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Do makabrycznego zdarzenia 
doszło 18 marca w mieszkaniu 
przy ul. Słowackiego 4.

Ekspresowy wywiad z burmi-
strzem miasta Piastowa, Grze-
gorzem Szuplewskim.

Zwłoka w otrzymaniu wynagro-
dzenia nie uprawnia pracownika 
do swobodnych działań.

Koniec minusowych tempera-
tur i krótkich dni. Za odmienio-
ną aurą za oknem idzie zmiana 
diety, o której mało kto pamięta 
i wie.

W Piastowie zobaczymy trzecią 
część Pitbulla

Czytaj więcej - str. 8

Czytaj więcej - str. 9

Czytaj więcej - str. 11

Czytaj więcej - str. 3

Czytaj więcej - str. 2

Zabójstwo w Piastowie

Pytania do Burmistrza

Gdy pensji nie widać

Czas na odmianę

Ostatni pies

Cykl biegów historycznych zdobywa coraz większą popularność 
w naszym mieście

Marcowa inauguracja biega-
nia z historią wypadła nadzwyczaj 
okazale za sprawą dużej liczby 
zawodników. Po ubiegłorocznym 
sukcesie pierwszego Grand Prix 

Piastowskich Biegów Historycz-
nych organizatorzy postanowili 
uczcić Stulecie Niepodległości 
jeszcze bogatszą ofertą dla miło-
śników sportu i historii. 

Tegoroczny cykl składa się 
z  dziesięciu biegów dedykowa-
nych ważnym wydarzeniom z na-
szej historii. Za nami dwa pierw-
sze: Bieg Żołnierzy Wyklętych 

(rozegrany 11 marca) i Bieg Pol-
skiego Państwa Podziemnego (25 
marca). Już pierwszy z nich po-
twierdził duże zainteresowanie 
fanów biegania, gromadząc na 
starcie aż 110 uczestników w wie-
ku od ośmiu do siedemdziesięciu 
lat. Dwa tygodnie później pobie-
gło już 150 osób, wśród nich troje 
pięcioletnich dzieci. Kolejne bie-
gi już wkrótce, najbliższy – Bieg 
Chrztu Polski już 15 kwietnia. 

Patronat nad całym cyklem 
objął Instytut Pamięci Narodowej, 
a wśród patronów medialnych są 
telewizja TEL-KAB, POP Radio, 
Radio Niepokalanów, redakcje 
Polski Zbrojnej i oczywiście Czas 
Piastowa.

Informacje i zapisy na stronie 
organizatora: 

www.mosir.piastow.pl.  

Piastowski fenomen w numerze

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

Wydarzyło się w Piastowie
Zabójstwo na Słowackiego Lotnicza cisza nocna

Do makabrycznego zdarze-
nia doszło w środę 18 marca w 
mieszkaniu przy ulicy Słowac-
kiego 4 w Piastowie. 

W trakcie alkoholowej libacji 
wybuchła kłótnia między dwo-
ma mężczyznami, Maciejem G. 
(38 lat) i Januszem K (27 lat), 
w wyniku której ten pierwszy 
został śmiertelnie pobity. Po-
nadto ze wstępnych ustaleń 
śledczych wynika, że napastnik 

obrabował mieszkanie swojej 
ofiary. Ukradł również jego sa-
mochód, który następnie usi-
łował sprzedać pod fikcyjnym 
nazwiskiem. 

Zwłoki Macieja G. zostały 
odkryte 3 dni po zdarzeniu. Ja-
nusz K. trafił do aresztu, gdzie 
będzie oczekiwał na proces. 
Grozi mu kara dożywotniego 
pozbawienia wolności.

25 marca na stołecznym lotni-
sku im. Fryderyka Chopina wpro-
wadzona została cisza nocna, czyli 
tzw. core night. Od teraz obowią-

Na Wielkanoc wszystkim 
naszym Czytelnikom, Współ-
pracownikom i Przyjaciołom 
życzymy dużo słońca oraz sa-
mych radosnych chwil w gronie 
najbliższych. Do zobaczenia na 

wiosennym spacerze po ulicach 
naszego miasta:)

zuje zakaz startu i lądowań po-
między godziną 23.30 a 5.30 nad 
ranem (z wyjątkiem lotów wojsko-
wych, państwowych lub sytuacji 

kryzysowych). 
Jest to odpowiedzią władz war-

szawskiego lotniska na rosnące 
lawinowo skargi mieszkańców 
Warszawy i okolicznych gmin, w 
tym piastowian, wskazujących na 
problem nadmiernego hałasu. 
Skargi napływały również z licz-
nych urzędów.

Dyrekcja warszawskiego lot-
niska postanowiła obniżyć ilość 
lotów nocnych (o ok. 15 lotów) 
kosztem zwiększenia wydajności 
operacji dziennych. Jak informo-
wał dyrektor portu, Mariusz Szpi-
kowski, przesunięcie nocnych lo-
tów na godziny dzienne, oznacza 
nie tylko zapanowanie nad nor-
mami hałasowymi oraz korzyści 
środowiskowe, ale również daje 
szanse wypracować lepszą prze-
pustowość lotów na lotnisku.

Podobne rozwiązanie wpro-
wadziło wiele dużych lotnisk w 
Europie i na świecie, m.in. we 
Frankfurcie, Monachium, Ham-
burgu, Zurichu, Paryżu-Orly czy w 
Brukseli. 
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ogłoszenie zamówione

redakcja@czaspiastowa.pl

Redakcja Czasu Piastowa
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Czas Piastowa: W ostatnim 
wydaniu naszej gazety dość 
dużo pisaliśmy o problemie, jaki 
mają mieszkańcy Piastowa ko-
rzystający z autobusowej komu-
nikacji zastępczej realizowanej 
przez Koleje Mazowieckie. Cho-
dzi o kłopot z nabyciem biletów. 
Czy coś w tej sprawie udało się 
poprawić?

Grzegorz Szuplewski: Tak, 
mamy dobre wiadomości dla po-
dróżujących autobusami Kolei 
Mazowieckich, przede wszystkim 
„ZG”. W najbliższych dniach usta-
wiony zostanie biletomat przy ul. 
Dworcowej w sąsiedztwie dworca 
kolejowego. Tak przy okazji – nie 
bardzo rozumiem dlaczego nie 

pozostawiono biletomatu KM, któ-
ry przed remontem linii kolejowej 
ustawiony był na peronie przy bu-
dynku dworca? Można było prze-
cież przenieść go do wewnątrz i 
nie byłoby żadnego utrudnienia 
dla pasażerów. Ważne jest jednak 
to, ze już udało się rozwiązać ten 
problem.

C.P.: Wielu czytelników Cza-
su Piastowa pyta nas co dzieje 
się z „Willą Millera”, która miała 
być rewitalizowana?

G.S.: Miała być i będzie rewita-
lizowana. Dziś mamy już tę pew-
ność. W poniedziałek 26 marca 
podpisaliśmy umowę z władzami 
województwa mazowieckiego na 
dofinansowanie tego zadania. 

Kwota uzyskanego wsparcia fi-
nansowego to 5 423 688,072 zł. 
To bardzo dobra wiadomość, na 
którą czekaliśmy. Dzięki podpisa-
nej umowie możemy niezwłocznie 
przystąpić do działania. W odno-
wionej gruntownie Willi znajdzie 
się miejsce dla kilku instytucji – bę-
dzie tu miała swoją siedzibę filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka J.Piłsudskiego oraz Hu-
fiec ZHP im.A.Kamińskiego, który 
w tym roku obchodzi piękny jubi-
leusz stulecia istnienia. Tu także 
zorganizowany zostanie dzienny 
punkt spotkań dla seniorów, a w 
zrewitalizowanym ogrodzie – miej-
sce rekreacji dla każdego. Warto 
dodać, że w ramach dofinanso-
wanego projektu zrealizujemy re-
mont nawierzchni znacznej części 
targowiska miejskiego.

C.P.: A co dzieje się w sprawie 
budowy sieci światłowodowej 
dla szybkiego internetu?

G.S.:  Jak Państwo pamiętają, 
do końca marca prowadziliśmy 
akcję zbierania ankiet przygoto-
wanych przez operatora tego za-
dania, czyli Orange Polska. Ankiety 
te mają wskazać konkretne adresy 
instytucji, firm  i domów prywat-
nych , których mieszkańcy są zain-
teresowani doprowadzeniem sieci 
światłowodowej, która umożliwi 
podłączenie szybkiego internetu. 
Te działania zostaną podjęte w 
najbliższym czasie. W pierwszej 
kolejności sieć dotrze do piastow-
skich szkół, instytucji publicznych 
i obejmie kamery monitoringu 
miejskiego. Wkrótce potem zosta-
nie doprowadzona do wskazanych 
w ankietach adresów prywatnych. 
To wszystko wydarzy się w ciągu 
kilku najbliższych miesięcy, takie 
deklaracje ze strony Orange zo-
stały potwierdzone podczas inau-
guracji Mazowieckiej Unii Światło-
wodowej, która miała miejsce 15 
marca. Nasze miasto przystąpiło 
do tego porozumienia.

Urząd Miejski w Piastowie

Trzy pytania do burmistrza
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 Urząd Miejski w Piastowie 
przystąpił do termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej. 
Na projekt, współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (w ramach Osi Prio-
rytetowej IV: „Przejście na gospo-
darkę niskoemisyjną” Działanie 
4.2 „Efektywność energetyczna” 
Regionalnego Programu operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014 – 2020”) Piastów 
otrzymał prawie 8 milionów zło-
tych.
 Pełna lista obiektów objętych 
termomodernizacją to:

- budynek Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy al. Krakowskiej 20 
(wprowadzenie na budowę odby-
ło się 7 marca 2018 roku, umow-
ny termin zakończenia prac to 31 
sierpnia 2018 roku, wykonawcą 
jest firma Cameleon Termomo-
dernizacje); 
 
- budynek Szkoły Podstawowej 
nr 5 przy ul. K. Pułaskiego 6/8 
(wprowadzenie na budowę od-
było się dnia 7 marca 2018 roku, 
umowny termin zakończenia prac 
31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą 
jest firma POL – BUD);  

- budynek Urzędu Miejskiego 

przy ul. 11 Listopada 2 (wprowa-
dzenie na budowę odbyło się dnia 
8 marca 2018 roku, umowny ter-
min zakończenia prac 31 sierpnia 
2018 roku, wykonawcą jest firma 
TMB MAAT);  

- budynek Szkoły Podstawowej 
nr 3 przy al. Tysiąclecia 5 (wpro-
wadzenie na budowę odbyło się  8 
marca , umowny termin zakończe-
nia prac 31 sierpnia 2018 roku, wy-
konawcą jest firma RENAL BUD); 

- budynek Miejskiego Ośrod-
ka Kultury (wprowadzenie na 
budowę odbyło się 7 marca, 
umowny termin zakończenia 
prac 30 września 2018 roku, wy-
konawcą jest firma POL-BUD);                                                                                                                                        
    
- budynek Przedszkola nr 4 przy 
ul. Żbikowskiej 5 (wprowadzenie 
na budowę odbyło się 5 marca, 
umowny termin zakończenia prac 
31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą 
jest firma ARPRO)

- budynek wielorodzinny przy 
ul. J. Tuwima 4 (wprowadzenie 
na budowę odbyło się 16 marca, 
umowny termin zakończenia prac 
30 września 2018 roku, wykonaw-
cą jest firma Usługi Budowlane Ka-
zimierz Jankowski) 

 - budynek Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. J. Brandta (wyko-
nawca termomodernizacji zosta-
nie wyłoniony wkrótce)  

 Ponadto niebawem ruszą pra-
ce związane z budową kanałów 
sanitarnych (ul. W. Kossaka, na 
odcinku od ul. J. Malczewskiego do 
ul. T. Axentowicza oraz ul. Kujaw-
ska, od ul. J. Hallera do Al. Wojska 
Polskiego). 
 Doczekamy się również reali-
zacji wielokrotnie zapowiadanych 
ścieżek rowerowych. W ramach 
inwestycji częściowo współfinan-
sowanej ze środków UE (niemal 
3 miliony złotych), powstanie sieć 
ścieżek rowerowych o łącznej dłu-
gości blisko 3 km, złożona z czte-
rech odcinków zlokalizowanych 
w Al. Wojska Polskiego (850 m), 
wzdłuż wiaduktu im. gen. L. Oku-
lickiego (175 m), w ul. Warszaw-
skiej (1050 m) i w Al. Tysiąclecia 
(900 m). Wykonawcą inwestycji 
jest firma BUD-BRUK. Termin za-
kończenia realizacji całego zada-
nia wyznaczony jest na 30 wrze-
śnia tego roku.

artykuł zamówiony

Wraz z początkiem wiosny rusza szereg nowych 
miejskich prac budowlanych 

Wiosenne inwestycje
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Anna Lorens

ul. P. Skargi 19

O G RO DZ E N I A
SIATKI, BRAMY

Z  M O N TAŻEM

www.marasek.pl
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siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 
zlokalizowano przy ulicy Krakow-
skiej. 

Lokalne społeczeństwo wespół 
z ówczesną władzą gminą rozpo-
częło przygotowania do wyboru 
patrona dla piastowskich placó-
wek oświatowych. Na patrona 
Szkoły Podstawowej nr 1 wybrano 
Stanisława Staszica. Nadanie imie-
nia wiązało się także z zakupem 
sztandaru i jego poświęceniem. 
Uroczystość ta odbyła się w dniu 
28 maja 1933 roku. Poświęcenia 
dokonał Ks. Antoni Montak. Rodzi-
cami Chrzestnymi szkoły zostali: 
Pani Marszałkowa A[leksadra]. 
Piłsudska, Pan Minister J[ózef].  
Gallot, Pan Minister W[ładysław]. 
Korsak, Pani Profesorowa H. Szy-
kowska, Pan Dyrektor E. Zienkie-
wicz, Pan Inspektor Szkolnictwa 
J[an]. Radwiński. 

Nadanie patrona dla drugiej 
piastowskiej szkoły wiązało się ze 
śmiercią Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Władze Rady Gminy 
Piastów na nadzwyczajnym żałob-
nym posiedzeniu w dniu 15 maja 
1935 roku podjęły uchwałę nr 23 
o treści: „Zarząd i Rada gminy Pia-
stów na nadzwyczajnym żałobnym 
posiedzeniu w dniu 15 maja 1935 
r. pragnąc uczcić Imię Wielkie-
go Wodza, Wskrzesiciela Wolnej 
i Niepodległej Rzeczypospolitej 
i Wychowawcy Narodu Polskie-
go, uchwala: Nowobudującą się 
szkołę Nr. 2 w Piastowie nazwać 

imieniem Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, aby 
duszę, serca i umysły młodzieży 
uczącej się w tej szkole, były prze-
pojone czynami Wielkiego Wodza 
i Jego silnej i niezłomnej woli (…)”. 
Same uroczystości dotyczące po-
świecenia nowo wybudowanej 
szkoły miały miejsce dopiero 10 
maja 1936 roku. Za ich organiza-

cję odpowiadała Gminna Komisja 
Budowy Szkół Powszechnych w 
Piastowie.  

W Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej patronat Józefa Piłsudskie-
go nad szkolnictwem wydawał się 
władzom ludowym nieodpowied-
ni. W związku z powyższym pod-
jęto starania o zmianę i nadanie 
nowego patrona dla piastowskiej 
dwójki. Uroczystość nadania szko-
le imienia Marii Skłodowskiej – Cu-
rie nastąpiła w dniu 20 września 
1969 roku. Wraz z odsłonięciem 
pamiątkowej tablicy poświęconej 
polskiej noblistce szkoła otrzyma-
ła nowy sztandar. Szczegółowy 
przebieg uroczystości został za-
chowany na kartach kroniki szkol-
nej, której zdjęcie prezentujemy. 

Dziś po upływie półwiecza 
od pamiętnych wydarzeń trudno 
ustalić, kto był inicjatorem i co 
kierowało społecznością szkolną 
podczas wyboru nowego patrona 
dla swojej placówki oświatowej. 
Być może było to spowodowa-
ne objęciem szkoły opieką przez 
Instytut Przemysłu Gumowego. 
Bez wątpienia patronat polskiej 
noblistki ma charakter ponadcza-
sowy i obowiązuje do dnia dzi-
siejszego w przeciwieństwie do 
generała Karola Świerczewskiego, 
którego imię nadano Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Piastowie. Wspo-
mniana wyżej Szkoła Podstawowa 
nr 3 wybudowana została w 1958 
roku. Na dziesięciolecie jej istnie-
nia ówczesne władze postanowiły 
przygotować uroczystości zwią-

zane z nadaniem szkole patrona 
oraz ufundowały sztandar. Odbyły 
się one w dniu 22 listopada 1968 
roku. Przebieg całej uroczystości 
miał bogatą oprawę artystyczną 

oraz informacyjną o czym świad-
czy odnotowanie tego wydarze-
nia przez telewizję państwową. 
W akcie nadania nowego patro-
na dla piastowskiej trójki, wzięli 
udział ówcześni przedstawiciele 
Ludowego Wojska Polskiego oraz 
Ministerstwa Komunikacji, obej-
mując opieką piastowską placów-
kę oświatową, która trwała do lat 
osiemdziesiątych XX wieku.

Z dostępnych kronik szkolnych 
można wywnioskować, że apele 
i akademie związane z patronem 
szkoły Karolem Świerczewskim, 
były obligatoryjne w życiu szkoły 
do okresu transformacji ustrojo-
wej 1989 roku. Z informacji uzy-
skanych od grona pedagogicznego 
Szkoły Podstawowej nr 3, wynika, 
że w początkach lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku zdjęto tablice i 
elementy dotyczące tego patrona 
ze ścian budynku oświatowego. 
Nową nazwę patrona nadano już 
po zmianie systemu oświaty po-
wołującą szkoły gimnazjalne. Ów-
czesne Gimnazjum nr 2 na wspól-
ny wniosek Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców oraz Samorządu 
Uczniowskiego wystąpiło do Rady 
Miejskiej w Piastowie o nadanie 
szkole im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego. Stosowną uchwa-
łę (XLIII/224/2004) Rada Miejska 
podjęła w dniu 28 grudnia 2004 
roku. Zmiana patrona wymagała 
poniesienia środków finansowych 
na zakup nowego sztandaru. Tu 
społeczność szkolna wraz z gro-
nem pedagogicznym wykazała 
się pomysłowością i gospodarno-
ścią, gdyż postanowiła na niego 
sama zapracować. W dniach 03 i 
04 czerwca 2005 roku wyżej wspo-
mniani pełnili zbiórki w hipermar-
kecie TESCO, niosąc pomoc w za-
mian za wrzutkę do puszki. 

Swoich patronów mają pozo-
stałe dwie Szkoły Podstawowe nr 
4 i 5. Obie podobnie jak już wyżej 
wspomniana piastowska jedynka 
swoich patronów posiadają nie-
przerwanie od chwili ich nadania. 
W 1967 roku Szkoła Podstawowa 
nr 4 wraz z przenoszeniem do 
nowego budynku obrała sobie za 
patrona Bohaterów spod Darnicy. 
Wybór ten był zapewne podykto-
wany sprawowaniem opieki nad 
szkołą przez ówczesne Szefostwo 
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. 
Najmłodsza, bo powstała w 1985 
roku Szkoła Podstawowa nr 5 za 
swojego patrona obrała Zbignie-
wa Gęsickiego „Juno” – żołnierza 
Armii Krajowej, uczestnika uda-
nego zamachu na kata Warszawy 
Kutscherę. 
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Piastowskie Archiwum Miejskie przedstawia burzliwą historię szkolnego patronatu

Patroni piastowskich szkół

Gmina Piastów, utworzona w 
1930 roku zmagała się u progu 
swego istnienia z wieloma pro-
blemami, w tym między innymi 
niewystarczającą infrastrukturą 
oświatową. W latach trzydziestych 
działała w Piastowie jedna szkoła 
podstawowa, którą  utworzono w 
1914 roku. Mieściła się w ciasnych 
salach budynku kolejowego przy 
ul. 11 Listopada 8. Wraz z rozwo-
jem gminy oraz napływem nowej  
ludności ówczesne władze Piasto-
wa, a także Kuratorium Okręgu 
Szkolnego dokonało podziału gmi-
ny na dwa obwody szkolne, powo-
łując do życia Szkołę Podstawową 
nr 1 i nr 2. Równocześnie rozpo-
częto starania o budowę szkół, 
powołując w tym celu społeczne 
komitety. Dla szkoły podstawowej 
nr 1 zakupiono plac od kolei przy 
ul. 11 Listopada i rozpoczęto bu-
dowę nowego  budynku (obecnie 
Liceum Ogólnokształcące z od-
działami dwujęzycznymi im. Ada-
ma Mickiewicza). Budowę nowej 

Daniel Dalecki

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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 24 marca po raz pierwszy obchodziliśmy Narodo-
wy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupa-
cją niemiecką.  W uzasadnieniu ustawy w sprawie nowe-
go święta państwowego zapisano, że ustanawia się je „w 
hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie 
heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i so-
lidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom 
etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz 
etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali 
swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i re-
alizowanej przez niemieckich okupantów”. W poprzednim 
dodatku historycznym „Czasu Piastowa” opisane zostały 
przykłady pomocy Żydom udzielane przez mieszkańców 
naszego miasta. W tym wydaniu kontynuujemy spotkanie 
z niezwykłą historią dzielnych ludzi, którzy z narażeniem 
życia swojego i najbliższych spieszyli z pomocą potrzebu-
jącym.
 Matka siostry Stefanii Miaśkiewicz ze zgromadze-
nia Sióstr Rodziny Maryi podczas wojny mieszkała w Pia-
stowie. Nie wiemy z całkowitą pewnością, gdzie dokładnie 
mieszkała Pani Klementyna Miaśkiewicz, ale jest wysoce 
prawdopodobne, że był to dom przy ul. H. Sienkieiwcza 
39, zbudowany w połowie lat trzydziestych ub. wieku. 
Siostra Stefania była pielęgniarką wojskową i łączniczką 
Armii Krajowej. Od swojej przełożonej, s. M. Getter zaan-
gażowanej we współpracę z polskim podziemiem s. Ste-
fania otrzymywała wiele ważnych zadań, często bardzo 
trudnych i odpowiedzialnych. Jak wspomina s. Teresa An-
tonietta Frącek RM, autorka spisanej biografii s. Stefanii, 
„przenosiła ona dokumenty, rozkazy, listy, powierzone jej rze-
czy. Gromadziła też i dostarczała w umówione miejsca żyw-
ność, drożdże, papierosy, materiały sanitarne, które zabiera-
ne były dla partyzantów do lasu. Tym punktem zbornym był 
dom państwa Wysokińskich na Żurawiej. Ważnym zadaniem 
okupacyjnym, a zarazem niebezpiecznym, było znalezienie 

bezpiecznych miejsc ukry-
cia dla ludzi z konspiracji, 
poszukiwanych i ściganych 
przez gestapo oraz prze-
wiezienie ich do tych miejsc. 
Jedną z takich pewnych 
kryjówek był dom rodzo-
nej matki Siostry Stefanii 
- Klementyny Miaśkiewicz 
w Piastowie. Pod domem 
tym znajdowały się obszer-
ne piwnice i skrytki, z pod-
kopami i tunelami wypro-
wadzonymi na zewnątrz, 
dające schronienie wielu 
członkom podziemia i par-

tyzantom. Wiele osób Siostra Stefania sama tam przewiozła pociągiem lub innym 
środkiem lokomocji”.  W jednej z relacji s. Stefanii przytoczonej we wspomnia-
nym opracowaniu biograficznym czytamy: „Dostałam wiadomość i polecenie 
od Matki Getter, bym natychmiast pojechała na Utratę do mojej Mamy, która 
jest ciężko chora. Jak się okazało - był to alarm, ale o innym podłożu. W domu 
zastałam dwu Partyzantów, z których jeden miał ranę postrzałową w rękę, drugi 
ostre zapalenie płuc. Byli to chłopcy, którzy wieźli pociągiem broń na umówio-
ne miejsce. Gdy Gestapowcy wpadli i rozpoczęli rewizję bagaży podróżnych, oni 
niewiele się namyślając wyskoczyli oknem w czasie biegu pociągu, zostawiając 
swój bagaż. Spostrzegli Niemcy uciekających i zaczęli do nich strzelać. Jednego 
właśnie trafili w ramię, drugi stoczył się w pobliski rów. Pociąg popędził dalej, a 
chłopcami zajęli się patrolujący partyzanci i przywieźli ich do mojej Mamy. Zaraz 
też wezwano mnie, abym jako pielęgniarka zajęła się chorymi, co też uczyniłam. 
Niebawem wróciłam do Warszawy, zostawiając mamie troskę o chorych. Wyżej 
wymienione osoby, którym świadczyłam pomoc były pochodzenia żydowskiego”. 
I kolejny fragment, w którym s. Stefania opisuje dramatyczne wydarzenie 
związane bezpośrednio z jej najbliższą rodziną: „W niedługim czasie Gesta-
powcy odwiedzili dom mamy, szukając młodych chłopców. Przy tej okazji zabrali 
mego brata Wacława i razem z innymi zaaresztowanymi popędzili do Rady Naro-
dowej w Pruszkowie, gdzie ich rozstrzelano. I znowu Opatrzność zadziałała: Wa-
cek uszedł śmierci, został tylko postrzelony i leżał w gromadzie trupów. W pewnej 
chwili poruszył głową, co zauważył jeden z przybyłych tam, którzy rozpoznawali 
swoich. Był to przyjaciel Wacka. Ze wzruszeniem i radością wyciągnął go ze stosu 
trupów, ukrył go i przechowywał w tajemnicy aż do końca wojny”. 
 Akcja pomocy Żydom, a szczególnie dzieciom żydowskim podjęta zo-
stała przez zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi na szeroką skalę. Jak szacuje 
S. Teresa Antonietta Frącek RM siostry uratowały życie ponad 700 Żydom… 
„W tę akcję włączyła się całym sercem Matka Getter, dom na Hożej i wszystkie 
niemal domy Prowincji, zwłaszcza te, które leżały w okolicach Warszawy. Dzieci 
żydowskie ukrywane były w domach dziecka, prowadzonych przez Siostry jak też 
we wspólnotach przeznaczonych dla Sióstr starszych i chorych. Siostra Stefania 
od początku została włączona w akcję ratowania Żydów. Czyniła to pod kierun-
kiem Matki Getter. Jej zadanie polegało przede wszystkim na przewożeniu dzieci, 
a nawet starszych osób, z Domu Prowincjalnego na Hożej do naszych domów 
dziecka w Aninie i Międzylesiu, do swojej matki w Piastowie, do zaufanych osób 
w Grodzisku, Milanówku, Świdrze, względnie do szpitala w Warszawie przy ul. 
Płockiej. Praca ta wymagała nieustannego napięcia i wielkiej pomysłowości, na-
tychmiastowych decyzji, ale też ostrożności i odwagi, a wreszcie ufnego zdania 
się na łaskę Opatrzności. Zagrożone dziecko w jednym miejscu wymagało natych-
miastowego przewiezienia do innej kryjówki. „Co chcesz, to rób, mówiła nieraz 
Matka Getter, ale musisz to dziecko zabrać, bo ta kobieta się wykończy”. I Siostra 
Stefania „stawała na głowie”, jeździła, wyszukiwała nowe schronienia i przewo-
ziła dzieci. Niejednokrotnie jadąc z dziećmi żydowskimi ocierała się o śmiertelne 
zagrożenie. Kiedyś z Milanówka wiozła dziecko od kobiety, która je ukrywała, ale 
wobec częstych kontroli niemieckich, trzeba było je zabrać. Siostra Stefania za-
bandażowała dziecku oko i nos i jechała kolejką EKD. Niespodziewanie Niemcy 
wpadli, rozpoczęła się rewizja. Siostra, trzymając dziecko na kolanach, przyci-
snęła je do siebie i szepnęła, „nic nie mów”; bała się, by mowa je nie zdradzi-
ła.                                                                                                                                            
- Gdzie Siostra wiezie to dziecko? - zapytał Niemiec.
- Do szpitala, do Warszawy - brzmiała odpowiedź.
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Oaza w Piastowie

Joanna Olczak-Ronikier jest wnuczką Janiny i Jakuba Mortkowiczów, 
znanych przed wojną warszawskich księgarzy i wydawców. W ich wy-
dawnictwie ukazywały się dzieła Stefana Żeromskiego i Marii Dąbrow-
skiej. Zasługi J. Mortkowicza dla polskiej kultury upamiętnia dziś tabli-
ca umieszczona na fasadzie kamienicy przy ul. Mazowieckiej 12, gdzie 
niegdyś miała swoją siedzibę znana wszystkim księgarnia. Książka „W 
ogrodzie pamięci” autorstwa Joanny Olczak-Ronikier to znakomicie 
napisana saga rodzinna. Ważną jej część zajmuje opis losów wojen-
nych małej Joasi i jej najbliższych, którzy uniknąwszy zamknięcia w 
warszawskim getcie szukali bezpiecznego schronienia. Po pobycie w 
sąsiednim Żbikowie, bezpiecznym dzięki pomocy sióstr niepokalanek, 
los zaprowadził Joannę i jej matkę do Piastowa, gdzie spotkała Irenę 
Grabowską, młodą kobietę, która - jak się potem okazało - była zaan-
gażowana w konspiracyjną działalność Polskiego Państwa Podziem-
nego. Tak opisuje tamto wydarzenie autorka wspomnień: „W mojej 
mglistej wersji wydarzeń zapukałyśmy do przypadkowego, oświetlonego 
okna w domku stojącym na uboczu i ktoś zaprosił nas do środka, bez żad-
nych pytań i wątpliwości. Ale to niemożliwe. Nie wygnały nas przecież do-
bre siostry w tę ciemną noc bez żadnej opieki. Musiały zadbać o to, gdzie 
się podziejemy. Nasze pojawienie musiało być wcześniej zapowiedziane, 
ktoś z kimś na pewno ustalił ten adres na wypadek nieszczęścia, ktoś nas 
prowadził, wskazywał drogę. Cały teren Pruszkowa, Piastowa, Żbikowa i 
okolic objęty był siatką akowskich powiązań. Może to groźny pan Glaser 
pośredniczył w znalezieniu tego schronienia. I któryś z jego łączników nas 
prowadził przez błotniste ciemności.

Był kwiecień 1942 roku. W getcie warszawskim umierało z głodu, cho-
rób i wycieńczenia około tysiąca ludzi tygodniowo. Z coraz większą zaja-
dłością tropiono Żydów ukrywających się poza gettem. Do pani Grabow-
skiej - właścicielki piętrowego domu w Piastowie przy ulicy Reja – i do jej 
córki Ireny, która miała stać się naszą najczulszą opiekunką, trafiła moja 
matka przez przypadek. Prosto z ulicy. Miejsce, gdzie wylądowałyśmy po 
ucieczce ze Żbikówka, nie nadawało się widocznie na dłuższy pobyt, przy-
jaciele nie mogli pomóc, chodziła więc po Piastowie, pytając ot tak, po 
prostu, z uśmiechem starannie skrywającym rozpacz o pokój do wyna-
jęcia. W miejscowym sklepie podano jej adres. Zapukała. Poproszono ją 
do środka. Czy pani domu – mila, kulturalna osoba – zorientowała się, 
że ma do czynienia z Żydówką? Nie wiem. Potraktowała moją matkę tak, 

- Co mu jest?- pytał dalej Niemiec, wpatrując się w Siostrę i dziecko.
- Ma chore oko - wyszeptała spokojnie Siostra, przyciskając dziecinę do 
serca i polecając się Bogu w gorącej modlitwie. 
Według Siostry Stefanii: „On na pewno poznał, że to Żydówka”. Na prze-
strzeni dwóch przystanków kolejowych Niemcy prowadzili rewizję, potem 
wyszli. Gestapowiec przed opuszczeniem wagonu odwrócił się jeszcze raz 
i, patrząc na Siostrę, z politowaniem pokiwał głową. Dziecko to zawiozła 
Siostra nie do szpitala w Warszawie, ale do swej matki do Piastowa, gdzie 
ukrywało się więcej Żydów”. Szczęśliwie zakrojona na szeroką skalę ak-
cja pomocy zagrożonym przez Niemców nie przyniosła żadnych re-
presji w stosunku do siostry Stefanii Miaśkiewicz i pozostałych zaan-
gażowanych sióstr zgromadzenia.
 Siostra Matylda Getter, przełożona zgromadzenia Franciszka-
nek Rodziny Maryi, została pośmiertnie (w roku 1985) uhonorowana 
tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

jak traktuje się godnego szacunku, potencjalnego lokatora, pokaza-
ła wolne pokoje na parterze, określiła wysokość czynszu. Rozmowie 
przysłuchiwała się w milczeniu młoda, ładna panna. Ona także bu-
dziła zaufanie. Sprowadziłyśmy się tam o zmroku.

W tym samym domu, na górze mieszkała druga córka pani Gra-
bowskiej z mężem i małą córeczką, Hanią. Po jakimś czasie cała 
rodzina wiedziała już, kogo przygarnęła pod swój dach. Jednak nie 
okazywano cienia strachu ani niechęci, przeciwnie, ofiarowano nam 
jeszcze więcej życzliwości. Niepokojący wydawał się z początku ruch, 
który panował na Reja. Bez przerwy wpadali tam i wypadali młodzi 
ludzie, przekazywali jakieś tajemnicze wiadomości, wnosili i wynosili 
najrozmaitsze pakunki, czasem nocowali. Panna Irena często znikała 
na parę dni, potem wracała, przywożąc ze sobą na nocleg obcych, 
najwyraźniej zalęknionych ludzi. Czasem zostawali dłużej. Czasem 
znajdowała dla nich inne schronienie. Nietrudno było odgadnąć, że 
poszukiwani są przez gestapo, że panna Grabowska zaangażowana 
jest w konspiracyjna działalność.

Nie rozmawiało się o swoich sekretach, ale rosła wzajemna ufność, 
która z czasem przerodziła się w przyjaźń.

Po wojnie pisała moja matka: „Jeżeli Irena gdzieś biegła z torbą 
wypchaną paczkami, to na pewno wiozła jakieś zapasy lub odzież 
komuś znajdującemu się w pilnej potrzebie. Jeżeli z zaczerwienionymi 
od płaczu oczyma zdążała na stację w Piastowie o niezwykłej porze, 
to na pewno spieszyła się, żeby ratować kogoś, kto wpadł, pomagać 
rodzinie aresztowanego. Spalone mieszkania i noclegi dla tych, któ-
rzy musieli z nich uciekać, lewe papiery. Opieka nad dziećmi bez ro-
dziców, zagubionymi w wojennym chaosie, nad starymi rodzicami 
beztroskich niegdyś przyjaciół, zdobywanie pieniędzy – nie dla siebie, 
nagłe alarmy, ukrywanie się i między jednym a drugim niebezpie-
czeństwem rzadkie chwile lekkomyślnego wytchnienia”.

Niestety, wspomnienie mojej matki o Irenie jest ogólnikowe, pełne 
niedomówień i aluzji. W latach, w których się ukazało, niebezpiecz-
nie było mówić o tym, że należała do AK. Ujawnianie szczegółów 
jej konspiracyjnej działalności było niemożliwe. Tak wraz z uczest-
nikami okupacyjnych wydarzeń ginęła część prawdy o tamtych cza-
sach. Nigdy nie powstał realistyczny portret Ireny, zwanej Neną. A 
szkoda. Była ucieleśnieniem słynnej polskiej kobiecości, składającej 
się z uroku i męstwa. Pozornie niefrasobliwa, traktowała poważnie 
staroświecki kodeks moralny, w którym miłość bliźniego naprawdę 
coś znaczyła. Łączyła cechy, wydawałoby się sprzeczne: dziewczęcą 
zalotność, beztroskę, radość życia i wrażliwość na cudze nieszczęście, 
poczucie odpowiedzialności, lekceważenie niebezpieczeństw, na któ-
re się narażała. „Była jak oddech życia, jak fala nadziei, pachnąca, 
ozdobna, jasna, w czerni swego połyskliwego futerka, pod aksamit-
nym cieniem pilśniowego kapelusza” – pisała moja matka. Pamiętam 
Nenę dobrze. To właśnie ona zawiozła mnie, za poradą sióstr niepo-
kalanek ze Żbikówka do niepokalanek do Warszawy. Do internatu 
przy ulicy Kazimierzowskiej”. (J.Olczak-Ronikier „W ogrodzie pamię-
ci”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, str. 279-281).  

Irena Grabowska ps. „Ewa Kalinowska” była kurierką „Zagro-
dy”, czyli Oddziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej Ar-
mii Krajowej. Aresztowana 7 marca 1944 roku przeszła ciężkie 
śledztwo na Pawiaku. Została rozstrzelana 26 kwietnia tego sa-
mego roku. Pośmiertnie uhonorowana medalem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”.   

Sylwetkę Ireny Grabowskiej opracowaną przez uczennice Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Piastowie znaleźć można w Piastowskim Słowniku Bio-
graficznym, jest dostępna pod adresem: http://www.piastow.pl/assets/
piastow/media/files/7c8faa0a-fea7-46e0-826d-01b1b260aa33/irena-
-grabowska.pdf
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o sobie już z daleka nie tylko dudnieniem kół po moście na Bugu, ale 
i gęstymi strzałami z karabinów i automatów, oddawanych przez 
konwojentów pociągu. Pociąg jak gad złośliwy wtoczył się na stację. 
Był załadowany Żydami z getta warszawskiego.

(...) Na stacji oczekiwało czterech SS-manów z nowego obozu. 
Jeden z nich był z psem. Przyjechali samochodem wcześniej i za-
raz dopytywali się jak daleko od Treblinki znajduje się „Sonderzug 
mit Umsiedlern”. O wyjściu pociągu z Warszawy byli już powiado-
mieni. W kilka minut po SS-manach przyjechał drezyną motorową 
kierownik stacji opiekuńczej Sokołowa Podlaskiego Blechschmidt i 
jego pomocnik Teufel. Niemieccy kolejarze przyjechali, aby dopilno-
wać sprawnego podstawienia wagonów do obozu. Na stacji oczeki-
wał parowóz przetokowy lżejszego typu, też w dyspozycji odgórnej. 
Wszystko było w szczegółach przemyślane i przygotowane.

Pociąg składał się z 60 wagonów krytych, zatłoczonych ludźmi. 
Byli tam starzy, młodzi, mężczyźni, kobiety, dzieci i niemowlęta w 
betach. Drzwi wagonów były zaryglowane, okienka okratowane dru-
tem kolczastym. Na stopniach wagonów z jednej i drugiej strony 
pociągu, a nawet na dachach stało i leżało kilkunastu SS-manów z 
automatami gotowymi do strzału. Dzień był gorący, ludzie w wago-
nach mdleli. Konwojenci SS-mani z zakasanymi rękawami wyglądali 
jak oprawcy, którzy po wymordowaniu swych ofiar umyli zakrwa-
wione ręce i przygotowywali je do uśmiercania nowych. Bez słowa 
zrozumieliśmy tragedię, ponieważ „przesiedlanie” ludzi do robót nie 
wymagało tak obostrzonego konwoju, tymczasem tych ludzi trans-
portowano jak niebezpiecznych zbrodniarzy.

Po przybyciu transportu w SS-manów wstąpił jakiś szatański 
duch; to wyciągali pistolety, to chowali i znowu wyjmowali, jakby 
chcieli od razu strzelać i uśmiercać, to zbliżali się do wagonów, uci-
szając krzyczących i lamentujących, to znów klęli i wrzeszczeli.(...) 
Na wagonach widoczne były napisy kredą, określające ilość osób 
w wagonie, a więc: 120, 150, 180, i 200 osób. Obliczyliśmy później, 
że ogólna liczba osób w pociągu na pewno sięgnie około 8-10 ty-
sięcy ludzi. „Przesiedleńcy byli niesamowicie stłoczeni w wagonach. 
Wszyscy musieli stać pozbawieni dostępu powietrza i możliwości za-
łatwienia potrzeb naturalnych. Jechali jak w rozgrzanych piecach. 
Wysoka temperatura, brak powietrza, upał wytworzyły warunki nie 
do wytrzymania nawet przez zdrowe, młode i silne organizmy. Z wa-
gonów dobywały się jęki, krzyki i płacz, wołanie o wodę, o lekarza. 
Słychać było i protesty: „Jak można tak nieludzko traktować ludzi? 
Kiedy nas wreszcie wypuszczą z wagonów?”. Przez niektóre okienka 
wyglądali przerażeni ludzie, pytając z nadzieją w głosie: „Czy jeszcze 
daleko do majątków rolnych, gdzie będziemy pracować?”

W listopadzie 1953 roku zamieszkał z rodziną w Piastowie Fran-
ciszek Ząbecki. Mieszkał tu do śmierci w 1987 roku. Był żołnierzem 
Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku, jeńcem 
sowieckim i niemieckim. Po powrocie z robót przymusowych na te-
renie Niemiec podjął w 1941 roku pracę na kolei jako dyżurny ruchu 
na małej i mało znanej wówczas stacji kolejowej Treblinka. Został żoł-
nierzem Armii Krajowej ps. „Dawny” z przynależnością do 8 Brygady 
Kolejowej AK. Otrzymał zadanie obserwacji niemieckich transportów 
wojskowych, a po utworzeniu w Treblince początkowo obozu pracy, 
a potem obozu zagłady transportów z więźniami. Informacje przeka-
zywane przez F. Zabeckiego stanowiły cenne źródło raportów spo-
rządzanych przez AK i alarmujących o dokonywanych zbrodniach na 
ludności żydowskiej.

W 1977 roku w wydawnictwie PAX ukazała się książka ze wspomnie-
niami Franciszka Ząbeckiego. Pod niewiele mówiącym tytułem „Wspo-
mnienia dawne i nowe” na zaledwie 150 stronach autor precyzyjnie 
opisał wszystko, czego był świadkiem w tragicznym czasie istnienia 
obozu zagłady w Treblince. Niezwykle cennym uzupełnieniem wspo-
mnień z lat wojny są refleksje z powojennych procesów zbrodniarzy 
wojennych z Treblinki, w których Franciszek Ząbecki uczestniczył jako 
ważny świadek. Tak opisał F. Ząbecki w swojej książce przybycie do 
Treblinki pierwszego pociągu z ludnością żydowską i kolejnych trans-
portów skazanych na zagładę („Wspomnienia dawne i nowe”, PAX. 
Warszawa 1977, strony 38-41).

„Dnia 22 lipca 1942 r. otrzymaliśmy na stacji Treblinka telegram, zapo-
wiadający kursowanie pociągów wahadłowych z Warszawy do Treblinki z 
przesiedleńcami. Pociągi będą składać się z 60 wagonów krytych. Pocią-
gi po rozładowaniu miały być kierowane do Warszawy. Zdumienie było 
ogromne. Dziwiliśmy się, co to za przesiedleńcy. Gdzie będą mieszkać i 
co będą robić? Wiadomość tę kojarzyliśmy z tajemniczymi budowlami w 
lesie.

Dnia 23 lipca w czwartek w 1942 r. w godzinach rannych wyszedł z 
Małkini pierwszy transport z „przesiedleńcami”. Biegnący pociąg dał znać 

Niezwykły świadek 
zbrodni niemieckich 



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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Cała stacja wypełniła się jękiem i krzykiem kilku tysięcy ludzi. Przez 
okienka wyrzucano nieczystości. Z wagonów unosiła się para, mimo że 
dzień był upalny. Ludzie w wagonach byli porozbierani. Ludność z po-
bliskich chałup, a w szczególności kobiety przynosiły wodę wiadrami, 
podając spragnionym, zawodząc i płacząc nad ich losem. W początkach 
Niemcy nie reagowali na postawę ludności, byli tym zaskoczeni. Nawet 
Blechschmidt polecił, aby maszynista parowozu przejeżdżał po sąsiednim 
torze, a pomocnik, aby dawał z tendra wodę. Konwojenci SS-mani dopiero 
przy następnych pociągach zabronili podawania wody i zbliżania się do 
pociągu. Do bardziej wytrwałych w niesieniu pomocy oddawano strzały 
ostrzegawcze, a następnie biciem kijami i kolbami rozpędzano ich. (...) Od 
tego czasu podawanie wody było zabronione pod karą śmierci. (...)

Z przybyłego transportu odczepiono 20 wagonów i parowóz przetoko-
wy zaczął spychać wagony konwojowane przez część SS-manów do obo-
zu. Pozostałe na stacji wagony w dalszym ciągu były strzeżone przez SS-
-manów. Po wyładowaniu ludzi w obozie wagony powróciły na stację. To 
samo powtórzyło się z następnymi wagonami tego pociągu. Po powrocie 
pierwszych próżnych wagonów z obozu zaczęliśmy się domyślać, że jest 
to obóz zagłady, obóz śmierci. Wieść tę podawano sobie w tajemnicy i z 
przerażeniem, gdyż nikt nie chciał i nie mógł zrozumieć, że to może być 
prawda. Prawda była jednak oczywista. Sam słyszałem krzyki nieszczęśli-
wych i strzały z karabinów maszynowych dochodzące z obozu. (...)

Od dnia 23 lipca 1942 r. przybywały codziennie nowe transporty – po-
ciągi śmierci. Było ich po trzy, cztery, a nawet pięć pełnych składów po 
sześćdziesiąt wagonów każdy. Transporty z Żydami nadchodziły z War-
szawy, Radomia, Kielc, Włoszczowy, Sędziszowa, Częstochowy, Szydłowca, 
Kozienic, Sandomierza, Siedlec, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Łocho-
wa, Białegostoku, Grodna, z Prostek, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Sa-
downego, Kosowa Lackiego.”

Franciszek Ząbecki jako pierwszy oszacował skalę zbrodni niemiec-
kich dokonanych na Żydach w Treblince. Na podstawie swoich no-
tatek podał liczbę 1 200 000 ofiar przywiezionych do obozu w trans-
portach śmierci. Wg różnych szacunków przyjmuje się na ogół, że ta 
liczba jest mniejsza, ale całkowicie wiarygodnych danych oficjalnie nie 
podaje się. I jeszcze jeden fragment wspomnień F. Ząbeckiego z pro-

cesu członków załogi obozu w Treblince. 19 stycznia 1965 roku 
w sądzie w Dusseldorfie autor zeznawał jako świadek oskarże-
nia. „Wiedziałem, że za chwilę będę zarzucany pytaniami obroń-
ców oskarżonych SS-manów i że znajdę się pod ostrzałem pytań 
Sądu skierowanych do mnie jako do jedynego w tym dniu na 
Sali rozpraw świadka zbrodni powołanego przez oskarżyciela. 
Przeżycie niezwykłe, jedyne w życiu, udział w międzynarodowym 
procesie nie tylko karnym, ale i politycznym. Czułem na sobie 
spojrzenia wszystkich obecnych. Wejście moje na salę wywołało 
zaciekawienie, a kilka osób nawet wstało, aby mi się lepiej przyj-
rzeć. Spojrzałem w stronę oskarżonych. Zauważyłem ich wzrok 
skierowany na mnie. Ja również chciałem rozpoznać ich twarze, 
lecz stwierdziłem z rozpaczą, że po tylu latach mam wielkie trud-
ności w rozpoznawaniu oskarżonych (…) Na pytanie Sądu odkąd 
pracowałem w Treblince, jak długo i co tam robiłem – odpowie-
działem: - W Treblince na stacji kolejowej pracowałem jako dy-
żurny ruchu od 22 maja 1941 r., to jest przed napaścią Niemców 
na Związek Radziecki, do momentu klęski wojsk niemieckich... 
Następnie sędzia kazał wstać wszystkim oskarżonym. Oskarżeni 
wstali. I oto zobaczyłem przede mną dziesięciu oprawców spod 
znaku trupiej główki i na moment wzdrygnąłem się: z odległych 
lat przywołałem wspomnienia, zobaczyłem i usłyszałem przeraź-
liwe wrzaski i jęki mordowanych w bestialski sposób niewinnych 
ludzi na stacji Treblinka. Czyż przed kilkunastu laty takie spotka-
nie mógł ktoś przewidzieć? Było to wprost nie do pomyślenia, 
a jednak rzeczywistość przerasta wyobraźnię”. („Wspomnienia…” 
str. 119-121)



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, tel: 
601 730 670

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
ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

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

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Hurtownia farmaceutyczna zatrudni studenta zaocznego 
z  okolic Piastowa, Pruszkowa lub Ursusa na stanowisko - 
kierowca. Wymagane prawo jazdy kat. B.
Oferty prosimy wysyłać na adres: poczta@ziolopiast.waw.pl

komunikaty / ogłoszenia
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Podczas rozliczania rocznego podatku dochodowego z fiskusem, 
zachęcamy Państwa do przekazania 1 % swojego podatku dla organiza-
cji pożytku publicznego, które działają na rzecz mieszkańców Piastowa 
(OPP) – jako przejaw lokalnej demokracji bezpośredniej.

1% dla OPP z Piastowa

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Piastów - KRS 0000268913 - 
cel szczegółowy Hufiec Piastów

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PIVOT” - KRS 0000224845

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko w Piastowie - KRS 
0000134684 - cel szczegółowy Ognisko w Piastowie

Stowarzyszenie „MOŻESZ” na Rzecz Psychoprofilaktyki 
i Rozwoju Dzieci i Młodzieży - KRS 0000124097

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Piasto-
wie - KRS 0000154454 - cel szczegółowy Oddział w Piastowie 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło 
Pruszków - KRS 0000163347 - cel szczegółowy Koło Pruszków

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki - 
KRS 0000005726

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Pruszkowie - KRS 0000173414

PRACA

Wszystkim naszym Kibicom 
i Sympatykom 

życzymy rodzinnych, 
ciepłych i radosnych 

Świąt Wielkanocnych!:)
Zarząd oraz Zawodniczki PKS Piastovia Piastów

Pełnych radości, pokoju 
Świąt Wielkiej Nocy 
oraz wiele pomyślności i sukcesów 
życzy Państwu 
Zarząd Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego i Bocce



Zwłoka szefa nie uprawnia do swobodnych działań

Gdy pensji nie widać

 Zdarza się, że pracodawcy mają 
problemy z wywiązywaniem się 
względem pracowników z ciążą-
cych na nich obowiązków, w tym 
np. z wypłatą kadrze wynagrodzeń 
w terminie. W takim przypadku 
pojawia się pytanie jakie czynności 
mogą podjąć pracownicy, aby wy-
egzekwować należne świadczenia. 
Niektórzy pracownicy decydują się 
na rozwiązanie współpracy z firmą 
w trybie natychmiastowym. Zda-
rza się jednak, że kadra podejmuje 
inne działania, które mają zmusić 
firmę do wypełnienia zobowiązań, 
w tym np. odmawiają stawienia 
się do pracy. Wówczas – zdaniem 
Sądu Najwyższego – grozić im 
mogą zwolnienia dyscyplinarne. 

 Zgodnie z kodeksem pracy, fir-
ma może rozwiązać etat w trybie 
natychmiastowym m.in. w sytu-
acji gdy pracownik dopuszcza się 
ciężkiego naruszenia jego podsta-

wowych obowiązków pracowni-
czych. Aby firma mogła skutecz-
nie skorzystać z tej możliwości 
muszą zostać spełnione łącznie 
trzy warunki. Pracownik naruszy 
swoje podstawowe obowiązki 
pracownicze. Naruszenie to bę-
dzie miało charakter ciężki, a szef 
podejmie decyzję o natychmia-
stowym rozwiązaniu umowy nie 
później niż w przeciągu miesiąca 
od chwili powzięcia wiedzy o na-
ruszeniu ze strony podwładnego.

 

 Sąd Najwyższy w wyroku z 11 
kwietnia 2017 r., I PK 133/16, sta-
nął na stanowisku, że samowolna 
odmowa stawienia się pracowni-
ków do dyspozycji firmy w celu 
wykonywania pracy ze skutkiem 
faktycznego i nielegalnego ze-
rwania stosunków pracy – choć-
by podjęta w celu przymuszenia 
pracodawcy do wykonywania 
jego obowiązków wobec pracow-
ników - może być oceniona jako 

ciężkie naruszenie obowiązków 
pracowniczych, jeżeli pracownicy 
nie skorzystali z legalnych spo-
sobów rozwiązania z pracodaw-
cą sporów lub konfliktów prawa 
pracy. 
 W świetle przytoczonego orze-
czenia SN, warto zwrócić uwagę, 
że w razie, gdy firma nie wypeł-
nia względem kadry ciążących na 
niej obowiązków, pracownicy nie 
są uprawnieni do podejmowania 
samowolnych działań mających 
na celu przymuszenie firmy do 
ich wypełnienia (np. poprzez 
niestawienie się do pracy). W ta-
kim przypadku podwładni mogą 
podjąć działania przewidziane 
prawem, w tym np. rozwiązać 
etat w trybie natychmiastowym 
z winy firmy. Podejmując jednak 
inne środki, mogą narazić się na 
zwolnienie dyscyplinarne. 

fo
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Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalista prawa pracy

Co mówią przepisy

Zdaniem SN

12 www.czaspiastowa.pl MARZEC, 2018 r  |  CZAS PIASTOWA

prawo na codzień
reklama
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

 Towarzysząca nam dotąd dieta 
uboga w witaminy i mikroelemen-
ty sprawia, że czujemy się osła-
bieni fizycznie i mamy problemy 
z koncentracją. Zaczynamy odczu-
wać przesilenie wiosenne. Inne 
objawy przesilenia wiosennego 
to apatia, pogorszenie pamięci, 
niedokrwistość, suchość skóry, 
tworzenie się brzydkich zajadów, 
łamliwe paznokcie i wypadanie 
włosów. 
 Dieta na wiosenne przesilenie 
powinna być bardziej orzeźwia-
jąca, byśmy mieli poczucie, że 
zbliża się wiosna. Niech to będzie 
powiew świeżości. Specjaliści za-
lecają dużo soków warzywnych 
i owocowych, ale takich robionych 
samemu w domu, z wyciskarki czy 
sokowirówki, by było jak najwięcej 
witamin. Trzeba pamiętać, że wio-
senna dieta powinna być lżejsza. 
To już nie pora na rozgrzewające 
posiłki. Powinna obfitować w bo-
gate w cynk ryby, chude mięso, 
nabiał, pełnoziarniste pieczywo 
i kasze. Jedzmy więcej sałatek. Wa-
rzywa i owoce zawierają walczące 
z wolnymi rodnikami antyoksy-
danty. Wzmocnieniu odporności 
sprzyjają bogate w witaminy A, C 
i E: marchew, szpinak, brokuły, 

pomidory, czerwona papryka, cy-
trusy, porzeczki i truskawki (mro-
żone). Nie zapominajmy o nabiale, 
czyli chude twarożki i jogurty. Pa-
miętajmy o dodatku musli. Można 
samemu je zrobić i nie zapominać 
o nasionach. Mogą być pestki dyni, 
słonecznika czy orzechy. To będzie 
dodatek kaloryczny, zawierający 
tłuszcze. Dzięki dobremu żywieniu 
usposobimy się, by być bardziej 
aktywnym, pełnym życia i energii. 
Pamiętajmy o jarmużu, selerze na-
ciowym i, jednym słowem, warto 
wspierać się na piramidzie żywie-
nia, która mówi, że podstawą są 
warzywa i owoce, później produk-
ty pełnoziarniste zbożowe, potem 
nabiał, a na końcu tłuszcze i nie-
wielka ilość mięsa. Towarzyszące 
nam w zimie zwiększone spożycie 
mięsa powinniśmy ograniczyć. Na-
leży je planować nie częściej niż 
trzy razy w tygodniu. Mogą być też 
jajka i warzywa strączkowe suche, 
jako dodatki do sałatek, ale nieko-
niecznie fasolki po bretońsku i ka-
pusty. To już są zbyt ciężkostraw-
ne posiłki i nie pora na nie. 
 To wczesna wiosna - marzec 
i choć nie ma jeszcze sezonu na 
świeże warzywa i owoce, to trzeba 
pamiętać, że są dostępne w  skle-

pach przez cały rok. Mamy też wa-
rzywa mrożone, które mogą wy-
pełnić pewien deficyt. Pamiętajmy 
też o ziołach. Nasze potrawy będą 
bardziej aromatyczne i świeższe 
oraz łatwiej strawne, gdy pojawią 
się w nich zioła. Odpowiednio 
przygotowane mięsa sprawią, że 
będziemy się czuli lżejsi, łatwiej 
strawimy posiłki i będziemy mieć 
więcej ochoty na aktywność fizycz-
ną. Niezbędnym elementem diety 
pozostaje woda. Powinniśmy spo-
żywać jej od 1,5 do 2 litrów dzien-
nie, jest niezbędna. Nie można 
liczyć, że zastąpią ją inne płyny. 
 Dobrym pomysłem na dostar-
czenie niezbędnych produktów 
w diecie jest prowadzenie mini 
ogródka. Okienny parapet można 
wykorzystać na uprawę natki pie-
truszki i kiełków – najlepiej z  na-
sion rzodkiewki, lucerny, rzeżuchy 
i pszenicy, w których jest mnóstwo 
witamin z grupy B, A, C, E oraz 
składników mineralnych: cynku, 
wapnia, fosforu, potasu i  magne-
zu. Nie musimy rezygnować z ma-
łych przyjemności – pogryzając 
pestki dyni i słonecznika, orzechy 
i gorzką czekoladę dostarczamy 
organizmowi magnez, który sku-
tecznie pomaga zwalczyć stres. 

Powinniśmy jadać czosnek, który 
działa bakteriobójczo i zwiększa 
aktywność białych krwinek. Zima 
to nie jest dobry czas ani na od-
chudzanie, ani na oczyszczanie 
organizmu, ale teraz już można 
o tym pomyśleć. Przeglądając za-
mieszczane w literaturze propo-
zycje dietetyczne do stosowania 
w okresie  przesilenia wiosennego, 
możemy spotkać się z konkretny-
mi propozycjami. Poniżej prezen-
tujemy kilka przykładów. 

Przykładowe propozycje dietety-
ków (www.poradnikzdrowie.pl)

Dieta urozmaicona (10-14 dni)

 Przez pierwsze 2–3 dni jedz wa-
rzywa i owoce (surowe lub goto-
wane) i pij soki, świeżo wyciskane 
z owoców i warzyw. 4 dnia włącz 
1/2 l dziennie kefiru, jogurtu na-
turalnego lub maślanki. Od 6 dnia 
dodatkowo możesz jeść grube ka-
sze, ryż dziki, płatki, otręby. 8 dnia 
do menu dodaj chudy biały ser 
(10 dag), zaś dnia 10 – porcję ryby 
gotowanej (najlepiej na parze) lub 
pieczonej (20 dag). Od 12 dnia za-
miast ryby jedz chude mięso dro-
biowe, np. piersi kurczaka, indyka, 
albo cielęcinę (10 dag).

Dieta sokowa (14 dni)

 Jedz lekko strawne posiłki i co-
dziennie wypijaj 0,5–1 l świeżo 
wyciśniętych soków z warzyw lub 
owoców. Mogą być jednego rodza-
ju albo mieszane, rozcieńczone 
wodą lub nie. Najlepsze na sok są 
jabłka, cytrusy, marchew, buraki, 
świeży ogórek, seler, pietruszka, 
pomidory, kapusta. Wolno też włą-
czyć do diety sok z kiszonej kapu-
sty.

Dieta owocowo-warzywna (3 dni)

 Menu ogranicz do warzyw 
i   owoców: surowych, ugotowa-
nych na parze lub w małej ilości 
wody, także zup jarzynowych na 
wodzie i kiszonek. Potrawy można 
doprawić oliwą, ziołami, sokiem 
z cytryny. Pij świeże soki oraz zio-
łowe i owocowe herbatki.

Dieta jabłkowa (1-2 dni)

 Jedz tylko jabłka (surowe lub 
pieczone), ale w dowolnej ilości. 
Zawierają one pektyny, które wy-
miatają z przewodu pokarmowe-
go zalegające resztki, a pieczone 
poprawiają pracę trzustki i wątro-
by. Pij zieloną herbatę, sok z jabłek 
i herbatkę jabłkową.

Dieta cytrynowa (7 dni)

 Jedz potrawy lekko strawne 
i dodatkowo między posiłkami pij 
sok wyciśnięty z 2–3 cytryn, roz-
cieńczony wodą w dowolnych pro-
porcjach.

Dieta koktajlowa (14 dni)

 Codziennie, prócz warzyw, 
owoców, 10 dag chudego mię-
sa (cielęciny, piersi kurczaka lub 
indyka) oraz produktów zbożo-
wych z grubego przemiału wypijaj 
3 szklanki koktajlu z kefiru i owo-
ców świeżych albo mrożonych 
(truskawki, maliny, porzeczki).

 Wiosenne diety dodadzą 
energii i chęci do życia, poprawią 
nastrój, a nawet mogą przywró-
cić blask skórze. Przygotują nas 
na zbliżające się letnie dni. 

Koniec minusowych temperatur, białego puchu, 
krótkich dni. Czas już na krótsze noce, wiosenny 
powiew wiatru i więcej promieni słońca. Za zmianą 
aury za oknem idzie zmiana diety, o której mało kto 
pamięta i wie 

Czas na zmianę czyli dieta na wiosnę

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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 7 kwietnia 2018 g. 15. „Zbrod-
nia Katyńska 1940” – wykład dr. 
Dariusza Gałaszewskiego (IPN) i 
pokaz filmu dokumentalnego w 
ramach cyklu „Przystanek Historia 
w Muzeum Dulag 121.”

 Wiosną 1940 r., na podstawie 
decyzji najwyższych sowieckich 
władz z 5 marca 1940 r., sowiecka 
policja polityczna wymordowała 
blisko 22 tys. osób: polskich jeń-
ców wojennych w Katyniu, Char-
kowie i Kalininie (Twerze) oraz 
więźniów (wojskowych i cywilów) 
w różnych miejscach sowieckich 
republik: ukraińskiej i białoruskiej. 
Pierwszy transport jeńców z obozu 
w Kozielsku wyruszył w wagonach 
bydlęcych 3 kwietnia 1940 r. przez 
Smoleńsk do Gniezdowa, skąd 
zostali przewiezieni do uroczyska 
Kozie Góry w lesie katyńskim. Tam 
funkcjonariusze NKWD zabijali 
każdego strzałem w tył głowy. Do 
11 maja 1940 r. zamordowano i 
pochowano w katyńskich dołach 
śmierci 4421 obywateli polskich. 

 7 kwietnia o g. 15. zapraszamy 
Państwa na spotkanie z dr. Dariu-
szem Gałaszewskim z warszaw-
skiego Oddziału IPN, podczas któ-
rego odbędzie się projekcja filmu 
dokumentalnego.

13 kwietnia g. 18. „Archiwum Rin-
gelbluma – twórca i jego dziedzic-
two” – wykład dr. Bartosza Borysa 
(ŻIH) w ramach cyklu „Karty Histo-
rii”.

 Jednym z najważniejszych źró-
deł do badań nad historią zagłady 
Żydów na Mazowszu stworzonym 
przez jej świadków i ofiary jest Ar-
chiwum Ringelbluma. Wykład dr. 
Bartosza Borysa z ŻIH będzie po-
święcony historii Archiwum i jego 
twórcy Emanuelowi Ringelblumo-
wi. 
 Ringelblum organizował ogól-
nonarodową akcję zbierania doku-
mentów źródłowych żydowskich 
gmin oraz zachęcał do prowadze-
nia badań nad historią żydowskiej 
kultury i angażował prowincjonal-

nych inteligentów żydowskich do 
pisania lokalnych historii. Z jego 
inicjatywy w listopadzie 1940 r. na 
terenie getta warszawskiego zo-
stała utworzona tajna organizacja 
Oneg Szabat (Radość Soboty).  
 Grupa ta zbierała i opracowy-
wała dokumentacje losów Żydów 
polskich pod okupacją niemiecką. 
W Archiwum Ringelbluma znalazły 
się również materiały dotyczące 
Żydów z Pruszkowa. Jako przy-
krywkę dla swoich działań Oneg 
Szabat wykorzystywało jawną or-
ganizację ŻSS. W jej siedzibie od 
1947 r. przechowywane jest Ar-
chiwum Ringelbluma, znane dziś 
jako Podziemne Archiwum Getta 
Warszawy. 
 13 kwietnia o g. 18. zapraszamy 
na spotkanie poświęcone historii 
Archiwum Ringelbluma, poprowa-
dzone przez dr. Bartosza Borysa z 
ŻIH. 

21 kwietnia g. 15. „Sue Ryder. Ży-
cie dla ludzi” – wykład Anny Kalaty 
i pokaz filmu dokumentalnego w 
ramach cyklu „Karty Historii”, pre-
zentujący postać znanej na całym 
świecie działaczki charytatywnej 
zasłużonej także dla Polski i Pola-
ków.

 Zapraszamy na spotkanie 
o  Sue Ryder - znanej na całym 
świecie brytyjskiej działaczce. Po 
wybuchu II wojny światowej Sue 
Ryder, w wieku 16 lat wstąpiła jako 
ochotniczka do korpusu FANY, 

przy SOE, brytyjskiej agendzie rzą-
dowej, która organizowała ruch 
oporu na terenach okupowanych 
przez Niemcy. Przez większość woj-
ny Sue pracowała w polskiej sekcji 
cichociemnych. Poznała wtedy wie-
lu Polaków, którzy imponowali jej 
odwagą i miłością do ojczyzny, a 
także wielką wiarą w Boga. 
 Po wojnie, w połowie lat 50., za-

częła przyjeżdżać regularnie do Pol-
ski. Przywoziła transporty darów, 
głównie leków, ubrań i żywności. 
Budowała domy opieki dla chorych i 
seniorów, hospicja, ośrodki dla nie-
pełnosprawnych, sale rehabilitacyj-
ne, oddziały szpitalne. Najbardziej 
znany, ukochany przez Sue Ryder, 
był dom w Konstancinie - pierwszy 
Dom Sue Ryder w Polsce. 
 Organizowała także wyjazdy wy-
poczynkowe dla byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych.   
W 1953 r. założyła Fundacje Sue 
Ryder z siedzibą w Anglii. Fundacja 
miała się stać żywym pomnikiem 
ofiar wojny i często bezimiennych 
jej bohaterów, w tym przyjaciół Sue 
Ryder - cichociemnych. Za swą dzia-
łalność społeczną otrzymała w 1978 
r. tytuł para Anglii i jako siedzibę 
swego szlachectwa obrała Warsza-
wę. W 1993 r. otrzymała także tytuł 
Honorowej Obywatelki Warszawy. 
W 2016 r. w Warszawie powstało 
Muzeum Sue Ryder, które ma upa-
miętnić tę postać i jej dzieło.

Prezentujemy kalendarz nadchodzących wydarzeń 
w Muzeum Dulag 121

Kwiecień z historią

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

 Zacznijmy od przejrzenia na-
szego sprzętu ogrodniczego, 
który odstawiliśmy z wielką przy-
jemnością i satysfakcją do szopy 
po zakończonych porządkach je-

siennych. Szpadel, łopata, grabie 
i sekator to podstawowy sprzęt 
do pracy w ogrodzie. Czyszcze-
nie, ostrzenie i dezynfekcja jest 
niepisanym obowiązkiem każde-

Nikt z nas nie wie, za jak długo zagości u nas zima, więc lepiej 
rozpocząć przygotowanie do nowego sezonu już teraz

Barbara Lipieta
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go ogrodnika. Wchodząc w nowy 
sezon z tak przygotowanymi na-
rzędziami, będzie nam łatwiej 
i  przyjemniej pracować. Marcowa 
lista prac jest dość bogata, lecz 
pierwsze ciepłe dni i zgromadzo-
na energia podczas zimy pomogą 
nam w uporządkowaniu pozi-
mowego bałaganu. Na początek 
sprawdźmy w jakim stanie są 
nasze drzewa i krzewy. Usuńmy 
połamane, suche, niepotrzebne 
gałęzie i pędy. Te, które zajęte 
są chorobą, przytnijmy poniżej 
uszkodzeń lub wyeliminujmy. Na 
agreście i porzeczkach zostawmy 
najsilniejsze gałęzie. Pamiętajmy 
o drzewach, które posadziliśmy 
jesienią. Skracanie przewodników 
jabłoni i gruszy nawet o 50 cm 
nie jest przestępstwem, a wręcz 
koniecznością. U wiśni wystarczy 
skrócenie przewodnika o 30 cm. 
Boczne pędy, mające długość 70-

80 cm, skracamy o połowę. Wyci-
namy z wnętrza korony wszystkie 
krótkie (do 10 cm) pędy. Młode 
drzewka traktujemy w ten sposób 
przez cztery lata, uzyskamy dzięki 
temu odpowiedni (wrzecionowa-
ty) kształt korony. Starsze drzewa 
prześwietlamy, aby wpuścić świa-
tło słoneczne do wnętrza korony. 
Słońce ma wpływ na wybarwie-
nia owoców. Skracajmy też o 3/4 
wszystkie pędy krzewów, które 
kwitną na pędach jednorocznych. 
Krzewy wypuszczą dużo młodych 
pędów, na których jeszcze tego 
sezonu pojawią się kwiaty. Do-
świadczeni ogrodnicy mówią, że 
z  cięciem drzew należy zaczekać 
do ustabilizowania pogody i do-
datnich temperatur.            
 Marzec to doskonała pora na 
sadzenie nowych drzew i krzewów 
z tzw. gołym korzeniem (rośliny 
w pojemnikach sadzimy przez cały 
sezon). 
 Okrycia z wrażliwych roślin 
usuwamy bardzo ostrożnie, gdyż 
każdy spadek temperatury po-
niżej zera może nam uszkodzić 
pąki i roślina nie zakwitnie. Jeśli 
już zdecydujemy się na usunięcie 
okrycia, usuńmy je w pochmurny 
dzień, aby młode pąki nie narazić 
na przypalenie przez promienie 
słoneczne.
 Trawnik, nasza chluba nie wy-
gląda atrakcyjnie. Wahania tem-
peratury powodują tworzenie się 
na nim zlodowaceń z zalegającego 
śniegu. Należy je rozbić i usunąć. 
Następnie wygrabić przywiane 
przez wiatr resztki zeschniętych 
liści. Wysianie nawozu pomoże 
trawie wystartować ze wzmożoną 
siłą w nowy sezon.
 Rabaty bylinowe po oczysz-
czeniu przysypujemy obornikiem. 
Jeśli ktoś nie produkuje własnego, 
może nabyć granulowany. Można 

też użyć nawóz sztuczny wielo-
składnikowy. Pracując na rabatach 
zwracamy uwagę na wyglądające 
spod ziemi pierwsze kiełki roślin. 
Mogą to być cebule, które posa-
dziliśmy jesienią.
 Przekopane jesienią grządki 
porządkujemy i grabimy, zapobie-
gamy w ten sposób utracie wilgoci 
z gleby. Tak przygotowane, będą 
czekały na pierwsze nasiona i roz-
sady warzyw.
 Jeśli ktoś ma ochotę i wolne 
miejsce na parapecie, może wy-
siać nasiona kwiatów, warzyw, ziół 
i samodzielnie przygotować rozsa-
dy. Nie jest to trudne, a można za-
oszczędzić pieniądze i satysfakcja 
ogromna, a przy tym nadwyżkami 
rozsad można obdarować sąsiada.
 Rośliny balkonowe, które zimu-
ją w naszych piwnicach zaczynamy 
podlewać częściej i bardziej obfi-
cie.
 Wiosenne porządki to również 
czyszczenie i konserwacja mebli 
ogrodowych. Warto poddać je tym 
zabiegom, bo w ten sposób popra-
wimy ich wygląd, a jednocześnie 
przedłużymy im życie.
 Ogrom prac, który na nas spa-
da, przyprawia czasem o zawrót 
głowy. Jednak efekty, jakie osią-
gamy, sprawiają nam wielką przy-
jemność i cieszą nasze oczy przez 
całe lato. Warto zadbać o nasz 
ogród na początku okresu wege-
tacyjnego, ponieważ to on rzutuje 
na kondycję i urodę naszych roślin 
w  nadchodzącym sezonie. Trochę 
gimnastyki i przebywanie na świe-
żym powietrzu, wprawi nas w do-
bry nastrój, a pierwsze promienie 
słońca położą lekki rumieniec na 
naszych bladych policzkach. I jak 
tu się nie uśmiechać !

Czy to już wiosna?

 Na początku kwietnia Baśń ze-
prezentuje ostatnią część popular-
nej serii Pitbull. Dwie pierwsze po-
biły w Polsce rekordy oglądalności, 
przyciągając do kin łącznie cztery 
miliony widzów.
 W fabule, oscylującej wokoło 
mafijnych intryg i policyjnych wy-
siłków, zobaczymy m.in. (powraca-
jących do obsady) Marcina Doro-
cińskiego, Krzysztofa Stroińskiego 
oraz Rafała Mohra. Sporą niespo-
dzianką jest występ piosenkarki, 
Doroty „Dody” Rabczewskiej oraz 
Cezarego pazury, którego w ostat-
nich czasach rzadko mamy okazję 
oglądać na dużym ekranie.
 Tym razem za kamerą stanął 
Władysław Pasikowski, autor kul-

towych Psów (skojarzenie z pod-
tytułem nowego Pitbulla - jak naj-
bardziej zamierzone), a zarazem 
niegdysiejszy inicjator polskiego 
kina akcji w stylu hollywoodzkim. 
Jak wypadł na tle swojego młod-
szego kolegi, Patryka Vegi, który 
dotąd odpowiadał za tę gangster-
ską serię? Przekonajcie się sami.

W Piastowie zobaczymy trzecią część Pitbulla

Ostatni pies Pasikowskiego

Najbliższe seanse w Baśni
Pitbull. Ostatni pies
Polska / l. 16

06-08.04.2018 r. 17:00
19:30

124 min.

Czarna pantera
USA / l. 14

13-15.04.2018 r. 17:00 134 min.

Nowe oblicze greya
USA / l. 15

13-15.04.2018 r. 19:30 105 min.

KINO BAŚŃ
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Cenne zwycięstwo nad byłym ekstraligowcem z Piaseczna

Wiosna z sukcesami

W rozegranym awansem w 
dniu 24.03.2018 w Piasecznie spo-
tkaniu 11 kolejki rundy wiosennej 
II ligi kobiet PKS Piastovia poko-
nała Gosirki Piaseczno 3:0 (1:0). 
Bramki dla naszej drużyny zdobyły 
w 23 min. Beata Cabaj oraz w 56 
min. i w 76 min. Urszula Wasil. W 
51 min Beata Cabaj została ukara-
na żółtą kartką.

Skład Piastovii:
Grudzińska (81’ Król), Dąbrow-

ska, Mitrus, Reszka (67’ Zbrzeź-

niak), Bordziakowska, M. Wasil, U. 
Wasil, Goś (81’ Janiec) - Cabaj (85’ 
Sidło), Należyta (67’ Czartoryska) 

Tym zwycięstwem piastowian-
ki umocniły się na czele tabeli II 
ligi z dorobkiem 28 punktów i wy-
przedzają o 6 oczek zespół Stomilu 
Olsztyn.

Ponadto nasza zawodniczka, 
Monika Wasil, już po raz ósmy do-
stała powołanie do kadry Polski 
futsalu i 15.04.2018 r. wystąpi w 
Grodzisku Wielkopolskim w spo-

tkaniu przeciwko Rosji, która jest  
najlepszą futsalową drużyną w 
Europie.

8 kwietnia o godz. 16 PKS 
Piastovia zmierzy się z Jantarem 
Ostrołęka.
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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

ŻYCZY


