
w budynku kolejowym z przeznaczeniem na szkołę. Wniosek ten
jednak spotkał się z odmową.
Jak wiemy dziś przedmiotowy plac został zakupiony m. in.
z dobrowolnych składek mieszkańców
Piastowa.
Protokół
z kolejnego posiedzenia Komitetu przewidywał rozpoczęcie
budowy szkoły. Powstała ona
do dnia 1 kwietnia 1936 r. ale jej
pierwotne przeznaczenie nie zostało nigdy zrealizowane. Szkoła
im. Stanisława Staszica mieściła
się nadal w budynku kolejowym
położonym przy ul. 11 Listopada
8 do chwili zawieszenia jej działalności. Doczekała się budowy
nowej siedziby w innej lokalizacji
– przy ul. Brandta 22.
Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

zaczepek oraz bójek na
ulicach Piastowa. Mimo
liczebności
sięgającej
około 10 000 mieszkańców, w Piastowie nadal
nie było posterunku
policji, co prowadziło
do bezkarności. Apele
do komendanta Policji
w Pruszkowie, jak widać
z przytoczonego artykułu, nie przynosiły należytego rezultatu. Owej
sytuacji na piastowskich
ulicach nie poprawiało oświetlenie uliczne,
które według redaktora gazety,
w Piastowie było traktowane po
macoszemu. Na części ulic paliło
się ono przez cały dzień lub zapalało się, gdy było jeszcze widno.
Gasło natomiast w nocy, pogrążając Piastów w zupełnych ciemnościach, porównanych przez
autora wzmianki do egipskich.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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Zbigniew Gęsicki „Juno” – piastowianin, który brał udział
w udanej akcji na Franza Kutscherę

Zbigniew Gęsicki, ps. Juno
urodził się 21 listopada 1919 r.
w Dęblinie, gdzie pracowali jego
rodzice Symforian i Maria Gęsiccy. W 1928 r. rodzina Gęsickich
przeprowadziła się do Piastowa.
W 1937 r. miejscem ich zamieszkania została Warszawa.
Zbyszek uczęszczał do Szkoły
Powszechnej nr 1, która mieściła
się w budynku wynajmowanym
od kolei tzw. czerwoniakach.
Wychowany był w atmosferze
patriotyzmu i uwielbienia dla
Józefa Piłsudskiego. Biegle znał
języki obce, niemiecki i angielski. Był bardzo wysportowany.
W czasie wakacji 1939 r. z inicjatywy ojca ukończył kurs żeglarski w Gdyni.
Jesienią tego samego roku
wstąpił do konspiracji, początkowo uczestniczył w akcjach „Ma-

łego Sabotażu” oraz zajmował
się załatwianiem „lewych” dokumentów dla rannych jeńców.
W 1941 r. wraz ze swoim przyjacielem Bronisławem Hellwigiem
„Bruno” ukończył Liceum Telekomunikacyjne i podjął pracę
na kolei. Tutaj m.in. dostarczał
żywność żydowskiemu koledze
ze szkoły, który trafił do warszawskiego getta i jako pracownik przymusowy pracował przy
robotach kolejowych. W 1942 r.,
mimo że mieszkał wtedy na Starym Mieście, został członkiem
żoliborskiej organizacji PET, która została następnie włączona
do Szarych Szeregów. W związku
ze szczególnym okrucieństwem
Franza Kutschery dowódcy Policji i SS na dystrykt warszawski
Generalnego Gubernatorstwa,
w sierpniu 1943 r. Kierownic-

two Walki Podziemnej podjęło
decyzję o zorganizowaniu akcji
likwidacyjnej na „kata Warszawy”. Od przybycia Kutschery do
stolicy, tygodniowo ginęło około
300 Polaków. Wyrok na znienawidzonego przez mieszkańców
generała wydał szef Kedywu Komendy Głównej AK pułkownik
August Emil Fieldorf „Nil”.
Kwatera Główna Szarych Szeregów podjęła decyzję o utworzeniu w ramach Warszawskich
Grup Szturmowych oddziału do
zadań specjalnych pod nazwą
AGAT (antygestapo). Zbigniew
Gęsicki „Juno” został żołnierzem
w/w oddziału, przekształconego
następnie w „Pegaz”.
1 lutego 1944 roku Gęsicki
wziął udział w zamachu na dowódcę SS i Policji na dystrykt
warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutscherę.
Przed siedzibą komendantury
SS w Alejach Ujazdowskich, oddział specjalny Pegaz, przeprowadził udany zamach na „kata
Warszawy”. W akcji wzięło udział
9 żołnierzy i 3 łączniczki.
„Juno” w ostatniej chwili dołączył do zespołu. Zadaniem Zbigniewa Gęsickiego było ubezpieczanie grupy uderzeniowej.
Podczas odwrotu, w charakterze obstawy znalazł się w samochodzie, który prowadził Kazimierz Sott „Sokół”. W wyniku
prowadzenia akcji jej uczestnicy
odnieśli rany, które wymagały
hospitalizacji. Po umieszczeniu

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Duma Piastowa

rannych kolegów w Szpitalu
Przemienienia Pańskiego, wracając przez most Kierbedzia,
natknęli się na blokadę niemieckiej żandarmerii. Wywiązała się
strzelanina. Wobec przewagi
wroga „Sokół” i „Juno” skoczyli
do Wisły, postrzeleni przez wroga, ponieśli śmierć w jej nurtach. Ciał nigdy nie odnaleziono.
Ciężko ranni Pietraszewicz „Lot”
i Senger „Cichy” zmarli w szpitalu kilka dni po zamachu.
Za udział w akcji Zbigniew
Gęsicki rozkazem nr 267/BP
Komendanta Głównego Armii
Krajowej z dnia 25 marca 1944
został pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Walecznych, a 1947 –
Krzyżem Grunwaldu III klasy.
W 2016 roku zmarła ostatnia
uczestniczka przeprowadzonej
akcji na gen. Kutscherę, łączniczka Maria Stypułkowska-Chojecka „Kama”. Za udział w tych
działaniach bojowych została
odznaczona Krzyżem Walecznych. Od 2007 roku była „Honorowym Obywatelem Miasta
Piastowa”. Cyklicznie w dniu 01
lutego odwiedzała nasze miasto
i pod pamiątkową tablicą poreklama

święconą Zbigniewowi Gęsickiemu upamiętniała podjęte heroiczne działania.
Symboliczny grób Zbigniewa
Gęsickiego znajduje się na Wojskowych Powązkach w Warszawie.
Jego bohaterska śmierć została uhonorowana m.in.:
• Tablicą pamiątkową umieszczoną na północnej balustradzie
mostu Śląsko-Dąbrowskiego
w Warszawie,
• W 1990 r. imieniem Zbigniewa
Gęsickiego nazwano ulicę na
warszawskim Ursynowie,
• Jego nazwisko widnieje na tablicy umieszczonej na kamieniu
pamiątkowym znajdującym się
w miejscu akcji Kutschera w Alejach Ujazdowskich 23,
• Tablicą z brązu, odsłoniętą
13 lutego 1983 r., wmurowaną
w ścianę domu przy ul. Gęsickiego 3 w Piastowie,
• Jest patronem Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie.

Katarzyna Michalak
Muzeum Miasta Piastowa
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ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione

reklama

Informacja

Ogłoszenia drobne

o możliwości pozyskania środków finansowych
na usunięcie azbestu
Od 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu a usuwanie
go z dachów jest obecnie wymagane przez prawo. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do roku
2032 musi on być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Ponieważ obowiązek usunięcia szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach budynków, samorząd Miasta
Piastowa oferuje pomoc w unieszkodliwieniu odpadów azbestowych.

PRACA
Zatrudnię fryzjerkę do nowego salonu w centrum
handlowym (Kaufland) w Piastowie przy ul.
Warszawskiej. Warunki dobre. Godz. pracy do
uzgodnienia. Kontakt: 608 223 045

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta
Piastowa, na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie naszego miasta, otwarty został ponowny nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta (ul. 11 listopada 8: klatka
B pok. 4), telefonicznie 22 770 52 43 lub za pomocą poczty elektronicznej: dbanasiewicz@piastow.pl

NIERUCHOMOŚCI
Lokal użytkowy do wynajęcia SM PIASTÓW. (22) 7232092

USŁUGI

Warunki otrzymania dofinansowania:
• Poprawne złożenie wniosku do skorzystania z dofinansowania zgodnie z obowiązującym
w mieście regulaminem.
• Wniosek musi być podpisany przez właścicieli, którzy są ujawnieni w księdze wieczystej
• Do wniosku musi być dołączony aktualny dokument stwierdzający własność
np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.
• Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta (ul. 11 listopada 2)
Dominik Banasiewicz
reklama

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

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
365 dni

28.02.202001.03.2020 r.

19:00

116
min.

Gang zwierzaków

06.03.202008.03.2020 r.

17:00

93
min.

Zenek

05-06.03.2020 r.
08.03.2020 r.

19:00

PL | l. 15+

115
min.

Bayla i ostatni smok świata

13-15.03.2020 r.

17:00

85
min.

PL | l. 18+

CHN/DE | b/o | dubbing

LUK/GER | b/o | dubbing
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zdrowie

Infekcje oddechowe - powracający problem
Podczas głębokiego snu wzrasta
liczba limfocytów w organizmie.
Korzystnie na system immunologiczny wpływa także aktywność – ale uwaga – umiarkowana. 30 minut wysiłku (ćwiczeń,
biegania, jazdy na rowerze)
codziennie lub nawet co drugi
dzień w zupełności wystarczy,
by pozytywnie stymulować organizm. Zbyt duży wysiłek może
zadziałać w sposób przeciwny
do zamierzonego – zwiększyć
stres i osłabić odporność. Możemy również spróbować poprawić swoją odporność, np.
poprzez próbę zahartowania się.
Wystarczy wlać zimną wodę do
wanny, tak aby woda sięgała do
połowy łydek. Następnie należy
moczyć stopy przez kilkanaście
minut (potem trzeba je osuszyć
i wymasować). Inny sposób polega na przemiennym polewaniu
ciała ciepłą i zimną wodą, przy
czym chłodną należy włączać
tylko na kilku sekund, a ciepłą
na 20-30 s. Różnicę temperatur
najlepiej zwiększać stopniowo.
Częste powtarzanie podobnych
zabiegów pozytywnie wpłynie na
naszą zdolność stawiania czoła
rozmaitym chorobom.

Pierwsze miesiące nowego roku sprzyjają infekcjom, ponieważ nasz układ odpornościowy
bywa wtedy szczególnie osłabiony. Sam mróz nie stanowi problemu. Groźne są natomiast
częste zmiany temperatur, przechodzenie z wysuszonych pomieszczeń na zewnątrz
(i odwrotnie) oraz… zwyczajny brak dbałości o własne zdrowie.

fot. Anna Bartnicka | Shutterstock

Nawilżajmy pomieszczenia

Choć wyróżnia się dwa
główne okresy zwiększonej zapadalności na infekcje dróg oddechowych: późną jesień, tzn.
od października do początku
stycznia, oraz wczesną wiosnę,
tzn. na przełomie lutego i marca, to właśnie w tych dwóch
pierwszych miesiącach roku notuje się najwięcej zachorowań
na grypę. Powszechne stają się
także przeziębienia, które choć
mniej groźne, mogą trwać nawet
do 10 dni. Czy możemy w jakiś
sposób zmniejszyć ryzyko choroby? W tych okresach, kiedy
temperatury oscylują około 0°C,
a jednocześnie jest duża wilgotność powietrza, panują warunki
szczególnie sprzyjające rozwojowi infekcji górnych dróg oddechowych.
Proste sposoby, które działają

Jak zabezpieczyć się przed
chorobami? Podstawowa profilaktyka jest tak prosta, że zaskakiwać może, jak wiele osób nie
przykłada do niej wagi. Przede
wszystkim powinniśmy w miarę
możliwości – szczególnie w czasie pluchy – unikać dużych skupisk ludzi. Nie chodzi o to, by
przestać chodzić do pracy. Jeśli
jednak możemy wybrać, czy zakupy zrobić w dzień powszedni,

czy w sobotę, wybierzmy zwykły
dzień. Podobnie z załatwianiem
innych spraw, czy też z wizytą
w kinie. Pamiętajmy przy tym,
aby ubierać się stosownie do
warunków
atmosferycznych.
Ważniejsze od tego, czy wyglądamy modnie, powinno być to, czy
nie zmarzniemy i nie przegrzejemy się.
Korzystając z komunikacji
publicznej, starajmy się unikać
bliskiej obecności osób, które
kaszlą lub z innych powodów
wyglądają na przeziębione. A po
powrocie do domu (oraz po
przyjściu do pracy) za każdym
razem myjmy ręce, ponieważ
barierki i poręcze bywają siedliskiem groźnych drobnoustrojów.
Zwróćmy uwagę na dietę.
Szczególnie w sezonie zimowym
ważne jest spożywanie warzyw
(takich jak brokuły, szpinak, papryka, kalafior) oraz owoców
(cytrusowych, ale też mrożonych
wiśni, porzeczek i truskawek).
Przede wszystkim powinniśmy
dostarczać organizmowi te produkty, które zawierają witaminy
A, C i E, ponieważ to one sprzyjają odporności. Co ciekawe, warto jeść także kiszone ogórki, kapustę i buraki – zawarte w nich
probiotyki pozytywnie wpływają
na pracę jelit, a przy okazji sty-

mulują układ immunologiczny.
Korzyści może nam przynieść
także spożywanie produktów
lub suplementów zawierających
żeń-szeń, aloes, czystek, jeżówkę
oraz witaminy D i B.
Lepsze zdrowie
dla zaawansowanych

Ogromny wpływ na odporność (lub jej brak) ma także
stres, szczególnie w połączeniu z brakiem snu i aktywności.

Wszystkie powyższe sposoby mogą jednak nie przynieść
wystarczających rezultatów, jeśli
przebywać będziemy w środowisku niekorzystnym dla naszego organizmu. Jeśli dużo czasu
spędzamy w pomieszczeniach,
w których powietrze jest wysuszone (z powodu ogrzewania
lub klimatyzacji), błona śluzowa
górnych dróg oddechowych także ulega wysuszeniu. A wtedy
rzęski, które powinny wychwytywać drobnoustroje, nie pracują prawidłowo. Jeśli w pracy
lub w domu nie korzystamy
z nawilżacza powietrza, śluzu na
rzęskach może być za mało, by
wirusy i bakterie mogły zostać
wydalone wraz z kichnięciem lub
katarem.
Samo włączenie nawilżacza
nie sprawi oczywiście, że nabiereklama

rzemy większej odporności na
bakterie i wirusy, jeśli jednak
w pokoju wilgotność powietrza
będzie utrzymywana na poziomie 50-60%, organizm będzie
miał lepsze warunki do walki
z
niebezpiecznymi
drobnoustrojami. W dodatku, niektóre
urządzenia pełnią także funkcję
oczyszczaczy powietrza – tzn. eliminują one kurz, alergeny, a nawet bakterie, wirusy i cząsteczki
smogu. Gdy oddychamy czystszym powietrzem, ryzyko zachorowania staje się dużo mniejsze.
W przypadku niektórych nawilżaczy z funkcją oczyszczania,
filtrem jest woda. Zanieczyszczenia przechodzą przez obracające
się w wodzie walce i osiadają na
dnie zbiornika. Natomiast najbardziej zaawansowane technicznie oczyszczacze posiadają
także dodatkowe filtry, które
nie przepuszczają cząsteczek
wielkości 0,07 mikrona, a więc
są w stanie zabezpieczyć nas nawet przed smogiem i wirusami.
Mniejsza odporność organizmu
bywa także skutkiem alergii. Najpierw alergen osłabia barierę
ochronną organizmu, a następnie wirusom i bakteriom łatwiej
jest przypuścić atak. W związku
z tym urządzenia oczyszczające powietrze lub choćby rośliny
o takich właściwościach, pośrednio mogą zmniejszać ryzyko zachorowań.
Najlepiej zrobimy, łącząc ze
sobą wszystkie wymienione metody dbania o własne zdrowie.
Zacząć możemy od unikania
przeludnionych miejsc, częstszego mycia rąk i zdrowszej diety. Następnie warto zwiększyć
aktywność fizyczną, pozwolić
sobie na hobby odciągające
od codziennego stresu, czy też
spróbować zahartować organizm. Nocą natomiast najlepiej
wypoczywać w przewietrzonych
i odpowiednio nawilżonych pomieszczeniach.

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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przyroda

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Zaprośmy dzieci do ogrodu
sowanych. To jest oczywiste, że
nie będą miały pojęcia o tym co
się dzieje. Musimy stworzyć odpowiednią atmosferę, która zachęci i zaciekawi nasze dziecko.
Miejsce i zarys określamy sami,
ale wybór roślin powinien należeć do niego. Wcześniej przygotowujemy listę bezpiecznych
i łatwych w uprawie roślin, dając
mu swobodę wyboru. Rzodkiewka w różnych kolorach, koperek,
cebula siedmiolatka, groszek cukrowy, mini marchewki powinny
się sprawdzić. Do tego krzaczek
poziomki, truskawki, może pomidora koktajlowego. Na dziecięcej
działce nie powinno zabraknąć
ziół, które dziecko będzie dotykać, wąchać i smakować. Mięta,
bazylia, rozmaryn to wspaniałe
i smaczne zioła. Na tej rabacie
nie może zabraknąć kwiatów.
Bratek, nagietek, nasturcja, czy
słonecznik karłowy będą idealne. Unikajmy roślin, które mają
kolce lub są trujące. Z tych popularnych nie sadźmy konwalii,
naparstnicy, cisa pospolitego,
wawrzynka wilczełyko. Przed posadzeniem sprawdźmy, aby być
pewnym i spokojnym o naszego
malucha.
fot. Shutterstock

W dobie nowoczesnych technologii i zachwytu wirtualną otchłanią, naszym
dzieciom umyka ogromna przyjemność obcowania z przyrodą.

Naszym zadaniem jest rozbudzanie zainteresowania rzeczywistym światem, jego pięknem
i szacunkiem do niego. Jesteśmy
jego częścią i powinniśmy żyć
w zgodzie z nim. Korzystać z jego
bogactw i uroków. Chronić, a nie
być największym zagrożeniem.
Dlatego bardzo ważne jest budzenie świadomości ekologicznej. Uwrażliwianie na kwestie
dotyczące środowiska. Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i otwarcie na jej piękno.
Dziecko rozpoczyna poznawanie świata od otaczających go
rzeczy i zjawisk, które oddziałują
na jego zmysły. Bardzo wcześnie
spostrzega otaczającą je przyrodę, nawiązuje kontakt z roślinami i zwierzętami. To jest dobry
moment, aby zacząć rozbudzać
w nim zainteresowanie i dawać
odpowiedni przykład relacji człowiek-przyroda. Należy dodać, że
każdy moment jest odpowiedni
na praktyczną naukę i rodzinne
spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Takie możliwości daje
nam park, las i ogród. Elementy krajobrazu, wysokość i szum
drzewa mogą być niezwykle interesujące dla dziecka. Przepły-

wające obłoki, kolorowe kwiaty, kolor ziemi, śpiew ptaków,
wszystko jest dla dziecka fascynujące. Rodzice jako pierwsi nauczyciele rozbudzają w dziecku
ciekawość świata opowiadając
o zwierzętach, ptakach i zjawiskach przyrodniczych. Stwarzają
możliwości odkrywania wiedzy
przez zabawę. Któż z nas nie miał
szkatułki ze skarbami, a w niej:
kolorowy kamyk, muszelka, kilka
zasuszonych liści i piór znalezionych przypadkiem na spacerze.
Nasze dzieci też tak mogą. Kierujmy ich uwagę na kolorowego
motyla, dziuplę w drzewie czy
dokarmianie ptaków zimą. Wymaga to od nas więcej aktywności, niż podanie tabletu, lecz to
obustronna korzyść i wielka przyjemność. Jakże wspaniałe jest
powieszenie własnego karmnika
w ogrodzie razem z tatą, a później przyglądanie się ptakom.
Ogród rozbudza wyobraźnie.
Dzieci uwielbiają w nim przebywać. Zastanówmy się, czy stworzyliśmy takie miejsce, w którym
nasza pociecha będzie się czuła
bezpiecznie i szczęśliwie. Gdzie
będzie mogła zaspokajać swoją
ciekawość, a także spalać nad-

miar energii, którą dysponuje.
Piaskownica, huśtawka, zjeżdżalnia i domek na drzewie to obowiązkowe elementy placu zabaw.
Puśćmy wodze wyobraźni i pomyślmy o skrawku ziemi, doniczce, skrzynce z kilkoma roślinami,
które samo posadzi lub wysieje.
Później będzie się przyglądało jak
rosną. Przez takie prace, dzieci
uczą się rozumieć i kochać przyrodę. Uczą się też cierpliwości,
a bezpośredni kontakt rozwija
u maluchów instynkt opiekuńczy,
ale również zdolność do wnikliwej obserwacji. Dzieci z natury
są ciekawskie i chętnie uczą się
nowych rzeczy. Należy wykorzystać ten zapał i pozwolić samodzielnie uprawiać własne rośliny.
W ten sposób przyswoją wiedzę
o roślinach, a nasze zadbane
rabaty będą bezpieczne. Dzięki
własnej grządce dowiedzą się,
skąd mamy owoce i warzywa (nie
tylko ze sklepu), i jak długo trzeba
na nie czekać. Ile i jaką pracę musimy wykonać, aby zebrać plony.
Gdy to już się stanie, to będą
bardzo dumne, a my nie szczędźmy im słów podziwu i gratulacji.
Planując taki mini-ogródek musimy zaprosić naszych zaintere-

Do pełni szczęścia brakuje już
tylko bezpiecznych narzędzi. Nie
może przecież zabraknąć szpadelka, grabek i konewki. Mały
ogrodnik zasługuje na swoje narzędzia, które sprawią mu wielką
radość i oswoją z ich posługiwaniem. Pomagajmy i podpowiadajmy maluchowi co ma robić, to
jego pierwsze kroki. Nie wymagajmy zbyt wiele, własna rabata
ma być zabawą edukacyjną, ma
sprawiać wielką frajdę. Noszenie kolorowej konewki z wodą
w upalny dzień nie może być
nudne. Zrywanie kwiatów z własnej grządki dla mamy bezcenne.
Powinniśmy też dokumentować
osiągnięcia naszego małego
ogrodnika. Pewnie za kilka lat
będą miłą pamiątką.
Powszechnie wiadomo, że
kontakt z naturą poprawia nasze
samopoczucie i wzmacnia odporność. Mając na uwadze dobro
naszych dzieci, zróbmy wszystko,
aby nasz świat rzeczywisty stał
się równie ciekawy jak ten ze
szklanego ekranu, którym są tak
zafascynowani.
Barbara Lipieta
reklama
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Z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Muzeum Dulag 121 zaprezentuje wystawę „Żołnierze wyklęci.
Podziemie
niepodległościowe
1944–1963” przygotowaną przez

Instytut Pamięci Narodowej. Wystawa będzie dostępna w parafii
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. 3 Maja
124 w Pruszkowie w dniu 1 marca,
gdzie o godz. 10. odbędzie się uro-

czysta msza święta.
Od 3 do 17 marca wystawę będzie można zobaczyć w Centrum
Kultury i Sportu w Pruszkowie
przy ul. Bohaterów Warszawy 4
w Pruszkowie. W czasie trwania
projektu zapraszamy szkoły do
skorzystania ze specjalnie przygotowanych lekcji muzealnych na
temat podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963. W sprawie organizacji zajęć edukacyjnych
prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 22 768 86 63 lub
mailowy: edukacja@dulag121.pl.

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

mat. Instytut Pamięci Narodowej

mat. Instytut Pamięci Narodowej

Wystawa „Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963”

reklama

Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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