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Rada Miejska i Burmistrz zaapelowali do Premiera oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej

 Władze Miasta Piastowa 
wyrazili solidarność ze  śro-
dowiskiem pracowników 
oświaty w  sprawie wzrostu 
wynagrodzeń i domagających 
się zapewnienia samorządom 
pieniędzy na wypłacenie ocze-

kiwanych podwyżek.
 Na ostatniej sesji piastow-
scy Radni, na wniosek Burmi-
strza Miasta, podjęli uchwałę, 
w której zwracają się z apelem 
do Premiera oraz Ministra Edu-
kacji Narodowej o zwiększenie 

części oświatowej subwencji 
ogólnej. Zwiększenie subwen-
cji umożliwiałoby samorządo-
wi realizację powierzonych mu 
zadań oświatowych, na które 
obecnie strona rządowa nie 
kieruje wystarczających fundu-
szy. Zrzucanie odpowiedzial-
ności finansowej za oświatę na 
samorządy stawia pod dużym 
znakiem zapytania prowadzo-
ne bądź zaplanowane inwesty-
cje gminne.
 W naszym mieście tylko 
w 2018 roku na oświatę wyda-
no ogółem 42.774.717,62 zł, 
w tym: wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi (wszystkich pra-
cowników placówek oświato-
wych) wyniosły 29.239.905,00 
zł, co stanowi ponad 68% tej 
kwoty - wynagrodzenia na-
uczycieli to 22.026.238,00 zł, 
pozostałych pracowników 
oświaty 7.213.666,00 zł. Sub-
wencja oświatowa na 2018 rok 

dla Miasta Piastowa wynosiła 
19.140.688,00 zł. W 2015 roku 
z budżetu naszego miasta do 
oświaty dopłacono prawie 
16,5 mln zł ponad subwencję, 
w  2016 roku prawie 18,3 mln 
zł i w 2017 roku ponad 21,8 mln 
zł.
 Zapraszamy do zapozna-
nia się z pełną treścią Apelu 
do Prezesa Rady Ministrów i do 
Ministra Edukacji Narodowej 
o zwiększenie subwencji oświa-
towej oraz o zmianę, poprzez 
urealnienie, sposobu jej nali-
czania.

U progu wiosny niezwykle często 
skarżymy się na przewlekłe zmę-
czenie, senność w ciągu dnia, 
spadek energii oraz brak chęci 
do jakiegokolwiek działania. 

Piastowscy wolontariusze byli 
gospodarzami II Piastowskiego 
Integracyjnego Balu Karnawało-
wego.

W szkole podstawowej nr. 4 od-
była się huczna impreza charyta-
tywna.
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To był bal!

Graliśmy i śpiewaliśmy 
dla Szymona

Nadmierne przemęczenie, 
czy niedoczynność 
tarczycy?

Któż z nas nie wzdycha na myśl 
o pachnącej rumiankami łące, 
falujących czerwonych makach 
i zrywanych na wianki chabrach?
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Łąka w ogrodzie

w numerzeApel w sprawie oświaty
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ogłoszenie zamówione

Graliśmy i śpiewaliśmy dla Szymona

Tężnia solankowa już czynna!

 W sobotę 23 marca 2019 r. 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pia-
stowie po raz drugi wyszła 
z  inicjatywą wsparcia dzieci z 
niepełnosprawnością w ich roz-
woju. W tym roku koncert cha-
rytatywny odbył się pod hasłem: 
Gramy i śpiewamy dla Szymona. 
Patronat nad imprezą sprawo-
wało Stowarzyszenie Możesz, 
którego Szymon jest podopiecz-

 Po długiej zimowej przerwie 
popularna tężnia wznawia dzia-
łalność. Piastowska instalacja 
solankowa jest czynna codzien-
nie, od godzin porannych do 
późnego wieczora.
 Inhalacje solankowe do-
starczają organizmowi wielu 
niezbędnych mikroelementów, 
pomagają odzyskać równowagę 
i skutecznie walczyć z wieloma 

wychowawców i opiekunów. Na 
scenie można było także po-
dziwiać tancerzy ze szkoły Wa-
silewski-Felska. Występy były 
poprzedzane charytatywnymi 
aukcjami, gdzie grono wielu 
wspaniałych osób o  dobrym 
sercu przekazało wiele atrak-
cyjnych przedmiotów, takich 
jak własnoręcznie wykonane 
grafiki, koszulki i gadżety pia-
stowskich drużyn sportowych. 
Na aukcjach znalazły się tak-
że rękodzieła wykonane przez 
mieszkańców Piastowa oraz 
gadżety wielu renomowanych 
firm. W holu rozstawione były 

 W piastowskiej tężni leczni-
czej zastosowano oryginalną so-
lankę z Zabłocia. Wydobywana 
jest ona od ponad 120 lat z od-
wiertów „KORONA” w miejsco-
wości uzdrowiskowej Zabłocie 
Solanka z głęboko położonych 
złóż wód leczniczych solanek 
jodkowych. Jest to naturalny 
surowiec o potwierdzonych wła-
ściwościach leczniczych, prze-
znaczony do pielęgnacji zdrowia 
i urody.

 Inhalacje solankowe wspo-
magają profilaktykę i leczenie 
m.in. nieżytu górnych dróg od-
dechowych, zapalenia oskrzeli 
oraz zatok. 

nym. Chłopiec jest uczniem kla-
sy szóstej w Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Piastowie. Szymon 
cierpi na całkowite zaburzenie 
rozwoju, zaburzenie mowy i słu-
chu. Zdiagnozowano także afa-
zję motoryczną. Przed gronem 
mieszkańców miasta Piastowa 
swoje talenty zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 przygotowani przez swoich 

chorobami.
 Sekret kryje się w konstruk-
cji. Tężnia zbudowana jest 
z  drewna iglastego, gałązek 
brzozowych oraz urządzeń do 
pompowania solanki. W kon-
strukcji wytwarza się aerozol, 
bogaty w całą gamę cennych 
mikroelementów, takich jak jod, 
brom, wapń, magnez, potas, że-
lazo, sód.

stoiska przygotowane przez każ-
dą klasę, na których można było 
nabyć słodyczee, książki, ozdo-
by świąteczne oraz rękodzieła. 
Ciekawostkę stanowiła kolekcja 
mundurów polskich żołnierzy 
wystawiona przez Towarzystwo 
Historyczne Rok 1920 oraz Fun-
dację Sprzymierzeni z GROM. 
Jak zawsze niezawodnym towa-
rzyszem imprez charytatywnych 
byli piastowscy strażacy, którzy 
na szkolnym boisku zaprezen-
towali wóz bojowy oraz perełkę 
motoryzacyjną  naszych druhów 
– zabytkowego strażackiego 
żuka. Dzięki plakatom przygoto-
wanym w ramach wsparcia dla 
Szymona przez Grupę Creative 
frekwencja na koncercie była 
imponująca, co zaowocowało 
zebraniem kwoty 9000 złotych 
na dalszą rehabilitację dziecka. 
Wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania koncertu, 
jego przeprowadzenia, organi-
zacji, darczyńcom oraz obecnym 
na tym wydarzeniu składamy 
serdeczne podziękowania za 
dar serca i pomoc dla drugiego, 
małego człowieka.

Wojciech Stanaszek
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w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów 
i do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji 
oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej 
naliczania

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
506), na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa, Rada Miejska 
w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Mini-
stra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej 
oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej naliczania, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązać Burmistrza Miasta Piastowa do przesłania 
niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi 
Edukacji Narodowej oraz Marszałkom Sejmu 
i Senatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Piastowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VIII/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 26 marca 2019 roku

Załącznik do Uchwały - str. 4



 Już po raz drugi w Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego w 
Piastowie został zorganizowany 
Integracyjny Bal Karnawałowy. 
Gospodarzami Imprezy byli wo-
lontariusze dwóch szkół: Trój-
ki i LO im. Adama Mickiewicza. 
Uczniowie zżyli się ze środowi-
skiem piastowskim podczas or-
ganizowanych biegów ulicznych 
organizowanych w ramach cyklu 
Grand Prix i Piastowskich Olim-
piad  Niepełnosprawnych. Dlate-
go w zeszłym roku powstał po-
mysł na organizację takiego Balu, 
który po raz drugi odbył się 2 
marca br.  Zostali zaproszeni pia-
stowianie o szczególnych potrze-
bach korzystający ze wsparcia 
Stowarzyszenia Sprawni Razem 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Pruszkowie. Na Bal przybyło 
około 50 osób  z opiekunami. W 
zabawie towarzyszyli im wolon-

tariusze    z w/w szkół. Burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski 
objął patronat honorowy nad im-
prezą                           i w atmosferze 
zabawy podziękował za organi-
zację i bardzo dobrą współpracę 
uczniom obydwu szkół oraz ich 
opiekunom. Wśród zaproszonych 
gości, oprócz podopiecznych 
wspomnianych placówek, byli p. 

Projekt uzyskał dofinanso-
wanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, a 
prowadzony jest przez APS im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warsza-
wie.

Celem przedsięwzięcia jest 
rozwijanie u uczestników kompe-
tencji: myślenia twórczego (kre-
atywności), ICT, umiejętności ję-
zykowych oraz pracy zespołowej 
realizowanych w środowisku wyż-
szej uczelni. Program przewiduje 
również szkolenie skierowane do 
rodziców, a dotyczące stymulo-
wania dziecięcych zainteresowań 
i uzdolnień w środowisku domo-
wym oraz motywowania dzieci 
do nauki i samorozwoju. 

Realizacja projektu polega 
na udziale dzieci w dziewięciu 
ośmiogodzinnych spotkaniach 
warsztatowych, grze terenowej 
na terenie APS, wizycie w CNK 
oraz konferencji podsumowują-
cej. Uczniowie podzieleni na dwu-
nastoosobowe grupy uczestniczą 
w zajęciach  z zakresu informacji 
komputerowej i programowania, 
języka angielskiego, rozwijają-

cych kreatywne myślenie. Uczą 
się dyskutować, poznają podsta-
wy prowadzenia badań nauko-
wych, doskonalą umiejętność 
pracy w grupie, zgłębiają tajniki 
programowania i weryfikują je 
w praktyce. Mają możliwość roz-
poznawania swoich mocnych 
stron. Rozbudzana jest ich em-
patia w stosunku do osób niepeł-
nosprawnych, uczą się dostrze-
gać potrzeby innych. Ogromną 
radość sprawiła uczniom gra 
terenowa, w czasie której samo-
dzielnie musieli odnaleźć punkty 
zadaniowe ukryte w budynku 
uczelni, a rozwiązania zagadek 
wskazywały drogę do celu. Rów-

nie emocjonująca była wizyta w 
Centrum Nauki Kopernik. Tu rów-
nież otrzymali karty z  zadania-
mi, a poszukiwanie odpowiedzi 
pochłonęło ich bez reszty. Dzie-
ciom bardzo spodobało się bycie 
„studentami”. Z dumą odebrały 
symboliczne indeksy  i na dobre 
zadomowiły się w murach APS. 
Na „zaliczenie” w czerwcu każda 
grupa ma przygotować projekt 
z  obszaru nauk społecznych. 
Mamy nadzieję, że młodzi od-
krywcy poradzą sobie i z tym wy-
zwaniem.

Przemysław Worek, Przewodni-
czący Rady Miejskiej, jego zastęp-
cy : p. Agata Korczak i p. Janusz 
Wroński, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, p. Je-
rzy Derlatka i dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury, p. Wanda Przy-
bylak. Patronat medialny nad 
imprezą objął miesięcznik Czas 
Piastowa. Pierwszym wspólnym 
tańcem był polonez, w którym 

pierwszą parą byli p. Tomasz 
Osiński, dyrektor SP3 i p. Agata 
Korczak, zastępca Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej. W dalszym 
korowodzie znaleźli się wszyscy 
pozostali zaproszeni goście. Te-
matem przewodnim spotkania 
karnawałowego byli Piraci z Ka-
raibów, stąd dopasowana deko-
racja sali i przebrania niektórych 
gości. Wszyscy bardzo dobrze się 
bawili i wyrazili chęć przybycia 
w przyszłym roku na III już Pia-
stowski Integracyjny Bal Karna-
wałowy. Dziękujemy za wszelką 
pomoc, zwłaszcza : p. Jerzemu 
Derlatece- kierownikowi MOSIR, 
p. Wandzie Przybylak - dyrektor 
MOK, p. Mateuszowi Kuczabskie-
mu- dyrektorowi SPZOZ Piastun, 
p. Rafałowi Maletce. Do zobacze-
nia w ostatni weekend karnawału 
2020 roku…

Piastowscy wolontariusze byli gospodarzami 
II Piastowskiego Integracyjnego Balu Karna-
wałowego.

Uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasto-
wie od stycznia 2019 r. uczestniczą w projekcje edukacyjnym : „Aka-
demia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodych Odkrywców”

To był bal! Młodzi Odkrywcy z SP 4

Agnieszka Krawczyk

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Czy będzie 
strajk w piastowskich szkołach?

Grzegorz Szuplewski: Mam 
nadzieję, że nie. Rozwiązanie 
sporu płacowego w oświacie nie 
jest kompetencją samorządów 
lokalnych i nie mają one żadnej 
możliwości negocjacyjnej w tym 
zakresie. Mówię o tym dlatego, 
że w miarę wzrostu temperatury 
debaty publicznej na ten temat 
pojawiło się dużo stwierdzeń 
nieprawdziwych i wywołujących 
zamieszanie. Powiedzmy wy-
raźnie: stronami sporu są: śro-
dowisko pracowników oświaty 
i władze centralne. I tylko one, 
poprzez rzeczowy dialog mogą 
i muszą znaleźć rozwiązanie. 
To  nie ulega wątpliwości. Jeśli 
zaś chodzi o  samorząd to wła-
śnie on ponosi coraz większe 
koszty finansowania edukacji, 
znacznie przekraczające otrzy-
mywaną subwencję oświatową 
W przypadku naszego miasta 
wspomniana subwencja pokry-
wa zaledwie ok. 60-70% wyna-
grodzeń pracowniczych, nie mó-
wiąc już o kosztach utrzymania 
obiektów szkolnych i przed-
szkoli. W dostępnych na stronie 
miejskiej www.piastow.pl doku-
mentach (Finansowanie oświaty 
i dodatki motywacyjne, „Strajk 
niczego nie rozwiąże” oraz „Prze-
kraczanie granicy”) obszernie 
informujemy o sytuacji w  pia-
stowskiej oświacie, akcentując 
wielkość nakładów finansowych 
z budżetu miasta w relacji do 
otrzymanych środków z  budże-
tu państwa. Jak wyglądają te 

liczby? W roku 2017 mieszkańcy 
Piastowa ze swoich podatków 
dołożyli do finansowania zadań 
oświatowych 21,8 mln zł, w roku 
2018 - 22,9 mln zł, a w 2019, je-
śli subwencja wyniesie 20,2 mln 
zł, różnica przekroczy 27,5 mln 
zł. Tyle dopłacamy w ostatnich 
latach do oświaty, bo taka jest 
potrzeba - o ile oczywiście chce-
my by nasze szkoły i przedszkola 
kształciły na dobrym poziomie, 
by były bezpieczne i dobrze wy-
posażone oraz – by osoby w nich 
zatrudnione godziwie zarabiały 
za swoją odpowiedzialną pra-
cę. Dlatego nie do przyjęcia jest 
stwierdzenie wypowiedziane pu-
blicznie, że samorządy nie dbają 
o oświatę. To oczywista niepraw-
da, co widać na przykładzie Pia-
stowa.

CP: Jednak do strajku może 
dojść bo wyczuwa się takie dą-
żenie…

G.S.: I to właśnie jest niezrozu-
miałe, biorąc pod uwagę wszyst-
kie okoliczności. Spór płacowy 
toczą ze sobą dwie strony, o któ-
rych już wspomniałem, a  sama 
akcja strajkowa planowana jest 
w szkołach, które prowadzone 
są przez samorządy nie będące 
przecież stroną sporu. Co wię-
cej w szkołach prowadzone były 
negocjacje przewidziane w pro-
cedurze rozwiązywania sporów 
zbiorowych opisane w ustawie. 
Mamy więc do czynienia z dziw-
ną sytuacją, w której nagle stro-
ną sporu stają się… dyrektorzy 
szkół, nie mający ani wpływu ani 
kompetencji do decydowania 

o postulatach zgłaszanych przez 
związek zawodowy! Procedura ta 
objęła także szkoły w Piastowie 
i tu zgłaszamy poważne zastrze-
żenia przede wszystkim co do 
sposobu prowadzenia negocja-
cji i sporządzonych protokołów 
rozbieżności. Po uważnym przyj-
rzeniu się okolicznościom owych 
„negocjacji” uważam, że w przy-
padku ogłoszenia akcji strajko-
wej w naszych szkołach można 
uznać tę akcję za niezgodną z 
przepisami wspomnianej wcze-
śniej ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. Zwróciliśmy 
na to uwagę w piśmie skierowa-
nym do dyrektorów szkół i ich 
pracowników.  W świetle tych 
wszystkich faktów podtrzymać 
należy opinię, że  ewentualny 
strajk w piastowskich szkołach 
budzi uzasadnione wątpliwo-
ści natury formalno-prawnej, 
a  przede wszystkim nikomu nie 
służy, bo przecież niczego nie 
rozwiąże.

CP: A co z egzaminami?
GS: No właśnie. Dlaczego za 

brak porozumienia dorosłych 
cierpieć mają uczniowie? Tego 
nie da się zrozumieć i nie można 
się godzić na taką filozofię dzia-
łania, którą przecież dopuszcza 
największy związek zawodowy 
nauczycieli. Nie tylko dopuszcza, 
ale wręcz zakłada taki scena-
riusz. Nie można przyjąć takiego 
rozwiązania w którym ewentual-
na akcja strajkowa może zakłócić 
serię egzaminów we wszystkich 
przecież szkołach – egzamin 
ósmoklasistów, gimnazjal-
ny i  maturalny. Sprawy wzro-
stu wynagrodzeń pracowników 
oświaty, skądinąd słuszne i chy-
ba przez nikogo nie negowane, 
nie są ważniejsze niż obowiązki 
wobec uczniów. Szkoła to prze-
cież zarówno nauczyciele jak 
i  uczniowie. To wspólnota osób 
uczących się i nauczających – tak 
uczył przecież nas Ojciec Święty 
Jan Paweł II. W wizji zacietrze-
wionych działaczy związkowych 
z ich liderem na czele taki obraz 
zdaje się zanikać, a w jego miej-
sce pojawia się inny – szkoła bez 
uczniów, tylko z nauczycielami 
i ich sprawami. To oczywiście fał-
szywy obraz, a straszenie parali-
żem szkół podczas wiosennych 
egzaminów jest skandaliczne. 
Dlatego ufam, że nauczyciele 
naszych piastowskich szkół we-
zmą te wszystkie argumenty pod 
uwagę i nie wezmą udziału w ak-
cji, która niczego nie rozwiązując 
może spowodować zamieszanie 
i przysporzyć kolejnych podzia-
łów społecznych. To byłaby fatal-
na lekcja dla wszystkich, szcze-
gólnie zaś dla dzieci i młodzieży.
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Załącznik do uchwały Nr VIII/43/2019
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r.

Władze Miasta Piastowa wyrażają solidarność ze środowiskiem pracowni-
ków oświaty w sprawie wzrostu wynagrodzeń i domagających się zapewnie-
nia samorządom pieniędzy na wypłacenie oczekiwanych  podwyżek. 

Podzielamy pogląd, że zawód nauczyciela jest zawodem zaufania spo-
łecznego, wobec którego zostały nakreślone wysokie standardy etyczne, 
jak również wymogi dotyczące kwalifikacji oraz konieczność nieustannego 
doskonalenia zawodowego, w związku z czym osoby wykonujące tę trudną 
i potrzebną misję, powinny być godnie wynagradzane. Niestety, z powodu 
niezapewnienia odpowiedniego finansowania z budżetu państwa, tak się nie 
dzieje, a pensje polskich nauczycieli są jednymi z najniższych w Unii Europej-
skiej. Zwrócić także należy uwagę na fakt, iż płace nauczycielskie coraz bar-
dziej nie przystają do rynku wynagrodzeń w Polsce, co powoduje odejścia z 
zawodu do prac wymagających dużo mniejszych kwalifikacji, ale lepiej płat-
nych. Odpływ z sektora oświatowego wykształconych i doświadczonych pra-
cowników, których zadaniem jest kształcenie najmłodszych pokoleń, a także 
rozwój nauki, jest zjawiskiem wysoce niepokojącym. 

Oświata to jedno z najistotniejszych zadań publicznych wykonywanych 
przez samorząd terytorialny. Ich realizacja to trudne i odpowiedzialne zada-
nie ze względu na rolę, jaką pełnią w rozwoju społeczeństw lokalnych. Jednak 
w obecnym czasie, przy przekazywanych przez państwo kolejnych zadaniach 
w zakresie oświaty na samorządy, bez uwzględniania w budżecie państwa 
potrzeb finansowych w tym zakresie, czyni realizację tych zadań przez gminy 
coraz trudniejszą. 

Z wyliczeń Związku Miast Polskich, zawartych w Stanowisku ZMP w spra-
wie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dnia 15 stycznia 2019 r. wynika, 
że do każdej złotówki otrzymywanej z budżetu państwa na edukację, samo-
rządy dokładają 0,44 zł ze źródeł własnych. Tylko w 2018 roku niedoszacowa-
nie środków finansowych otrzymywanych przez gminy, powiaty i wojewódz-
twa na podwyżki płac nauczycieli oszacowano na kwotę 600 mln zł, a w roku 
2019 niedobór ten ma przekroczyć 1 mld zł. Coroczny wzrost przyznawanej 
samorządom subwencji jest zbyt niski i nie odpowiada tempu wzrostu wy-
datków na wypłaty dla nauczycieli. Podobna sytuacja występuje w Piastowie.

W naszym mieście tylko w 2018 roku na oświatę wydano ogółem 
42.774.717,62 zł, w tym:  wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wszystkich 
pracowników placówek oświatowych) wyniosły 29.239.905,00 zł, co stanowi 
ponad 68% tej kwoty - wynagrodzenia nauczycieli to 22.026.238,00 zł, pozo-
stałych pracowników oświaty 7.213.666,00 zł. Subwencja oświatowa na 2018 
rok dla Miasta Piastowa wynosiła 19.140.688,00 zł. W 2015 roku z budżetu 
naszego miasta do oświaty dopłacono prawie 16,5 mln zł ponad subwencję, 
w 2016 roku prawie 18,3 mln zł i w 2017 roku ponad 21,8 mln zł. 

Ostatnie dwa lata to także okres istotnych zmian w oświacie. W ramach 
rządowej reformy zlikwidowano gimnazja i przywrócono 8-letnie szkoły pod-
stawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika. Wydatki z tym związane spadły na 
samorządy. To one poniosły koszty związane z tworzeniem i doposażeniem 
pracowni przedmiotowych i świetlic w szkołach podstawowych oraz przysto-
sowaniem ich do większej liczby uczniów, czy też tworzeniem placów zabaw 
dla dzieci w przekształcanych gimnazjach. Koszty reformy oświaty w Piasto-
wie wyniosły ponad 5,9 mln zł.  Miasto otrzymało na ten cel ze środków MEN 
67 tys. zł.

Powyższe dane pokazują jednoznacznie, że rząd przerzuca na barki sa-
morządu odpowiedzialność finansową m.in. za podwyżki płac dla nauczycieli, 
bez zapewnienia na ten cel subwencji w odpowiedniej wysokości. Sytuacja ta 
jest dla nas nie do przyjęcia, w głównej mierze dlatego, że tempo wzrostu wy-
datków ponoszonych przez samorząd z gminnego budżetu na oświatę prze-
kracza tempo wzrostu dochodów bieżących. Ponadto zrzucanie odpowie-
dzialności finansowej za oświatę na samorządy stawia pod dużym znakiem 
zapytania prowadzone bądź zaplanowane inwestycje gminne. Stale rosnące 
koszty oświaty hamują inne działania wspierające rozwój samorządów.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec polityki oświatowej rządu, skutku-
jącej obarczaniem gmin kosztami zmian w systemie organizacyjnym i płaco-
wym oświaty, ponieważ z powodu niedoszacowanych przez rząd subwencji 
nie mają one realnego pokrycia w budżetach lokalnych. 

Apelujemy, by rząd wziął pełną odpowiedzialność finansową za podjęte 
decyzje oraz poczynione zobowiązania, a co za tym idzie zwiększył nakłady 
na edukację i przekazał naszemu miastu środki potrzebne na wypłaty dla 
nauczycieli w całkowitej kwocie.  Przyłączamy się również do apelu Związku 
Miast Polskich wyrażonego w Stanowisku z dnia 15 stycznia 2019 r., by płace 
nauczycielskie były wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, w formie 
dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw. Tylko taki model finanso-
wania oświaty będzie skutkował ponoszeniem odpowiedzialności finansowej 
za decyzje powzięte przez administrację rządową w kwestii płac w sektorze 
oświaty.

Wyrażamy nadzieję, że waga problemu, z jakim borykają się samorządy, 
w tym Miasto Piastów, spowoduje podjęcie przez rząd zdecydowanych dzia-
łań w tym zakresie. 

Brak porozumienia pomiędzy środowiskiem nauczycielskim a administra-
cją rządową może prowadzić do dalszego pogłębiania się kryzysu i wywołać 
nieodwracalne szkody.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie
Przemysław Worek

Uzasadnienie

Proces edukacji pełni istotną rolę w rozwoju każdego człowieka i każde-
go społeczeństwa. Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w tym 
procesie realizują trudne i odpowiedzialne zadania oświatowe, ponosząc co-
raz większe koszty, a przekazywane przez Państwo kolejne zadania w tym 
zakresie jeszcze je podnoszą. Ponadto samorządy ponoszą odpowiedzialność 
za jakość i efekty kształcenia oraz właściwą realizację obowiązku szkolnego.

Nadmieniam, iż niezbędna jest zmiana sposobu naliczania subwencji 
oświatowej, w celu umożliwienia realizacji zadań przez placówki oświatowe.



ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? opinie

5www.czaspiastowa.pl

Szanowny Panie Burmistrzu,

Chciałbym przypomnieć Panu 
rok 2018, kiedy to mimo opinii 
mieszkańców za wszelką cenę 
chciał Pan przeforsować budo-
wę Obwodnicy, na której bardzo 
zależało władzom Pruszkowa. W 
tym czasie odbyło się wiele zebrań 
z  Radnym, na których przekony-
wano, jak ta obwodnica ma po-
prawić komunikację w Piastowie. 
Mieszkańcy przez cały ten czas 
mówili: „nie dla obwodnicy”. Do-
piero 2 miesiące przed wyborami 
zmienił Pan zdanie i na plakatach 
informował, że obwodnicy nie bę-
dzie. To obawa przed wynikiem 
wyborów skłoniła Pana do nagłej 
zmiany stanowiska i między in-
nymi pomogło to Panu wygrać 
ostatnie wybory. Nagłe działania 
dotyczące nasadzania kwiatów 
/ krzewów oraz budowa ścieżek 
rowerowych (które bardzo ładnie 
wyglądają, ale mało jest chętnych 
do korzystania z nich) tuż przed 
wyborami także przyczyniły się 
do wygrania przez Pana tych wy-
borów. Jak widać, ważniejsze dla 
Pana kwiatki / krzewy i ścieżki 
rowerowe, a nie naprawa ulic, 
o których fatalnym stanie Pana 
informowałem... Z pięciu wskazy-
wanych przeze mnie ulic wykonał 
Pan dwie ulice: ul. Złotej Jesieni i 
ul. Wiosenną, natomiast nie do-
kończył Pan ul. Norwida oraz w 
ogóle nie rozpoczął Pan prac na 
ul. Jagiełły. Obecnie do naprawy 
tych najgorszych ulic jest ich już 
27.

Panie Burmistrzu - my, Sto-

 Trybunał Konstytucyjny w  dn. 
24.02.10 r. (sygn. akt K 6/09) 
orzekł, że przepis jest niezgodny 
z Konstytucją (art. 2 Konstytucji 
RP), gdy nie budzi wątpliwości, 
że narusza zasady sprawiedliwo-
ści społecznej. Za taki został uzna-
ny przez TK wyrokiem z 6 marca 
2019 r. (sygn. akt P 20/16), art. 25 
ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz 
z 2019 r. poz. 39), w  brzmieniu 
obowiązującym do 30 września 
2017 r., w zakresie, w jakim doty-
czy urodzonych w 1953 r. kobiet, 
które przed 1 stycznia 2013 r. na-
były prawo do emerytury na pod-
stawie art. 46 tej ustawy. 
 Niezgodnym z Konstytucją 
jest też art. 15 ust. 2a ustawy 
emerytalnej, zgodnie z którym 
w przypadku braku możliwości 
ustalenia osiąganych dochodów 
ZUS oblicza kapitał początkowy 
od minimalnego wynagrodzenia 
ogłoszonego przez GUS. Znaczą-
cy jest tu fakt, że brak dokumen-
tacji osobowo-płacowej powstał 
w  skutek wadliwego przepisu 
a  nie z winy ubezpieczonych. 
Narusza to zasadę sprawiedliwo-
ści społecznej i nie zasługuje na 
ochronę - przepis ten winien być 

warzyszenie Otwarte jesteśmy 
bardzo zaniepokojeni brakiem 
Pana aprobaty dotyczącej zorga-
nizowania przeze mnie zebrania 
z mieszkańcami z ulic z okolicy 
Przedszkola. Pana postępowanie 
było naganne. Zorganizowałem 
to zebranie, ponieważ nie mogłem 
zawieść mieszkańców z tych ulic, 
których zaprosiłem na to spotka-
nie. Zebranie odbyło się na par-
kingu samochodowym przed bra-
mą Przedszkola. 

Stowarzyszenie nie wyraża 
zgody na remont Willi Millera - 
uważamy, że dużo ważniejszy jest 
remont ulic. Jednocześnie popie-
ramy rozbudowę Przedszkola.

Jako Stowarzyszenie Otwar-
te chcemy brać udział w sprawie 
przydziałów mieszkań komunal-
nych oraz uczestniczyć w opiniach 
Klubu Radnych, Koalicji Obywatel-
skiej. Zawsze jesteśmy do dyspozy-
cji i konsultacji społecznych.

Pragniemy, aby nowa Rada 
Miejska w Piastowie gospodaro-
wała w naszym mieście rozsądnie 
i odpowiedzialnie. Niestety w  na-
szej opinii, poprzedniej radzie 
na czele z Panem Burmistrzem 
zabrakło tej umiejętności dlatego 
też, jako Stowarzyszenie Otwarte 
pod moim przewodnictwem, bę-
dziemy analizować wszelkie po-
stulaty i reagować na działania 
mające negatywny wpływ na na-
szych mieszkańców.

Z poważaniem,
Wiesław Stefański

Przewodniczący Stowarzyszenia Otwartego

uznany również przez TK za nie-
zgodny z Konstytucją i powinien 
być ustawowo zmieniony. Ubez-
pieczeni nie powinni z powodu 
wadliwych przepisów ponosić ne-
gatywnych konsekwencji finanso-
wych.
 SN w składzie 7 sędziów 
uchwałą z 18.11.2015 r. o sygn. 
akt III UZP 11/15 uznał, że wykład-
nia przepisów prawa ubezpieczeń 
społecznych nie powinna skutko-
wać pokrzywdzeniem świadcze-
niobiorców. Emeryci zasługują 
na stabilność nawet kosztem lite-
ralnego brzmienia przepisów (..). 
Tak jednak nie zawsze jest, gdyż 
sądy nie zawsze zmieniają decy-
zje ZUS zbyt często rozpatrując 
sprawy pod kątem ich zgodności 
z przepisami emerytalnymi; nie 
biorą pod uwagę faków mających 
istotne znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.). 
Umniejszają swoje kompetencje 
twierdząc, że decyzje ZUS może 
zmienić tylko ustawodawca. Prze-
czą temu inne orzeczenia sądów, 
które uznają roszczenia ubezpie-
czonych.
 Ponadto w sprawie o sygn. akt 
K 14/91 z dn. 11.02.1992 r. Try-
bunał orzekł, że zasada zaufania 
jest wiodącą podstawą stosunku 
ubezpieczeniowego, opiera się 

on bowiem na konstrukcji praw-
nej zaufania i na przeświadczeniu 
ubezpieczonego, że po spełnie-
niu określonych warunków (pra-
cy, składki) i po upływie określo-
nego czasu (...), ubezpieczony 
otrzyma określone świadczenia 
- przy czym, tym większe zasadni-
czo im większy wysiłek pracy (...). 
Jednak ta zasada została złamana 
przez zniszczenie dokumentacji 
płacowej (1957 r. do 1991 r.) po 
12-tu latach jej przechowywania 
i zaniżenie świadczeń emerytal-
nych/rentowych.
 NIK w raporcie z 28.09.2017 r. 
stwierdził, że Państwo nie stwo-
rzyło systemu przechowywania 
dokumentacji osobowo-płacowej 
sprzed 1999 r., który zapewniałby 
jednolite traktowanie wszystkich 
obywateli. W ten sposób dzieli 
się obywateli na tych sprzed i po 
1999 r., gdzie tych pierwszych 
pozbawiono dowodów na stwier-
dzenie osiąganych dochodów, 
chociaż przeciętne zarobki moż-
na określić na podst. przeciętne-
go wynagrodzenia ogłoszonego 
przez GUS. Mając na względzie 
wysokie zarobki w przemyśle, 
obliczenie kapitału pocz. od prze-
ciętnego wynagrodzenia nie 
zrównoważy różnicy z tego wyni-
kającej. Skarbowi Państwa zosta-
nie ta różnica, gdyż wielu ubez-
pieczonych zarabiało znacznie 
więcej niż przeciętne wynagro-
dzenie ogłoszone przez GUS.
 Nie jest prawdą, jak utrzymy-
wał Marcin Zieleniecki, podsekre-
tarz stanu w MR, P i PS, że prze-
pisy postępowania sądowego 
z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych zawarte w K.p.c. 
(art. 459 do 47716), uwzględniają 
interesy ubezpieczonych. Dowo-
dem tego jest m.in. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z dn. 
22.02.2019 r. o sygn. akt III AUa 
603/17, którym oddalono apela-
cję o wysokość emerytury i po-
nowne ustalenie kapitału począt-
kowego z innych lat niż wybrał 
ZUS.
 Dochodzenie spraw przed 
sądem jest przewlekłe a kasacja 
jest ograniczona kwotowo. Możli-
wa jest, gdy wartość przedmiotu 
zaskarżenia wynosi co najmniej 
10 ty. zł (art. 3982 §1 k.p.c.). Być 
może dla ustawodawcy taka kwo-
ta to kieszonkowe, ale dla eme-
ryta/rencisty to prawie roczne 
świadczenie. Jak to się ma m.in. 
do ochrony pracy przez RP (art. 
24 Konstytucji), której pochodną 
jest emerytura/renta, czy z  Ko-
deksem pracy...

List otwarty Stowarzyszenia Otwartego List do redakcji w sprawie emerytur

List do Burmistrza Zaniżony kapitał początkowy
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pomagamy

 We wrześniu zeszłego roku jedno 
badanie całkowicie zmieniło życie 
naszego kolegi Przemka Nowakow-
skiego, który wszystkim jest znany 
raczej jako Sebastian. Podczas wi-
zyty zdiagnozowano u  niego raka 
jelita grubego z przerzutami do 
płuc oraz otrzewnej. Choroba, któ-
ra zazwyczaj nęka dopiero po pięć-
dziesiątce, dotknęła osobę ledwie 
43-letnią. Lekarze nie dawali mu 
większych szans na wyzdrowienie. 
Był to szok dla całej najbliższej ro-
dziny… no bo jak to? Zdrowy, silny 
mężczyzna, bez nałogów i taka cho-
roba? Na szczęście chemioterapia 
oraz stosowanie różnych metod 
alternatywnych, po ponad pół roku 
choroby, przyniosły skutek w posta-
ci zmniejszenia guzków w płucach. 
Jest to dla nas wszystkich „światełko 
w tunelu”, które pokazuje, że warto 
walczyć mimo wydanego wcześniej 
wyroku.
 W środę – 13 marca - na profilu 
facebookowym żony Sebastiana – 
Karoliny ukazał się apel z prośbą o 
wsparcie w postaci przekazywania 

wpłat z 1% na dofinansowanie dal-
szego leczenia.
Był to kolejny szok – tym razem dla 
bliższych i dalszych znajomych Se-
bastiana. Wszak prawie nikt, poza 
rodziną, nie wiedział, że jest on aż 
tak ciężko chory. 
 W ciągu dwóch dni jego apel 
został udostępniony ponad 600 
razy, a mnóstwo osób postanowiło 
spontanicznie wesprzeć, pod ha-
słem „POMOC ma MOC”, jego walkę 
z chorobą. I ta pomoc przynosi efek-
ty, które zadziwiają wszystkich.
 Czemu aż taki wielki odzew? Po 
prostu dlatego że to dobry człowiek 
o wielkim sercu, który zawsze chęt-
nie pomaga innym. Mnóstwo osób 
zna go jako świetnego instruktora 
harcerskiego – wychowawcę ogrom-
nej rzeszy piastowskich harcerzy, 
strażaka OSP w Piastowie czy koszy-
karza – amatora, zaś obecnie jako 
rodzica Mai i Kuby bardzo chętnie 
wspierającego i angażującego się 
w różne akcje w Dwójce – której jest 
zresztą wychowankiem. 
 Zawsze uśmiechnięty, urodzony 

optymista - pełen niekonwencjonal-
nych pomysłów. Dla niego nie ma 
rzeczy niemożliwych! 
 Niektórzy mówią, że „karma 
wraca” i tak jest właśnie w przypad-
ku Sebastiana i jego rodziny. Ostat-
nie dwa tygodnie to mnóstwo spon-
tanicznych akcji, których celem jest 
zgromadzenie jak największej ilości 
środków mających pomóc w walce 
z rakiem. Wiele metod leczenia pro-
ponowanych przez lekarzy nie jest 
niestety refundowanych przez NFZ 
i wymaga bardzo dużego – własne-
go - nakładu finansowego. 
 Kiermasz w Dwójce, zbiórka na 
pomagam.pl, aukcje na portalu 
Facebook, wielki trening fitness czy 
zbiórki organizowane przez Strefa 
Pivot Piastów Basketball FunZone 
podczas meczu Pivot Piastów – 
Hutnik Warszawa oraz Rozbiegany 
Piastów w trakcie Biegu Polskiego 
Państwa Podziemnego, a także pla-
nowane w najbliższym czasie kolej-
ny kiermasz i warsztaty w Dwójce 
czy teatrzyk dla dzieci, The Voice of 
Piastów i Poranek Filmowy w Miej-
skim Ośrodku Kultury – pokazują 
jak wielka moc i chęć pomocy drze-
mią w mieszkańcach Piastowa.
 Jednocześnie wśród osób zaan-
gażowanych w akcję pomocy po-
wstał pomysł, aby przekuć tę trudną 
sytuację, która spotkała Sebastiana 
na „coś”, co zwiększy świadomość 
o  raku jelita grubego u każdego 
z nas.
 Większość z nas nawet nie wie 
o tym, że rak jelita grubego to trzeci 
u mężczyzn i drugi u kobiet rodzaj 
nowotworu wykrywanego w Pol-
sce… niestety, często dzieje się to 
zbyt późno i szanse na wyzdrowie-
nie dramatycznie maleją. Dlatego 
też w ramach akcji „PoMOC ma 
MOC” planujemy prowadzić sze-
roko zakrojone akcje edukacyjne 
oraz rozdawać testy na wykrywa-
nie krwi utajonej w kale. Testy te są 
najprostszym a jednocześnie domo-
wym sposobem na sprawdzenie czy 
wszystko jest w porządku z naszym 
jelitem grubym. 
 Z góry dziękujemy także za wpła-
ty dokonane na konta na których są 
zbierane środki na  wsparcie Seba-
stiana w walce z rakiem. Można ich 
dokonać na  stronie pomagam.pl/
pomocsn lub w Fundacji Onkolo-
gicznej Nadzieja. 
 Jeśli ktoś szuka informacji na te-
mat postępów w leczeniu Sebastia-
na, planowanych akcji w  ramach 
„PoMOC ma MOC” lub zechce w ja-
kikolwiek sposób wspomóc nasze 
działania to zapraszamy na nasz 
profil na Facebooku – facebook.
com/PoMOCmaMOC.

Pomoc ma moc
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Kres Polskiego Państwa 
Podziemnego

Siedemdziesiąt cztery lata temu, 27 i 28 marca 1945 roku aresz-
towano w Pruszkowie przywódców Polski Podziemnej. Porwani i są-
dzeni w Moskwie w bezprawnym procesie stali się symbolem walki 
o wolną Polskę.

W walczącej Warszawie, 1 października 1944 gen. Tadeusz Komo-
rowski „Bór” mianował swoim następcą na stanowisku Komendanta 
Głównego Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwia-
dek”. Po kapitulacji powstania,  3 października udający się do niemiec-
kiej niewoli „Bór” poinformował drogą radiową dowództwa Okręgów 
AK  (co ciekawe decyzja gen. Komorowskiego uzyskała akceptację 
Prezydenta RP na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza dopiero 
21 grudnia 1944, który wówczas  mianował generała Okulickiego ko-
mendantem głównym AK na obszar obu okupacji).  3 października 
1944 r. gen. „Niedźwiadek” wraz z ludnością cywilną opuścił Warsza-
wę i z dworca Zachodniego przewieziony został pociągiem do obo-
zu Durchgangslager 121 w Pruszkowie. Zakwalifikowany do wywozu 
w głąb Generalnej Guberni  zbiegł z transportu w okolicach Kielc i trafił 
do świętokrzyskiej Komendy Okręgu. Kolejne tygodnie gen. L. Okulic-
ki poświęcił na spotkania i narady polityczne stając – tak jak najwyżsi 
przedstawiciele władz cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego – 
przed wyborem dalszej drogi walki o wolną Polskę. Nowy Komendant 
Główny AK 26 października wydał rozkaz zakończenia akcji „Burza”. 
W połowie grudnia 1944 r. w klasztorze bernardynów w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyła się narada, w której udział wzięli: Komendant 
Główny AK gen. L. Okulicki, członkowie rządu - Krajowej Rady Mini-
strów z Delegatem Rządu na Kraj, wicepremierem Janem Stanisła-
wem Jankowskim oraz przedstawiciele podziemnego parlamentu, 
czyli Rady Jedności Narodowej z jej Przewodniczącym Kazimierzem 
Pużakiem. To ważne spotkanie poświęcone było analizie sytuacji poli-
tycznej i militarnej, wydarzeniom w Polsce i możliwym scenariuszom 
na przyszłość. Zapewne wówczas omawiano też sytuację żołnierzy Ar-
mii Krajowej i zagrożenie dla nich wynikające z dotychczasowych do-
świadczeń kontaktów z armią sowiecką. Gen. Okulicki ujawnił uczest-
nikom narady istnienie organizacji „Nie”, która powołana została 

kilka miesięcy wcześniej i w zamyśle jej założycieli miała być 
kontynuatorką, w nowych warunkach, Armii Krajowej. Kolej-
ne tygodnie były szczególnie obfite w  wydarzenia: 3 stycz-
nia 1945 generał „Niedźwiadek”  spotkał się z uczestnikami 
brytyjskiej misji wojskowej Freston SOE, a 6 stycznia 1945 r. 
wraz ze swym sztabem wizytował batalion „Las” 74 pp AK. 
Organizował pomoc finansową ze środków AK dla Polskiego 
czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej szczególną 
troska otaczając rodziny poległych i uwięzionych oraz wysie-
dlonych z Warszawy. W połowie stycznia ruszyła wielka ofen-
sywa wojsk sowieckich i walczącej u ich boku I Armii WP znad 
Wisły. 17 stycznia weszły one do opuszczonej Warszawy, za-
jęły Pruszków, Piastów i okoliczne miejscowości. 

W tej sytuacji 19 stycznia 1945 roku na dworcu kolejowym 
w Częstochowie Komendant Główny Armii Krajowej wydał 
ostatnie rozkazy do żołnierzy AK,  zwalniając ich z przysięgi 
i rozwiązując armię. Generał L.Okulicki działał w tym zakresie 
zgodnie z instrukcją rządu z 16 listopada 1944 roku i dążył 
do ograniczenia skali potencjalnych represji wobec żołnierzy 
AK ze strony NKWD i liczącego tysiące funkcjonariuszy so-
wieckiego aparatu represji i współpracujących z nim instytu-
cji bezpieczeństwa utworzonych przez polskich komunistów. 

Rozwiązanie Armii 
Krajowej

gen. Leopold Okulicki
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Porwanie i proces 
Szesnastu

ŻOŁNIERZE SIŁ ZBROJNYCH W KRAJU ! 
Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krót-

kim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo 
słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem - mimo 
stwarzanych pozorów wolności - oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, 
prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego 
narzędzia w rękach rosyjskich. 

Żołnierze ! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę 
o jedyną Sprawę, dla której warto żyć i umierać: o swą wolność i wolność czło-
wieka w niepodległym Państwie. 

Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski 
w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne 
prawa. 

Polska, według rosyjskiej receptury, nie jest tą Polską, o którą bijemy się 
szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano 
ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale 
nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennnym, nie-
podległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim. 

Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę 
tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusz-
nej Sprawy, tryumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. 

Żołnierze Armii Krajowej ! 
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu 

odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed za-
gładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego 
Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. 
W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko 
Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę - z upoważnienia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. 

W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę 
Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w praw-

dziwie wolnej i demokratycznej Polsce. 
Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska. 

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju 
/-/ Niedźwiadek[1] 
Gen. Bryg. 
M.p. 19 stycznia 1945.

W drugim, tajnym rozkazie, wyda-
nym tego samego dnia gen. Leopold 
Okulicki skierował instrukcje działania 
i dyspozycje dla komendantów struk-
tur terenowych AK:

„W zmienionych warunkach nowej 
okupacji działalność naszą nastawić 
musimy na odbudowę niepodległości 
i ochronę ludności przed zagładą. W tym 
celu i w tym duchu wykorzystać musimy 
wszystkie możliwości działania legal-
nego, starając się opanować wszystkie 
dziedziny życia Tymczasowego Rządu 
Lubelskiego[...] AK zostaje rozwiązana. 
Dowódcy nie ujawniają się. Żołnierzy 

zwolnić z przysięgi, wypłacić dwumiesięczne pobory i zamelinować. [...] 
Zachować małe dobrze zakonspirowane sztaby i całą sieć radio. Utrzy-
mać łączność ze mną i działajcie w porozumieniu z aparatem Delegata 
Rządu”.

Dramatowi  żołnierzy AK, którzy walcząc o wolną Polskę przez cały 
czas okupacji niemieckiej w końcowych miesiącach wojny narażeni 
zostali na  represje ze strony sowieckich i polskich władz  komuni-
stycznych  poświęcił specjalny wiersz wybitny poeta Kazimierz Wie-
rzyński. Wiersz opublikowany został w lutym 1945 roku tuż po wyda-
niu ostatnich rozkazów generała „Niedźwiadka”  żołnierzom AK.

Kazimierz Wierzyński „Na rozwiązanie Armii Krajowej”

Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki -
Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki.
Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem -
Długi urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem.
Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno - 
Sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną.
Za dnie i noce śmierci, za lata udręki -
Taniec w kółko: raz w oczy a drugi raz w szczęki.
Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czeladź -
List gończy, tropicielski: dopaść i rozstrzelać!
Za mosty wysadzone z ręki robotniczej -
Węszyć gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy.
Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta -
Jeden wyrok: do tiurmy. Dla wszystkich. Do czysta!
Za Warszawę, Warszawę, powstańcze zachcianki -
Specjalny odział śledczy: \”przyłożyć do ścianki\”.

W drugiej połowie lutego 1945 roku kierownictwo NKWD opra-
cowało plan działania wymierzony w kierownictwo Polskiego 
Państwa Podziemnego. Akcja, którą kierował sprawdzony w ta-
kich sytuacjach gen. sowiecki Iwan Sierow zakładała zwabienie 
pod pozorem rozmów o przyszłości powojennych relacji polsko-
-sowieckich i porwanie do Moskwy wybranych czołowych pol-
skich polityków nurtu niepodległościowego. Zakładając dobrą 
wolę strony sowieckiej, a przede wszystkim kierując się odpo-
wiedzialnością za przyszłość Polski kierownictwo Polskiego Pań-
stwa Podziemnego – aczkolwiek z pewną rezerwą i nieufnością 
– postanowiło przyjąć ofertę. Na rozmowy polscy politycy zostali 
zaproszeni  do zajmowanej przez służby sowieckie willi w Prusz-
kowie.

27 marca na spotkanie przybyli do Pruszkowa Jan Stanisław 
Jankowski, Leopold Okulicki, Kazimierz Pużak i Józef Stemler – 
Dąbski pełniący funkcję tłumacza. Zostali podstępnie areszto-
wani i wywiezieni samolotem do Moskwy. Tam osadzono ich 
w więzieniu na Łubiance. Nazajutrz udała się na spotkanie do 
Pruszkowa pozostała grupa jedenastu przedstawicieli władz Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Nie zdając sobie sprawy z pod-
stępu strony sowieckiej podzielili dramatyczny los kolegów. 
W moskiewskim więzieniu już od 6 marca przebywał szesnasty 
polski polityk – Aleksander Zwierzyński, 
przywódca Stronnictwa Narodowego, jed-
nej z partii reprezentowanych w radzie 
Jedności Narodowej. Na wieść o porwaniu 
polskich przywódców specjalną ulotkę wy-
dała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. Ten 
dokument zawiera dość szczegółowy opis 
wydarzeń, które zbulwersowały nie tylko 
Polaków, ale także naszych aliantów. Jak 
się jednak wkrótce potem okazało, reakcje 
wolnego świata nie zrobiły większego wra-
żenia na władzach Związku Sowieckiego.

gen. Leopold Okulicki (po aresztowaniu przez NKWD)

Pruszków
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ich zaostrzenia.
Proszę Pana Generała ocenić i moje trudności w zorganizowaniu tego 

spotkania wówczas, kiedy poprzednie ustalone przez Gen.-Pułk. Iwano-
wa terminy przeszły. Lecz mam nadzieję że Gen.-Pułk. Iwanow będzie 
się liczył z moimi wywodami i spotkanie Panów będzie mogło się odbyć 
w najbliższym czasie.

Ja też, jako oficer Czerwonej Armii, któremu przypada w udziale tak 
ważna misja, daję Panu pełną gwarancję, że od chwili, kiedy Pana los 
będzie zależny ode mnie (od przyjazdu do nas) będzie Pan całkowicie 
bezpieczny.

W nadziei na nasze szybkie spotkanie przesyłam Panu wyrazy szacun-
ku. Zechce mnie Pan zawiadomić o swoim postanowieniu.

6 marca 1945
Pimienow
Pułkownik Gwardii”
W świetle powyższych faktów zapytujemy: Cóż jest warta „pełna gwa-

rancja” bezpieczeństwa ze strony władz rosyjskich? 
Cóż jest warte słowo honoru oficera Armii Czerwonej, pułkownika 

Gwardii? 
Cóż więc jest warte w tych warunkach jakiekolwiek bądź przyrzecze-

nie rosyjskie? 
Rosja przecież nie respektuje przyjętych w cywilizowanym świecie 

odwiecznych zwyczajów i norm prawa międzynarodowego. Rosja nie 
przejawiła dotychczas nawet minimum dobrej woli wobec narodu i pań-
stwa polskiego. Rosja terroryzuje Polskę, niszczy jej potencjał, działa 
podstępem, gwałtem, wymuszeniem i szantażem. Rosja walczy fałszem 
i kłamstwem. Bo kłamstwem przecież i fałszem jest treść oświadczenia 
Mołotowa i komunikatu Tassa - z wyjątkiem jednej tragicznej prawdy, 
prawdy o skandalicznym aresztowaniu przedstawicieli Polski w czasie 
oficjalnych pertraktacyj polsko-rosyjskich i o ich postawieniu przed sąd 
radziecki. 

Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, które podję-
ło walkę już we wrześniu 1939 roku i przez cały czas trwania 
wojny stanowiło istotną  część koalicji antyhitlerowskiej, zostali 
podstępnie porwani i oskarżeni o współpracę z Niemcami oraz  
o zwalczanie Związku Sowieckiego. 21 czerwca 1945 roku, mo-
skiewski „sąd” ogłosił decyzje w tym bezprawnym procesie. Naj-
wyższe wyroki otrzymali gen. Leopold Okulicki (10 lat więzienia), 
Delegat Rządu na Kraj, wicepremier Jan Stanisław Jankowski (8 
lat) oraz jego zastępcy: Adam Bień, Stanisław Jasiukowicz i Anto-
ni Pajdak (wszyscy po 5 lat). W sowieckim więzieniu zakończyli 
życie gen. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jankowski i Stanisław 
Jasiukowicz. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazi-
mierz Pużak po powrocie do Polski został ponownie aresztowa-
ny i zamęczony w komunistycznym więzieniu.

Tak dokonał się ostatni, dramatyczny akt historii Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

ULOTKA DELEGATURY SIŁ ZBROJNYCH NA KRAJ W SPRAWIE PORWANYCH 
PRZYWÓDCÓW POLSKI PODZIEMNEJ 

Maj 1945 

Moskwa - pod rosnącym naciskiem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 
AP — wykrztusiła 6 maja br. po sześciotygodniowym milczeniu, że przywódcy 
Polski Podziemnej uprowadzeni z Pruszkowa w Wielką Środę - 28 marca 1945 
w czasie oficjalnych pertraktacyj z dygnitarzem rosyjskim, są „zaaresztowani 
przez sowieckie władze wojskowe i znajdują się w Moskwie pod śledztwem”. 
Komunikat Tassa[3], mówi cynicznie i bezsensownie, że grupa ta, „posądzona 
jest o przygotowanie i dokonywanie na tyłach Armii Czerwonej aktów dywer-
syjnych”. „Oskarżona jest ona również o posiadanie radiostacji nadawczych”. 
„Wszystkie te osoby, lub niektóre z nich — zależnie od wyników śledztwa - zo-
staną postawione przed sąd” - stwierdza Tass. 

Perfidia tego komunikatu i jego twórców jest jasna i niezbita. Na skutek 
bowiem zaproszeń generała-pułkownika Iwanowa, przedstawiciela dowódcy 
I. Białoruskiego Frontu Marszałka G. Żukowa, zgodzono się na podjęcie rozmów 
z owym upełnomocnionym reprezentantem Rosji w celu ułożenia stosunków 
polsko-sowieckich, zgodnie z zaleceniami naszych sojuszników - Anglii i Stanów 
Zjednoczonych. Zadokumentowaliśmy raz jeszcze naszą szczerą wolę zgody są-
siedzkiej, okazywaną całkowicie tak podczas okupacji niemieckiej, jak i przede 
wszystkim w bojowym współdziałaniu z Armią Czerwoną. W rozmowach 
w Pruszkowie Polskę Podziemną reprezentowali: wicepremier i Delegat Rządu 
na Kraj inż. J. Jankowski, ostatni dowódca b. AK gen. bryg. Niedźwiadek - Oku-
licki, przewodniczący RJN - Pużak, trzej ministrowie krajowi oraz przedstawicie-
le: Polskiej Partii Socjalistycznej, Zjednoczenia Demokratycznego, Stronnictwa 
Ludowego, Stronnictwa Pracy oraz Stronnictwa Narodowego. Razem - 15 osób. 

W czasie pertraktacyj Rosjanie zgodzili się na zasadniczy warunek przedsta-
wicieli Polski Podziemnej - na bezpośrednie porozumienie się Kraju z Rządem 
RP. Rosjanie ofiarowali nawet specjalny samolot do Londynu. Nagle, najzupeł-
niej niespodziewanie, nasi przywódcy zaginęli bez śladu. Znając swoiste zwy-
czaje rosyjskie nie przypuszczano początkowo nic szczególnie złego. Tak wierzo-
no bowiem w moc uroczystych gwarancji i zobowiązań rosyjskich. 

Potem zaniepokojenie wzrosło. Anglia i USA nalegały na wyjaśnienie, które 
nadeszło w cynicznych wypowiedziach Mołotowa i komunikatu Tassa. O gwa-
rancjach rosyjskich świadczy m.in. list pułkownika gwardii Pimienowa, orga-
nizującego pertraktacje. List ten skierowany do ostatniego dowódcy byłej AK 
brzmi: 

„Do Generała Brygady Niedźwiadka.
Moje szczere chęci, które jak sądzę, bez wątpienia znajdą u Pana najwyższy 

oddźwięk i uznanie zmierzają do tego, żeby dopomóc Panu do spotkania się 
w  najbliższym czasie z przedstawicielem Dowództwa I. Białoruskiego Frontu, 
generałem-pułkownikiem Iwanowem.

Jasno widzę całą trudność tego poczynania, ale biorąc pod uwagę bezwarun-
kową konieczność i wielką jego wagę, czego w tym krótkim liście nie sposób 
wyjaśnić, sądzę, że wyżej wspomniane spotkanie winno nastąpić i to jak naj-
prędzej. Jedno tylko można powiedzieć, że proponowane spotkanie Pana z gen.-
-pułkownikiem Iwanowem może i bez wątpienia zdecyduje to, co wątpliwe czy 
dałoby się rozstrzygnąć szybko na innych drogach. Wzajemne zrozumienie i za-
ufanie pozwala na rozstrzygnięcie b. ważnych zagadnień i niedopuszczenie do 

Piastów 
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Bieg Polskiego Państwa 
Podziemnego

Trzecią eliminację tegorocznego cyklu Grand Prix Piastowskich Bie-
gów Historycznych stanowił rozegrany 31 marca Bieg Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestni-
ków – ponad dwustu biegaczy, którzy pokonali dystans 1945 metrów 
w hołdzie bohaterom walki o niepodległość Polski w latach II wojny 
światowej. Bieg zorganizowany został z okazji 74 rocznicy podstępne-
go aresztowania w Pruszkowie i uprowadzenia do Moskwy szesnastu 
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, wśród nich ostatnie-
go dowódcy Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiad-
ka”, wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego i ministra Stanislawa 
Jasiukowicza, którzy nie wrócili do Polski z sowieckiego więzienia. Najszybsi w poszczególnych kategoriach wiekowych rozegra-

nego biegu okazali się: 

I. Poniżej 12 lat  

chłopcy: 1. Kacper Buczkowski, 2. Maciej Wałdykowski, 3. Cyryl Łu-
czyński
dziewczęta: 1. Zofia Milewska, 2. Hanna Błuś, 3. Aleksandra Dudek

II. 12-16 lat 

chłopcy: 1. Kacper Markowski, 2.  Jan Luberski, 3. Kacper Bielec
dziewczęta: 1. Justyna Panasiuk, 2. Oliwia Szatkowska, 3. Julia Szat-
kowska

III. Open

mężczyźni: 1. Igor Glapiński, 2. Arkadiusz Pajdosz, 3. Piotr Sprengel
kobiety: 1. Renata Kwiatkowska, 2. Agnieszka Brogowicz-Stępniew-
ska, 3. Anna Ślusarczyk

CZAS
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Daniel Dalecki

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
 Od niepamiętnych czasów 
herb towarzyszył naszym przod-
kom jako element przynależno-
ści rodowej, wyznaczający ich 
status pochodzenia. Pozwalał 
tym samym na identyfikację do 
określonej grupy społecznej. 
Upraszczając to pojmowanie, był 
elementem reprezentacyjnym, 
który z racji swej formy z czasem 
stanowił symbol określający 
własność. Z biegiem czasu znaki 
heraldyczne zaczęto przenosić 
także do życia publicznego. Naj-
bardziej jaskrawym przykładem 
wielorakiej funkcji herbu są lo-
kacje miejskie. Już w średniowie-
czu niemal każdy jego założyciel, 
po uzyskaniu praw miejskich 
dla utworzonego magistratu 
zamawiał stemple i pieczęcie 
opatrzone w znaki heraldyczne. 
Widniały na nich głównie herby 
rodowe lub związane z rodem 
fundatora. Stemple i pieczęcie 
służyły między innymi do uwie-
rzytelniania i legalizowania do-
kumentów wystawianych przez 
magistrat oraz samorząd.
 Proces powstawania heral-
dyki miejskiej jest zagadnieniem 
złożonym i różnie przebiega-

jącym na przestrzeni dziejów 
państwowości polskiej. Istnieje 
zasadnicza różnica między mia-
stami, które wyrastały ze wsi, 
a takimi, które niegdyś były mia-
stami, potem spadły do rzędu 
wsi, a następnie przy sprzyjają-
cych okolicznościach ponownie 
otrzymały prawa miejskie. Mia-
sta z pierwszej kategorii przez 
długi okres bytu nie posiadały 
własnego herbu, używając prze-
ważnie znaków województwa, 
gdyż nie miały potrzeb ani moż-
liwości na jego stanowienie, 

wchodząc pod jurydykę innego 
ośrodka miejskiego. 
 W XX wieku w Polsce pojawiły 
się próby uregulowania heral-
dyki miejskiej zakazanej w XIX 
wieku przez zaborcę. Na mocy 
dekretu Rządu z dnia 24 listopa-
da 1930 roku i jego powtórzenia 
3 marca 1937 roku zezwolono 
samorządom miejskim na opa-
trzenie ich pieczęci w miejsce 
herbu wojewódzkiego, herbem 
nadanym lub zatwierdzonym 
przez właściwe ministerstwo. 
Poza tym miasta mogły zamiast 
herbu państwowego używać 
herbu własnego. Pieczęcie lo-
kalnego samorządu mogły być 
opatrzone w herb miejski, ale 
za zgodą właściwego ministra, 
który mógł w drodze wyjątku 
udzielić miastom zezwolenia na 
ich używanie. W znacznej mie-
rze przypadków herb raz obra-
ny i przyjęty przez miasto był 
symbolem niezmiennym, przy-
noszącym chlubę i zaszczyt oraz 
utrwalał (i nadal utrwala) tożsa-
mość lokalną. Herb miejski ma 
tym większe znaczenie, gdy jest 
zgodny z zasadami heraldyki 
miejskiej. Ważnym elementem, 
każdego z nich są jego barwy. 
Do tradycyjnych zalicza się czer-
woną, błękitną, zieloną, czarną 
oraz barwy metali czyli złotą (od-
daje je barwa żółta) oraz srebr-
ną (oddaje je barwa biała).
 W przypadku Piastowa pra-
wa miejskie zostały nadane po 
okresie funkcjonowania gminy 
wiejskiej. A jak do tego doszło? 
Na mocy Rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 
22 lipca 1929 r. ustanowiono 
samoistną gminę. W  skład no-
wej jednostki administracyjnej 
wchodziły miejscowości: wieś 
Gołąbki, folwark Gołąbki, cmen-

tarz, osada włościańska o po-
wierzchni 6 ha 69 a zapisana 
w tabeli likwidacyjnej jako wieś 
Gołąbki pod nr 1, osada wło-
ściańska o powierzchni 1 ha 14 
a zapisana w tabeli likwidacyj-
nej jako wieś Gołąbki pod nr 3, 
osada Gołąbki, osada Gołąbki 
A, kolonia Piastów, wieś Żdża-
ry, wschodnia cześć wsi Bąki po 
osadę Bąki – Senatorskie i po 
kolonię Bąki A, kolonia Nadzie-
in, osada Niecki, kolonia Niecki, 
folwark Niecki. Utworzona nowa 
gmina, z siedzibą w Piastowie 
swoje funkcjonowanie rozpo-
częła od 1 kwietnia 1930 roku. 
Została administracyjnie przypi-
sana do powiatu i województwa 
warszawskiego. Z tą pozycją ad-
ministracyjną, mimo wielokrot-
nych korekt granic, nasze mia-
sto przetrwało do 3 maja 1952 
roku, kiedy to otrzymało prawa 
miejskie. 
 Mając ugruntowane prawa 
miejskie, można było przystąpić 

do prób przyjęcia właściwego 
herbu, określającego i oddają-
cego charakter miasta. W tym 
celu ogłoszono zamknięty kon-
kurs Zarządu Głównego Grafi-
ków Polskich. W jego wyniku na 
sesję Miejskiej Rady Narodowej 
w dniu 28 czerwca 1968 roku za-
proszono artystę grafika Urbań-
skiego, zdobywcę pierwszego 
miejsca w konkursie, aby omó-
wić przedstawiony projekt her-
bu. Po przedyskutowaniu i uza-
sadnieniu celowości wszystkich 
elementów graficznych Miejska 
Rada Narodowa postanowiła 
„zatwierdzić herb dla miasta Pia-
stowa przedstawiający: w czer-
wonym polu tarczy cztery sze-
ściokąty złote nad nimi wycinek 
koła zębatego czarny o czterech 
zębach ku górze”. W uzasadnie-
niu uchwały nr XXVII/81/68 mo-
żemy przeczytać, że tak wybrany 
herb dla miasta miał symboli-
zować rozwijający się przemysł 
chemiczny oraz ukierunkowane 
na nie szkolnictwo. 
 Przyjęty w 1968 roku herb 
miasta Piastowa w niezmienio-
nej formie przetrwał do czasów 
dzisiejszych. Choć dziś w Piasto-
wie już prawie nie ma przemy-
słu chemicznego, to jednak herb 
przypomina nam czasy jego ist-
nienia, utrwalając historię lokal-
nej społeczności. 

Skąd się wzięły sześcioboki 
w piastowskim herbie?

ZACHęCAMY
DO AKTYWNEGO WSPIERANIA DZIAŁALNOśCI 

PIASTOWSKIEGO ARCHIWUM MIEJSKIEGO. 

Podzielcie się z nami archiwaliami, które pomogą stworzyć 
pełniejszy obraz naszej lokalnej, miejskiej historii. Liczymy 

na wszelkie pamiątki, fotografie, dokumenty, zapisy 
dźwiękowe, filmowe, etc.

www.pam.piastow.pl
/muzeummiastapiastowaf

Czasem nawet 
nie zdajemy sobie sprawy 

jak wiele cennych 
historycznych informacji 

odnaleźć można
w swojej własnej piwnicy!

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? historia
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Tarczyca może przyspa-
rzać nam wielu problemów. 
Cierpimy na jej niedoczynność, 
nadczynność lub zmagamy się 
z licznymi guzkami w jej okoli-
cach. To narząd odpowiadający 
za wiele ważnych funkcji w orga-
nizmie. I właśnie dlatego powin-
niśmy o  niego dbać. Tarczyca 
jest odpowiedzialna za produk-
cję hormonów: tyroksyny (T4) 
oraz trójjodotyroniny (T3). Sub-
stancje te  przesyłane są wraz 
z  krwią przez cały organizm 
i  biorą udział we wszystkich 
najważniejszych procesach ko-
mórkowych, a zaburzenia zwią-
zane z gospodarką hormonalną 
mogą powodować wiele niepo-
żądanych objawów. Ponieważ 
tarczyca reguluje metabolizm, 
to zbyt wysoki poziom hormo-
nów we krwi może spowodować 
szybką utratę wagi. Proces ten 
działa jednak w dwóch kierun-
kach. Szybkie tycie, bez żadnych 
zmian w sposobie odżywiania, 
może świadczyć o zaniżonym 
poziomie hormonów. Obja-
wem problemów z tarczycą są 
także wspomniane wcześniej 

zaburzenia nastroju. Za nerwo-
wość i  drażliwość odpowiada 
nadczynność, czyli zbyt wysoki 
poziom hormonów. U  chorych 
może występować również de-
presja, która pojawia się częściej 
u osób z niedoczynnością, nato-
miast za uczucie nieustającego 
zmęczenia, pomimo odpowied-
niej ilości snu, odpowiada nie-
doczynność. Dodatkowym obja-
wem jest tzw. wole tarczycowe. 

Uczucie zimna odczuwane 
w środku lata, powinno skłonić 
nas do zbadania się pod kątem 
niedoczynności tarczycy. I od-
wrotnie – nadmierna potliwość 
w zimie może świadczyć o zbyt 
wysokim poziomie hormonów 
we krwi. Symptomem zabu-
rzeń pracy tarczycy są również 
problemy z przesuszoną skórą. 
Niedoczynność powoduje spo-
wolnienie przemiany materii, 
a co za tym idzie – zmniejszoną 
ilość wydzielanego potu. W efek-
cie skórze potrzeba natłuszcze-
nia z zewnątrz. O problemach 
z tarczycą mogą świadczyć także 
bolesne i długie miesiączki lub 
odwrotnie – krótkie i bardzo 

skąpe. Zaburzenia hormonal-
ne mogą powodować również 
utrudnione zajście w ciążę. Jest 
to spowodowane podwyższo-
nym poziomem prolaktyny – 
produkowanej przez przysadkę 
mózgową, która blokuje inne 
hormony odpowiadające za 
owulację i cykl miesiączkowy. 

Niedoczynność tarczycy 
u kobiet w ciąży może wpływać 
na rozwój mózgu dziecka. Wła-
śnie dlatego kontrolowanie po-
ziomu hormonów jest bardzo 
ważne w każdym trymestrze 
ciąży. Niski poziom hormonów 
może być również przyczyną 
wypadania włosów. Niedoczyn-
ność tarczycy zakłóca cykl wzro-
stu włosa, co w konsekwencji 
powoduje ich łamanie się i prze-
rzedzanie. Zaburzenia hormo-
nalne mogą także objawiać się: 
zaparciami, podwyższonym po-
ziomem cholesterolu we krwi, 
problemami z pamięcią, a także 
przyspieszonym biciem serca. 
Innym, często występującym 
symptomem może być także 
guzek lub obrzęk w okolicach 
szyi. Wiążą się z nimi: proble-

my z połykaniem, bóle szyi lub 
gardła, a  także nieprzemijająca 
chrypka.

Choć niedoczynność tarczy-
cy może występować niemal 
w każdym wieku, to choroba ta 
zwykle dotyczy osób po 40 roku 
życia. Niestety (na nieszczęście 
dla płci pięknej) według różnych 
statystyk, choroba ta występuje 
od 5 do 10 razy częściej wśród 
kobiet. Z kolei w grupie osób 
powyżej 65 roku życia dotyczy 
około 6-10% kobiet, zaś wśród 
mężczyzn jest znacznie rzad-
sza, choć zapadalność na nią 
w tej grupie wiekowej już nieco 
wzrasta w stosunku do kobiet 
i dotyczy około 2-3% męskiej 
populacji. Wśród objawów nie-
doczynności tarczycy do naj-
częstszych możemy zaliczyć: 
osłabienie, zwiększoną męczli-
wość (osoba, która do tej pory 
bez trudu wykonywała domowe 
prace, nagle lub stopniowo tra-
ci dotychczasową werwę i czę-
sto nie ma sił na dokończenie 
najprostszych prac domowych. 
Z  kolei mężczyzna po powrocie 
z pracy często ląduje wygodnie 
w fotelu lub „bezsilnie” w łóżku, 
co przez jego partnerkę może 
być często odbierane jako ob-
jaw typowego męskiego leni-
stwa (a wystarczyłoby zalecić 
oznaczenie hormonów tarczycy, 
lub przesiewowo na dobry po-
czątek samego TSH). Niestety 
początkowy przebieg choroby, 
szczególnie gdy choroba zaczy-
na się łagodnie może być dosyć 
podstępny, a jej objawy bardzo 
subtelne, co utrudnia wczesne 
rozpoznanie, szczególnie wśród 
osób starszych, u których choro-
ba przebiega skąpo lub zupełnie 
bezobjawowo. 

Na co zwrócić uwagę

- nietolerancja zimna (osoba 
z niedoczynną tarczycą często 
w  zimie „podkręca” kaloryfer, 
a w ciepłe dni pomimo odpo-
wiedniego ubrania może mieć 
poczucie chłodu – jest to tzw. 
„zmarzluch”);

- pacjenci z niedoczynnością 
tarczycy niekiedy skarżą się na 
osłabienie pamięci i pogorsze-
nie koncentracji, funkcje te za-
zwyczaj znacznie się poprawiają 
tuż po rozpoczęciu leczenia;

- wśród objawów mogą po-
jawiać się zaparcia, przez co 
chorzy często sięgają po ziołowe 
preparaty, od których po pew-
nym czasie mogą się „uzależnić”, 
a w związku z czym są one póź-
niej trudne do odstawienia;

- jeśli niedoczynność tarczy-
cy jest umiarkowana lub znacz-
na, osoba chora często przy-
biera na wadze i w ciągu kilku 
miesięcy może przytyć kilka lub 
nawet kilkanaście kilogramów, 
zaś osoby próbujące schudnąć 
pomimo redukcji przyjmowa-
nych kalorii niestety nie osiągają 
zamierzonego rezultatu;

- innymi rzadszymi symp-
tomami choroby mogą być 
skurcze mięśni, bóle stawów, 
zmniejszone wydzielanie potu, 
chrypka, a niekiedy zespół cieśni 
nadgarstka;

- wśród kobiet miesiączkują-
cych częściej niż zwykle obser-
wuje się bardziej obfite krwa-
wienia miesięczne;

- w ciężkiej postaci niedo-
czynności tarczycy w badaniu 
morfologii krwi może poja-
wić się niedokrwistość, a duży 
niedobór hormonów tarczycy 
znacząco wpływa na wzrost 
poziomu cholesterolu, co w 
przypadku nieleczenia choroby 
zasadniczej może przyspieszać 
miażdżycę, a  zatem zwiększać 
ryzyko chorób sercowo-naczy-
niowych, takich jak zawał serca, 
czy udar mózgu. Z tego powo-
du u niemal każdego pacjenta 
z podejrzeniem niedoczynności 
tarczycy należy obowiązkowo 
oznaczyć profil lipidowy. Wy-
równanie funkcji tarczycy naj-
częściej powoduje powrót war-
tości cholesterolu do wartości 
prawidłowych.

Podsumowując, w przypad-
ku niepokojących objawów nie 
powinniśmy zwlekać z konsul-
tacją lekarską, zaś w ramach 
codziennej troski o zdrowie po-
winniśmy prowadzić dokładną 
samoobserwację, obserwację 
członków rodziny lub innych 
bliskich nam osób, która może 
znacznie przyspieszyć posta-
wienie właściwego rozpozna-
nia, a co za tym idzie zwiększyć 
szansę na szybsze uporanie się 
z problemem. Pacjenci, którym 
suplementuje się niedobory 
hormonalne poprzez podanie 
preparatów lewotyroksyny, już 
po pierwszych dniach leczenia 
czują znaczny przypływ energii, 
większą chęć do działania i czę-
sto szybko zapominają, co ozna-
cza słowo „przemęczenie”.

U progu wiosny niezwykle często skarżymy się na przewlekłe zmęczenie, 
senność w ciągu dnia, konieczność ucinania poobiednich drzemek, spadek 
energii oraz brak chęci do jakiegokolwiek działania. Niektórzy są czasami 
bardziej depresyjni, często brakuje im celu w życiu. Wiele osób związuje te 
objawy z nadchodzącym przesileniem. Jednak te wszystkie objawy mogą być 
charakterystyczne dla choroby tarczycy, a dokładnie jej niedoczynności.

Nadmierne przemęczenie, 
czy niedoczynność tarczycy?

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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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

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu gra-
ficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczci-
we stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

SM w Piastowie wynajmie lokal użytkowy 22 m2

TEL. 22 723 61 62

Studnie, tel. 601 231 836

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

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

USŁUGI

Ogłoszenia drobne

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

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

PRACA

NIERUCHOMOśCI

ogłoszenie zamówione

Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Spółka z o.o. poszukuje pra-
cowników na stanowisko: PRACOWNIK 
GOSPODARCZY.  Praca w piastowie.                            
Ogólny zakres obowiązków:  
obsługa urządzeń sprzątających, utrzyma-
nie porządku i pielęgnacji zieleni na terenie 
miasta. wymagania: prawo jazdy kat.”B ” 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem 
tel: 783-544-321 bądź osobiście pod adresem 05-820 Piastów, 
ul. Słońskiego 4.

Zatrudnimy Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności do sprzątania obiektu produkcyjnego w Ka-
niach. Praca pon-pt, w godz: 6-14 lub 14-22. Zapewniamy dowóz 
pracowników ze stacji PKP Pruszków na obiekt i z powrotem. 
Posiadamy także pracę na terenie Pruszkowa, oraz Warszawy. 
Tel. 798 063 836

Repertuar kina Baśń

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty
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Mia i biały lew
Francja / b/o. dubbing

05-07.04.2019 17:00 98 min.

Vice
USA / Hiszp. / UK / l. 15 

05-07.04.2019 r. 19:00 133 min.

Miłość i miłosierdzie
Polska / l. 15 

12-14.04.2019 r. 17:00 90 min.

Ciemno, prawie noc
Polska / l. 15

12-14.04.2019 r. 19:00 144 min.

Jak wytresować smoka 3
USA / b/o. dubbing 

26-28.04.2019 r. 17:00 104 min.
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Barbara LipietaBarbara Lipieta

 Nadchodzi długo wyczekiwa-
na wiosna. Natura budzi się do 
życia. Nabrzmiałe pąki drzew,  
tylko czekają, aby eksplodować 
soczystą zielenią. W naszych 
głowach kłębią się myśli doty-
czące kalendarza prac w ogro-
dzie. Szkicujemy nowe plany na-
sadzeń. Zastanawiamy się nad 
zmianami jakie należy poczynić, 
aby nasz ogród wyglądał atrak-
cyjniej. Jest to przemiły moment, 
a emocje, które nam towarzy-
szą, wywołują szybsze bicie ser-
ca. 
 Gdy temperatura przekracza 
10 stopni Celsjusza, z przyjem-
nością zaczynamy pierwsze za-
biegi kosmetyczne w ogrodzie. 
Oczyszczamy trawniki z zalega-
jących liści i okazuje się, że zre-
generowany po upalnym lecie, 
znowu stracił na wyglądzie. Fak-
tem jest, że utrzymanie trawnika 
w nienagannej kondycji do pro-
stych nie należy. Czasem mamy 
ochotę zastąpić go inną formą 
zieleni lub zmniejszyć jego ob-
szar. I tu przychodzi nam do 
głowy pomysł na łąkę kwietną. 
Czy to dobry pomysł? Jeżeli nie 
cierpimy biegać za kosiarka, to 
doskonały wybór.
 Łąka to naturalny lub two-

rzony sztucznie ekosystem, gę-
sto pokryty roślinami zielnymi, 
wśród których zamieszkują licz-
ne zwierzęta. 
 Łąki nadają naszym ogrodom 
sielski charakter, urzekają har-
monią i spokojem. Są niezwy-
kle dekoracyjne i po założeniu 
mogą trwać wiele, wiele lat. Są 
świetnymi filtrami powietrza, 
wyłapującymi pyły i substancje 
szkodliwe, znacznie lepiej niż 
trawniki. Pielęgnacja polega 
na kilkukrotnym skoszeniu ro-
ślin. Łąka, która ma wyglądać 
pięknie wiosną, pierwszy raz 
kosimy pod koniec czerwca lub 
na początku lipca. Staramy się 
wybrać moment, aż przekwitną 
kwiaty. Do jesieni możemy jesz-
cze skosić kilka razy, co ułatwi 
nam chodzenie po łące. Jeżeli 
chcemy kwietny dywan latem, 
łąka musi być skoszona do poło-
wy czerwca. Ostatni raz kosimy 
w październiku, po przekwitnię-
ciu kwiatów. Wysokość koszenia 
to minimum 10 centymetrów.
Ważne jest też, aby skoszone 
rośliny zostawić do wyschnięcia 
i wysypania się zawiązanych na-
sion. Po kilku dniach zbieramy 
i usuwamy wysuszone, pięknie 
pachnące siano. Większość łąko-

wych roślin jest wieloletnia. Jed-
ne kwiatki zakwitają już w pierw-
szym roku, inne w następnym, 
a jeszcze inne po trzech latach. 
Łąkę zakłada się w podobny spo-
sób jak trawnik. Na świeżo  prze-
kopany, odchwaszczony i zagra-
biony teren, wysiewamy około 1 
kilograma nasion na 50 metrów 
kwadratowych. Nie przykrywa-
my ziemią tylko ubijamy, aby na-
siona miały kontakt z wilgotnym 
podłożem. Mieszanki składają 
się z wielu różnych rodzajów na-
sion, wiec okres kiełkowania bę-
dzie inny dla każdej rośliny. Po 
trzech tygodniach od wysiania 
mogą zostać gołe miejsca. Musi-
my uzbroić się w cierpliwość. Od 
marca do maja, to najlepszy czas 
na wysiew. Gotowe mieszanki 
są dostępne w sklepach. Musi-
my tylko określić jaki rodzaj łąki 
nas interesuje. Czy to ma być 
raj dla owadów, kwiaty i zioła, 
a może wiejskie lub dzikie kwia-
ty. Łąki kwietne, to doskonałe 
rozwiązanie na trudne warunki 
siedliskowe. Zamiast walczyć ze 
zbyt suchą glebą lub taką z nad-
miarem wilgoci, rozsiejmy rośli-
ny przystosowane do danego 
środowiska. Jeżeli  dobrze do-
bierzemy rośliny do warunków 

w jakich będą rosły, to zapomi-
namy o zasilaniu i  podlewaniu. 
Łąka jest interesującym sposo-
bem zagospodarowania terenu 
i pozytywnie wpływa na środo-
wisko naturalne. Jest miejscem 
schronienia dla wielu zwierząt. 
Bardzo chętnie odwiedzają ją 
pszczoły, żaby i  ptaki tworząc 
spójny ekosystem. Łąka zachwy-
ca nas różnorodnością kolorów 
i roślin. Przy tylu zaletach po-
siada też wady. Nie jest koloro-
wa przez cały sezon. Kwiaty po 
przekwitnięciu nie wyglądają już 
tak zachwycająco. A po przejściu 
letnich burz, potrafi wylec placa-
mi. 
 Nasz pęd do idealnie wyglą-
dających egzotycznych ogrodów 
i zachwyt nad roślinami z da-
lekich stron świata sprawił, że 
zapomnieliśmy o rodzimych ro-
ślinach. Jednak w głębi duszy od-

zywa się tęsknota za widokami,  
jakie spotykamy podczas wę-
drówek po bezdrożach. Wszyscy 
wiemy, że najpiękniejsze ogrody 
są dziełem samej natury, która 
nie ma sobie równych w tworze-
niu najcudowniejszych założeń 
roślinnych.

Któż z nas nie wzdycha na myśl o pachnącej rumiankami łące, 
falujących czerwonych makach i zrywanych na wianki chabrach. Czy te 
wspomnienia są na tyle silne, aby je urzeczywistnić w naszym ogrodzie?

Łąka w ogrodzie 

BEZPŁATNY KURS ANGIELSKIEGO 
DLA MIESZKAŃCÓW PIASTOWA

AnglojęzycznA szkołA
www.personaltutor.edu.pl   |   669-312-005

PersonalTutorPiastow

DOROŚLI W WIEKU 50+

POZIOM PODSTAWOWY (A1)
• WT/CZW 18:20-19:50 Ogińskiego, 3 wolne miejsca
• PON/ŚR 18:25-19:55, Ogińskiego, 2 wolne miejsca
• PON/ŚR 18:50-20:20, Krakowska, 1 wolne miejsce
• WT/CZW 18:20-19:50, Krakowska 4 wolne miejsca
• WT/CZW 19:50-21:20, Ogińskiego, 1 wolne miejsce

POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY (A2)
• WT/CZW 18:00, Harcerska, 2 wolne miejsca
• PON/ŚR 20:00-21:30, Ogińskiego, 1 wolne miejsce
• SOB 9:30-12:45, Tysiąclecia, 4 wolne miejsca

POZIOM ZAAWANSOWANY (B1 lub B2)
• WT/CZW 19:50-21:20, Ogińskiego, 1 wolne miejsce
• PON/ŚR 18:00-19:30, Ogińskiego, 2 wolne miejsca
• PON/ŚR 19:30-21:00, Ogińskiego, 4 wolne miejsca

Renomowana szkoła języka angielskiego z Piastowa organizuje 
bezpłatne zajęcia angielskiego dla dorosłych zamieszkałych w powiecie 
pruszkowskim. Szkoła Personal Tutor prowadzi angielski w Piastowie 
w ramach projektu unijnego.
1) Bezpłatny intensywny kurs angielskiego, który już rozpoczął się i trwa 
do czerwca 2020 (z przerwą na wakacje, ferie, święta)
2) Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut
3) Europejski Certyfikat Językowy wystawiany przez Centrum 
Egzaminacyjne
4) Zewnętrzny Egzamin Końcowy na koniec kursu (ustny i pisemny)
5) Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla każdego kursanta bezpłatnie
6) Wartość kursu 7.500 zł. Cena 0 zł

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy 
telefonicznie pod numerem 669-
312-005 lub 669-315-609 oraz w 
sekretariacie szkoły Personal Tutor 
na Tysiąclecia 1, pok. 15.
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Eksterminacja duchowieństwa polskiego w niemieckich obozach 
koncentracyjnych Dachau i Mauthausen Gusen 1939-1945

 W sobotę 6 kwietnia o godz. 
15. gościem Muzeum Dulag 121 
będzie dr Anna Jagodzińska – 
badaczka eksterminacji polskiej 
inteligencji, a w szczególności  
duchowieństwa w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych 
w  czasie II wojny światowej. 
Podczas spotkania odbędzie się 
projekcja filmu dokumentalne-
go „Czas wielkiej próby” w reż. 
W. Rollny. 
 Dr Anna Jagodzińska z Insty-
tutu Pamięci Narodowej wygłosi 
wykład poświęcony historii pol-
skich duchownych, którzy trafiali 
do niemieckich obozów koncen-
tracyjnych. Zostaną przedsta-
wione ich losy, doświadczenia, 
a  także postawy w tym strasz-
nym momencie historii.
 Polskie duchowieństwo 
w niemieckich obozach śmierci
Niemieckie obozy koncentracyj-
ne były miejscem największego 
i najstraszniejszego ludobójstwa 
w dziejach Europy. Były to miej-

płani potrafili zachować ludzką 
godność i chrześcijański etos. 
Duchowni, często zapominając 
o własnej nędzy, stanowili pod-
porę dla wielu więźniów. 
 Na zakończenie spotkania 
zostanie pokazany film doku-
mentalny „Czas wielkiej próby” 
w reżyserii  Wandy Rollny z 1993 
roku, będący zapisem martyro-
logii polskiego duchowieństwa 
w czasie II wojny światowej. 
Jest to pierwszy film poświęco-
ny temu tematowi. Świadectwo 
o  całej prawdzie  tamtych tra-
gicznych lat składa w filmie były 
więzień obozu w Dachau, śp. 
Abp Kazimierz Majdański.

sca odosobnienia, niewolniczej 
eksploatacji fizycznej i ekster-
minacji przeciwników nazizmu. 
Ofiarą nazistowskiej zbrodni 
było m.in. polskie duchowień-
stwo. 
 Przekraczając bramę obo-
zową księża, podobnie jak inni 
więźniowie, znajdowali się 
w  miejscu głodu, zimna, latem 
upałów, morderczej pracy, kar, 
chorób, epidemii, doświadczeń 
pseudomedycznych. Zostali 
pozbawieni wszelkich praw. Po 
upokarzającym przyjęciu, gdzie 
odbierano polskim kapłanom 
wszystkie rzeczy osobiste, tak-
że przedmioty kultu religijnego 
(brewiarz, różaniec, medalik…), 
ubrani w „więzienne pasiaki” 
z naszytym czerwonym winklem 
z literą „P”, stawali się więźniami 
obozu śmierci – bez imienia i na-
zwiska. 
 W tych strasznych miejscach, 
które odczłowieczały, degra-
dowały i poniżały, polscy ka-

Kapłani w obozach śmierci

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? kultura
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INFORMACJE o AA
Infolinia AA - czynna pon.-pt. w godz. 8:00-22:00
tel. 801-033-242
e-mail:
aa@aa.org.pl 
Strona Internetowa:
www.aa.org.pl

SPIS ADRESÓW I GODZIN MITYNGÓW GRUP AA W PIASTOWIE

Poniedziałek
18:00    Grupa „Piast”,  Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – wejście od 
ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną) / Mityng trwa bez przerwy 1,5 h. 
[Wszystkie otwarte]

środa
18:30    Grupa „Wszechświat”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II” – wejście 
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]  

Czwartek
19:00    Grupa „Anioły”, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom 
Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte] 

Niedziela
17:00    Grupa „Wszechświat II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II” – wejście 
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]   

INFORMACJE o AL-ANON
Punkt Informacyjno Kontaktowy Al-Anon: Warszawa, ul. Kickiego 1, klatka IV, lo-
kal 50 A, domofon 60. Czynny pon. – pt. w godz. 16:00 – 20:00, tel. 22 299-25-85
e-mail: pik.warszawa@al-anon.org.pl
Strona Internetowa: www.al-anon.org.pl

MITYNG AL-ANON W PIASTOWIE

Czwartek
18:00    Grupa „Wdzięczność”, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – 
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną) 

Anonimowi Alkoholicy są wspól-
notą mężczyzn i kobiet, którzy dzie-
lą się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój 

wspólny problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnic-
twa we wspólnocie jest chęć zaprze-
stania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samo-
wystarczalni poprzez własne dobro-
wolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana 
z żadną sektą, wyznaniem, działal-
nością polityczną, organizacją lub 
instytucją, nie angażuje się w żadne 
publiczne polemiki, nie popiera ani 
nie zwalcza żadnych poglądów. 

Naszym podstawowym celem 
jest trwać w trzeźwości i pomagać 
innym alkoholikom w jej osiągnię-
ciu. 

Preambuła AA

Kim są Anonimowi 
Alkoholicy?

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamówionych treści; reklam i ogłoszeń.

www.czaspiastowa.pl

redakcja@czaspiastowa.pl

reklama@czaspiastowa.pl

tel. 22 753 62 80
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach? 
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?

CZAS  SKONTAKTOWAĆ 
SIĘ Z NAMI!
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