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Bieg Mazurka Dąbrowskiego
Za nami pierwszy bieg z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych

w numerze
Piastów partnerem
ONICO Warszawa
Ruszyła współpraca między naszą gminą, a uznanym warszawskim klubem siatkarskim.
Czytaj więcej - str. 2

klu Grand Prix Piastowskich Biegów Histrorycznych.
W niedzielę 13 sierpnia odbędzie się Bieg Bitwy Warszawskiej.
Start o godz. 11.00, dystans do
pokonania to oczywiście 1920 m.
Zapisy
online:
mosir.piastow@op.pl, lub bezpośrednio
przed biegiem, od godz. 9.00 na
stadionie miejskim.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Klasyfikacja Grand Prix po
pierwszym biegu:

Rozegrany w niedzielę 9 lipca
Bieg Mazurka Dąbrowskiego zainaugurował cykl Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych.
Na trasie liczącej 1797 metrów
(na pamiątkę roku, w którym Józef
Wybicki napisał Pieśń Legionów
Polskich we Włoszech, zwaną właśnie Mazurkiem Dąbrowskiego)

zwyciężył Arkadiusz Pajdosz osiągając czas 5:47.60. Drugi był Maciej Białobrzeski (5:46.23), a trzeci
Robert Gromada (6:21.46). Tuż za
nimi przybiegła na metę najszybsza z kobiet Anna Szewczykowska
(6:28.55). Na podium kobiet stanęły także Henryka Dziewulska i
Angelika Gromada. Najmłodszy-

mi uczestnikami Biegu Mazurka
Dąbrowskiego byli: sześcioletni
Bartek Przybylak, jego siedmioletnia siostra Natalia i dziewięcioletni Maciej Wałdykowski, który
przybiegł na metę na wysokim,
ósmym miejscu. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom
i zapraszamy na kolejny bieg z cy-

1. Arkadiusz Pajdosz
2. Maciej Bialobrzeski
3. Robert Gromada
4. Anna Szewczykowska
5. Tomasz Sęk
6. Andrzej Mirkiewicz
7. Adrian Gostomski
8. Maciej Wałdykowski
9. Piotr Borkowski
10. Krzysztof Bitouf

Jerzy Derlatka
Kierownik MOSiR

historia polskiego hymnu - str. 5
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Zmarł ks. dr Czesław
Gruszka SDS
Zasłużony dla miasta Salwatorianin zmarł 24 czerwca w wieku
85 lat.
Czytaj więcej - str. 2

Ostatnie chwile przed
II wojną światową
W dodatku historycznym przytaczamy mało znane fakty, dotyczące piastowskiego przedwojnia. Zdradzamy też, co łączy Biały
Pałac z łamaniem kodu Enigmy.
wkładka w środku gazety

Dzień wolnego dla
krwiodawców
oddawanie krwi – poza spełnieniem ważnego społecznie uczynku – rodzi różnego rodzaju przywileje.
Czytaj więcej - str. 8

reklama

Niechciany towarzysz
wypoczynku
Trwa sezon aktywności kleszczy.
W naszym otoczeniu jest ich
coraz więcej, a przy tym coraz
częściej są one nosicielami
boreliozy.
Czytaj więcej - str. 9

Jaster. Tajemnica Hela
Przystanek Historia
do Pruszkowa
L a u r e a t k o n k u r s u Fa s a d a R o k u 2 0 1 1 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5

W y r ó ż n i e n i a k o n k u r s u Fa s a d a R o k u 2 0 1 2 , 2 0 1 6

zawita

Czytaj więcej - str. 10
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Wydarzyło się w Piastowie

absolutorium, 1 osoba wstrzymała
się od głosu, nikt nie był przeciwny.
Wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium skierowała
do Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna, która dokonała analizy i oceny
wykonania budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności,
rzetelności, gospodarności i celo-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Sześć kolejnych, piastowskich
par otrzymało Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane
przez Prezydenta RP. Małżeństwa
te mogą pochwalić się ponad
50-letnim stażem wspólnego życia.
Odznaczenia wręczył małżonkom w dniu 23 czerwca Burmistrz
Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Piastowie Agatą
Korczak i Wiceprzewodniczącym
Rady Kazimierzem Dymkiem oraz
Kierownikiem USC Ewą Soroką.
Wyróżnieni Jubilaci to:

pliną sportu wśród mieszkańców
Piastowa. [...] Światowej klasy sportowcy już goszczą w naszym mieście
i oczekujemy, że będą gościć w Piastowie częściej. To dla naszej społeczności ogromna wartość, a udział
w projekcie „Gmina, dzielnica, miasto” umożliwi – szczególnie młodym
mieszkańcom Piastowa – udział w
wielkich wydarzeniach sportowych.

Anna Lorens

Oddaliśmy 9.9 litra krwi!

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Nowak, wybitny reprezentant Polski w siatkówce.
- Z radością przyjęliśmy propozycję udziału w programie klubu
ONICO Warszawa. - mówił Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta
Piastowa - Nasza współpraca z pewnością zaowocuje rozwojem sportowym młodych siatkarzy trenujących
w MUKS Tie-Break i przyniesie wzrost
zainteresowania tą piękną dyscy-

Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły co najmniej
50 lat w jednym związku małżeńskim, zgodnie z ustawą z 1992 r.
o orderach i odznaczeniach. Z inicjatywą ich przyznania występują
jubilaci lub ich krewni do Urzędu
Stanu Cywilnego ze względu na
miejsce stałego pobytu pary małżeńskiej.

Hanna i Andrzej Drabikowie,
Barbara i Tadeusz Gołąbkowie,

Anna Lorens

Piastów partnerem ONICO WARSZAWA

Piastów
został
partnerem
programu Gmina, dzielnica, miasto. Oznacza to, że w sezonie
2017/2018 nasze miasto rozpocznie współpracę z klubem siatkarskim ONICO Warszawa.
- Program Gmina, dzielnica, miasto rośnie w siłę. Dołączyła do niego kolejna podwarszawska gmina,
której zależy na sportowym rozwoju mieszkańców – oznajmił Marcin

Zofia i Zygmunt Stefaniakowie,
Janina i Henryk Szczepaniukowie,
Magdalena i Jan Trzeciakowie,
Stefania i Antoni Zduńscy.

Akcja krwiodawstwa w Piastowie zorganizowana w sobotę 8 lipca była bardzo owocna. Chęć oddania krwi zadeklarowały 32 osoby. Z
różnych przyczyn nie mogło tego
uczynić dziesięcioro spośród nich.
Ostatecznie krew oddały 22 osoby,
co oznacza, że zebraliśmy blisko
10 litrów tego bezcennego leku,
ratującego ludzkie życie i zdrowie.
Dziękujemy!
Początek wakacji to szczególnie trudny okres dla szpitali i stacji
krwiodawstwa, gdy deficyt krwi jest
bardzo odczuwalny. Tym większą
wartość ma każda ilość oddanej
honorowo krwi. Dlatego prosimy

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Radni Piastowa na sesji w dniu
19 czerwca 2017 r. udzielili Burmistrzowi Miasta, Grzegorzowi
Szuplewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Piastowa
za 2016 rok. Jest to potwierdzenie
dobrej realizacji budżetu gminy.
W głosowaniu wzięło udział 20
radnych – 19 było za udzieleniem

Małżeństwa na medal

wszystkich, którzy nie mogli oddać
krwi podczas naszej ostatniej akcji
o uczynienie tego przy najbliższej
sposobności (oprócz akcji terenowych krew można oddać każdego
dnia w RCKIK w warszawie przy
ul.Saskiej). W Piastowie najbliższa
akcja krwiodawstwa odbędzie się
we wrześniu.
fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Absolutorium dla Burmistrza

wości. Komisja stwierdziła, że przy
wykonaniu budżetu stosowano
zasady prawidłowej księgowości
i rachunkowości oraz nie nastąpiły
przekroczenia wydatków budżetowych przez Burmistrza.
Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z budżetu
państwa lub funduszu celowego
było zgodne z przeznaczeniem
i nie przekroczono zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet oraz nie
nastąpiło naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Piastowa.
Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła
pracę i wykonanie budżetu przez
Burmistrza Miasta Piastowa.
Po pozytywnej ocenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2016 rok i uzyskaniu absolutorium Burmistrz Grzegorz Szuplewski podziękował radnym za poparcie i współdziałanie dla Piastowa.
Słowa podziękowania skierował
również do wszystkich swoich
współpracowników. W podsumowaniu potwierdził, że rok 2016 był
dobrym rokiem dla naszego miasta.

Piotr Wojtczak
Piastowski Klub Krwiodawców
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Ks. dr Czesław Gruszka SDS (1932-2017)
Wspomnienie

Śp. ks. Czesław Gruszka był
pierwszym proboszczem parafii
św. Michała Archanioła w Piastowie.
Urodził się dnia 12 sierpnia
1932 roku w Wołowicach koło Krakowa. Święcenia kapłańskie przyjął
7 października 1956 w Krakowie.
Przełożeni zgromadzenia Salwatorianów skierowali ks. Czesława na
studia w Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim. Studiował filozofię
i teologię uzyskując magisterium
i licencjat kościelny na podstawie
pracy pt. „Krytyka religii Ludwika
Feuerbacha” 20 stycznia 1961 r.
W tym samym roku, 14 września,
został wykładowcą apologetyki i
filozofii religii w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów
w Bagnie, a od listopada 1961
roku objął także obowiązki ojca

duchownego kleryków. W latach
1963-1969 był magistrem nowicjatu w Bagnie, a od 1969 roku także
II konsultorem domu zakonnego w
Bagnie.W 1966 roku konsulta prowincjalna wybrała go ponownie
magistrem nowicjatu w Bagnie.
W grudniu 1969 roku, w związku
z nominacją do rady prowincjalnej, gdzie ks. Gruszce powierzono
urząd konsultora ds. wychowania,
został zwolniony z obowiązków
magistra nowicjatu i przeniesiony
do domu zakonnego w Nałęczowie. W tej wspólnocie pełnił urząd
superiora i w tym czasie rozpoczął
studia doktoranckie na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W 1973 roku ks. Czesław Gruszka
został przeniesiony do wspólnoty
w Zakopanem, gdzie objął funkcje
superiora i ekonoma oraz obowiązki duszpasterskie w miejscowym kościele. Po dwóch latach
został skierowany do WSD w Bagnie. 14 stycznia 1982 roku obronił pracę doktorską na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W 1984 roku został zwolniony z
obowiązków superiora i rektora
WSD w Bagnie i przeniesiony do
Wrocławia, gdzie podjął obowiązki kapelana Sióstr Elżbietanek. 31
października 1984 Prymas Polski
Kard. Józef Glemp erygował parafię przy kaplicy św. Michała Archanioła w Piastowie powierzając
funkcję jej administratora ks. Andrzejowi Mikołajczykowi SDS. Rok
później, 14 XI 1985 posługę pierwszego proboszcza parafii objął ks.

Zdarzyło się pół wieku temu…
Jak Salwatorianie w Piastowie przechytrzyli
Służbę Bezpieczeństwa
Księża Salwatorianie przybyli do Piastowa 55 lat temu. Tu w
domu przy ul. E.Orzeszkowej 2
wynajmowali pokoje dla kapłanów
studiujących w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie i wkrótce
w porozumieniu z proboszczem
parafii Matki Bożej Częstochowskiej ks. St.Piechowskim rozpoczęli
naukę katechezy. Już sama obecność zakonników w Piastowie, a
szczególnie ich działalność duszpasterska budziła zainteresowanie
operacyjne funkcjonariuszy MSW i
milicji. W czasie Soboru Watykańskiego II (1962-1965) działalność

służb bezpieczeństwa PRL nakierowana na walkę z Kościołem
po raz kolejny przybrała na sile.
Jej wyrazem była m.in. systematyczna inwigilacja ks. kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa
Polski i podejmowane nieustanne
wysiłki na rzecz podważenia jego
wielkiego autorytetu. Podobne
działania prowadzone były także
wobec innych biskupów polskich,
szczególnie po publikacji listów do
episkopatów świata w związku z
jubileuszem Milenium Chrztu Polski – w tym szczególnie słynnego
listu do biskupów niemieckich.

W programie walki z Kościołem
w Polsce służby bezpieczeństwa
bardzo mocno angażowały się w
działania na rzecz osłabienia polskich zakonów, w tym także Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli
Salwatorianów. Przed kilku laty
odnalazłem w archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej dość obszerny
zbiór dokumentów opisujących
szereg działań operacyjnych skierowanych wobec tego zakonu.
Działania te rozpoczęły się tuż po
zakończeniu II wojny światowej i
trwały do lat osiemdziesiątych XX
w. Całość tych działań opatrzono

dr Czesław Gruszka SDS. Pełnił
ją przez siedem lat, do 11 lipca
1993 roku, kiedy to nowym proboszczem został ks. Jan Lubszczyk
SDS. Lata posługi ks. Proboszcza
Czesława Gruszki zaowocowały
dynamicznym rozwojem duszpasterstwa i rozpoczęciem dzieła
budowy kościoła (lata 1986-1988:
akceptacja projektu kościoła, przygotowanie terenu, zatwierdzenie
planów i wydanie pozwolenia na
budowę) W lutym 1989 roku zawiązano komitet budowy kościoła,
a w marcu rozpoczęto wykopy pod
fundamenty. Przez kolejne lata
prace budowlane kontynuowano, a dzieło wznoszenia świątyni
umacniało wspólnotę parafialną.
Ksiądz proboszcz Czesław Gruszka
z wielką życzliwością traktował także inicjatywy podejmowane przez
środowisko Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wspierając
kształtowanie się społeczeństwa
obywatelskiego Piastowa w czasie
transformacji ustrojowej i budowy
samorządu terytorialnego. Pisał
do prasy lokalnej wydawanej przez
KO „Solidarność” (pisma „U nas” i
„Tygodnik Piastowski”). Był zawsze życzliwy, ciepły i otwarty dla
każdego. Takiego pamiętamy. Po
ośmiu latach intensywnej posługi
duszpasterskiej w Piastowie, ks.
Czesław Gruszka został przeniesiony w 1993 roku do wspólnoty
w Nałęczowie. W następnym roku
podjął obowiązki kapelana Sióstr
Urszulanek w Bardzie Śląskim,
gdzie posługiwał w latach 19942001. Na mocy dekretu z dnia 1
czerwca 2001 roku, został przenie-

kryptonimem „Kruki”. Wróćmy do
początków obecności Salwatorianów w Piastowie. W połowie lat
sześćdziesiątych władze zakonu
postanowiły utworzyć w naszym
mieście stałą placówkę duszpasterską i nosiły się z zamiarem
zakupu wspomnianego wcześniej
domu przy ul. E.Orzeszkowej.
Ostatecznie tak się nie stało, ale
dzięki sprytowi i determinacji zakonników udało się zakupić inny
dom, przy ul. E.Orzeszkowej 23, w
którym – po rozbudowie – znajduje się dziś dom zakonny, kaplica i
kancelaria parafii św. Michała Archanioła. A jak to się stało? Warto
odwołać się do dwóch dokumentów z archiwum IPN, które opisują
działania służb PRL mających uniemożliwić zakonowi zakup nieruchomości na cele duszpasterskie.
Działania na szczęście nieskuteczne, m.in. dzięki odwadze i zaangażowaniu w sprawę zakupu domu
zakonnego ks. Czesława Gruszki,
pierwszego proboszcza utworzonej tu szesnaście lat później pa-

siony do wspólnoty w Trzebnicy.
Tam pełnił funkcję kapelana Sióstr
Boromeuszek oraz domu opieki
społecznej.
W 2006 roku obchodził jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich.
Mimo pogarszającego się stanu
zdrowia aktywnie podejmował
wszystkie obowiązki oraz udzielał
się duszpastersko w trzebnickiej
bazylice. W ubiegłym roku, 29
czerwca 2016 roku, wraz z dwoma
współbraćmi z rocznika świętował
w Krakowie jubileusz 60-lecia kapłaństwa.
Zmarł 24 czerwca w wieku
85 lat. Pogrzeb śp. ks. Czesława Gruszki odbył się 28 czerwca
w Bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy.
Został pochowany na miejscowym
cmentarzu.
Msza św. w intencji śp. Ks.
Proboszcza Czesława Gruszki zostanie odprawiona w kościele św.
Michała Archanioła w Piastowie
w sobotę 15 lipca o godz. 18.00.

rafii. Pierwszy z dokumentów to
informacja płka St.Jastrzębskiego I
zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds.
Służby Bezpieczeństwa w Warszawie przygotowana dla Dyrektora
Departamentu IV Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych 15 listopada
1967 r. Informacja powstała w czasie gdy sprawa zakupu nieruchomości przy ul.E.Orzeszkowej 3 była
już nieaktualna, a Salwatorianie
szukali innego domu. Treść tego
dokumentu:
Służba Bezpieczeństwa posiada
informację, że zgromadzenie zakonu
księży „Salwatorianów” z Piastowa
załatwia kupno domu dla prowincji
tego zakonu na terenie Piastowa.
Fundusze przeznaczone na ten cel
mają wyasygnować władze prowincji
mieszczące się w Krakowie. Dom ten
jest w trakcie budowy i położony jest
przy ul,Królewskiej nr 24 w Piastowie
bezpośrednio przy trasie WarszawaDokończenie na następnej stronie
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wiadomości lokalne
-Pruszków i stanowi własność ob.
BRANICKIEGO Antoniego właściciela
fermy kurzej, zam. Piastów ul.Królewska nr 24.
Jak wielkie znaczenie miała dla
ówczesnych władz cała sprawa
niech świadczy fakt, że informacja
(sporządzona w 6 egzemplarzach)
przesłana została oprócz głównego adresata – Dyr. Departamentu
IV MSW (odpowiedzialny za walkę
z Kościołem) do wiadomości
I
sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Przewodniczącego
Wojewódzkiej Rady Narodowej i
Komendanta Wojewódzkiego MO.
Zakup domu przy ul.Królewskiej
24 przez Salwatorianów ostatecznie także nie doszedł do skutku.
Dopiero trzecia próba zakończyła
się sukcesem. Jak do tego doszło
opisuje kolejny dokument, z którego dowiadujemy się także dlaczego dwie pierwsze próby były
bezowocne. Nie znany jest autor
dokumentu pt. „Informacja dot.
nabycia nieruchomości przez XX
Salwatorianów w Piastowie ul. E.Orzeszkowej 23 i organizowania tam
nielegalnych zgromadzeń”, ale ze
względu na duże podobieństwo
formalne i językowe do poprzedniego należy przypuszczać, że pochodzi z tego samego źródła czyli
od zastępcy ds. Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO
w Warszawie. Dokument został
sporządzony 5 czerwca 1968 r.

Tak jak poprzedniemu nadano
mu klauzulę tajności i tak jak poprzednio kierowany jest do Dyrektora Departamentu IV MSW oraz
do wiadomości m.in. I Sekretarza
Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Warszawie, Przewodniczącego
Wojewódzkiej Rady Narodowej i
Komendanta Wojewódzkiego MO
w Warszawie. W dokumencie czytamy (tak jak poprzednio zachowany jest oryginalny język dokumentu):
W 1962 r. Prowincja Zgromadzenia Salwatorianów z siedzibą w
Krakowie wydzierżawiła od ob. KAMIŃSKIEGO jednorodzinny dom w
Piastowie przy ul. E.Orzeszkowej 2,
przeznaczając go na bursę dla swych
księży studiujących w ATK w Warszawie.
W lutym 1967 r. otrzymano in-

formację, że Prowincja ta nosi się z
zamiarem utworzenia w Piastowie
stałej, własnej placówki zakonnej,
w oparciu o którą planuje rozwinąć
działalność duszpasterską wśród
mieszkańców Piastowa, zamieszkałych w rejonach znacznie oddalonych od kościoła parafialnego. W
tym celu upoważniła księży: WĄTROBĘ Józefa i KAWĘ Edwarda zam. W
Piastowie w „bursie”, do rozpoczęcia
starań zmierzających do nabycia odpowiedniego budynku. Wymienieni
w pierwszej kolejności usiłowali kupić dotychczas dzierżawiony budynek wraz z placem, do czego jednak
nie doszło ze względu na zbyt wygórowaną cenę.
Na skutek przeciwdziałań władz
nie doszło również do zakupu willi
stanowiącej własność ob. BRANICKIEGO zam. W Piastowie ul. Królewska 24.
Mimo powyższego Prowincja
nie zrezygnowała ze swoich zamiarów, lecz postanowiła je realizować
w tajemnicy przed władzami administracji terenowej. W tym celu
przy nabywaniu od ob. GRZYBOWSKIEGO Kazimierza budynku i placu położonych w Piastowie przy ul.
E.Orzeszkowej 23, wyłączono z roli
nabywców ks. ks. WĄTROBĘ Józefa
i KAWĘ Edwarda jako powszechnie znanych w tym terenie, a w ich
miejsce desygnowano dwóch innych
zakonników, którzy w akcie notarialnym nie podali faktu przynależ-

ności do zgromadzenia Salwatorianów.
Na podstawie akt Biura Notarialnego w Warszawie dla pow. Pruszków nr rep. A/a I-3500/67 z dnia
8.V.1967 stwierdzono, iż umowę
kupna sprzedaży zawarli po stronie
nabywców:
1/ ks. PIĄTKOWSKI Józef – prowincjał Salwatorianów,
2/ ks. GRUSZKA Czesław – Salwatorianin z placówki Bagno
pow. Trzebnica woj. Wrocławskie,
3/ ob. PIĄTKOWSKI Piotr – rodzony brat prowincjała PIĄTKOWSKIEGO, rolnik, zam. w Przegini
Narodowej pow. Krakowski.
Jako pełnomocnik nabywców
występował w Notariacie ks. WRÓBLEWSKI Jan – ekonom Prowincji Salwatorianów / ukrył fakt przynależności do zakonu /.

W tym stanie rzeczy Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w
Pruszkowie poinformowane o fakcie
sprzedaży przez ob. GRZYBOWSKIEGO nieruchomości w/w osobom nie
skorzystała z prawa pierwokupu.
W marcu b.r. do zakupionego
budynku na polecenie prowincjała
wprowadzili się i zameldowali księża: WĄTROBA Józef, KAWA Edward.
Ponadto zameldowany został na
ten adres ks. GRUSZKA Czesław, który faktycznie przebywa w Bagnie. Z
chwilą objęcia w posiadanie przez
ks. Ks. WĄTROBĘ i KAWĘ wymienionej nieruchomości, bez wiedzy i zgody Wydziału BU i A Prezydium PRN
w Pruszkowie dokonali wewnętrznej
przebudowy budynku przez wykonanie w ścianie działowej 4-ro skrzydłowych drzwi uzyskując amfiladę drugiego pokoju, w którym urządzono
ołtarz. W wyniku tego pokoje te zostały zamienione z mieszkalnych na
kaplicę, w której co niedzielę mają
miejsce nabożeństwa z udziałem ok.
100 wiernych.
KPMO w Pruszkowie, po stwierdzeniu naruszania przez w/w księży /
WĄTROBA i KAWA/ przepisów o zgromadzeniach, wszczęła przeciwko
nim postępowanie administracyjne.
W ramach tego postępowania
przeprowadzono z zainteresowany-

mi zakonnikami rozmowy wyjaśniająco-ostrzegawcze, podczas których
obaj jednoznacznie oznajmili, że
odprawiane nabożeństwa z udziałem wiernych w żadnym wypadku
nie mogą uznać za nielegalne zgromadzenia i dlatego też nie zrezygnują z dalszego ich odprawiania
nawet w wypadku ukarania. Wobec
takiej postawy wymienionych, postanowiono skierować przeciwko
nim wnioski do KKA / są w trakcie
załatwiania /. Ponadto spowodowano przeprowadzenie przez Wydział
BUiA Prezydium PRN w Pruszkowie
wizji lokalnej opisywanego budynku. Dokonał jej w dniu 27.7.1967 r.
inż. OCHOCIŃSKI Tadeusz i stwierdził
w protokóle, że dwa pokoje zostały
zamienione na kaplicę przez połączenie ich 4-skrzydłowym otworem
drzwiowym. W konkluzji protokołu
orzekł, że „wykonanie drzwi w ścianie cienkiej nie wymagało zgłoszenia
do Wydziału Architektury”.
Z ostatnio uzyskanych informacji wynika, że księża Salwatorianie
przybyli do Piastowa na życzenie
kurii warszawskiej w celu rozpoczęcia działalności duszpasterskiej w tej
części Piastowa, w której kuria planuje erygować w przyszłości nową
parafię. Zalążkiem tej parafii ma
być nielegalnie urządzona publiczna

kaplica w domu zakupionym przez
księży Salwatorianów. Uruchomienia jej dokonano w marcu br. korzystając z dogodnej sytuacji, kiedy władze administracji państwowej zajęte
były „wydarzeniami warszawskimi”.
Stwierdzono, że inicjatorem takiego
rozwiązania sprawy „kaplicy” był
prowincjał Salwatorianów, ks. Józef
PIĄTKOWSKI.
(IPN BU 01283/1183)
Takie były początki piastowskiej parafii św. Michała Archanioła, której pierwszym proboszczem
był jeden z głównych bohaterów
opisywanych wydarzeń, śp. ks, dr
Czesław Gruszka. Warto pamiętać
o ludziach, którzy swoją determinacją, odwagą i sprytem potrafili wyprowadzić w pole aparat
bezpieczeństwa nastawiony na
bezwzględną walkę z Kościołem.
Wszyscy wymienieni w cytowanych dokumentach Salwatorianie
już nie żyją. Ostatni ks. Czesław
Gruszka zmarł 24 czerwca. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Grzegorz Szuplewski
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W MIEŚCIE?

Pieśń wolności
Mazurek Dąbrowskiego ma już 220 lat!

Ludzie wolni są braćmi – naszywkę z takim przesłaniem nosili
na mundurach żołnierze Legionów Polskich sformowanych we
Włoszech w 1797 roku na mocy
porozumienia gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego z rządem Królestwa
Lombardii. Dwa lata po ostatecznym upadku I Rzeczypospolitej u
boku Francji Napoleona Bonaparte
odradzało się wojsko polskie, by
walczyć o wolność utraconej Ojczyzny. W ciągu dziesięciu lat istnienia
Legionów Dąbrowskiego walczący
w nich żołnierze zapłacili ogromną
cenę polskiej krwi, spośród ogólnej
liczby 35 tysięcy legionistów, życie
oddało 20 tysięcy. W ciągu pierwszych trzech lat krwawych walk w
kampanii włoskiej ocalał tylko co
dziesiąty…

nie umarła… i zawierająca w swoim
refrenie wezwanie Marsz, marsz
Dąbrowski do Polski z ziemi włoskiej… natychmiast zdobyła wielką
popularność wśród polskich legionistów stając się swego rodzaju
drogowskazem na szlaku do wolności. Spośród sześciu zwrotek Mazurka Dąbrowskiego (bo taką nazwę
nadano wkrótce temu utworowi),
które znalazły się w rękopisie Wybickiego dziś w oficjalnym opisie
naszego hymnu pozostały cztery,
a sam język oryginału został nieco
zmieniony.

zginęła niosły otuchę i nadzieję na
drodze do wymarzonej wolności,
której nie doczekało kilka pokoleń.
Już po uzyskaniu niepodległości
zdecydowano o tym, że to właśnie
Mazurek Dąbrowskiego będzie polskim hymnem narodowym. Do niedawna podawano (m.in. jeszcze kilka lat temu na stronie internetowej
Prezydenta RP), że decyzję w tej
sprawie podjęto poprzez głosowanie w 1928 roku - choć żadnego
głosowania w tej sprawie nie było!
Przywoływane są także dokumenty
urzędowe, m.in. okólniki Ministra
Oświecenia Publicznego i Wyznań
Religijnych w sprawie wykonywania Mazurka Dąbrowskiego jako
hymnu w szkołach oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
Sławoja
Składkowskiego
z lutego 1927 roku odnoszące się
do ustanowienia hymnu. Jednak

historycznie najwcześniejszymi
dokumentami urzędowymi, w których po raz pierwszy używane
jest jednoznacznie określenie Mazurka Dąbrowskiego jako hymnu

Ku chwale Legionów
Odpowiadając czynem na odezwę gen. Dąbrowskiego wiosną i
latem 1797 roku do obozów formujących się Legionów w północnych Włoszech napływali licznie
polscy jeńcy wojenni wcieleni do
armii austriackiej. Pod wpływem
ich patriotycznej postawy i zbudowany widokiem powstającej armii
polskiej wybitny polityk polski, b.
poseł na Sejm RP i doradca gen Dąbrowskiego, Józef Wybicki napisał
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
i zaprezentował ją podczas uroczystości w mieście Reggio Emilia,
gdzie była kwatera główna wodza
Legionów. To doniosłe wydarzenie
miało miejsce prawdopodobnie 19
lub 20 lipca, tuż przed wymarszem
Legionów do Mediolanu. Pieśń zaczynająca się od słów Jeszcze Polska
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Hymn II Rzeczpospolitej
Niezwykle ciekawe są losy tej
cieszącej się popularnością pieśni
śpiewanej podczas polskich powstań narodowych, wojen i wielu
ciężkich doświadczeń losowych
Polaków. Słowa Jeszcze Polska nie

narodowego są rozkazy wydane
w 1921 roku przez Ministra Spraw
Wojskowych. Tak więc historyczną
zasługę pierwszeństwa w sprawie
wskazania Mazurka Dąbrowskiego
jako polskiego hymnu narodowego
należy bezwzględnie przypisać generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, ówczesnemu Ministrowi
Spraw Wojskowych.

Lato przed ekranem?
Przede wszystkim należy pamiętać
o bezpieczeństwie dzieci

Nadeszły upragnione przez
nas wszystkich wakacje. Dzieci
odpoczywają. Jedne wyjechały
na kolonie, obozy, wczasy… Inne
zostały w domach. Mają, a przynajmniej wydaje się, że powinny
mieć zapewnione dobre warunki
w domu. Przebywają z rodzicami,
dziadkami lub niestety są same w
mieszkaniach.
Swój wolny czas nieraz wypełniają sobie długim przsiadywaniem
przed komputerami. Czy mamy się
czego obawiać? Jeśli nie zapewniliśmy dostatecznej ochrony rodzicielskiej - z pewnością tak.
Od jakiegoś czasu nabiera
rozpędu kampania Chroń dziecko
w sieci, promowana przez Tadeusza Sznuka, podejmująca jakże
ważny temat dla nas wszystkich.
Bezpieczeństwo dzieci jest przecież
dla wszystkich priorytetem - niezależnie od tego, czy jest się rodzicem
czy pedagogiem.
Nie mamy świadomości co robią w sieci. Korzystają przecież
z różnych portali społecznościowych, stron, serwisów. Mogą tu
spotkać kogoś, komu nie powinno
się ufać, ale i natknąć niespodziewanie na tematy, które niekoniecznie miały być celem poruszania się
w wirtualnym świecie.
Poszukiwanie informacji jest
czymś naturalnym, ma źródło w
zwykłej ciekawości. Wszystko jest
w porządku dopóki młody człowiek nie sięgnie po temat tabu.
Sieć sama pokieruje, niekoniecznie w sposób przez nas i dziecko
oczekiwany. Taka, a nie inna droga
spowodowana jest wszechobecną
seksualizacją, biznesem seksu, ale
i presją rówieśników. Tutaj czyha
niebezpieczeństwo, a mianowicie:
- pornografia, prowadząca dokonsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i społecznych

- promocja treści autodestruktywnych (anoreksja, bulimia, samouszkodzenia)
Najważniejszą więc rolę pełnimy my – rodzice. W dalszej kolejności dopiero pedagodzy. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych
dzieci. Wszyscy mamy promować
pozytywne treści, a ograniczać
szkodliwe. Trzeba być świadomym
problemu, mieć poczucie odpowiedzialności i kompetencje.
Dlatego: chroń dziecko w sieci
przed szkodliwymi treściami. To
bardzo ważne!
1.
Ustal z dzieckiem zasady
korzystania z Internetu
2.
Udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści
3.
Rozmawiaj z dzieckiem
o jego doświadczeniach w sieci
4.
Skonfiguruj
ustawienia
bezpieczeństwa w urządzeniu
5.
Zainstaluj
program
do kontroli rodzicielskiej
Kampania wspierana jest przez
NASK (dyzurnet.pl), Stowarzyszenie Twoja Sprawa (twojasprawa.
org.pl), Stowarzyszenie Dajemy
Dzieciom Siłę i Fundację Orange.
Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego i Liceum
Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza mają świadomość problemów,
jakie mogą nastąpić w przypadku
zbagatelizowania sprawy. Zachęcają do włączenia się w kampanię
i poddania się jej receptom. Więcej
na temat kampanii znajdziecie pod
adresem: www.dzieckowsieci.pl

Monika Szuplewska
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Jak ulepszyć nasze
miasto czyli Piastów
okiem nastolatków

fot. Shutterstock

Nasza młoda reporterka sonduje
swych rówieśników

Miasto żyje i wciąż musi się
rozwijać. Kierowanie tą zmianą
oddajemy na co dzień w ręce
lokalnych samorządów i na ich
ręce przedkładamy też nasze
pomysły. Tak robią to dorośli. A
co myślą o Piastowie jego młodsi mieszkańcy? W poszukiwania
nurtującej nas odpowiedzi udaliśmy się z Alicją, naszą 13-letnią
reporterką, do szkoły podstawowej nr 1 im. Staszica.
Nim zabrzmiał ostatni dzwonek
nasza dzielna współpracowniczka
wzięła się do pracy. Ruszyła z misją
zebrania pomysłów swoich rówieśników na usprawnienie życia w
Piastowie. Uzbrojona w dyktafon

zadała uczniom 5-tych i 6-tych klas
Szkoły Podstawowej nr 1 dwa pytania: Czy jest coś co chciałabyś/
chciałbyś zmienić w Piastowie i co
ewentualnie chciałabyś / chciałbyś
do niego dodać.
Co napawa optymizmem, odpowiadając na pierwsze pytanie
uczniowie w zdecydowanej większości wyrażali się bardzo dobrze
o obecnym stanie Piastowa. Nie
widzieli potrzeby dokonywania
jakiś radykalnych zmian. Jaśmina
zwróciła uwagę na ilość śmieci
znajdujących się na ulicach, kilka
uwag dotyczyło miejsc popularnie
przez nastolatków uczęszczanych,
w tym głównie kina. I tak Taisa od-

niosła się do jego staromodnego
wystroju wnętrz, a Julia zauważyła,
że kino to nie tylko film, ale też naturalnie z nim związany popcorn,
który niestety nie jest nadal w lokalnym kinie dostępny – a szkoda.
Drugie pytanie przyniosło niemal całkowitą zgodność, co do
odpowiedzi. Taisa, Wojtek, Jaśmina, Zuzia, Karolina i Julia wskazali
na potrzebę zbudowania basenu.
Młodzi respondenci uwielbiają tę
formę spędzania wolnego czasu.
Basen jest dla nich nie tylko miejscem uprawiania sportu, ale też
spotkań towarzyskich. Na podróże
za miasto ich rodzice często nie
mają czasu, a dziadkowie na takie
podróże nie mają też siły. Jak przekonywali, taki basen mógłby służyć
na co dzień piastowskim szkołom,
jak też osobom starszym. Julia
wskazała dodatkowo na potrzebę
zbudowania szerszej oferty zajęć
rozwijających zainteresowania np.
fotograficznych, plastycznych, czy
kulinarnych.
Pomysły młodych ankietowanych okazały się bardzo ciekawe,
choć miejscami zdecydowanie
kosztowne. Czy inwestycja w budowę basenu mogłaby być dla
miasta opłacalna? Kwestia ta na
pewno warta jest dłuższej uwagi.
Przeprowadzone rozmowy jasno
wskazują, że potrzeba na pewno
jest.

Agata Andruszaniec

ogłoszenie zamówione

Z GŁEBOKIM ŻALEM POŻEGNALIŚMY

śp. Kazimierza Sarnackiego
TATĘ NASZEGO PRZYJACIELA, TOMASZA.
Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA „NASZ PIASTÓW”

ogłoszenie zamówione
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Zanim nadeszła wojna…
Dzięki parcelacji gruntów w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku dynamicznie rozwinęło się w Utracie, a potem w Piastowie budownictwo jednorodzinne. Budynki z tego czasu można odnaleźć w naszym
mieście także dzisiaj. W roku 1924 powstało Towarzystwo Właścicieli Nieruchomości, które rok później zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Miłośników Utraty, którego celem było m.in. uzyskanie praw osiedla, uporządkowanie sieci ulic, utworzenie parafii i urządzenie własnego cmentarza
oraz… zmianę nazwy osady.

To właśnie z inspiracji Stowarzyszenia doprowadzono rok później do
konkursu w wyniku którego „Piastów” zastąpił „Utratę”, a samo stowarzyszenie zmieniło się w Towarzystwo Przyjaciół Piastowa. Jak wspominali po
latach Honorowi Obywatele Miasta Piastowa Jan Sadowski i Zygmunt Kosewski, nazwa Utrata bardzo ciążyła jej mieszkańcom, była dla nich pewnego rodzaju piętnem, ponieważ tak samo nazywała się warszawska dzielnica
slumsów na Pradze. Często zdarzały się takie sytuacje gdy na tutejszym boisku rozgrywał się mecz piłki nożnej. Ścierały się ze sobą dwie drużyny – Utraty
warszawskiej oraz Utraty naszej. Po meczu z reguły odbywały się „dogrywki”
między kibicami, najczęściej przy pomocy kijów i młotków. Nieraz polała się
krew. (Jubileusz 60-lecia TPP, Piastów 1985).
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Rozwój społeczny osady, a potem gminy przed II wojną
światową opierał się przede wszystkim na działalności parafii,
dwóch szkół powszechnych, harcerstwa i straży pożarnej. To
tam, w aurze patriotyzmu kształtowały się charaktery młodych
ludzi poddane wkrótce ciężkiej próbie. Do piastowskich szkół
uczęszczali mieszkający tu przed wojną przyszli bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego Zbigniew Gęsicki „Juno”
i Jan Bytnar „Rudy” oraz wielu ich kolegów zaangażowanych
w miejscową konspirację. Bez zaangażowanej na dużą skalę
pracy wychowawczej nie byłoby to możliwe.

Zbigniew Gęsicki

Już w maju 1926 roku 1 Piastowska Pożarna Drużyna Harcerska wzięła udział w konkursie drużyn specjalnych z Mazowsza i
te zawody wygrała. Nagrodą był cenny sprzęt gaśniczy, pierwszy
z prawdziwego zdarzenia w Piastowie. Harcerze w roku 1929 zorganizowali chór, który występował wielokrotnie z powodzeniem
także poza Piastowem.
Jeszcze bardziej spektakularne były sukcesy sportowe.
Druh Zygmunt Kosewski (wymyślił nazwę Piastów dla osady
Utrata) zwyciężył w biegu na 100 m i skoku w dal na zawodach rozegranych podczas Zlotu Skautów Słowiańskich w
Czechosłowacji.
Pod koniec 1930 roku Komenda Chorągwi Mazowieckiej
dokonała uporządkowania numeracji drużyn. Piastowowi
przypadł Nr 21. Tak powstała 21 Mazowiecka Drużyna Harcerska. W marcu 1933 zorganizowano Gromadkę Zuchów
w Piastowie, która w 1935 przekształciła się w 150 Mazowiecką Drużynę Harcerską im. Adama Skwarczyńskiego w
Piastowie działającą przy Szkole Podstawowej Nr 1. W roku
1935 powstała także 132 Mazowiecka Drużyna Harcerska
im. ppłk. Lisa - Kuli przy Szkole Podstawowej Nr 2.
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Ostatnim ważnym dokonaniem przedwojennych harcerzy z Piastowa było zajęcie II miejsca w ogólnopolskich zawodach Harcerskich
Drużyn Pożarniczych przeprowadzonych w Swarzędzu k/ Poznania w
czerwcu 1939 roku. Od sierpnia tego roku druhowie działali w Harcerskim Pogotowiu Wojennym wypisując i dostarczając karty mobilizacyjne.
W roku 1938, jesienią, utworzona została Komenda Hufca Harcerzy
w Piastowie, Komendantem Chorągwi Mazowieckiej był wtedy druh
Harcmistrz inż. Wacław Prochnau, dyrektor techniczny Zakładów Akumulatorowych „Tudor”, działacz harcerski i pożarniczy, oficer wywiadu w czasie wojny.
Skład Komendy Hufca stanowili wtedy druhowie: phm. Feliks Zaborowski- Komendant; Wiesław Sitkiewicz- sekretarz; Zygmunt Kowalewski- ds PW i WF; Tadeusz Szwede- ds drużyn; Sylwester Sawicki- namiestnik zuchowy.
Druh Feliks rozpoczął starania o powstanie Harcerskiej Spółdzielni
Spożywców, która miała być użyteczną dla ludności i stanowić zaplecze finansowe piastowskich drużyn. Wiosną 1939 roku otwarto pierwszy sklep.
Powstanie Hufca było ukoronowaniem nieustannego rozwoju idei
harcerstwa w Piastowie, pracy dziesiątków ofiarnych druhów, szerokiego rozumienia i poparcia społecznego. Pracę zorganizowanej już
struktury przerwała zawierucha wojenna... (źródło: http://piastow.
zhp.pl/index.php/historia)
W przedwojennym Piastowie działało ok. dwudziestu organizacji społecznych, co dobitnie świadczy o aktywności jego mieszkańców.
Pałac Saski w Warszawie - siedziba Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Piotr Smoleński
Powróćmy jeszcze do przedwojennych dziejów
Willi Adelajda, czy raczej – to lepiej znana nazwa
- „Białego Pałacu”, przy ul.C.Godebskiego. Wzniesiony na początku drugiej dekady przez architekta
Brunona Paprockiego do roku 1920 był siedzibą rodziny Paprockich. W latach I Wojny Światowej Brunon Paprocki służył w Legionach Piłsudskiego. Służbę zakończył w stopniu podpułkownika. Być może
to właśnie związek z wojskiem zaważył na fakcie
wyboru nowego właściciela piastowskiej rezydencji.
Po Paprockich stał się nim Sztab Generalny Wojska
Polskiego z siedzibą w Pałacu Saskim w Warszawie.

4

CZAS

Historia ilustrowana

PIASTOWA

Z tym okresem wiąże się interesująca i zarazem tajemnicza historia. Jeden z mieszkańców Piastowa, hm. Mirosław
Matuszewski wspominał po latach częsty widok, który zapamiętał jako młody chłopiec z lat trzydziestych. Przechodząc ulicą Godebskiego wiele razy widział dwóch młodych
mężczyzn siedzących na tarasie pałacu Paprockich i grających w skupieniu w szachy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej owi panowie nagle zniknęli… Udało mu się
poznać nazwisko jednego z nich, był to Piotr Smoleński.
Po bardzo wielu latach M.Matuszewski przypadkiem odnalazł nazwisko Piotra Smoleńskiego na jednym z nagrobków piastowskiego cmentarza na Gołąbkach. Była też data
śmierci i tajemnicza informacja „zginął na morzu”. Udało
mu się ustalić kilka faktów, w tym okoliczności śmierci
Piotra Smoleńskiego. Był on pracownikiem Biura Szyfrów
II Oddziału Sztabu Generalnego WP, czyli kontrwywiadu
wojskowego.

polscy kryptolodzy w placówce Cadix (drugi od lewej - Piotr Smoleński)

Siedziba Biura mieściła się początkowo w siedzibie głównej Sztabu w Pałacu Saskim, a potem w podwarszawskich
Pyrach. Tam pracowali słynni kryptolodzy, którzy złamali
kody niemieckiej Enigmy: Jerzy Różycki, Marian Rejewski
i Henryk Zygalski. Piotr Smoleński był ich współpracownikiem zatrudnionym w sekcji rosyjskiej, którą kierował Jan
Graliński. Był wybitnym specjalistą od szyfrów rosyjskich.
Po przekazaniu kopii maszyny szyfrującej Enigma wywiadowi francuskiemu polscy kryptolodzy, wśród nich Piotr
Smoleński, zostali w sierpniu 1939 roku ewakuowani

z Polski. Stąd rozwiązanie tajemnicy jego zniknięcia z Piastowa. Przez kolejne miesiące kontynuowali swoją pracę w południowej Francji i w Algierii. Co pewien czas odbywali podróż
morską pomiędzy bazami wywiadu. Podczas jednej z takich
podróży doszło do katastrofy morskiej na Morzu Śródziemnym, której okoliczności pozostają do końca niewyjaśnione. 9
stycznia 1942 roku w pobliżu Minorki zatonął francuski statek
pasażerski Lamoriciere, którym wracało do swojej bazy we
Francji czterech pracowników placówki Cadix: Jerzy Różycki,
Piotr Smoleński i kapitan Jan Graliński oraz oficer francuski
kapitan Francois Lane. Spośród 394 osób na pokładzie parowca uratowały się zaledwie 93. Niestety, Piotr Smoleński
i jego towarzysze zginęli.

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 czerwcowego wydania dodatku.
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komunikaty / ogłoszenia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

reklama

Chcesz grać
w Piastovii?

Zadzwoń!
trwa nabór

do kobiecych sekcji PKS Piastovia
Piastów
Kontakt pod telefonem: 664 191 300
(dyr. sportowy Jacek Górski)

ogłoszenie zamówione

Apel o pomoc

O czym śni Ania?
Ania ma 13 lat. Urodziła się z bardzo
rzadką chorobą – zespołem hipowentylacji
pochodzenia centralnego (CCHS). Gdy zasypia, przestaje oddychać. Od pierwszych chwil
swego życia była podłączona do respiratora,
spędziła w szpitalu prawie rok. Każdej nocy
Ania musi być wentylowana mechanicznie
respiratorem przez tracheostomię i konieczne jest, aby nieustannie czuwać nad jej bezpieczeństwem.
Istnieje szansa na to, by życie Ani stało się
łatwiejsze, by uwolnić ją od respiratora i rurki
tracheostomijnej. To operacja wszczepienia
stymulatorów nerwów przeponowych, która
w Polsce nie jest wykonywana, a koszt leczenia za granicą przekracza 100 tys. euro.

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 6797 Ługowska Anna - darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia
Można też przekazać 1% podatku.
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS 0000037904,
a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”:
6797 Ługowska Anna
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym
pola „Wyrażam zgodę”.

PRACA
ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską / kosmetyczkę
do dobrze prosperującego salonu urody w Piastowie: tel.
601 25 25 88

USŁUGI
Kompleksowe usługi BHP ; tel. 691 711 064
malowanie, tapetowanie; tel. 794 015 672
remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową
w leczeniu i rehabilitacji Ani.
Darowizny prosimy wpłacać na konto:

Ogłoszenia drobne

/oczymsniania
lugowska.k@gmail.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/6797

Projektowanie stron WWW - kompleksowo tel: 601 730 670
Trener Personalny, 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
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prawo na codzień

Oddajesz krew? Należy
Ci się wolne w pracy

fot. Shutterstock

Czasem ludzie nie zdają sobie sprawy, że oddawanie krwi – poza spełnieniem ważnego społecznie
uczynku – rodzi różnego rodzaju przywileje, w tym
m.in. w zakresie praw pracowniczych.

Osoba oddająca krew nabywa
bowiem prawo do dodatkowych
dni wolnych w roku, w celu oddania krwi. Jednocześnie, nie traci
on prawa do otrzymania wynagrodzenia za czas tej nieobecności.

Obowiązek szefa
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnień

z pracy, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas
oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Szef
jest również obowiązany zwolnić
od pracy podwładnego będącego
krwiodawcą na czas niezbędny
do przeprowadzenia zaleconych
przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane
w czasie wolnym od pracy.
Zwolnienie pracownika na
czas konieczny do oddania krwi
bądź przeprowadzenia stosownych badań jest obowiązkiem sze-

fa, którego firma w żaden sposób
nie może ograniczyć ani wyłączyć.
Jednocześnie, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za czas tej
nieobecności. Zatrudniony korzystający z przedmiotowego prawa
powinien jednak z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformować
szefa o planowanej nieobecności,
aby umożliwić mu przygotowanie
się na tę okoliczność, zwłaszcza
jeżeli nieobecność danego pracownika może wpłynąć na organizację pracy w firmie.

Jak często
Przepisy nie określają limitów
w zakresie maksymalnej ilości dni
wolnych udzielanych pracownikowi w celu oddania krwi. Przyjmuje
się jednak, że ze względów zdrowotnych podwładny będący mężczyzną może oddać krew maksymalnie 6 razy w roku, zaś kobietą
4 razy. Tym samym, pracownicy
w takim samym zakresie powinni
być uprawnieni do ww. usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Piotr Andruszaniec
Prawnik, specjalizujący się w prawie pracy

reklama
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Niechciany towarzysz
wypoczynku

fot. Shuttersstock

Trwa sezon aktywności kleszczy. W naszym otoczeniu jest ich coraz więcej, a przy tym coraz częściej są
one nosicielami boreliozy.

Jeśli odkryjemy go na skórze,
należy usunąć go jak najszybciej,
najlepiej specjalistycznym przyrządem, a potem uważnie obserwować reakcję organizmu pod
kątem objawów ewentualnego
zakażenia.
Kleszcze nie lubią suszy, najłatwiej jest je spotkać w miejscach
wilgotnych i zacienionych. Nigdy
nie zasiedlają całego terenu równomiernie. Chętnie przebywają
na wysokich trawach, na krzewach (szczególnie liściastych, jak
leszczyna) oraz w miejscach, w
których wcześniej stała woda.
Niestety, bardzo głodne kleszcze
nawet podczas suszy potrafią
opuścić komfortowe stanowiska
i udać się na polowanie na inne
tereny. Larwy i nimfy oszczędzają
energię maksymalnie i najczęściej
nie czekają na żywiciela na wysokości większej niż 15-100 cm od
ziemi. Dorosłe osobniki bywają
na krzakach o wysokości do 1,5
metra. Do schronienia nie potrzebują zatem lasu, nawet parku.
Pełno ich w ogrodach, nawet na
miejskich trawnikach.

Potrzebują krwi
Agresywne, roznoszące wyjątkowo dużo zarazków i prawie
niewidoczne nimfy kleszcza mają
ok. 0,5 milimetra długości (są
wielkości ziarna maku). Po znalezieniu żywiciela i opiciu się jego
krwią nie powiększają się tak jak
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dorosłe osobniki (atakują nas tylko samice dorosłego kleszcza),
które po wyssaniu zadowalającej
ilości krwi zwiększają rozmiary
nawet 200-krotnie. Jeśli nie oglądamy starannie swojego ciała
po powrocie z miejsca, w którym
kleszcz mógł nas zaatakować, to
nie zobaczymy dużego roztocza.
Problem pogłębia fakt, że w ślinie
kleszczy znajduje się substancja
znieczulająca, więc bywa, że niezauważony pasożyt żeruje na nas
nawet 10-11 dni. Larwa kleszcza
potrzebuje pokarmu (naszej krwi
lub zwierzęcej), żeby przeobrazić
się w nimfę, nimfa, by zmienić
się w postać dorosłą, dojrzałego kleszcza, żeby złożyć jaja. Od
ugryzienia przez kleszcza groźna
bakteria Borrelia, powodująca
boreliozę, przenosi się w średnim
czasie 48 godzin (tj. od 24 do 72
godzin) z jelita pajęczaka do jego
ślinianek, skąd trafia przez ślinę
do organizmu nosiciela. Zarazem
trzeba pamiętać, że są choroby,
wirusowe, bakteryjne, roznoszone przez pierwotniaki. Pojawiający się rumień to niepokojący
sygnał, który wskazuje na ryzyko
zakażenia dwiema chorobami:
boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. Z roku na rok coraz więcej osób zapada na nie z
powodu zakażenia od kleszcza.
W 2014 roku boreliozę zdiagnozowano u 10 tys. Polaków, dwa
lata później już u ponad 16 tysięcy. Ponieważ daje ona niespecyficzne objawy, chorych może być

znacznie więcej. Na odkleszczowe
zapalenie mózgu zapada średnio
250 osób rocznie. Choroba może
skończyć się śmiercią chorego i
chociaż nie dzieje się to często,
nie można jej bagatelizować, bo
powikłania (niedowłady, porażenia, zanik mięśni) rzutują czasem
na resztę życia. Wiele osób wierzy, że kleszcz nie narobił im szkody, bo na skórze nie pojawił się
wspomniany charakterystyczny
rumień (okrągłe zaczerwienienie,
blade w środku). Tymczasem to
objaw typowy jedynie dla zakażenia boreliozą, a i tak występuje
tylko u części chorych: ocenia się,
że aż 40-70% chorych na boreliozę nie ma rumienia.

Ważny jest czas
Jeśli zauważymy, że wpił się w
nas kleszcz, powinniśmy się go jak
najszybciej pozbyć. Jeśli usuniemy
intruza do 12 godzin od wpicia,
ryzyko zakażenia przenoszonymi
przez niego chorobami jest stosunkowo niewielkie. Trzeba pamiętać, by przy pozbywaniu się
kleszcza nie uszkodzić jego tzw.
idiosomy (część ciała, na którą
składają się segmenty z odnóżami
krocznymi i tylne segmenty, bez
odnóży) i nie sprowokować go do
wymiotów. Ograniczamy w ten
sposób ryzyko dostania się do naszego organizmu chorobotwórczych drobnoustrojów. Występujący w pierwszych 1-2 dniach

niewielki odczyn w miejscu ukłucia kleszcza nie jest oznaką choroby, tylko miejscowej reakcji
alergicznej, zapalnej na kleszcza.
Jeżeli jednak po kilku dniach (nie
wcześniej niż 3-5) pojawia się wyraźny rumień, który powiększa
się i osiąga średnicę pięciu centymetrów lub więcej, to jest to charakterystyczny rumień wędrujący
występujący w boreliozie. I jest
to informacja, że bakterie Borrelia dostały się do organizmu. Jeśli
wystąpi rumień, to można powiedzieć, że mamy szczęście, ponieważ wiemy o chorobie i możemy
szybko zacząć ją leczyć. Wystąpienie rumienia upoważnia lekarza
do rozpoznania boreliozy i obliguje do wdrożenia natychmiastowego leczenia antybiotykiem,
bez wykonywania dodatkowych
badań. Leczenie tej wczesnej postaci boreliozy jest w ponad 90proc. skuteczne i prowadzi do
całkowitego wyleczenia choroby.
Kiedy rumień wystąpi ważne jest,
żeby jak najszybciej udać się do
lekarza. W kilkunastu procentach
(mówi się o 15-20) rumień nie występuje i wówczas wykrycie boreliozy nie jest łatwe. Jeśli wystąpią
inne objawy wczesnej boreliozy
np. bóle mięśni i stawów, stan gorączkowy, czasem powiększenie
węzłów chłonnych, a pacjent podpowie lekarzowi, że był ukąszony
przez kleszcza, to lekarz wykonuje badanie przeciwciał przeciw
boreliozie, by potwierdzić czy te
objawy faktycznie są wywołane
zakażeniem krętkiem Borrelia.
Badanie jest dwustopniowe. W
pierwszym etapie wykonujemy
test ELisa, który, w przypadku
wyniku dodatniego, potwierdzamy testem Western Blot. W
przypadku potwierdzenia, trzeba
rozpocząć leczenie odpowiednim
antybiotykiem, które trwa od 2 do
4 tygodni, w zależności od postaci
choroby i wieku pacjenta

Jak usunąć kleszcza?
Kleszcza należy usunąć chwytając go i pociągając płynnym ruchem w górę, bez obracania. Nie
smarujemy kleszcza tłuszczem
ani spirytusem. Odkażamy ranę
po ukąszeniu kleszcza dopiero wtedy, gdy go usuniemy. Nie
wcześniej, ponieważ podrażnienie kleszcza może spowodować u
niego odruch wymiotny, który powoduje, że bakterie z kleszcza dostają się do naszego organizmu.
Jeśli po usunięciu kleszcza widzimy, że pozostał tam np. fragment
odnóża, to można go usunąć igłą
albo pozostawić w skórze, bo udowodniono, że pozostawienie fragmentu odnóża w żaden sposób
nie zwiększa ryzyka przeniesienia
chorób od kleszczowych. Kleszcza
nie należy wykręcać, gdyż grozi
to ukręceniem i pozostawieniem

części jego aparatu gębowego w
ciele. Do usunięcia można użyć
pincety, ale na rynku dostępne
są specjalne przyrządy - szczypce, lasso, pompka czy „kleszczołapki”. Dla osób niemających doświadczenia w usuwaniu kleszczy
najlepsza będzie działająca na
zasadzie podciśnienia pompka
lub urządzenie do wymrażania
z dołączonymi narzędziami do
usunięcia pajęczaka. Zamrażanie
jest dobrą alternatywą, ponieważ natychmiastowo blokowane
jest zwrócenie treści pokarmowej
wraz ze śliną kleszcza. Za pomocą
takich narzędzi łatwo wyciągnąć
zarówno postać dorosłą, jak i larwę czy nimfę. Przyrządy tego typu
mogą być stosowane na owłosionych częściach ciała. Przed przystąpieniem do usuwania należy
przygotować sobie niewielkie naczynie z alkoholem. Wystarczy tu
zwykły alkohol 40 proc., w którym
zanurzamy kleszcza od razu po
wyjęciu. Po około 40 sekundach
będzie martwy, samo zgniecenie
kleszcza może być tylko pozornym jego unicestwieniem. Na
koniec warto sprawdzić, np. z pomocą szkła powiększającego, czy
pasożyt został usunięty w całości.
Jeśli w miejscu ugryzienia widoczne są czarne punkciki, należy jak
najszybciej skorzystać z pomocy
lekarza.

Niepokojące objawy
Wśród charakterystycznych objawów, które mogą sugerować
pojawienie się boreliozy to poza
oczywiście rumieniem, występują ogólne zwane grypowymi takie
jak gorączka, bóle mięśni.
W przypadku neuroboreliozy występują objawy związane z
układem nerwowym – bóle głowy, wymioty, sztywności karku
lub zapalenie tzw. korzonków,
czyli ostre bóle w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Nieleczona
borelioza może przejść w postać
późną, dającą objawy zarówno
z układu nerwowego, skóry lub
stawów. Wówczas możemy mieć
do czynienia np. z przewlekłymi,
nawracającymi zapaleniami stawów. Taka postać jest trudna do
zdiagnozowania, ponieważ dolegliwości stawowe mogą być wywołane innymi chorobami niż boreliozą. Borelioza jeśli długo trwa
i uszkodziła już pewne struktury
stawów, to nawet jeśli usuniemy
bakterie z organizmu, to szkody
jakie uczyniła w stawach już pozostaną i będą dawać dolegliwości.
Dlatego lepiej zachować rozwagę
i unikać niechcianego towarzysza
wypoczynku.

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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Jaster. Tajemnica Hela

16 lipca Muzeum Dulag 121
i warszawski oddział Instytutu
Pamięci Narodowej zapraszają
na pierwsze w Pruszkowie spotkanie z cyklu Przystanek Historia

w Muzeum Dulag 121. W ramach
spotkania w Muzeum Dulag 121
(ul. 3 Maja 8A, Pruszków) w godz.
11.00, 12.10, 13.20 oraz 14.30 odbędą się bezpłatne pokazy filmu

reklama

Zapraszamy
NA KORTY TENISOWE!
Zapisy dzieci do nauki gry - tel. 501 135 724
Rezerwacja kortów - tel. 882 567 027
(po godz.16 - tel. 22 723 75 44)

Jaster. Tajemnica Hela. Dokument
przedstawia historię żołnierza Armii Krajowej, którego skomplikowane i tragiczne losy wojenne do
dziś stanowią niewyjaśnioną do
końca zagadkę.
Jaster. Tajemnica Hela to film
dokumentalny opowiadający historię żołnierza Armii Krajowej,
Stanisława Jastera, ps. Hel, który
na skutek nieszczęśliwego, i nie
do końca wyjaśnionego splotu
okoliczności, latem 1943 roku,
został posądzony przez swoich
towarzyszy broni o kolaborację
z Niemcami. Już w lipcu tego samego roku Jaster został stracony
bez przeprowadzenia rzetelnej
sprawy sądowej. Jego narzeczona Danuta Leśniewska (później
Sławińska), pełniąca w 1944-1945
funkcję sanitariuszki i tłumaczki w
obozie Dulag 121 w Pruszkowie,
zrozpaczona po śmierci Jastera,
przechowywała przez całe swoje
życie pamiątki z nim związane.
Zachowała się przede wszystkim
klisza z filmem, na której można
zobaczyć ich wspólne, radosne
chwile, którymi cieszyli się tuż
przed tragicznymi wydarzeniami.
Danuta Sławińska nigdy nie
dowiedziała się, jak zginął jej ukochany i gdzie został pochowany.
Film podejmuje również problem
tego, jak ukazywano postać Jastera już po wojnie, kiedy to pojawiały się książki, w których przedstawiano go jako zdrajcę. Spotykało
się to z głosami oburzenia. Takim
oskarżeniom sprzeciwił się m.in.

mat. Muzeum Dulag 121

Przystanek Historia zawita do Pruszkowa

współuciekinier Jastera z obozu
Auschwitz, Kazimierz Piechowski.
Niestety nie udało się odnaleźć
wojennych dokumentów procesowych, które mogłyby pośmiertnie oczyścić Jastera z zarzutów i
przywrócić mu dobre imię. Z tego
powodu próbę jego rehabilitacji
podjęli twórcy filmu.

Film został wyprodukowany w
2014 roku. Twórcami scenariusza
i reżyserami są Małgorzata Walczak i Marek Tomasz Pawłowski.
Czas trwania filmu: 59 minut. Serdecznie zapraszamy.

Muzeum Dulag 121

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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W MIEŚCIE?

Zabawa w zielone

Śladami Wielkiej Wojny
Spacer historyczny po Pruszkowie
Jakie piętno odcisnął na Pruszkowie wielki konflikt, który ogarnął
Europę w 1914 r.? Czy zniszczenia
wojenne były jedyną katastrofą,
która nawiedziła Pruszków w tym

czasie? Jaki był stosunek mieszkańców do toczących się walk?
Jak polityka walczących mocarstw
wpłynęła na dalszy rozwój Pruszkowa? W trakcie spaceru postaramy się znaleźć odpowiedzi na
te i inne pytania, i zrozumieć, jaki
wpływ miała I wojna światowa na
historię Pruszkowa.
W 1914 r., gdy wybuchła I wojna światowa, zwana przez ówczesnych Wielką Wojną, Pruszków był
prężnie rozwijającą się podwarszawską miejscowością, tętniącą
fabrycznym życiem, ale bez praw
miejskich. Dwa lata później, gdy
owe prawa otrzymał, był tylko
cieniem dawnej chwały, wyludniony, pełen gruzów i zniszczeń.
To nie jedyny paradoks będący
wynikiem starcia zaborców, walki, bez której Polska nie wróciłaby
na mapę świata. Jednak wcześniej
musiała zapłacić cenę za tę wolność. Pruszków zapłacił.

fot. Shutterstock

Muzeum Dulag 121 zaprasza
na drugi w tym roku pruszkowski
spacer historyczny, który poprowadzi Jacek Zegarłowicz – pracownik Muzeum Dulag 121.

Spędzasz lato w mieście?
Pamiętaj o wodzie dla pierzastych
przyjaciół !
chwilę, a naszym skrzydlatym
przyjaciołom pomoże przetrwać
upały! Może się okazać, że pomaganie ptakom to niezła frajda, która dostarczy nam niezapomnianych wrażeń, w postaci
poznania różnych gatunków, jak
i podglądania ich zwyczajów. W
ten sposób zapraszamy naturę
do siebie.
Warto zachęcić sąsiadów
i znajomych, myśląc o tym, że im
więcej osób wystawi wodę, tym
więcej ptaków przeżyje i odwdzięczy się pięknym, porannym śpiewem;) 		

Spacer odbędzie się w niedzielę 23 lipca. Zbiórka o godz.
16. w budynku dworca kolejowego w Pruszkowie. Przewidywany
czas trwania spaceru to 2,5 godziny. Muzeum zaprasza wszystkich
chętnych.

mat. Muzeum Dulag 121

Barbara Lipieta

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

reklama

Baśń będzie jak z bajki
Remont piastowskiego kina
W Baśni ruszyły prace remontowe, w ramach których sala kinowa zyska dodatkowe fotele, zaś w
hollu powstanie nowe pomieszczenie kasy. Ponadto remont
obejmie urządzenia klimatyzacyjne.
Modernizacja jest możliwa
dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej oraz z Urzędu Miejskiego.

fot. MOK Piastów

Lubimy dokarmiać ptaki zimą,
ale nie zawsze pamiętamy, aby
latem umożliwić im dostęp do
wody. Ptaki podobnie jak ludzie
potrzebują wody, dzięki której
gaszą pragnienie, ale też dbają o
higienę piór. Poidełko dla ptaków
jest idealnym rozwiązaniem.
Jak je zrobić? To banalnie proste! Potrzebujemy płaskie, płytkie
naczynie (podstawka pod doniczkę) na środek kładziemy kamień
i poidełko dla ptaków gotowe.
Szukamy odpowiedniego
miejsca na balkonie lub w ogrodzie. Stanowisko musi być zacienione i bezpieczne , aby koty
nie zagroziły życiu kąpiącym się
ptakom. Pamiętamy o regularnej wymianie wody, zajmie nam

Kino będzie nieczynne do
31.08.2017 r. Seanse filmowe powrócą wraz z początkiem września 2017 r.
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Przed nami trudny sezon Lato w mieście

Zespół PKS PIASTOVII kobiet
już 19 lipca zacznie przygotowania
do II-ligowych zmagań, które rozpoczną się w pierwszy weekend
września br. Zarządowi udało się
zatrzymać w klubie doświadczonego szkoleniowca Jacka Sękowskiego, który mimo propozycji z
innych warszawskich zespołów,
pozostał w Piastowie. Także
dziewczyny z królową strzelczyń z
ubiegłego sezonu Beatą Cabaj na
czele, mimo intratnych propozycji
przejścia do innych drużyn postanowiły grac dalej dla barw Piasto-

wa. Liga będzie bardzo mocna,
gdyż pojawił się w niej spadkowicz z I ligi KS Raszyn oraz groźni
Beniaminkowie AP Suwałki, Stomilanki Olsztyn, Pogoń Zdlińska
Wola i Wilga Garwolin. Zarząd
planuje kilka wzmocnień kadrowych. Na pewno w drużynie z Piastowa zagrają Katarzyna Janiec z
Pelikana Łowicz oraz Anna Goś z
Widoku Lublin. Pozostałe transfery aktualnie objęte są tajemnica i
dopinane są przez włodarzy klubu, którzy liczą na pomoc finansową obiecaną z Urzędu Miasta oraz
głównego sponsora ZAP Sznajder
Batterien S.A. W miesiącu sierpniu zaplanowane są również dwa
sparingi z zespołami z IV ligi 20.08
z AKS Zły Warszawa oraz 27.08 z
WAP Warszawa.
Także młode zawodniczki z
Akademii Piłkarskiej z sukcesami zakończyły wiosenny sezon.
Nasze piłkarki Natalia Górska,
Wiktoria Podgórna oraz Julia

Tchórzewska zostały wybrane najlepszymi sportsmenkami z grona
szkół podstawowych Piastowa,
a Oliwia Grochalska i Ola Pękala dostąpiły zaszczytu udziału w
konsultacji kadry Mazowsza U-13.
Obie grupy wiekowe U-16 oraz
U-13 awansowały do rozgrywek w
Ekstralidze Juniorek oraz Ekstralidze Młodziczek i pod okiem trójki
trenerskiej Andrzeja Kołodzieja,
Katarzyny Janiec i Mai Zambrzyckiej rywalizować będą z najsilniejszymi zespołami z naszego regionu jak Praga Warszawa, Ząbkovia
Ząbki KS Piaseczno, Czwórka Radom czy Jantar Ostrołęka. Dlatego też klub z pomocą rodziców
ufundował młodym piłkarkom 10
dniowy pobyt na obozie treningowym na nowoczesnych obiektach
sportowych w Mielniku nad Bugiem, gdzie młodzież pod okiem
trenerów przygotowywać się będzie do jesiennych rozgrywek.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Shutterstock

Nie będzie łatwo w II-ligowych zmaganiach piłki nożnej
kobiet w sezonie 2017 / 2018.

14 lipca, w piątek, na obiektach Piastowskiego Towarzystwa
Tenisa i Bocce kończy się pierwsza część akcji Wakacje w mieście
- 2017, organizowanej z myślą o
młodych mieszkańcach Piastowa.
Uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać z kortów tenisowych, torów do gry w bocce oraz sprzętu
sportowego.
Na drugą część tej akcji zapraszamy w ostatnim tygodniu
wakacji.
Leszek Grabarczyk

reklama

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