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 W niedzielę 10 kwietnia ob-
chodziliśmy w Piastowie Dzień 
Pamięci dedykowany ofiarom 
zbrodni katyńskiej i katastrofy 
smoleńskiej.  

25 i 26 marca na terenie Piasto-
wa odbyła się akcja wiosennego 
sprzątania z udziałem pracow-
ników Urzędu Miejskiego oraz 
mieszkańców miasta.

Zespół Orliczek Piastovii tuż 
przed rozpoczęciem rozgrywek 
ligowych dobrze zaprezentował 
się w Pucharze Tymbarku. 

Mamy ogromne szczęście, że 
rośliny takie, jak różanecz-
niki i  azalie czują się dobrze 
w polskich ogrodach. To ro-
śliny wiosny, które oczarowu-
ją nas burzą kwiatów w prze-
różnych kolorach.

Prawda, pamięć, 
modlitwa…

Marcowe sprzątanie 
miasta - są efekty!

Cenne zwycięstwo 
na początek sezonu

Piastów okiem zielarki

Roślinni arystokraci

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

Czytaj - dodatek historyczny

Czytaj - str. 2

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 12

Czytaj - str. 11

cza i  Urzędu Miejskiego przy 
ul.11 Listopada.

Organizatorzy Dni Piastowa 
2022 zadbali o bogaty i różno-
rodny program. Znajdzie się 
w  nim wiele atrakcji dla dzieci 
i  dorosłych, w tym m.in. kon-
certy, turnieje sportowe, gry 
miejskie, pokazy, kiermasze, 
animacje, czy też ulubione przez 
najmłodszych mieszkańców, 
„dmuchańce”.

W imieniu organizatorów 
i jako patroni medialni wyda-
rzenia, serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców nasze-
go miasta, jaki i okolic do wspól-
nego świętowania. Szczegółowy 
program obchodów tegorocz-
nych Dni Piastowa dostępny jest 
na stronie 9.

Piastowa mogą w tym roku po-
wrócić do miejskiego kalenda-
rza na swoje właściwe miejsce. 
Tegoroczne obchody potrwają 
od 1 do 3 maja. Podobnie jak 

Pandemia na szczęście od-
chodzi już powoli w niepamięć 
i nie zagraża organizacji więk-
szych imprez sportowych, jak i 
rozrywkowych. Dzięki temu Dni 

poprzednio, główne atrakcje 
zlokalizowane będą w okolicy 
parkingu pomiędzy budynka-
mi Miejskiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji, Liceum Mickiewi-

Dni Piastowa 2022

reklama

Po dwóch latach miejski jubileusz w końcu odbędzie 
się w  tradycyjnym, majowym terminie. Największym 
wydarzeniem całych obchodów Dni Piastowa mają być 
koncerty znanych i cenionych gwiazd polskiej estrady. Na 
scenie pojawi się m.in. Stachursky i zespół Kombii. 
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fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

DNI
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2022
Kasztanowiec to cenna roślina 
lecznicza. W medycynie tradycyj-
nej stosuje się jego korę, kwiaty, 
owoce, nasiona, liście i młode 
gałązki. Przybliżamy właściwości 
niezwykłego drzewa, zwanego 
potocznie „kasztanem”.
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Udział w akcji wzięli miesz-
kańcy i radni miasta, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, przed-
szkolaki ze swoimi wycho-
wawcami oraz uczniowie i na-
uczyciele piastowskich szkół.

Sprzątano okolice swoich do-
mostw, skwery i tereny zielone, 
chodniki oraz pasy zieleni wzdłuż 
dróg. Dzieci i młodzież sprzątała 
wybrane tereny wokół swoich 
placówek oświatowych i w naj-
bliższej okolicy. W akcji wziął 
udział również nowy właściciel 
terenu b. hipermarketu Tesco. 
Dziękujemy!

Dziękujemy także firmie Part-

ner Dariusz Apelski, która wspar-
ła akcję wiosennego sprzątania 
Piastowa przekazując worki i rę-
kawiczki oraz gadżety dla dzieci, 
a po zakończonych porządkach 
bezpłatnie odebrała uprzątnięte 
odpady. Zebrano ponad 2 tony 
śmieci w kilkuset workach!

25 i 26 marca na terenie Piastowa odbyła się akcja 
wiosennego sprzątania.

Marcowe sprzątanie miasta

źródło: Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie
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fot. Urząd Miejski w Piastowie

 Na Wielkanoc wszystkim 
naszym Czytelnikom, Współ-
pracownikom i Przyjaciołom 
życzymy dużo zdrowia, słońca, 
spokoju oraz szeroko rozumia-
nej pogody ducha! Mamy na-
dzieję, że ten czas będzie okazją 

do  wielu radosnych chwil spę-
dzonych w gronie najbliższych.

redakcja@czaspiastowa.pl

Redakcja Czasu Piastowa
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół

Jerzy Derlatka oraz pracownicy miejskiego ośrodka sportu i rekreacji

Pełnych radości, pokoju 
Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
życzy Państwu 

Zarząd Piastowskiego Towarzystwa 
Tenisowego i Bocce



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia

3www.czaspiastowa.pl

reklama

reklama

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

Agata Korczak
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Niech wspomnienie pierwszej

Wielkanocy przypomina nam, 

że życie nigdy się nie kończy...
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Rozpoczęta 
24 lutego agresja Rosji na Ukra-
inę trwa i jest coraz brutalniej-
sza. Mordowani są mieszkańcy 
okupowanych miast, skala do-
konywanych zbrodni przeraża. 
Liczba uchodźców wojennych 
szukających schronienia w na-
szym kraju przekroczyła już 2,5 
mln. To wielkie wyzwanie...

Grzegorz Szuplewski: Każ-
dego dnia dochodzą do nas 
dramatyczne doniesienia 
z  Ukrainy. Wielkie współczu-
cie dla cierpiących mieszkań-
ców tego kraju i jednoznaczne 
potępienie dla agresora to 
nasza solidarna postawa wo-
bec dramatycznych wydarzeń 
w Ukrainie. W wielu miejscach 
w Polsce znaleźli bezpieczne 
schronienie ukraińscy uchodź-
cy wojenni. Także w naszym 
mieście. Takich osób jest u nas 
już ponad pół tysiąca, głównie 
kobiet z dziećmi. Dzięki otwar-
tości i życzliwości mieszkańców 
Piastowa znaleźli bezpiecz-
ne miejsce do zamieszkania 
w  ich domach i  mieszkaniach. 
Takich rodzin, które przyjęły 
uchodźców pod swój dach jest 
kilkadziesiąt, wszystkim nale-
ży się podziękowanie i  uzna-
nie za tę postawę solidarności 
i  współczucia. W  zakresie po-
mocy instytucjonalnej ze stro-
ny samorządu naszego miasta 
chciałbym poinformować, że 
zarówno pracownicy Urzędu 
Miejskiego jak i innych instytu-
cji takich jak Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Centrum 
Usług Oświatowych, szkół 
i  przedszkoli, Świetlicy Dom 
Jana Pawła II, SPZOZ Piastun 
i Miejskiego Ośrodka Kultury 
świadczą każdego dnia pomoc 
w zakresie prawno-admini-
stracyjnym, doradczym i infor-
macyjnym oraz pomocowo-
-finansowym. Wszelkie prace 
koordynowane są w ramach 
specjalnego zespołu miejskie-

go powołanego 28 lutego, 
który spotyka się regularnie 
na spotkaniach roboczych. 
Nieocenioną pomoc świadczą 
wolontariusze, w tym gronie 
harcerze z piastowskiego hufca 
i  charytatywne grupy parafial-
ne. Chciałbym poinformować, 
że liczba dzieci ukraińskich, 
które uczęszczają do naszych 
publicznych placówek szkol-
nych i przedszkolnych w  dru-
gim tygodniu kwietnia prze-
kroczyła 180, a w placówkach 
niepublicznych zbliża się do 30. 
Przez trzy tygodnie pracowni-
cy Urzędu Miejskiego nadali 
uchodźcom z Ukrainy już blisko 
500 numerów PESEL, w tym 
kilkadziesiąt osobom mieszka-
jącym w sąsiednich miejsco-
wościach. Od ponad miesiąca 
codziennie dostępna jest usłu-
ga informacyjno-doradcza ob-
sługiwana przez pracowników 
UM z wykorzystaniem specjal-
nie w tym celu uruchomionej 
linii telefonicznej. Stale aktuali-
zowana jest także zakładka na 
stronie internetowej miasta, 
gdzie publikowane są wiado-
mości i komunikaty w języku 
polskim i ukraińskim. Wszyst-
kim zaangażowanym w wielkie 
dzieło pomocy i wsparcia dla 
uchodźców pragnę serdecznie 
podziękować.

CP: Biorąc pod uwagę roz-
wój sytuacji można spodziewać 
się, że akcja pomocy uchodź-
com nie skończy się szybko. 
Co  nowego należałoby przed-
sięwziąć w tym zakresie?

GS: Organizując zespół ds. 
koordynacji pomocy w skali na-
szego miasta od początku brali-
śmy pod uwagę różne warianty 
rozwoju sytuacji. Także ten, że 
potrzebna będzie długotrwała 
działalność w tym zakresie – 
organizacja pomocy zarówno 
uchodźcom jak i osobom, które 
udzieliły im gościny. Pamiętaj-
my jednak, że samorząd gmin-

ny może podejmować tylko ta-
kie działania, na które zezwala 
prawo. Dobrze więc, że osoby 
goszczące u siebie uchodź-
ców mogą uzyskać finansowe 
wsparcie, tzw. „40+” i zachę-
camy do skorzystania z tej 
możliwości bo są na to środki, 
a procedura jest stosunkowo 
prosta. Cieszę się, że złożonych 
zostało już około pięćdziesięciu 
wniosków w tej sprawie. Z ko-
lei ubieganie się przez uchodź-
ców o przyznanie świadczeń 
wymaga uzyskania przez nich 
wcześniej wspomnianego nu-
meru Pesel. W celu sprawnej 
obsługi w sytuacji dużego za-
interesowania tą usługą zde-
cydowaliśmy o uruchomieniu 
dwóch dedykowanych dla niej 
stanowisk i przydzielania zain-
teresowanym kolejnych nume-
rów porządkujących kolejność 
obsługi. Dzięki temu uniknęli-
śmy długich kolejek interesan-
tów i sytuacji, w której z po-
wodu dużego zainteresowania 
nadawaniem numerów PESEL 
uchodźcom utrudniony do-
stęp do standardowej obsługi 
mają mieszkańcy Piastowa. Nie 
chcieliśmy do tego dopuścić 
i to się udało. Potrzebne będzie 
wkrótce także kolejne działanie 
koordynowane z poziomu sa-
morządowego mające na celu 
organizację rezerw żywności, 
leków, środków higienicznych 
i  innych podstawowych do ży-
cia produktów. Akcja dotych-
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czasowych społecznych działań 
w  tym zakresie wymaga już 
teraz wzmocnienia i nad tym 
obecnie skupiamy uwagę. Sy-
tuacja wymagać będzie niedłu-
go także zwiększenia szeregów 
wolontariuszy i o to już teraz 
apeluję. Jeśli ktoś chciałby włą-
czyć się do tej szlachetnej dzia-
łalności będzie z pewnością 
miał taką możliwość. Deklara-
cję współpracy można zgłaszać 
w Urzędzie Miejskim osobiście 
lub telefonicznie korzystając 
z numeru informacyjnego: 608 
738 283.

 CP: Akcja marcowego 
sprzątania Piastowa przyniosła 
wymierny efekt - kilkaset wor-
ków zebranych śmieci o łącznej 
masie ponad dwóch ton. Czy 
tego Pan oczekiwał?

GS: Oceniając tę akcję trze-
ba zwrócić uwagę na to, co naj-
ważniejsze. A więc właśnie o te 
dwie tony śmieci, które zniknę-
ły z naszej przestrzeni i o zaan-
gażowanie mieszkańców i part-
nerów naszej akcji. Nawet jeśli 
sceptycy i dyżurni malkontenci 
będą tradycyjnie twierdzić, że 
po co ta akcja, dlaczego anga-
żuje się uczniów naszych szkół, 
że są od tego „służby” (taki 
komentarz został wygłoszony 
m.in. w jednej ze szkół, której 
uczniowie - notabene - uczest-
niczyli w akcji z dużym zaanga-
żowaniem) to właśnie potwier-
dza wartość takiego działania. 
Po pierwsze - poświęcając 

odrobinę wolnego czasu nawet 
te symboliczne pół godziny, do 
czego namawialiśmy, czynimy 
coś dobrego dla naszej wspól-
noty mieszkańców, dla naszego 
miasta - a zawsze warto to ro-
bić. Po drugie - zamiast ciągle 
narzekać możemy niewielkim 
wysiłkiem uczynić coś konkret-
nego. Po trzecie wreszcie - nie 
oglądając się na owe „służby” 
możemy zadbać o swoje najbliż-
sze otoczenie, a przez to trochę 
inaczej spojrzeć na naszą wspól-
ną przestrzeń, w której żyjemy 
na codzień. Czy to źle? Przecież 
tak właśnie, poprzez współpra-
cę nawet w niewielkiej skali, 
buduje się jakość wspólnoty 
mieszkańców, naszego miasta. 
Chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy poświęcili choćby 
pół godziny swojego czasu na 
dołączenie do tej akcji. A ta-
kich osób było całkiem sporo! 
Dziękuję też wspierającej nas 
firmie Dariusz Apelski Partner, 
która odebrała te kilkaset wor-
ków ze śmieciami, a na codzień  
odbiera odpady z naszych do-
mów i  mieszkań. Podziękowa-
nia kieruję też w stronę nowego 
właściciela nieruchomości, na 
której do niedawna prowadził 
działalność handlową hipermar-
ket Tesco. Wiemy jak jeszcze kil-
ka dni temu wyglądał ten teren, 
a jak wygląda dziś. I o to także 
chodziło w tej akcji. Jeszcze raz 
wszystkim dziękuję!

reklama
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SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

ZAPRASZAMY
CZYNNE:

PON-PT: 9.00-17.00  
SOBOTA: 9.00-13.00 

tel: 572 338 308

NAPRAWA KOSIAREK

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

• FRYZJERSTWO 
  DAMSKO-MĘSKIE

• KOSMETYKA

• PIELĘGNACJA PAZNOKCI

• MANICURE HYBRYDOWY

• JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

22 723 59 30

Piastów, ul. Dworcowa 27

malgorzata.com.pl

/malgorzatasalon
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Historyczne biegi 
Piastowa

Podobnie jak w przypadku 
wszystkich dotychczasowych 
biegów historycznych, na Bieg 
Katyński zgłosiła się niezwy-
kle liczna grupa sportowców 
w każdym wieku. 

Po hymnie i historycznym 
wprowadzeniu Burmistrza Grze-
gorza Szuplewskiego, na trasę 
ruszyli najpierw młodsi biegacze, 
a niecałą godzinę później dorośli 
uczestnicy rywalizacji biegowej. 
Oba biegi przeprowadzono na 
tym samym dystansie 1940 me-
trów.

Na podium biegu dzieci młod-
szych (U-13)

Dziewczynki:

1. Anastazja Kalisz
2. Julia Kowalska-Paszko
3. Amelia Ślusarczyk

Chłopcy:

1. Paweł Zień
2. Dominik Wojdak
3. Marcel Zagólski

Na podium biegu dzieci star-
szych (U-17)

Dziewczynki:

1. Hanna Błuś
2. Wiktoria Mieczkowska
3. Barbara Kruk

Chłopcy:

1. Stanisław Rama
2. Cyryl Łuczyński
3. Hubert Łada

Na podium biegi OPEN

Kobiety:

1. Anna Ślusarczyk
2. Małgorzata Rędzińska
3. Agnieszka Brogowicz-Stępniewska

Mężczyźni:

1. Paweł Krochmal
2. Piotr Kleczewski
3. Arkadiusz Pajdosz

Wszystkim startującym i ki-
bicom serdecznie dziękujemy za 
udział w wydarzeniu. Zaprasza-
my do startu w kolejnych wyda-
rzeniach w ramach Grand Prix 
Piastowskich Biegów Historycz-
nych. 

Najbliższy bieg odbędzie się 
jeszcze w tym samym miesią-
cu: 24 kwietnia wystartuje Bieg 
Chrztu Polskiego na dystansie 
966 m. Kolejne wydarzenie z cyklu 
upamiętni uchwalenie pierwszej 
w Europie, a drugiej na świecie 
konstytucji. Na Bieg Konstytucji 
3 Maja zapraszamy 1 maja (godz. 
10 rano). 

Dodatkowe informacje, pełne 
kalendarium oraz zapisy znaj-
dziecie na stronie: 

www.mosir.piastow.pl 

Do zobaczenia!

VI edycja Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych nabiera tempa. 
Za nami już dwa wydarzenia z tego popularnego sportowego cyklu: 27 marca 
odbył się Bieg Polskiego Państwa Podziemnego, a 10 kwietnia - Bieg Katyński. 
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Guziki
(Pamięci kapitana Edwarda Herberta)

Tylko guziki nieugięte 
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 
z głębin wychodzą na powierzchnię 
jedyny pomnik na ich grobie 

są aby świadczyć Bóg policzy 
i ulituje się nad nimi 
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem 
kiedy są lepką cząstką ziemi 

przeleciał ptak przepływa obłok 
upada liść kiełkuje ślaz 
i cisza jest na wysokościach 
i dymi mgłą katyński las 

tylko guziki nieugięte 
potężny głos zamilkłych chórów 
tylko guziki nieugięte 
guziki z płaszczy i mundurów
 
Zbigniew Herbert

Zbrodnia katyńska. Prawda i pamięć

 Blisko 80 lat temu, 13 kwietnia 1943 radio niemieckie podało komunikat z frontu 
o odnalezieniu masowego grobu polskich oficerów w lesie zwanym „Kozie Góry” 
koło Katynia na terenie ZSRR. Wszystkie ofiary miały przestrzelone czaszki, wielu 
z zamordowanych miało przed śmiercią skrępowane ręce. Stało się jasne, że w zna-
lezionych dołach śmierci spoczywają ci, których bezskutecznie poszukiwano od nie-
mal dwóch lat w związku z formowaniem armii polskiej pod dowództwem gen. Wła-
dysława Andersa - oficerowie wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 
1939 roku. Realizując postanowienia zawartego 23 sierpnia 1939 roku wymierzone-
go przeciwko Polsce porozumienia Niemiec i ZSRR, nazwanego potem „paktem Rib-
bentrop-Mołotow”, wojska sowieckie wkroczyły na tereny wschodnie II RP 17 wrze-
śnia 1939 roku. Od szesnastu dni trwała już wojna obronna Polski zaatakowanej 
przez Niemcy. W archiwach Instytutu Hoovera znajdują się dokumenty z września 
1939 roku, w których Niemcy domagają się od ZSRR wkroczenia do Polski zgodnie 
z umową moskiewską z 23 sierpnia. Już po wkroczeniu do Polski obu agresorów ich 
zbrodnicza współpraca zacieśniła się. W końcu września doszło do kolejnego spotka-
nia w Moskwie, gdzie obaj przyszli okupanci dokonali podziału zagarniętego polskiego 
terytorium. Zbrodnicza współpraca nabrała teraz nowego dramatycznego wymiaru...
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 Po podpisaniu w Moskwie 28 września 1939 roku niemiec-
ko–radzieckiego traktatu o granicach i przyjaźni doszło do serii 
spotkań wysokich przedstawicieli politycznych obu agresorów. 
Celem narad była koordynacja metod unicestwienia polskich 
elit oraz zwalczania ruchu oporu, który właśnie powstawał 
w okupowanej Polsce. Najważniejsze decyzje w sprawie pla-
nowanych zbrodni o charakterze ludobójstwa zostały podjęte 
na początku marca 1940 roku w Zakopanem. Wówczas zapa-
dły ustalenia, których finałem była zbrodnia katyńska, czy też 
przeprowadzona przez Niemców tzw. akcja AB, polegająca 
na wymordowaniu polskiej inteligencji, którą przeprowadzili 
na terytorium Generalnego Gubernatorstwa między majem 
a lipcem 1940 roku. Niemiecka akcja AB została dzięki tej kon-
ferencji skoordynowana z radziecką akcją rozstrzeliwania jeń-
ców w Katyniu, Twerze i Charkowie oraz więźniów w Bykowni 
i Kuropatach pod Mińskiem. Rozkaz zamordowania ponad 
22 tysięcy polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach 
NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych miej-
scach przygotowany  przez Ł. Berię podpisany został 5 mar-
ca 1940 roku. O tragicznym losie Polaków zadecydowali Józef 
Stalin i ścisłe kierownictwo państwa sowieckiego: Woroszy-
łow, Mołotow, Mikojan, Kalinin i Kaganowicz. Zbrodnicza akcja 
rozpoczęła się 3 kwietnia tego roku

 Wkrótce po ujawnieniu światu masowych grobów Niemcy podjęli na 
szeroką skalę działania propagandowe informując na bieżąco o swoich 
ustaleniach, publikując kolejne dowody zbrodni z 1940 roku i znalezio-
ne dokumenty. Podawali też kolejne nazwiska zamordowanych ofice-
rów. Próbowali w ten sposób także odwrócić uwagę od swoich zbrodni 
dokonywanych w tym czasie w Warszawie w związku z likwidacją get-
ta i eksterminacją ludności Żydowskiej w obozach zagłady. W ramach 
nagłośnienia sprawy katyńskiej zorganizowali wizytację miejsca zbrod-
ni w lesie katyńskim, gdzie podjęli w tym czasie prace ekshumacyjne. 
Skład delegacji był międzynarodowy, na czym Niemcom szczególnie 
zależało: byli Polacy, w tym osoby upoważnione przez władze państwa 
podziemnego, amerykańscy i brytyjscy oficerowie będący niemieckim 
jeńcami wojennymi oraz lekarze specjaliści m.in. z Bułgarii, Rumunii, 
Czechosłowacji, Chorwacji, Węgier, Holandii. Ich wspólne obserwacje 
i ustalenia potwierdzały winę NKWD za popełnienie zbrodni. Uczestni-
czący w tej wizycie polski pisarz Ferdynand Goetel opisał swoje obser-
wacje w książce „Czasy wojny”. 
 Staję na uboczu i usiłuję ogarnąć myślą wszystko, co tu zastałem. 
Mogiły znajdujące się w tym lesie nie były trudne do odnalezienia. Naj-
prostszym wskaźnikiem są przecież posadzone na nich sosenki. Paru-
letnie, niewysokie, jasnozielone oznaczają wyraźnie obszar i granice 
każdej z mogił. Niekiedy biegnie równo z nimi linia grobowej wpadli-
ny. Trupy, choć ułożone w największym porządku w grubej warstwie, 
przysypane są niewielką tylko warstwą ziemi. Robota grabarska jest 
tu zatem wykonana dość powierzchownie, a sposób zakamuflowania 
grobów jest prymitywny i naiwny, boć musiałby minąć dziesiątek lat, 
aby sosny wyrosły i zmieszały się z lasem. Przypominam sobie doku-
menty, oznaki, mundury pozostawione przez zabitych i pojmuję, że 
oprawcom i grabarzom tutejszym przyświecać musiała pewność, iż 
miejsce to długo, długo jeszcze będzie niedostępne dla nikogo, prócz 
zaufanych, swoich ludzi. Jeślibyśmy szukali dowodu, że bolszewicy 
w roku 1940 nie przewidywali wojny z Niemcami, znaleźlibyśmy go 
właśnie tu. Jedyne, co zostaje otwarte, to pytanie, czy mord ów nie 
został popełniony z wiedzą ówczesnych czynników niemieckich. Bez-
karność jego byłaby wtedy i z tej strony zabezpieczona. Tak czy owak 
sprawie tu dokonanej poświęcono minimum troski i trudu, co jest 
tak osłupiające, jak owa kula pojedyncza kula pistoletowa użyta do 
zabicia człowieka, i wystrzelona z tyłu w jego głowę. 
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Strona sowiecka zdemaskowana znalezieniem miejsca zbrod-
ni w lesie katyńskim nie pozostała bierna. Niemal od razu 
podjęte zostały działania mające pierwotnie wprowadzić opi-
nię publiczną w błąd, a potem poprzez kolejne kłamstwa i fał-
szerstwa obarczyć Niemców winą za zbrodnię. Ferdynand Go-
etel wspomina początki kłamstwa katyńskiego z wiosny 1943 
roku. Jakiż ogrom zagadnień zamyka tajemniczy katyński las! 
Radio sowieckie, powiadomione już o wyjeździe naszej dele-
gacji, ujmuje tę sprawę w swoisty sposób, iskrując w świat 
wiadomość, że Niemcy natrafili w pobliżu Smoleńska na sta-
re, archeologiczne wykopaliska, które tłumaczą oszukańczo 
jako groby pomordowanych Polaków. Cyniczne szyderstwo 
miało się częściowo sprawdzić. Katyń i wszyscy w nim pocho-
wani mieli być wyłączeni z biegu historycznych dochodzeń, 
a sprawa ich miała zawisnąć nad nowoczesnym światem jak 
mit. Konstrukcja sowieckiego kłamstwa o zbrodni katyńskiej 
na dobre rozpoczęła się jeszcze w trakcie wojny, gdy po opusz-
czenia okolica Smoleńska przez Niemców, do lasu katyńskiego 
przyjechała komisja kierowana przez prokuratora Burdenkę. 
Podjęte prace ekshumacyjne miały dostarczyć dowodów na 
potwierdzenie winy Niemców za popełnienie zbrodni. Idą-
ce w tym kierunku „ustalenia” komisji nie mogły się obronić 
z  braku rzeczywistych dowodów, co potwierdził ostatecznie 
trybunał norymberski sądzący zbrodniarzy niemieckich. Pod-
jęta wówczas przez jednego z głównych oskarżycieli, prokura-
tora radzieckiego Rudenkę próba obarczenia Niemców winą 
za zbrodnię katyńską, zakończyła się fiaskiem. Władze sowiec-
kie i służby specjalne tego państwa przez wiele kolejnych lat 
nie ustawały w wysiłkach, by prawda o Katyniu nie przebiła się 
do powszechnej świadomości. Ginęli świadkowie, wśród nich 
m.in. uczestnicy międzynarodowej komisji z roku 1943, zastra-
szane były rodziny katyńskie, podejmowane naciski dyploma-
tyczne w celu uniemożliwienia dochodzenia prawdy o zbrod-
ni. Losy pomnika katyńskiego na cmentarzu powązkowskim 
w Warszawie, czy głośna sprawa utrudniania na wszelkie moż-
liwy sposoby postawienia pomnika katyńskiego w Londynie 
w latach siedemdziesiątych XX wieku, to dowody takiego dzia-
łania. Jeszcze w roku 2005 w Parlamencie Europejskim nie wy-
rażono zgody na uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, 

argumentując m.in. tym, że… zbrodni popełnionych na wielką skalę 
jest tak wiele, że mogłoby zabraknąć kartek w kalendarzu. Trafnie 
ocenę rozpowszechniania kłamstwa katyńskiego sformułował wy-
bitny etyk, dominikanin o. Jacek Salij podczas konferencji w Sejmie 
RP 28 września 2006 roku pt. „Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia 
i Golgoty Wschodu”. Zbrodnię katyńską od samego początku usi-
łowano utopić w morzu kłamstwa i oszczerstw. Według świadec-
twa Józefa Czapskiego, sowiecki komendant obozu zwierzał się 
niektórym wywożonym do lasu katyńskiego oficerom, że osobiście 
marzyłby o tym, żeby pojechać tam, gdzie oni pojadą. Na jesieni 
1941 r., kiedy nikt jeszcze nie podejrzewał Sowietów o dokonanie 
tak potwornej zbrodni, władze sowieckie zapewniały przedsta-
wicieli rządu londyńskiego, że wszyscy polscy oficerowie zosta-
li zwolnieni. Sam zaś Stalin podpowiadał, że oni wszyscy uciekli 
zapewne do Mandżurii. Kiedy zaś zbrodnia została ujawniona, 
Sowieci przez kilkadziesiąt lat szli w zaparte i usiłowali winę za 
jej dokonanie zrzucić na Niemców. Niesławne orzeczenie komisji 
profesora Burdenki oraz inicjatywa prokuratora Rudenki podczas 
procesu w Norymberdze, żeby sprawę zbrodni katyńskiej ostatecz-
nie zamknąć kłamliwym oskarżeniem Niemców o jej dokonanie, 
były szczytowymi próbami przewrotnego wykorzystania tych in-
stytucji prawnych, które z samej swojej istoty są przeznaczone do 
ustalania prawdy. (...)
 Bezmiar kłamstwa, przymuszania do milczenia lub do przeina-
czania prawdy o Katyniu, współudział w jej przemilczaniu i przeina-
czaniu, stanowi dodatkowe świadectwo potworności tej zbrodni. 
Dlatego prawda o Katyniu szczególnie domaga się pełnego ujaw-
nienia. Również prawda o antypolskich kampaniach w mediach 
anglosaskich, za pomocą których usiłowano przymusić Polaków 
do milczenia i udawania, że w Katyniu nic specjalnie przerażające-
go się nie stało. Również prawda o sowieckim wykorzystaniu ofiar 
katyńskich przeciwko Polsce, które zaczęło się zerwaniem stosun-
ków dyplomatycznych w kwietniu 1943 r. Brak pełnego i bezwa-
runkowego ujawnienia prawdy o Katyniu oznacza, że wciąż żyjemy 
w świecie, w którym nadal możliwe są tak wielkie zbrodnie i tak 
cyniczne tłumienie prawdy o nich, a nawet instrumentalizowanie 
ich dla jakichś następnych głęboko niegodziwych celów.

Fot. PAP/CAF

Fot. Archiwum IPN
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 W niedzielę 10 kwietnia obchodziliśmy w Piastowie Dzień Pamię-
ci dedykowany ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.  
Tego dnia rano zorganizowany został Bieg Katyński, drugi z  tego-
rocznego cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych. 
Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były na stadionie miejskim, 
a trasa długości 1940 metrów wiodła ulicami naszego miasta. Po 
południu o godz. 18.00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła od-
prawiona została Msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i ka-
tastrofy smoleńskiej, której dwunasta rocznica przypadła właśnie 
tego dnia. Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. odbył się koncert 
pt. „Modlitwa Katyńska” w wykonaniu Zespołu wokalno-aktorskie-
go „Sonanto” dedykowany zamordowanym przez NKWD wiosną 
1940 roku polskim jeńcom wojennym oraz wszystkim, którzy zginę-
li 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie nad lotniskiem w Smoleńsku 
w drodze na uroczystości rocznicowe do Katynia.
 Tego dnia złożone zostały kwiaty pod pamiątkową tablicą i urną 
z ziemią z cmentarzy wojennych w Katyniu, Bykowni, Piatichatkach, 
Miednoje i Kuropatach w kościele  pw. Św. Michała Archanioła oraz 
przy kamieniu i Dębie Pamięci ostatniego przed wojną komendan-
ta policji w Piastowie, aspiranta Jana Johne, zamordowanego przez 
NKWD wiosną 1940 roku w Twerze, którego szczątki spoczywają na 
cmentarzu wojennym w Miednoje.

Prawda, pamięć, modlitwa…

Jan Johne

fot. Ewa Milun-Walczak

fot. Ewa Milun-Walczak

fot. Ewa Milun-Walczak fot. Łukasz Szuplewski fot. Łukasz Szuplewski

fot. Łukasz Szuplewskifot. Piastowskie Archiwum Miejskiefot. Piastowskie Archiwum Miejskiefot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Ewa Milun-Walczak
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

Życie z osobą, która nadużywa alkoholu 
jest bardzo trudne. Czasami zbyt trudne, aby radzić sobie z nim tak, jakbyśmy tego chcieli. 

nieważ słychać wokół rady: zostaw 
go, przestań go kontrolować, wy-
prowadź się itp. Wszystkie te roz-
wiązania wydają się odległe, niedo-
rzeczne i jeszcze bardziej pogłębiają 
poczucie osamotnienia i bezrad-
ności. Dla nikogo nie jest obojęt-
na sytuacja, w  której doświadcza 
deprywacji potrzeb, dodatkowych 
obciążeń, ciągle na nowo wybucha-
jących konfliktów, realnych zagro-
żeń dla zdrowia i życia, frustracji 
i niejednokrotnie agresji i przemocy. 
Na domiar złego takie zdarzenia nie 
są sporadyczne, mają najczęściej 

charakter długotrwały i chronicz-
ny, przez co osłabiają mechanizmy 
radzenia sobie wypracowane przez 
bliskich osobom pijącym oraz przez 
całą rodzinę i  uniemożliwiają im 
wyjście z  trudnej sytuacji. Picie bli-
skiej osoby zmienia wszystko i wy-
maga jakiejś formy reakcji i przysto-
sowania się. 
 Próbując ratować się przed ne-
gatywnymi skutkami picia osób 
uzależnionych, ich bliscy decydują 
się na bardzo różne reakcje i za-
chowania. Nikt w takiej sytuacji nie 
pozostaje bezczynny. To normalny 
i  zdrowy odruch. Jednak u niektó-
rych członków rodzin częściej poja-
wia się i dominuje pytanie o to, jak 
pomóc bliskiej osobie z problemem 
alkoholowym, niż pytanie o  to, jak 
chronić siebie i dzieci przed skut-
kami jej uzależnienia. Dlatego też 
niektórzy decydują się na dwa ro-
dzaje reagowania: kontrolę i nado-

piekuńczość, które prowadzą do 
objęcia osoby uzależnionej „para-
solem ochronnym”. Kontrolowanie 
oraz angażowanie innych członków 
rodziny, w tym także dzieci, może 
przybierać różne formy: pilnowania 
osoby pijącej podczas wspólnych 
wyjść i uroczystości, aby nie piła 
wcale lub piła mało; sprawdzania, 
czy wróciła do domu pod wpływem 
alkoholu lub gdzie była; nakłaniania, 
aby jeśli już musi, piła w domu; kon-
trolowania jej środków finansowych 
i innych. Niestety wiele z tych reakcji 
przynosi jedynie krótkoterminowe 
efekty poprawy i nie ma wpływu 
na zaprzestanie picia przez osobę 
uzależnioną. Wzmaga to niejedno-
krotnie postawę koncentracji na 
rzeczach, często drobnych, które 
poddają się kontroli: dbałość o wy-
gląd, o dom, o dzieci – po to, aby 
zachować obraz stabilnej i dobrze 
funkcjonującej rodziny. Zachowania 
nadopiekuńcze polegają na stop-
niowym przejmowaniu obowiąz-
ków drugiej osoby z jednoczesnym 
chronieniem jej przed doświadcza-
niem szkód będących wynikiem 
picia. Należą do nich przykładowo: 
ukrywanie konsekwencji picia przed 
dziećmi, najbliższą rodziną, kolega-

mi z pracy, znajomymi; telefony do 
pracy, by usprawiedliwić nieobec-
ność męża/żony, tłumaczenie: „nie 
będzie chodził/a brudny/a, bo co 
powiedzą sąsiedzi”; „nie mogę mu/
jej nie dać jeść, bo to mój mąż/moja 
żona” i inne. 
 Wszystkie te zachowania mają 
niestety destrukcyjny wpływ na 
funkcjonowanie członków rodzi-
ny i osłabiają ich wzajemne emo-
cjonalne więzi lub budzą rodzaj 
chorobliwej zależności i poczucia 
odpowiedzialności za wszystko i za 
wszystkich. 
 Warto w takich sytuacjach zwró-
cić się do ludzi, którzy przeżywali 
podobne trudności. Wiele z tych 
osób uczestniczy w spotkaniach 
grup samopomocowych Al-Anon”. 
W Piastowie, spotkania tej grupy od-
bywają się w każdy czwartek o godz. 
18:00 w Domu Parafialnym przy ul. 
al. Krakowska 17 (wejście schoda-
mi metalowymi od ul. Powstańców 
Warszawy, I piętro). 
 Warto także rozważyć skorzysta-
nie w naszym mieście z bezpłatnej 
konsultacji specjalisty psychoterapii 
uzależnień (szczegóły na plakacie 
w lewym dolnym rogu strony). 

ogłoszenie zamówione

„Życie z osobą, która nadużywa al-
koholu, jest bardzo trudne. Czasami 
zbyt trudne, aby radzić sobie z nim 
tak, jakbyśmy tego chcieli. W takich 
sytuacjach nic nie jest oczywiste 
i  nic nie jest proste. Nie jest oczy-
wiste, że np. mąż/żona odbierze po 
pracy dziecko z przedszkola, chociaż 
się do tego zobowiązał/a. Nie jest 
oczywiste, że wróci o zapowiadanej 
i uzgodnionej wcześniej porze. Nie 
jest oczywiste, że na wspólnej uro-
czystości rodzinnej nie przyniesie 
rodzinie wstydu swoim zachowa-
niem itp. A nie jest to proste, po-

reklama

       

                        

                 Miasto Piastów             

ZAPRASZAMY 
na bezpłatne konsultacje  

ze specjalistą psychoterapii uzależnień 

Od kiedy?  Gdzie? 
 Od 05 maja 2022 r.   w Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej 
 w każdy czwartek,   „Dom Jana Pawła II, 

w godz. 9:30-11:30  ul. 11 Listopada 8, 05-820 Piastów  
  (wejście od ul. Popiełuszki) 

Informacje: 
Jeżeli żyjesz w relacji z osobą uzależnioną od alkoholu i/lub innych substancji 

psychoaktywnych czy zachowań (hazardu, gier komputerowych, Internetu, pracy, zakupów) 
i z tego powodu: 

 doświadczasz problemów emocjonalnych oraz nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić, 
 masz poczucie, że Twoje życie utknęło w jakimś martwym punkcie i potrzebujesz 

impulsu, aby ruszyć do przodu, 
 przeżywasz wiele trudności, frustracji i przykrych sytuacji oraz masz wrażenie, 

że jesteś z tym sam/a, 
 coraz częściej zastanawiasz się, gdzie znaleźć profesjonalną pomoc, 

zapraszamy Cię na bezpłatne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień, które 
rozpoczną się od dnia 05 maja 2022 r. i będą odbywały się w każdy czwartek w godzinach 
9:30-11:30 w Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II (jeśli masz małe 
dziecko, możesz zabrać je ze sobą na spotkanie). Przyjdź! Czekamy na Ciebie! 

 
 

Szczegóły pod nr telefonu: 

(22) 770-52-15    
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zdrowie

Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

konsultacje i kursy zielarskie:
www.chwilaznatura.pl

fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila

Przechodząc w maju obok 
kwitnących kasztanowców na 
Dygasińskiego albo patrząc na 
pokaźnych rozmiarów drzewo 
tego rodzaju rosnące u zbiegu 
Dygasińskiego i Dworcowej, lubię 
wspominać licealne czasy i sza-
lone pomysły na podpowiadanie 
kolegom na maturze z matema-
tyki. 

Kasztanowce zwane po-
tocznie „kasztanami” pochodzą 
z  górskich lasów Bałkanów. Do 
reszty Europy drzewa te trafiły 
w  XVI wieku za sprawą francu-
skiego botanika, który posa-
dził je w  ogrodach cesarskich 
w Wiedniu. Niebawem pojawiły 
się też w  Polsce. Początkowo 
były traktowane tylko jako ro-
śliny ozdobne. Z czasem jednak 
z  owoców kasztanowca zaczęto 
robić klej do papieru i karmić 
nimi zwierzęta. Zauważono tak-
że, że nadają się do wyrobu środ-
ków piorących. A  to za sprawą 
saponin, substancji pieniących 
się, które występują w owocach 
kasztanowca. Aby wypróbować 
taki naturalny środek do prania, 

wystarczy wrzucić w woreczku do 
pralki kilka pokrojonych na cztery 
części kasztanów. Można także 
zmielić wysuszone kasztany i sto-

sować je jako proszek do prania. 
Kolczaste okrywy owoców spalo-
ne na węgiel dają czarną farbę, 
którą kiedyś barwiono wełnę. 
Spalone liście kasztanowca były 
bardzo dobrym źródłem tak zwa-

nego potażu, który już od czasów 
starożytnych był stosowany do 
bielenia tkanin, produkcji mydła 
oraz jako nawóz. 

Kasztanowiec to cenna rośli-
na lecznicza. W medycynie trady-
cyjnej stosuje się jej korę, kwiaty, 
owoce, nasiona, liście i młode 
gałązki. W sklepach zielarskich 
i aptekach można kupić wiele 
preparatów z kasztanowca. Są 
to tabletki, kapsułki, wyciągi, żele 
i  maści. Sprawdzają się w  lecze-
niu żylaków, hemoroidów, zapa-
lenia żył i obrzęków pooperacyj-
nych. 

W warunkach domowych 
można łatwo samemu zrobić so-
bie lek z kwiatów kasztanowca, 
wysuszonych bez dostępu świa-
tła w temperaturze nie przekra-
czającej 50 stopni C. Łyżkę suszo-
nych kwiatów zalewamy szklanką 
wrzątku i parzymy 15 minut. Taką 
porcję naparu pijemy dwa razy 
dziennie przez 3 tygodnie. Napar 
ten uszczelnia i wzmacnia naczy-
nia krwionośne, odtruwa orga-
nizm, reguluje przemianę mate-
rii, poprawia krążenie mózgowe 
i hamuje rozwój miażdżycy. 

Używając kasztanowca trzeba 
pamiętać, że wyciągi z jego liści 
zwiększają krzepliwość krwi, pod-
czas gdy przetwory z innych jego 
części zapobiegają powstawaniu 
zakrzepów.

Wyciągi z młodych pędów 
kasztanowca zastosowane ze-
wnętrznie leczą rany, odparzenia, 
wrzody i wypryski. 

Z kory kasztanowca możemy 
zrobić sobie domową farbę do 
włosów. Gotujemy mocny odwar 
z kory przez 20 minut i odstawia-
my go na całą noc. Potem kilka 
razy przepłukujemy nim włosy 
nad miską, tak aby móc go wy-
korzystać kilkukrotnie. Taki od-
war długo stosowany leczy łupież 

Mój egzamin maturalny wypadł w czasie stanu wojennego. Przed wejściem do 
szkoły przeszukiwano czasem nasze torby z książkami w poszukiwaniu ulotek, 
a każda rozmowa telefoniczna była przerywana automatycznym komunikatem, że 
jest kontrolowana. Po dachach garaży na ulicy Harcerskiej spacerowali uzbrojeni 
żołnierze, a w piastowskim liceum odwołano nam studniówkę. Był to dziwny czas 
i życie wyglądało inaczej niż zwykle. Ale kasztanowce nic sobie nie robiły z tego, co 
działo się wkoło i kwitły, tak jak co roku w czasie maturalnych uczniowskich zmagań. 

Piastów okiem zielarki
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i poprawia kondycję włosów. 
Ponoć w Kijowie w 1842 roku, 

przed przybyciem cara Mikoła-
ja  I, ówczesny generał-guberna-
tor Bibikow przywiózł z Bałka-
nów kasztanowce. Aleja, która 
obecnie nazywa się Bulwarem 
Szewczenki, została obsadzona 
tymi drzewami. Monarcha miał 
wjechać wzdłuż niej do miasta. 
Władca jednak wyraził nieza-
dowolenie z  takiego pomysłu.  
W nocy wszystkie kasztany zosta-
ły wyrwane z korzeniami, a w ich 
miejsce posadzono topole. Na 
szczęście mieszkańcy miasta nie 
pozwolili umrzeć egzotycznym 
drzewom i posadzili je na swoich 
podwórkach. Według innej wersji 
kasztanowce posadzili uczestni-
cy wojny z Napoleonem w 1812 
roku, którzy osiedlili się w Kijowie. 
Tak czy owak kolczaste kasztany 
stały się symbolem tego miasta. 

Bliski nam świat ostatnio bar-
dzo się zmienił. Ale tak samo jak 
niegdyś w Piastowie w czasach 
stanu wojennego, tak w zmaga-
jącym się z wojenną rzeczywisto-
ścią Kijowie, kasztanowce zakwit-
ną niebawem jak co roku. Zawsze 
drzewa te kojarzyły mi się tylko 
z maturą i zielarstwem. Od teraz 
będzie inaczej.  

„Sława Ukrajini! Herojam sława!”



ogłoszenie zamówione

2.05
poniedziałek 3.05

„Tego jeszcze nie grali” - turniej siatkówki plażowej 
mieszany na wszystkie sposoby
(boisko MOSiR)

Koszykówka 3 na 3 o Puchar Burmistrza Miasta
– boisko zewnętrzne LO im. Adama Mickiewicza
Pokazowy turniej bocce – boisko MOSIR
Finał - Mistrzostwa Piastowa w tenisie ziemnym 
(rozgrywki indywidualne i deblowe)
Mistrzostwa Piastowa w tenisie ziemnym
(rozgrywki indywidualne i deblowe)
Ergometr
Prezentacja piastowskich org. pozarządowych

KONCERTY:
(parking przy Urzędzie Miejskim w Piastowie,  ul. 11 Listopada 2)

17:00 Orkiestra z Nadarzyna

20:00 Stachursky

Start: 11.00

Start: 10.00

Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny 
(w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Al. Krakowska 17)

Gra miejska: „Poznaj grając, graj poznając” -
historia Piastowa w wydaniu plenerowym
Atrakcje dla dzieci: animacje, dmuchańce
   

KONCERT
(parking przy Urzędzie Miejskim w Piastowie,  ul. 11 Listopada 2) 

15.00 Prezentacja programów artystycznych 
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Piastowa 

20:00 KOMBII
Pokaz bojowych wozów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, 
pokaz OSP Piastów, stoisko informacyjne policji, kiermasz książek organizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną, punkt informacyjny Czyste Powietrze, food trucki, pokaz 
pierwszej pomocy WOPR Żyrardów i inne atrakcje...

KOMBII

stachursky

Patronat medialny:Organizatorzy: Partnerzy:

Bieg Konstytucji 3 maja 
na dystansie 1791 m. z cyklu 
Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych

1.05 - godz. 10.00

wtorek

niedziela
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O tym, że sprawność fizyczna jest ważna i ma wpływ 
na nasz stan zdrowia, wiemy w zasadzie od zawsze. 
Aktywność i uprawianie sportu oddziałują pozytywnie 
praktycznie na wszystkie układy funkcjonujące 
w naszym organizmie. 

Razem możemy więcej

Siedzący tryb pracy, stres oraz 
niezdrowa dieta „potrzebują” 
przeciwwagi w naszym codzien-
nym życiu. Niestety dla 60% na-
szego społeczeństwa czynniki te 
stanowią przyczynę takich chorób 
jak otyłość, zwiększają ryzyko nad-
ciśnienia, osteoporozy, miażdżycy, 
choroby niedokrwiennej serca, 
udaru mózgu, zawału serca czy 
cukrzycy. Nieelastyczne mięśnie 
mogą prowadzić do bólów krę-
gosłupa i stawów, a słabsze kości 
niosą większe ryzyko urazów i zła-
mań.

Co zatem możemy zrobić, 
aby niedużym nakładem sił, choć 
w pewnym stopniu wpłynąć na na-
sze zdrowie? Możemy na przykład 
wykorzystać potencjał lokalnych 
organizacji działających w  obsza-
rze promowania zdrowego trybu 
życia, działających często bezpo-
średnio w gminach. Organizacje 
takie znają problematykę najbliż-
szego otoczenia, zależy im, aby 
działając w  porozumieniu z  od-
powiednimi jednostkami władz 
samorządowych, wzajemnie się 
wspierać i realizować wyznaczone 
zadania.

Nie będę może zbyt obiek-
tywny sugerując mieszkańcom 
naszego miasta wykorzystanie 
potencjału stowarzyszenia Roz-
biegany Piastów. To tu właśnie od 
ponad dwóch lat mam przyjem-
ność wspólnie z zawodnikami re-
alizować nasze cele statutowe. Ale 
jeżeli szukacie rozwiązania, które 

jest dobrze sprawdzone w swojej 
formule, warto skorzystać i wypró-
bować je samemu. 

Treningi odbywają się dwa 
razy w tygodniu w dogodnym dla 
większości ludzi czasie, „po pra-
cy”. W  okresie zimowym, dzięki 
wsparciu Dyrekcji Liceum Ogól-
nokształcącego w Piastowie im. 
Adama Mickiewicza, mamy moż-
liwość nieodpłatnie korzystać 
z  potencjału tego nowoczesnego 
obiektu. W okresie letnim treningi 
z trenerem odbywają się na bież-
ni lekkoatletycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 1, gdzie również 
Dyrekcja wspiera nas możliwością 
wykorzystania obiektu bez wno-
szenia dodatkowych opłat.

Stowarzyszenie działa aktyw-
nie w Piastowie, wspiera organiza-
cję wydarzeń sportowych i przede 
wszystkim tzw. punkt wejścia, 
włączenia się, który w przypad-
ku biegania jest zdecydowanie 
bardzo łatwy i bezbolesny. Oczy-
wiście polemizowałbym, czy na 
każdym etapie naszego rozwoju, 
jako biegacza amatora, będziemy 
dalej potrzebować tych samych 
”narzędzi”, o których myśleliśmy, 
gdy zaczynaliśmy naszą przygodę 
ze sportem. Tak do końca nie jest. 
Natomiast zgodzę się w 100%, że 
aby zacząć, wystarczą chęci, luźny 
strój, buty sportowe i wolne dwie 
godziny w tygodniu we wtorki 
i  czwartki o  godzinie 19.00. Tre-
ningi są bezpłatne, co nie ozna-
cza jednak, że trener działa non 
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Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta

profit. Zależało nam, aby była to 
osoba, która zawodowo zajmuje 
się trenowaniem, posiada odpo-
wiednie kwalifikacje, wiedzę i  do-
świadczenie. To daje pewność, że 
praca, którą wykonuje dla nas, jest 
w pełni profesjonalna. i zgodna ze 
sztuką.

Na koniec warto dodać, że Roz-
biegany Piastów działa samodziel-
ne. Posiada status prawny, dzięki 
czemu może brać czynny udział 
w pozyskiwaniu funduszy w kon-
kursach dla organizacji pożytku 
publicznego. W roku 2022 swoje 
zadania będzie realizować dzięki 
dotacji z Urzędu Miasta w Piasto-
wie oraz dotacji celowych ze Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie. 
To znacznie poszerza horyzonty 
możliwości. Poza wewnętrznymi 
składkami, fundusze te pomaga-
ją nam się rozwijać i jeszcze bar-
dziej aktywnie wpływać na nasze 
zdrowie i kondycję. Pozyskanie 
środków odbywa się na zasadzie 
konkursu, dlatego wnioski są roz-
patrywane przez niezależne ko-
misje, a  rywalizacja sprawia, że 
wybierane są najlepsze oferty pod 
względem merytorycznym.

Dlaczego jeszcze warto wy-
brać właśnie nas, aby spróbować 
swoich sił i zmienić coś w swoim 
życiu ? Przede wszystkim dlate-
go, że łatwo można się przekonać 
o tym na własne oczy. Nie wyma-
ga to od nas zmian na wszystkich 
płaszczyznach. Jeżeli to nie będzie 
ten sport – trudno. Ale być może 
fakt, że wykonaliście pierwszy krok 
sprawi, że zamiast standardowych 
planów na weekend, zapiszecie 
się na jeden z biegów, które orga-
nizuje MOISR w Piastowie. Będzie 
co najmniej 10 okazji w tym roku, 
aby wspólnie z amatorami poczuć 
sportową atmosferę z nutką rywa-
lizacji w niedzielny poranek.

Jeżeli jeszcze was nie przeko-
nałem, zapraszam na profil Sto-
warzyszenia. Możecie znaleźć tam 
regularnie informacje o wydarze-
niach sportowych, biegach oraz 
akcjach organizowanych w  na-
szym lokalnym środowisku. Być 
może będzie okazja, aby gdzieś się 
spotkać i na żywo przybić pionę, 
porozmawiać o sporcie lub wspól-
nie w czasie biegu sprawdzić, co 
można jeszcze zrobić, aby sport 
był naszym wspólnym pomysłem.

Na koniec, korzystając z oka-
zji, chciałbym w imieniu zarządu 
stowarzyszenia Rozbiegany Pia-
stów, złożyć życzenia wielkanoc-
ne wszystkim czytelnikom. Życzę 
Wam, aby czas Świąt, który już za 
chwile stanie się faktem, sprawił 
że choć na chwilę zatrzymamy 
się w otaczającym nas świecie. 
W  tym, który jak nigdy wystawia 
nas na próbę. Jestem przekonany, 
że wspierając się poradzimy sobie 
z  każdym problemem i przezwy-
ciężymy wszelkie trudności. Weso-
łych Świąt!

#solidarnizukrainą
#thisissparta
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 W czasie kwitnienia wyglą-
dają niezwykle i nadają ogro-
dom wręcz bajkowy charakter. 
Mają jeszcze jedną cechę, za 
którą cenię je jeszcze bardziej 
– piękny zapach. Każdej wio-
sny, kiedy jesteśmy spragnieni 
kolorów, zapachów, różanecz-
niki i azalie potrafią nam to za-
oferować.
 Należą do licznej rodziny 
wrzosowatych, o specyficznej 
budowie korzenia. Ich korze-
nie mają małą liczbę włośni-
ków, co sprawia, że słabiej 
pobierają wodę i składniki po-
karmowe. Dlatego przed po-
sadzeniem należy szczególnie 
popracować nad stworzeniem 
roślinie odpowiednich wa-
runków do wzrostu. Najlepiej 
czują się w leśnym, wilgotnym 
klimacie. W naturalnym śro-
dowisku możemy je podziwiać 
w Azji, w Europie i obydwu 
Amerykach. Są to krzewin-
ki, krzewy, a nawet drzewa. 
W  uprawach ogrodniczych na 
polskich terenach najczęściej 
spotykamy formy krzewiaste, 
od miniaturowych do 2,5 me-
trowych. Chociaż w niektórych 
regionach kraju są bardzo 
okazałe. Polecam Arboretum 
Wojsławice – wspaniały ogród 
z imponującymi okazami ro-
ślin.
 Kwiaty różaneczników i aza-
lii występują w niezwykle sze-

rokiej gamie kolorystycznej. 
Białe, różowe, żółte, poma-
rańczowe, fioletowe, a nawet 
czerwone. Obie grupy roślin 
dzielą się dodatkowo na kilka 
podgrup. 
 Różaneczniki, zwane też 
rododendronami mają liście 
skórzaste, gładkie z wierzchu, 
zimozielone i dzielimy je na 
wielkokwiatowe, drobnokwia-
towe i jakuszimańskie. 
 Kwiatostany różaneczników 
wielkokwiatowych mogą skła-
dać się z kilkunastu kwiatów 
i osiągać średnicę 20 centy-
metrów. Po kilkunastu latach 
mogą dorastać 4 metrów wy-
sokości. Są wrażliwe na niskie 
temperatury. Kwitną od maja 
do czerwca.
 Różaneczniki drobnokwia-
towe są dużo mniejsze. Kwitną 
od kwietnia do maja, okrywa-
jąc się chmurą drobnych, ale 
bardzo licznych kwiatów w od-
cieniu różu, fioletu, czerwieni 
i  bieli. Krzew nie przekracza 
wysokości jednego metra. Le-
piej znosi pełne nasłonecznie-
nie i jest odporny na mróz. 
 Mieszańce różaneczników 
jakuszimańskich mają zwarty 
i zaokrąglony pokrój. Rosną 
wolno. Odmiany te zawiązują 
więcej kwiatów i są bardziej 
odporne na warunki atmosfe-
ryczne.
 Azalie posiadają liście mięk-

kie, często pokryte włoska-
mi, z  reguły sezonowe. Azalie 
dzielimy na wielkokwiatowe 
i karłowe.
 Wielokwiatowe zrzucające 
liście na zimę. Dzięki temu są 
bardziej odporne na niskie 
temperatury. U azalii kwiaty 
pojawiają się przed rozwi-
nięciem liści i są doskonale 
widoczne. Wyglądają jak ko-
lorowe pompony zawieszone 
na cienkich patykach. Kwitną 
długo i obficie dorastając do 
1,5 metra wysokości.

Azalie karłowe – wśród nich na 
szczególną uwagę zasługują 
azalie japońskie. Pięknie się 
komponują w wielobarwnych 
grupach różnych odmian. 
Azalie te rosną bardzo wolno. 
Urzekają nas wiosną, ścieląc 
nisko nad ziemią kolorowe po-
duchy kwiatów. Najlepiej sa-
dzić je w grupach różnych od-
mian, wtedy zapewnimy sobie 
ciągłość kwitnienia od kwiet-
nia do połowy lipca. Kwitnie-
nie pojedynczego krzewu trwa 
dwa, trzy tygodnie. Liście tych 
azalii są drobne, w zależności 
od odmiany zimozielone lub 
częściowo zimozielone. Kolej-
ny spektakl azalie japońskie 
tworzą jesienią, gdy w zależno-
ści od odmiany, przebarwiają 
liście na różne barwy, od żółtej 
po purpurową. Niewielki roz-
miary i duża mrozoodporność 
azalii japońskich zachęca do 
obsadzania nimi małych za-
kątków i różnych pojemników.
Różaneczniki i azalie mają 
pewne wymagania, które 
należy spełnić. Najpierw wy-
bieramy odpowiednie miej-
sce, sprawdzając jakie roślina 
osiągnie rozmiary. Dobrym 
wyborem jest zaciszne miej-
sce, które chroni rośliny przed 
zimowymi wiatrami. One wy-
suszają roślinę i negatywnie 
wpływają na kwitnienie, gdyż 
rośliny zawiązują pąki kwiato-
we poprzedniej jesieni. Lubią 
miejsca jasne z lekką osłoną 
przed słońcem. Dobrze czują 
się w sąsiedztwie drzew, co 
przypomina naturalne środo-
wisko. Gleba musi mieć zde-
cydowanie kwaśny odczyn. 
Powinna też być zwięzła, utrzy-
mująca wilgoć, lecz niemokra.
Aby mieć pewność, że mamy 
odpowiednie podłoże, najle-
piej zakupić gotowe w sklepie 
ogrodniczym. Aby przygoto-
wać je samodzielnie, musimy 
wymieszać: ziemię z ogrodu, 

Mamy ogromne szczęście, że rośliny takie, jak różaneczniki i azalie 
czują się dobrze w polskich ogrodach. To rośliny wiosny, które 
oczarowują nas burzą kwiatów w przeróżnych kolorach.
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Roślinni arystokraci

drobno mieloną, przekompo-
stowaną korę sosny, piasek 
i torf. Wszystko w proporcjach 
1:1:1:1. W tak przygotowane 
podłoże sadzimy roślinę i do-
brze podlewamy. Na koniec 
ściółkujemy sosnową korą. 
Zasilamy raz w roku wiosną, 
nawozem dla roślin kwasolub-
nych. Świetnym rozwiązaniem 
polecanym przez ogrodników 
jest zastosowanie podczas 
sadzenia mikoryzy. Mikoryza 
wnika do komórek roślinnych, 
a następnie tworzy zewnętrz-
ne sieci na korzeniach ułatwia-
jące pobieranie pożywienia 
oraz wody. To popularny pre-
parat w rodzaju szczepionki, 
która zawiera grzyby wcho-
dzące w symbiozę z korzenia-
mi roślin. Wzmacnia rośliny 
wrzosowate (do nich należą 
również wrzosy, wrzośce, bo-
rówki ). Dzięki mikoryzie są do-
brze odżywione i odporniejsze 
na choroby. Dobrze odżywio-
na roślina, to zdrowa roślina. 
 Kolejnym ważnym zabie-
giem jest usuwanie przekwit-
niętych kwiatów. To zapobiega 
tworzeniu nasion, a całą moc 
roślina pożytkuje na rozwój 
i  zawiązanie kolejnych pąków 
kwiatowych.
 Jeśli ktoś ma kłopot z za-
pamiętaniem nazewnictwa, 
to w  Polce zimozielone krze-
wy zwyczajowo są zwane ro-
dodendronami, a zrzucające 
liście na zimę – azaliami. Bio-
logicznie wszystkie należą do 
rodzaju rhododendron. Rho-
dodendron z języka greckiego 
to różane drzewo. A w dalszym 
tłumaczeniu to po prostu nasz 
różanecznik.
 Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych, życzę 
Państwu dużo słońca na ro-
dzinnych spacerach.

Barbara Lipieta
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 Nasze dziewczyny dotar-
ły do finału na szczeblu roz-
grywek drużyn z Mazowsza. 
W  meczu o pierwsze miejsce 
piastowianki zmierzyły się z re-

prezentacją gminy Komorów. 
W normalnym czasie wynik 
był remisowy 2:2. W rzutach 
karnych lepszymi okazały się 
zawodniczki z Komorowa wy-

grywając 2:0.
 W pierwszy weekend kwiet-
nia piastowianki miały roze-
grać mecz ligowy z Błonianką 
w Błoniu. Niestety śnieżna 
aura pokrzyżowała zespołom 
plany i spotkanie zostało prze-
łożone. Następny swój mecz 
nasze dziewczyny rozegrały 
w minioną sobotę w Nadarzy-
nie z drużyną Milan Sport, pro-
wadzoną przez byłego piłkarza 
MKS Piast, Pawła Milankiewi-
cza. Piastovia odniosła sukces 
wygrywając 7:5 po czterech 
bramkach Iwony Wiktor, a po 
jednym golu zdobyły: Natalia 
Jaworska, Julia Kowalska-Pasz-
ko i Róża Wysokińska.

 Sezon halowy Orliczki za-
kończyły dzień po zwycię-
stwie w Nadarzynie udziałem 
w turnieju Auruś Cup na war-
szawskich Kabatach. Nasze 
zawodniczki wróciły ze złoty-
mi medalami i pucharem na 
pierwsze miejsce. W pokona-
nym polu pozostały takie dru-
żyny warszawskie, jak Golden 
Girls, Diamonds Academy czy 
Polonez. 

 Serdecznie zapraszamy 
kibiców na kolejny mecz ligo-
wy Piastovii w dniu 24 kwiet-
nia o  godzinie 14:00. Naszym 
przeciwnikiem będzie zespół 
z Grodziska Mazowieckiego – 
UKS Sporting. Mecz odbędzie 
się na stadionie MOSiR w Pia-
stowie.

Zespół Orliczek Piastovii tuż przed rozpo-
częciem rozgrywek ligowych dobrze zapre-
zentował się w rozgrywanym corocznie, 
Pucharze Tymbarku. 

Cenne zwycięstwo na początek sezonu
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Włodzimierz Golfert


