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Tańsze bilety dla mieszkańców naszego miasta

Radni Piastowa, na wniosek
Burmistrza, wyrazili zgodę na
przyjęcie oferty „Warszawa+”.
Oznacza to udzielenie piastowianom dopłat do biletów
długookresowych ZTM. Wybór
padł na najkorzystniejszą dla
pasażerów opcję dopłaty z oferty m.st. Warszawy, tj. wariant
trzeci. Porozumienie z m.st.
Warszawą zostanie podpisane
już w najbliższych dniach.
Burmistrz Piastowa, Grzegorz Szuplewski zapowiedział,
że w dalszym ciągu będzie zabiegał o włączenie Piastowa do

I. strefy biletowej lub o bezpłatną komunikację liniami ZTM
dla mieszkańców naszego miasta. – Porozumienie Piastowa
z warszawskim ZTM zmierza w
stronę rzeczywistego udogodnienia komunikacyjnego dla
mieszkańców naszego miasta.
Najlepszym rozwiązaniem jest
oczywiście wprowadzenie systemu komunikacji całkowicie
bezpłatnej dla piastowian bądź
wprowadzenie I strefy biletowej w naszym mieście. Zabiegamy o to od ponad półtora roku

i będziemy walczyć o to dalej.
To ważna sprawa dla mieszkańców Naszego Miasta. – skomentował Grzegorz Szuplewski.
Dodatkowa ulga w ramach
„Warszawa+” będzie przysługiwała każdemu mieszkańcowi Piastowa, posiadającemu
spersonalizowaną kartę zbliżeniową „Karta Mieszkańca Piastowa”. Oprócz możliwości zakodowania biletu, posiadanie
takiej karty będzie umożliwiało
skorzystanie z pakietu przywilejów przygotowywanych przez
samorząd, jednostki miejskie,
reklama

organizacje oraz firmy partnerskie.
Warunkiem otrzymania
karty jest zameldowanie na
terenie Piastowa oraz rozliczanie podatku dochodowego
od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pruszkowie.
Planowany termin wydawania
pierwszych kart to przełom listopada i grudnia tego roku.
Jak donosi Rzecznik Prasowy
ZTM, rozszerzona oferta Warszawa+ cieszy się dużym powodzeniem wśród pasażerów. Od
rozpoczęcia przedsprzedaży 14
sierpnia, do końca października wydanych zostało niemal
35 000 kart, na których przynajmniej raz zakodowano Bilet
Metropolitalny. Sprzedaż wzrasta – od 14 sierpnia do 30 września pasażerowie kupili przeszło 22 000 biletów, a w samym
październiku wgranych zostało
ponad 20 000 kontraktów.
Porozumienie z Piastowem
to kolejne porozumienie zawarte z Zarządem Transportu
Miejskiego przez gminę aglomeracji warszawskiej. Wcześniej do programu Warszawa+,
przystąpiły: Stare Babice, Wiązowna, Piaseczno, Sulejówek,
Józefów, Góra Kalwaria, Wołomin, Otwock, Ożarów Maz.,
Kampinos, Lesznowola, Kobyłka, Legionowo, Leszno, Raszyn,
Nieporęt, Radzymin, Jabłonna,
Zielonka, Nadarzyn, Pruszków,
Konstancin-Jeziorna oraz Wieliszew.
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Wydarzyło się w Piastowie
Podsumowanie wyborów w Piastowie
fot. Shutterstock

III. Wyniki głosowania do Rady Powiatu

100-lecie harcerstwa

1 okręg:

Wojciech Gawkowski (KOALICJA

fot. Urząd Miejski w Piastowie

OBYWATELSKA)

Halina Górniak-Uszyńska (KO-

ALICJA OBYWATELSKA)

Adrian Ejjsymont (KOALICJA OBY-

WATELSKA)

Przemysław Sieciński (PIS)
Andrzej Umel (PIS)
Monika Sawicka (PIS)
Krzysztof Rymuza (MAZOWIECKA

WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA)

Mirosława

W naszym mieście potrzebne
były II tury, aby ustalić kto zostanie burmistrzem. Pierwszą turę
wygrał kandydat Wspólnoty Samorządowej „Nasz Piastów”,
Grzegorz Szuplewski, zyskując poparcie 3 788 głosów. Na
drugim miejscu uplasowała się
Magdalena Bonarowska (3 112
głosów) z koalicji Platforma-Nowoczesna. Ostatnie dwa miejsca
zajęli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Worek (2
557 głosów) oraz Krzysztof Smolaga (796), reprezentujący komitet Porozumienie Dla Piastowa.
W ponownym głosowaniu
Grzegorz Szuplewski zdecydowanie pokonał kontrkandydatkę
z Koalicji Obywatelskiej. Za jego
kandydaturą opowiedziało się
aż 5300 mieszkańców miasta, co
dało 68.27 % poparcia. Na Magdalenę Bonarowską zagłosowało 2463 wyborców (31.73%), o
649 osób mniej, niż w I turze.
Według komentatorów, ten
wynik nie stanowi niespodzianki.
Akcje Magdaleny Bonarowskiej
zaczęły sukcesywnie topnieć od
czasu debaty kandydatów, którą
zdaniem naszych czytelników
w dość wyraźny sposób wygrał
Grzegorz Szuplewski.
Wybory samorządowe okazały się sporym sukcesem dla
KWW „Nasz Piastów” Wspólnota Samorządowa. Obok zwycięstwa kandydata na Burmistrza,
komitet uzyskał 9 mandatów do
Rady Miejskiej.
W pierwszej turze frekwencja
sięgnęła 56.88 proc., natomiast
w drugiej okazała się znacznie
niższa – już tylko 44.29 proc, co
prawdopodobnie było pokłosiem przedłużonego, świątecznego weekendu.

Poniżej publikujemy dokładne wyniki wyborów w Piastowie:
I. Wyniki głosowania na Burmistrza

Grzegorz Szuplewski (5300 zdobytych głosów, NASZ PIASTÓW
– WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA)
II. Wyniki głosowania do Rady Miejskiej
1 okręg:

Śliwińska (MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA)
Andrzej Kurzela (MAZOWIECKA
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA)
Artur Świercz (DOBRO WSPÓLNE)
2 okręg:

Zdzisława Zielińska (KOALICJA
OBYWATELSKA)

Paweł Siekierko (KOALICJA OBYWATELSKA)

Ewa Borodzicz (PIS)
Zdzisław Brzeziński (MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA)
3 okręg:

Stanisław

OBYWATELSKA)

Dymura

(KOALICJA

Marek Kubicki (KOALICJA OBYWA-

Dorota Zglińska (KOALICJA OBY-

Ewa Witak (PIS)
Tadeusz Wojewódzki (PIS)
Krzysztof Smolaga (POROZUMIE-

Dariusz Nowak (PIS)
Paweł
Zacny
(MAZOWIECKA

WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA)

Grzegorz Szuplewski (NASZ PIA-

WSPÓLNE)

TELSKA)

NIE DLA PIASTOWA)

STÓW)

WATELSKA)

Agnieszka Kuźmińska (DOBRO

Agata Korczak (NASZ PIASTÓW)
Robert Madej (NASZ PIASTÓW)

4 okręg:

2 okręg:

OBYWATELSKA)

Grzegorz

Kamiński

(KOALICJA

Małgorzata Ogórek (KOALICJA

Magdalena Beyer (PIS)
Sławomir Walendowski (DOBRO

Anna Kruszewska (KOALICJA OBY-

Urszula Wojciechowska (DO-

OBYWATELSKA)

WATELSKA)

Janusz Wroński (PIS)
Maria Ziółek (PIS)
Kazimierz Dymek (NASZ PIASTÓW)
Aneta Czyż-Pachołek (NASZ PIA-

STÓW)

Łukasz Jasiński (NASZ PIASTÓW)

3 okręg:

Tomasz

Jankowski

OBYWATELSKA)

(KOALICJA

Bożenna Kalinowska (KOALICJA
OBYWATELSKA)

Przemysław Worek (PIS)
Zbigniew Garus (PIS)
Tomasz Sarnacki (NASZ PIASTÓW)
Monika Kwatek (NASZ PIASTÓW)
Jarosław Kurdziel (NASZ PIASTÓW)

WSPÓLNE)

BRO WSPÓLNE)
5 okręg:

Janusz Rajkowski (KOALICJA OBY-

WATELSKA)

Michał Kucharski (PIS)
Katarzyna Klimaszewska (PIS)
Mirosław Chmielewski (PIS)
W wyborach do sejmiku Województwa Mazowieckiego Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 24
mandaty, Koalicja Obywatelska
– 18, PSL – 8, natomiast Bezpartyjni Samorządowcy – 1.
Bezpartyjnych Samorządowców
będzie reprezentował Konrad
Rytel.

W tym roku piastowscy harcerze przeżywali nie tylko stulecie odzyskania niepodległości
przez Polskę, ale też stulecie
działania ruchu harcerskiego na
terenie Piastowa. Ten wyjątkowy jubileusz świętowali cały rok
2018, a zwieńczeniem obchodów były uroczystości miejskie,
które odbyły się 18 listopada.
Tego chłodnego, listopadowego dnia harcerze zgromadzili się na mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Matki
Boskiej Częstochowskiej, stojąc
w dwóch kolumnach w nawie
głównej. Następnie przeszli na
skwer prof. hm. Aleksandra Kamińskiego, gdzie odbył się uroczysty apel. Przybyli na niego
piastowianie, delegacja Urzędu
Miejskiego w Piastowie z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim na czele, a także reprezentacja Chorągwi Stołecznej
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Bohaterów Warszawy.
Podczas apelu została odsłonięta tablica upamiętniająca patrona Hufca ZHP Piastów, prof.
hm. Aleksandra Kamińskiego
„Kamyka” - cenionego pedagoga, założyciela Organizacji
Małego Sabotażu „Wawer”. Jednakże nie była to jedyna podniosła chwila podczas apelu, gdyż
zostały na nim nadane tytuły
honorowe, nadane przez Radę
Miejską w Piastowie, „Zasłużony dla Miasta Piastowa” dh.
Andrzejowi Siedleckiemu, dh.
Krystynie Siedleckiej, dh. Halinie

Broniarek, Zbigniewowi Ratyńskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie oraz Hufcowi
ZHP Piastów.
Po części oficjalnej nadszedł
czas na świętowanie w typowo
harcerski sposób – obecni na
uroczystościach mieli okazję
zjeść grochówkę przygotowaną
w kuchni polowej, a także usiąść
z harcerzami przy ognisku i
wspólnie pośpiewać. Oprócz
tego, udostępniona była wystawa ukazująca dzieje piastowskiego harcerstwa od samego
początku. Każdy gość mógł dotknąć starych proporców, kronik
oraz drewnianych tabliczek z
harcerskich obozów. Był to moment, w którym osoby, których
droga skrzyżowała się kiedyś z
piastowskim skautingiem, mogły odnaleźć swoich dawnych
kolegów z drużyny i wspólnie
przywołać wspomnienia związane z harcerskim mundurem.
To piękne spotkanie pokoleń było długo przygotowywane
przez instruktorów Hufca ZHP
Piastów, którzy włożyli mnóstwo
pracy, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Z pewnością
można stwierdzić, że dopięli
oni swego, wystarczy spojrzeć
choćby na uśmiechniętych gości
zerkających w obiektyw aparatu
znad grochówki.

Małgorzata Duda
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Na przełomie kadencji

Czas Piastowa: 16 listopada
zakończyła się kadencja samorządowa 2014-2018. Jak można
ja ocenić z punktu widzenia rozwoju Piastowa?
Grzegorz Szuplewski: Myślę, że bardzo dobrze. Chciałbym podziękować raz jeszcze
mieszkańcom Piastowa za poparcie udzielone mi i moim
Koleżankom i Kolegom z KWW
Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa. Na pewno nie
zawiedziemy i tak jak zawsze
dotrzymamy słowa, realizując
ambitny program dalszego rozwoju miasta. Myślę, że tak duże
poparcie wyrażone w wyborach
to także dobra ocena minionej
kadencji, w której naprawdę
udało się dużo zrobić. To zasługa wzajemnego zrozumienia i
dobrej współpracy, bo przecież
nie jest tak, że burmistrz jednoosobowo podejmuje decyzje
o charakterze strategicznym w
tym także finansowym. Za każdym razem, w najważniejszych
dla miasta sprawach decyduje
Rada Miejska. Począwszy od
przyjęcia, aż do korekty budżetu. Wszystkie uchwały dotyczące
strategii i spraw rozwojowych są
jej decyzją. Dlatego chciałbym
podziękować Radzie, z którą
współpraca w minionej kadencji
stała na bardzo wysokim poziomie. Tylko w takiej atmosferze
można myśleć o rozwoju miasta. Nie wykorzystalibyśmy tych
wszystkich szans, które są, gdyby nie było akceptacji Rady dla
programu, który uzyskał akceptację wyborców 4 lata temu. Ta
dobra współpraca ilustrowana
jest przez liczby: w ciągu trzech
lat podwoiliśmy budżet miasta.
Na ten rok przewidziany jest w
rekordowej wysokości 120 mln
zł po stronie dochodów i nie jest
w żaden sposób zagrożony. Po
stronie wydatków jest to ponad
150 mln zł (z czego 59 to wydatki
inwestycyjne). Drugi, ważniejszy wskaźnik to 4 krotny wzrost
wydatków na inwestycje w całej
kadencji. Czyli to czego miasto
potrzebuje by się rozwijać i czego oczekują mieszkańcy.
CP: Ale co z zadłużeniem,
które przekroczyło 32 mln zł, jak
słyszeliśmy podczas kampanii
wyborczej…
G.S.: To nieprawda. Ci, którzy tak twierdzą, zwyczajnie kłamią. W tym gronie znalazła się

także Pani, która ubiegała się
o zaszczytny urząd Burmistrza
Miasta Piastowa. Głosząc nieprawdę czyniła to albo ze złej
wiedzy, albo ze złej woli. A przecież wystarczyło tylko sięgnąć
do oficjalnych i powszechnie
dostępnych informacji. Zwracałem na to uwagę także podczas
bezpośredniej debaty przed II
turą wyborów. Bezskutecznie.
Dlatego w trybie wyborczym
rozstrzygnął o tym sąd, który w
I instancji nakazał kandydatce
zaprzestania głoszenia nieprawdziwych informacji o skali zadłużenia i sprostowania podawanych dotąd przez nią informacji.
To samo dotyczyło także innych
nieprawdziwych opinii wyrażanych podczas kampanii. Odwołanie od tego postanowienia
sądu nie zostało rozpatrzone ze
względu na zakończenie okresu wyborczego, tak więc pozostaje postanowienie wydane w
pierwszej instancji. Wspominam
o tym dlatego, że choć owo postanowienie nie nabrało mocy,
ale zawiera jednoznaczną ocenę
poglądów głoszonych przez owa
kandydatkę podczas kampanii
wyborczej. To postanowienie
potwierdza znaną prawdę, że
nie warto kłamać, bądź – w innej
formie, że kłamstwo ma krótkie
nogi. Wyjaśnijmy więc do końca o co chodzi. Przy konstrukcji
budżetu niezbędny jest warunek zrównoważenia dochodów
i wydatków. Założona różnica
między tymi liczbami, o których
mówiliśmy, czyli 120 mln zł i 150
mln zł istnieje i tę różnicę trzeba zrównoważyć. Do tego służą m.in. obligacje komunalne,
które za zgodą Rady Miejskiej
zdecydowaliśmy się wprowadzić. Dzięki nim możemy zrównoważyć budżet. Myślę, że te 30
mln bierze się z takiego uproszczonego myślenia - no dobrze,
mają 150 mln wydatków, 120
mln dochodów czyli 30 mln to
jest dług. I wówczas powstaje
taki nieprawdziwy przekaz. Ale
to przecież nie jest dług, tylko
deficyt i to w dodatku zakładany
(już wiemy, że będzie korygowany w stronę jego zmniejszenia).
To są dwa różne pojęcia i wydaje
mi się, że ludzie, którzy aspirują
do objęcia poważnych funkcji
samorządowych powinni te pojęcia rozróżniać. Jeśli zaś chodzi
o zadłużenie to ono dzisiaj wy-

nosi dokładnie 14 382 252,84 zł.
Nie przewidujemy jego wzrostu
w tym roku, a raczej odwrotnie
– zmniejszenie do kwoty 13 955
252,84 zł zgodnie z przyjętym
harmonogramem spłat.
CP: A więc na ten moment
maksymalny poziom zadłużenia
jaki miasto może wykorzystać
korzystając z obligacji komunalnych wynosi ok 30 mln zł. Ale w
tej chwili nie wykorzystano tyle?
G.S.: Jeszcze mniej. Ograniczyliśmy już wcześniej maksymalny poziom ew. wsparcia
inwestycji środkami z obligacji
do 26,8 mln zł. Nie możemy także wykluczyć sytuacji, w której
na koniec roku będziemy mieli
dosyć wysoką nadwyżkę budżetową. A zapewne też, pomimo
rzeczowego wykonania zadań
inwestycyjnych zapisanych w
naszym bardzo ambitnym budżecie, płatności za wykonane
prace prawdopodobnie przypadną na przyszły rok. Nie zawsze bowiem tak jest, że płatności za inwestycję przypadają
w tym samym roku kalendarzowym, co jej realizacja. Zwłaszcza
jeśli jest to inwestycja rozłożona
na dłuższy okres.
CP: Ze strony pana adwersarzy padają zarzuty, że znaczną
część inwestycji zrealizowanych
w tej kadencji przygotował burmistrz z Platformy Obywatelskiej, który rządził miastem w
latach 2010-2014 razem z koalicją PiS-PO. Co więcej zostawił
miasto zadłużone zaledwie na
niespełna 8 mln zł.
G.S.: Tylko, że na to wszystko
trzeba patrzeć przez pryzmat
pewnych dokonań, które albo
się udały w Piastowie albo nie.
A jak ocenić poziom zadłużenia,
które zostawił mój poprzednik
w stosunku do naszego zadłużenia? Nasze zadłużenie na koniec
2017 r. było jeszcze mniejsze
niż to z końca 2014 roku. O kilkaset tysięcy zł. Tylko że zakres
inwestycji zrealizowanych w
tamtej kadencji i obecnej to są
w ogóle trudne do porównania
wielkości. Łącznie z wydatkami
zaplanowanymi na ten rok wykonaliśmy ich za ponad 90 mln
zł. Czyli to jest więcej, niż odziedziczyliśmy jako projekt budżetu w roku 2015 od naszych poprzedników. Wartość wszystkich
inwestycji z lat 2010-2014 gdy
rządził burmistrz z PO i jego

wych i niezbędnych robót przez
wykonawcę realizującego tę
inwestycję. Gdyby te prace nie
były wykonane cała ważna i tak
kosztowna inwestycja stanęłaby pod znakiem zapytania. Ktoś
kto rozprowadza informacje o
„poważnych” zarzutach mówi
nieprawdę. Można tylko wyrazić zdziwienie, że jakoś dziwnym
trafem najczęściej mówi o tym
mój poprzednik.
CP: Sprawa zatem została
wyjaśniona.
G.S.: Tak, oczywiscie. Zostałem uniewinniony.
CP: Miniona kadencja przyniosła wiele zrealizowanych inwestycji. Co Pana szczególnie
cieszy?
G.S.: Przede wszystkim to,
że realizujemy rozwój miasta
w sposób zrównoważony, zgodny z zasadami na których oparta
jest strategia rozwoju Piastowa.
Czyli dbając o rozwój materialny
dbamy też o rozwój środowiska.
By te wszystkie inwestycje nie
służyły same sobie, tylko służyły poprawie warunków życie
mieszkańców.
Wysiłek pierwszych lat po
1989 r. był ogromny. Nie widać

pewne polityczny atak, który
znalazł niedawno finał w Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zostałem uniewinniony od zarzutów rzekomego
przekroczenia prawa poprzez
zlecenie wykonania dodatko-

dziś tego, ale wszyscy z tego
korzystamy. W zakresie sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej
zrobiliśmy bardzo dużo. Przygotowywane są kolejne projekty.
Mamy 75 proc. miasta pokrytych
miejscowymi planami zagospo-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim

sojusznicy z Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia dla
Piastowa to niespełna 20 mln zł,
czyli 4 razy mniej.
Jeżeli spojrzymy na zadłużenie to ono na głowę mieszkańca,
na zakończenie poprzedniej kadencji w roku 2014 r., wynosiło
350 zł. A liczone na koniec roku
2017, czyli nie tak dawno temu
wynosiło 343 zł. Czyli 7 zł mniej
na każdego z nas. Oczywiście
w tym roku to zadłużenie wzrasta bo zakres podejmowanych
prac jest niespotykany w historii
naszego miasta. Musimy mieć
pieniądze choćby na realizację
wkładu własnego do inwestycji, które realizujemy z wydatną
pomocą środków zewnętrznych
- dotacji czy różnego rodzaju innych źródeł, m.in. preferencyjnych pożyczek. Takich jak np. ta
uzyskana z WFOŚiGW na budowę odwodnienia w północno-zachodniej części miasta. Właśnie
teraz spłacamy tę pożyczkę.
CP: Przy okazji tego odwodnienia zarzucono Panu jakieś
nieprawidłowości proceduralne,
musiał pan zeznawać… o co chodziło?
G.S.: To był śmieszny, za-
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darowania przestrzennego. Tak
wysoki współczynnik jest rzadko
spotykany w Polsce. Wiemy jak
kształtować tę naszą przestrzeń
publiczną.
Przeprowadziliśmy
termomodernizację 8 budynków
użyteczności publicznej. Wymieniliśmy oświetlenie, na razie w takim eksperymentalnym
ujęciu na jednej ulicy, też zresztą wyremontowanej - Dąbrowskiego. Uruchomiliśmy miejski
program STOP SMOG!, z którego
już skorzystało około 80 rodzin.
Czyli zlikwidowane zostało 80
pieców starej generacji w Piastowie. To jest bezpośredni wpływ
na jakość powietrza. Mniej szkodliwych spalin jest emitowanych
do powietrza.
Zaangażowaliśmy się w promocję programu rządowego
„Czyste powietrze”, bo ten program może mieć wręcz charakter cywilizacyjny. Wielki budżet
tego programu i zaangażowanie
ministra środowiska, zaangażowanie premiera gwarantują, że
ten program może odnieść skutek taki jaki powinien odnieść
- doprowadzić do wymiany kopciuchów na nowoczesne i czyste
systemy ogrzewania, docieplić
domy itd.
Oczywiście można zrobić
więcej. Po pierwsze musimy
zdiagnozować problem. Musimy
mieć narzędzia do odczytywania
sytuacji w czasie rzeczywistym.
To zrobiliśmy. Do certyfikowanej
stacji pomiaru, która od kilkunastu lat znajduje się w Piastowie
dokupiliśmy drugą, która od
dwóch lat jest zamontowana na

dachu Urzędu Miasta. Teraz zainstalowaliśmy 3 kolejne punkty
ulokowane w różnych miejscach
naszego miasta. Jeden po stronie
południowej, a dwa po północnej - po to, by mieć wystarczająco gęstą sieć punktów pomiarowych. Dzięki temu będziemy
w stanie lepiej zidentyfikować
obszary gdzie dochodzi do częstszego i większego przekroczenia
norm jakości powietrza. Trudno
na podstawie jednej stacji pomiarowej, nawet dla tak małego
miasta jak Piastów, wyciągnąć jakieś generalne wnioski. Przyczyn
złej jakości powietrza może być
kilka, wiadomo że u nas najwięcej szkodzą indywidualne paleniska zapewne także dorzuca nam
„do pieca” EC Pruszków, swoje
robi komunikacja, droga ekspresowa, wysoka estakada na
której ta droga jest zbudowana.
To stanowi swego rodzaju ekran,
który ogranicza ruch powietrza
zawieszając niejako smog nad
Piastowem. Musimy z tym walczyć. Zaczęliśmy od tego, co jest
najpoważniejszym problemem
- zachęciliśmy mieszkańców do
wymiany pieców. Bardzo się cieszę, że ten program się rozwija.
Co więcej mamy przygotowane
dokumenty zawierające strategię działania w tym zakresie, jak
choćby plany dospodarki nieskoemisyjnej i rozwoju transportu
niskoemisyjnego. To pozwala
szukać drogi rozwiązania problemu. Każde działanie w zakresie
budowy utwardzonej nawierzchni drogi, dzięki czemu jest mniejsze pylenie, skuteczne odprowa-

dzenie wód odpadowych. To są
wszystko działania na rzecz środowiska. Tu zawsze jakaś relacja
ze sobą istnieje.
Kolejna kwestia to budowa
ścieżek rowerowych, parkingów w systemie P+R, ale także
darmowe przejazdy naszymi
liniami wewnętrznymi P1 i P2
czy system, za pomocą którego można wypożyczyć sobie
skuter elektryczny albo rower.
To są wszystko elementy, które
mają zachęcić do korzystania ze
środków komunikacji publicznej
i zrezygnowania z -być może niepotrzebnej - podróży własnym
samochodem
Niezbędne jest znowu wspólne działanie. Inaczej nie doprowadzimy do sytuacji, w której
Piastów zniknie z listy miast,
które mają najgorsze powietrze.
Bo, że do tego dojdzie to jestem przekonany, tylko musimy
o to walczyć.
CP: Pozostając w klimacie
i mówiąc o czystym powietrzu.
Wielu mieszkańców zarzucało
obecnym władzom, że stały się
pogromcami drzew. Z drugiej
strony Piastów dostał ogromne
środki na rewitalizację zieleni.
Choć i tu nie brak malkontentów, którzy mówią, że sadzi
się „krzaki” a nie drzewa. To co
z tymi drzewami?
W ramach programu rewitalizacji terenów zielonych przewidziane są też nasadzenia drzew.
Ma być ich około 400 sztuk. I to
nie będą małe drzewka, tylko 5
czy 10 metrowe. I będą to drzewa szlachetne: buki, graby, dęby
czy głogi. Na drzewa trzeba było
poczekać trochę dłużej, bo sadzi się je jesienią, a wrzesień
był w tym roku bardzo ciepły.
Nasadzenia są różne: są kwiaty,
krzewy, różnego rodzaju rośliny
i właśnie drzewa. I to jest działanie na wielką skalę. Oczywiście
nie można stawiać na szalach
wagi wycinania drzew i sadzenia

nowych, bo to nie o to chodzi.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie
wycina na prawo i lewo drzew,
które nikomu nie przeszkadzają. Wycięte zostały tylko takie
drzewa, które stały na drodze
inwestycji istotnych dla miasta.
Chociażby budowa ścieżek rowerowych. Wszyscy wiemy jak
ciasno zabudowane jest nasze
miasto, jak mało mamy przestrzeni do lokowania tego typu
rozwiązań
komunikacyjnych.
Tutaj po prostu nikt lekką ręką
nie podpisał decyzji o wycince
drzew. Wycięte zostały tylko te,
których nie udało się zachować.
Właśnie dlatego równowaga
przy okazji działań inwestycyjnych, które prowadzimy ma znaczenie kluczowe. My nie chcemy uczynić betonowej pustyni
z miasta, wręcz odwrotnie. Widać na jak wielką skalę w Piastowie zachodzi zielona rewolucja.
Myślę, że każdy kto jest wolny
od uprzedzeń czy patrzy obiektywnie musi to docenić. Nigdy
nie było takiego programu. Nie
prowadzono takich działań związanych z sadzeniem drzew czy
roślin na taką skalę.
CP: Kwestia komunikacji
miejskiej. Warszawa+ to jest dobry program dla nas?
G.S.: Mam mieszane uczucia.
Na pewno jest dobry z punktu
widzenia mieszkańca który korzysta z biletu 30 czy 90 dniowego. Z punktu widzenia całego
miasta nie wydaje mi się, żeby
to był program dobry. On ma
sporo wad. Po pierwsze nie ma
charakteru uniwersalnego. Wcale niemała kwota, którą za to
zapłacimy z budżetu miasta nie
przełoży się na realną korzyść
dla ludzi, którzy jeżdżą 10 czy 15
razy w ciągu miesiąca do Warszawy, ale nie muszą kupować
biletu miesięcznego. Tutaj ZTM
nie przewidział żadnych ulg. To
jest istotna słabość. Program
będzie nas kosztował ok 2 mln
reklama

zł rocznie. To jest przecież gigantyczna kwota, a już teraz nasza
dopłata do transportu organizowanego przez ZTM i KM wynosi
ponad 2 mln zł rocznie. Musimy
mieć tego świadomość, że dopłata w ramach systemu Warszawa+ będzie skutkować tym,
że np. zabraknie środków na budowę jednej lub dwóch nowych
ulic rocznie. Coś za coś. Postulowałem nieco inne rozwiązanie.
Ono mogłoby kosztować miasto
nieco więcej, ale przyniosłoby
skutek pozytywny dla wszystkich, czyli po prostu darmową
komunikację w mieście. Mam
jednak wrażenie, że ZTM jest do
tego jeszcze nie przygotowany
mentalnie. A nasze linie P1 i P2
już tak działają.
CP: Czyli chodzi o to, że w autobusach 716, 717 i nocnym, na
terenie Piastowa można by było
jeździć bez biletu?
G.S.: Tak, docelowo też
w SKM. Tu pada argument ze
strony ZTM, że właśnie kolej tu
jest problemem, bo mają uzgodnione długoletnie umowy z Kolejami Mazowieckimi. Ale trzeba
będzie dalej rozmawiać. Znów
pojawia się pytania o strategię
działania. Na ostatnim spotkaniu
z ZTM właśnie o to zapytałem jak
oni zatrzymają tę lawinę samochodów, która codziennie wjeżdża do Warszawy. Odpowiedź
jest taka, że będą podnosić
ceny za parkowanie. Czy to jest
najlepsza metoda? Chyba nie.
Lepiej zatrzymać te samochody
na granicy miasta. Gdyby była
darmowa komunikacja z Piastowa, Legionowa czy Otwocka do
centrum Warszawy to połowa
tych samochodów nie musiałaby
tam wjeżdżać. To też jest decyzja
strategiczna.
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Modernizacja willi i targowiska

mach Działania 6.2 Rewitalizacja
obszarów zmarginalizowanych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i
otrzyma 5 423 688,07 zł dofinansowania, w tym: 4 519 740,06 zł
pochodzić będzie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 903 948,01

Wykonawca rozpoczął prace
od robót rozbiórkowych. Trwa
wyburzanie ścian działowych,
usuwanie wewnętrznej stolarki
drzwiowej, skuwanie posadzek

i parkietów, itp.
Następnym etapem będzie
przygotowanie elementów instalacji wewnętrznych do montażu oraz roboty murarskie

(wylewki stropów i posadzek) i
izolacyjne.
Przypominamy, że w ramach
tego dużego projektu obok kapitalnego remontu Willi Millera i

fot. Monika Szuplewska

Myśląc Ojczyzna w wykonaniu uczniów „Trójki”

Od 14 października w ramach obchodów Dni Papieskich
w Piastowie można było zobaczyć aż trzy razy poemat Myśląc
Ojczyzna kard. Karola Wojtyły.
Program słowo-muzyczny
na podstawie dzieła Wielkiego
Polaka przygotowali uczniowie
pod kierunkiem nauczycieli że
Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Bohaterów Powstania Warszawskiego: Urszuli Zaorskiej, Krystyny Kapes, Moniki Szuplewskiej
i ks. Mateusza Tomasiaka. Nad
prezentacją multimedialną czuwał Arkadiusz Pajdosz.
Już Czas Piastowa zapowiadał pierwszy występ, który miał
miejsce w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Kolejny, dokładnie w 40. rocznicę wyboru

zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 6 149
320,08 zł.

fot. Monika Szuplewska

Obchody 40 rocznicy
wyboru Jana Pawła II

fot. Urząd Miejski w Piastowie

otaczającego ją parku, gdzie zainstalowana zostanie druga tężnia miejska, modernizację przejdzie także targowisko położone
w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej - remont nawierzchni
wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowa parkingu, budowa odwodnienia, a także zagospodarowanie zieleni.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec
grudnia 2019 roku.
Projekt realizowany jest w ra-

kard. Karola Wojtyły na papieża,
czyli 16 października, odbył się
w kościele pw. Chrystusa Króla
Wszechświata. Po raz ostatni
w Piastowie wystawiony został
18 października w kościele pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej.

fot. Monika Szuplewska

fot. Monika Szuplewska

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Pełna parą ruszyły prace związane z modernizacją Willi Millera przy
ul. Bohaterów Wolności 23

Na zaproszenie proboszcza
z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim uczniowie z opiekunami
zaprezentowali się 28 października po wieczornej Mszy Świętej, w tamtejszym kościele, gdzie
– tak jak wcześniej w Piastowie
- spotkali się z serdecznym przyjęciem i podziękowaniem.
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Koszmar na kolei

reklama

Publikujemy list mieszkanki Jaktorowa, na codzień dojeżdżającej do
pracy w Piastowie

fot. Shutterstock

a siódmą są tylko DWA pociągi
- 5:29 i 6:21 a w szczycie popołudniowym z Piastowa do Jaktorowa po południu: 15:41 ; 16:49
; 17:19.
Oznacza to jedynie DWA
pociągi powrotne między piętnastą a siedemnastą w godzinnym odstępie, do obsłużenia
WSZYSTKICH pasażerów, którzy
w tym czasie wracają z pracy.

Niniejszym wnoszę skargę na
skandaliczne obniżenie jakości
przewozów Kolei Mazowieckich
na trasie Warszawa – Skierniewice poprzez skasowanie połowy połączeń w stosunku do rozkładu sprzed 21 października.
Od lat korzystam z usług
Kolei Mazowieckich dojeżdżając do pracy na trasie Jaktorów
– Piastów. Regularnie wnoszę
opłaty związane z biletem miesięcznym. W ciągu tych lat było
wiele okresów utrudnień w połączeniach związanych z kolejnymi remontami. Jako pasażerka
musiałam znosić i tolerować nagminne opóźnienia, odwołane
pociągi, skrócone składy, pociągi
zatrzymujące się w połowie drogi i stojące tam godzinami, ścisk
i tłok. Ostatni rok komunikacji
zastępczej oznaczał dla mnie
ponad dwie godziny dziennie
WIĘCEJ ponad zwykły czas dojazdu (KAŻDEGO ROBOCZEGO
DNIA) spędzone na dojeździe z
Jaktorowa do Piastowa. Proszę
policzyć sobie ilość tych bezsensownie straconych godzin,
za które nikt mi nie zapłaci.
Remont szczęśliwie zakończył się 24 września i przez miesiąc powrócił normalny rozkład
jazdy pociągów, co wraz z inny-

mi mieszkańcami gminy Jaktorów przyjęłam z ogromną ulgą.
Niestety od poniedziałku
(pierwszy dzień po wyborach
samorządowych – dziwny zbieg
okoliczności) obowiązuje skandaliczny rozkład jazdy z wyłączeniem połowy połączeń w newralgicznych godzinach szczytu.
W „starym” rozkładzie jazdy
zapewniającym właściwą przepustowość linii oraz rozsądny
czas oczekiwania na połączenie
w porannych godzinach szczytu

(między piątą a siódmą rano) z
Jaktorowa do Piastowa były trzy
połączenia: 5:46 ; 6:17 ; 6:47. Po
południu w szczycie komunikacyjnym (od piętnastej do siedemnastej trzydzieści) było pięć
połączeń: 15:33 ; 16:09 ; 16:39 ;
17:09 ; 17:32. Czas oczekiwania,
podobnie jak rano, wynosił około pół godziny a strumień pasażerów z peronu sukcesywnie
odbierały kolejne pociągi. Tymczasem w nowym rozkładzie
jazdy (który ma obowiązywać
do 8 grudnia z kosmetycznymi
zmianami) rano pomiędzy piątą

Serdecznie zapraszam przedstawicieli zarządu Kolei Mazowieckich do przejażdżki tymi
dwoma pociągami. Miałam już
okazję przejechać się jednym
i drugim. Pasażerowie ledwie
wciskają się do pociągu i jadą
większość trasy ściśnięci jak
sardynki. I to mimo dziesięciowagonowego składu! Wczoraj
o 15:41 podjechał w Piastowie
stary, sześciowagonowy skład,
zapchany pasażerami po granice możliwości. Udało mi się
wepchnąć do środka tylko dlatego, że wpychali mnie pasażerowie stojący za mną na peronie
a jedyne co powstrzymało mnie
przed poczekaniem na kolejny
pociąg było to, że kolejny jest za
godzinę, a w środku jest dokładnie tak samo.

reklama

Dzisiaj o 16:49 jakiś geniusz
logistyki podstawił jeden pięciowagonowy skład. W środku był
po prostu armageddon. Jeden
pasażer zasłabł i po otwarciu
drzwi wypadł na peron. Ponad
dwadzieścia minut czekaliśmy
na przyjazd karetki. Resztę drogi
pokonaliśmy w niewiarygodnym
ścisku, a w Grodzisku pociąg
dodatkowo miał nieplanowany dziesięciominutowy postój
z niewiadomego powodu.
W związku z wyżej przedstawionymi faktami jestem oburzona żenującym i upokarzającym
traktowaniem mnie przez Koleje
Mazowieckie w taki sposób. Nie
wyobrażam sobie, żeby po roku
znoszenia katorgi komunikacji
zastępczej, obietnicach poprawy
jakości połączeń i miesiącu normalnych przewozów ktokolwiek
śmiał znowu urządzić mieszkańcom naszej gminy kolejną drogę
przez mękę i przewożenie pasażerów jak bydło. Jest to skandal
i domagam się natychmiastowego przywrócenia normalnej siatki połączeń.
Mieszkanka gminy Jaktorów
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Bieg na 100-lecie niepodległości

fot. Ewa Milun-Walczak

Idea wspólnego biegania to
nie tylko rywalizacja i nagrody,
to także przywracanie pamięci
o ważnych wydarzeniach i
bohaterach w dziejach naszego
kraju.

Biegiem Niepodległości fetowaliśmy setny jubileusz suwerenności Polski.
10 listopada na pięciokilometrowej trasie do rywalizacji stanęło prawie 110 zawodników.

Jako pierwsi do mety dobiegli
Panowie: Andrzej Starzyński, za
nim Paulo Veretskyi i Daniel Michałowski.
Trzy pierwsze Panie to: Valentyna Kilarska, Tamara Mieloch i Anna Szewczykowska.
To był piękny Bieg. Dookoła
czuć było ducha niepodległości
oraz radość i chlubę z tego, że
jesteśmy Polakami – wolnymi
Polakami – i niech tak zostanie
na zawsze.
Po całym cyklu Piastowskich
Biegów Historycznych 2018 na
podium stanęli:

fot. Ewa Milun-Walczak

Bieg Niepodległości zakończył drugą edycję Grand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych

MĘŻCZYŹNI:
1.
2.
3.

Na starcie wszystkich zawodów stawało ponad stu (mniej
lub więcej) biegaczy – od najmłodszych do najstarszych, piastowanie oraz goście z różnych
zakątków Polski. Każde spotkanie to uśmiechy, humor, dobra

KOBIETY:
1.
2.
3.

Anna Szewczykowska
Anna Szymanek
Sylwana Gajda

ogłoszenie zamówione

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Anonimowi Alkoholicy są
wspólnotą mężczyzn i kobiet,
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją,
aby rozwiązywać swój wspólny
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć
zaprzestania picia. Nie ma w AA
żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez
własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością 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
osiągnięciu.

INFOLINIA AA
tel. 801 033 242

spis adresów i godzin mityngów grup AA w Piastowie

Poniedziałek
18:00 Piast
Piastów, 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 Wszechświat
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]
Czwartek
18:00 Grupa wsparcia dla współuzależnionych
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej –
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną)
19:00 Anioły
Piastów, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte]
Niedziela
17:00 Wszechświat II
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wsparcie oraz informacje
o mityngach i placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

fot. Shutterstock

Preambuła AA

Paweł Krochmal
Konrad Kobiałka
Damian Drzewicki

zabawa i radość ze wspólnego
przeżywania historii naszego
narodu i przypominania tego,
co ważne dla Polaków.
Dziękujemy wszystkim biegaczom, organizatorom i każdemu, kto wspierał pod różnymi
względami organizację Grand
Prix Piastowskich Biegów Historycznych 2018.
Liczymy, że w jeszcze liczniejszym gronie spotkamy się za
rok.
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Drzewa pamięci

mat. Urząd Miejski w Piastowie

Dęby Papieskie na 100-lecie odzyskania niepodległości

gionalnym dyrekcjom Lasów
Państwowych w kraju. Dęby te
stały się szczególną pamiątką
po tym wielkim Polaku i głowie
Kościoła katolickiego. Stały się
także początkiem nowej, szczególnej tradycji…
Nieco ponad rok po śmierci Jana
Pawła II, w trakcie kolejnej pielgrzymki leśników do Watykanu,
Papież Benedykt XVI poświęcił
nasiona pochodzące z najcenniejszych krajowych populacji
naszych drzew leśnych - świerka istebniańskiego oraz sosen:
piskiej i taborskiej. Z nasion
tych wyhodowano sadzonki na
szkółce kontenerowej w Jabłonnej (RDLP Warszawa). Po roku
część z nich przeznaczona dla
nadleśnictw RDLP Katowice została przewieziona do Nędzy,
skąd w latach 2007-2009 zostały

odebrane przez nadleśnictwa,
by ich posadzeniem uświetnić
różne uroczystości.
Stulecie odzyskania niepodle-

mat. Urząd Miejski w Piastowie

Piastów otrzymał zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach na
sprowadzenie do naszego miasta dwóch sadzonek Dębów
Papieskich. Pierwsza z nich zostanie oficjalnie posadzona 10
listopada w Parku Niepodległości przy ulicy 11 Listopada.
POZNAJMY HISTORIĘ DĘBÓW
PAPIESKICH
28 kwietnia 2004 roku Papież
Jan Paweł II w trakcie prywatnej
audiencji udzielonej Polskim
Leśnikom poświęcił żołędzie zebrane z najstarszego polskiego
dębu - Chrobrego. Żołędzie te
zostały wysiane w szkółce kontenerowej w Nędzy i wyhodowano z nich blisko 500 sadzonek.
Rok po śmierci Papieża, w 2006
roku, zostały one przekazane
wszystkim nadleśnictwom i re-

reklama

głości Polski stało się okazją do
kolejnej wizyty w Watykanie.
Tym razem jednak delegacja
polskich leśników na spotkanie
z Papieżem Franciszkiem nie
zabrała nasion, lecz sadzonki. W
trakcie audiencji generalnej
23 maja 2018 roku Papież poświęcił sto „Dębów Niepodległości”, których wysadzenie
ma upamiętnić tę szczególną
rocznicę podczas uroczystości
na terenie całego kraju. Pierwszy „Dąb Niepodległości” został
posadzony w ogrodach waty-

kańskich, pozostałe zaś po powrocie z pielgrzymki trafiły do
Szkółki w Nędzy – jedna z nich
będzie rosła w piastowskim Parku Niepodległości.
Druga sadzonka, która z okazji
Jubileuszu 100-lecia Niepodległości naszego kraju zostanie
posadzona Piastowie to potomek najsłynniejszego dębu w
Polsce - dębu Bartek. O inicjatywie jego zasadzenia będziemy
na bieżąco informować.
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Listopadowe dni pamięci
o bohaterach naszej
niepodległości
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy… Słowa naszego
hymnu dotykają sedna idei polskiej niepodległości. Napisane
w lipcu 1797 roku dla żołnierzy Legionów gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego stały się manifestem kolejnych pokoleń czynnie
walczących o powrót naszej Ojczyzny na mapę Europy. Przekazywane wzajemnie budowały przestrzeń wolności w sercach
Polaków, która niosła nadzieję, ale też była inspiracją do walki i działalności niepodległościowej. Słowa Jeszcze Polska nie

zginęła jakże często były ostatnimi słowami ginących za
wolną Polskę bohaterów…Wyśniona i wywalczona po 123
latach niewoli Ojczyzna po dwudziestu latach stanęła ponownie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Lata II wojny
światowej przyniosły śmierć milionów Polaków poległych
w jej obronie, pomordowanych w więzieniach, obozach i
niezliczonych miejscach kaźni. I znowu, tak jak przed laty,
słowa Pieśni legionów stawały się ostatnimi w życiu bohaterów walki o polską niepodległość...
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Czterdzieści lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany
na papieża i już jako Jan Paweł II walnie przyczynił się do upadku
ustroju komunistycznego panującego po wojnie w Polsce i w Europie Środkowej. Jego pierwsza wizyta apostolska w naszej Ojczyźnie przyniosła siew nadziei i przyczyniła się do wyzwolenia
energii wolności tworząc podwaliny wielkiego ruchu społecznego ‘Solidarności”. Karol Wojtyła doskonale oddał głęboki sens
heroicznej walki o polską wolność w napisanym w 1974 roku
poemacie „Myśląc Ojczyzna”, stawiając w nim fundamentalne
pytania.

Poza mową otwiera się przepaść.
Czy jest to niewiadoma słabości,
jakiej doświadczyliśmy
w ojcach naszych
i dziedziczymy w sobie?
Wolność stale trzeba zdobywać,
nie można jej tylko posiadać.
Przychodzi jako dar,
utrzymuje się poprzez zmaganie.
Dar i zmaganie
wpisują się w karty ukryte,
a przecież jawne.
Całym sobą płacisz za wolność
- więc to wolnością nazywaj,
że możesz płacąc
ciągle na nowo siebie posiadać.
Tą zapłatą wchodzimy w historię
i dotykamy jej epok:
Którędy przebiega dział pokoleń
między tymi,
co nie dopłacili,
a tymi,
co musieli nadpłacać?
Po której jesteśmy stronie?
Nadmiar tylu samostanowień
czyż nie przerósł sił naszych
w przeszłości?
Czyż ciężarów historii
nie dźwigamy jak filar,
którego pęknięcie
nie zabliźniło się dotąd?
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Janem Sadowskim ps. „Suzin”, Janem Kaplerem ps. „Jutka”, Hanny Mużeckiej ps. „Walka” zamordowanej przez
Niemców po bitwie pęcickiej 2 sierpnia 1944 roku i spoczywającej wraz z innymi żołnierzami z Piastowa w mogile-mauzoleum na miejscu kaźni, Władysławy, Domicelli i
Hieronima Krygierów, prowadzących tajne nauczanie na
terenie miasta. Pamiętamy o Tadeuszu Szwede, poległym
w bitwie o Anglię 1940 r., o tych, którzy nie mają swoich
mogił: Piotrze Smoleńskim, kryptologu poległym w katastrofie morskiej na Morzu Sródziemnym, o Zbigniewie
Gęsickim ps. „Juno” poległym w walce po zamachu na
kata Warszawy gen. F. Kutscherę 1 lutego 1944 roku i rozstrzelanej trzy dni później przez Niemców w odwecie za
tę akcję telegrafistki Haliny Pipiórskiej ps. „Sowa”, o Irenie Grabowskiej ps. „Ewa Kalinowska”, odznaczonej pośmiertnie medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, kurierce komórki łączności zagranicznej „Zagroda” KG
AK więźniarki Pawiaka zamordowanej przez Niemców.

Szukając odpowiedzi na te ciągle aktualne pytania sięgamy
wdzięczną pamięcią do bohaterów, którzy ginęli za wolną Ojczyznę, pracowali dla niej, ryzykowali życie i zdrowie, cierpieli.
Bohaterów, którzy żyli w Piastowie. Począwszy od ppłka Brunona Paprockiego, żołnierza Legionów J.Piłsudskiego, kpt Wojciecha Kalenkiewicza i sześciu nieznanych żołnierzy 2 PP Legionów,
rozstrzelanych 12 września 1939 roku przez Niemców u zbiegu
ulic warszawskiej i Bohaterów Wolności,asp. Jana Johne, komendanta Policji zamordowanego wiosną 1940 roku przez NKWD w
Twerze, żołnierzy ZWZ-AK i Szarych Szeregów z komendantem
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W naszym mieście i jego najbliższych okolicach jest wiele
pomników i tablic pamiątkowych poświęconych bohaterom
naszej wolności. Są liczne mogiły na naszym cmentarzu w
Ursusie-Gołąbkach i w Pruszkowie. Listopad roku 2018 kiedy
przypada symboliczna data Stulecia Polskiej Niepodległości to
czas szczególny by te miejsca odwiedzić. Ale każdy czas jest
odpowiedni by to uczynić i poszukać odpowiedzi na ważne pytania z poematu „Myśląc Ojczyzna”. Szukanie tych odpowiedzi
jest naszym obowiązkiem wobec tych, którzy za wolną Polskę
zapłacili cenę najwyższą. A także wobec tych, którzy nadejdą w
kolejnych pokoleniach, a którym mamy obowiązek naszą wolną Ojczyznę przekazać, wcześniej dla niej pracując najlepiej jak
umiemy.

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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BEZPŁATNY ANGIELSKI
W PIASTOWIE
Z okazji 10-cio lecia szkoły Personal Tutor, zapraszamy na bezpłatne zajęcia angielskiego
dedykowane osobom dorosłym zamieszkałym w Piastowie. Kurs językowy trwa dwa lata, liczy 240
lekcji angielskiego na wszystkich poziomach językowych (do wyboru) i jest dotowany ze środków
unijnych. Każdy kursant otrzymuje bezpłatny podręcznik. Grupy o wyższym poziomie językowym
mają zajęcia z native speakerem (nauczycielem nie mówiącym w języku polskim). Na koniec kursu
uczniowie przystępują do egzaminu pisemnego oraz otrzymują certyfikat językowy. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu po 90 minut w czterech lokalizacjach w Piastowie do wyboru:
• Al. Tysiąclecia 1
• Ul. Harcerska 18
• Ul. Ogińskiego 14
• Al. Krakowska 15b
Mamy dla Państwa 180 miejsc w Piastowie, 280 miejsc w Grodzisku Mazowieckim i 320 miejsc w
Żyrardowie.
Zapraszamy do jednej spośród 15-stu poniższych grup w Piastowie do wyboru:
1) Poziom A0, wtorki i czwartki 18:10-19:40, Ogińskiego 14
2) Poziom A0, poniedziałki i środy 18:25-19:55, Ogińskiego 14
3) Poziom A0, wtorki i czwartki 19:40-21:10, Harcerska 18
4) Poziom A0, piątki 17:00-20:15, Harcerska 18
5) Poziom A1, poniedziałki i środy 18:50-20:20, Krakowska 15b
6) Poziom A1, poniedziałki i środy 18:15-19:45, Harcerska 18
7) Poziom A1, wtorki i czwartki 18:20-19:50, Krakowska 15b
8) Poziom A1, wtorki i czwartki 19:50-21:20, Ogińskiego 14
9) Poziom A2, poniedziałki i środy 19:15-20:45, Tysiąclecia 1
10) Poziom A2, wtorki i czwartki 18:00-19:30, Harcerska 18
11) Poziom A2, poniedziałki i środy 20:00-21:30, Ogińskiego 14, zajęcia z native speakerem
12) Poziom A2, soboty 9:30-12:45, Tysiąclecia 1, zajęcia z native speakerem
13) Poziom B1, wtorki i czwartki 19:50-21:20, Ogińskiego 14, zajęcia z native speakerem
14) Poziom B1, poniedziałki i środy 18:00-19:30, Ogińskiego 14, zajęcia z native speakerem
15) Poziom B2, poniedziałki i środy 19:45-21:15, Ogińskiego 14, zajęcia z native speakerem
Aby móc przystąpić do bezpłatnego kursu językowego w Piastowie należy spełniać poniższe warunki:
• wiek 25+
• adres zamieszkania w powiecie pruszkowskim
• wykształcenie średnie
• mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (np. cukrzyca, itd.)
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod
numerem 669-312-005 lub 669-315-609
oraz w sekretariacie szkoły Personal Tutor na
Tysiąclecia 1, pok. 15.

Anglojęzyczna szkoła
www.personaltutor.edu.pl | 669-312-005 | f / PersonalTutorPiastow

reklama
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zdrowie

Wirus odry

rowaniom na odrę. Ze względu
na wysoką zaraźliwość choroby
oraz jej przenoszenie się drogą powietrzną szczepienie nie
może być zastąpione jakimikolwiek innymi środkami ochrony.
Odra jest groźna z powodu występowania powikłań po zachorowaniu. Przyczyną zgonów są
zwykle powikłania po odrze, które występują najczęściej u dzieci
poniżej 5 roku życia oraz u dorosłych w wieku powyżej 20 roku
życia.

Na terenie Polski, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018
r. odnotowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym
okresie roku 2017 zgłoszono ich 58. Wirus dotarł także do powiatu
pruszkowskiego. Według ostatnich doniesień zachorowało 17 osób.
Żadna z chorych osób nie była wcześniej szczepiona.

Szczepienie – jedyna metoda

Dzieciom powyżej 10 roku życia, które nie otrzymały dwóch
dawek
szczepionki
przeciw
odrze, śwince i różyczce należy uzupełnić brakującą dawkę
szczepionki, nie później niż do
ukończenia 19 roku życia.
Szczepienia przeciw odrze,
śwince i różyczce są zalecane
(niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia) osobom:
• nieszczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach
szczepień obowiązkowych, dwie
dawki szczepionki w odstępie co
najmniej 4 tygodni,
• młodym kobietom, zwłaszcza
pracującym w środowiskach
dziecięcych (przedszkola, szkoły,
szpitale, przychodnie) i młodym
mężczyznom dla zapobiegania
różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych.

fot. Shutterstock

Szczepionka przeciw odrze
występuje jako szczepionka
skojarzona, zawierająca żywe,
atenuowane (osłabione) wirusy
odry, świnki i różyczki (szczepionka popularnie nazywana
MMR) lub wirusy odry, świnki,
różyczki i ospy wietrznej (szczepionka MMR-V, aktualnie niedostępna). Podanie tych szcze-

cia.

Zachorowania na odrę w Polsce są związane przede wszystkim z zawlekaniem choroby
z zagranicy lub zakażeniem
osób, które nie są zaszczepione
przeciwko odrze przez osoby nie
będące narodowości polskiej.
Całkiem prawdopodobne, że
w kolejnych dniach będziemy
słyszeć o kolejnych przypadkach,
ponieważ odra jest chorobą, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Odra jest wysoce zaraźliwą
chorobą wirusową. Łatwo przenosi się z osoby chorej na osoby
nieuodpornione. Człowiek jest
jedynym rezerwuarem wirusa.
Wirus ten przenosi się drogą
kropelkową (kaszel, kichanie
osoby chorej na osoby zdrowe)
oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z nosa, gardła
lub moczem osoby chorej. Od
momentu zakażenia wirusem
odry do wystąpienia pierwszych
objawów choroby może upłynąć
10-12 dni.
Historycznie
Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda
osoba. Epidemie występowa-

ły co 2-3 lata. W Polsce przed
wprowadzeniem
szczepień
przeciw odrze (lata 1965-1974)
liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000
do 130 000 w latach pomiędzy
epidemiami oraz od 135 000 do
200 000 w latach epidemicznych.
Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji.
Zachorowania o charakterze
i rozmiarach ognisk epidemicznych mogą wystąpić głównie
wśród nieszczepionych społeczności lokalnych lub w środowisku szkolnym, jeśli stopień uodpornienia dzieci i dorosłych jest
niewystarczający dla uzyskania
tzw. odporności zbiorowiskowej,
która powstaje gdy liczba osób
uodpornionych osiąga co najmniej 95%. Niepokojący jest fakt
wzrostu liczby osób odmawiających szczepień dzieci. Zgodnie
z danymi z państw, w których
odsetek osób niezaszczepionych
jest znacznie niższy niż w Polsce,
wynika, że obserwuje się tam
znacznie większą liczbę przypadków odry.
Na świecie

Zachorowania na odrę odnotowują: Belgia, Bułgaria, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy,
Grecja, Szwecja, Luksemburg,
Szwajcaria, Francja, Dania, Czechy, Rumunia, Hiszpania, Litwa,
Łotwa,
Holandia, Norwegia,
Wielka Brytania, Polska, Serbia,
Ukraina, Rosja i Izrael. Do dnia 5
października 2018 r. na terenie
UE najwięcej przypadków zachorowań na odrę zarejestrowano
w Rumunii (5 100 przypadków),
Francji (2 702), Grecji (2 290),
Włoszech (2 248). W krajach
spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje: Ukraina – w 2018
r. odnotowano ponad 32 tys. zachorowań, Rosja (1 953), Serbia
( 5 741).W 2017 roku w Europejskim Regionie WHO zanotowano
ponad 24 tysiące zachorowań.
W 2016 roku było ich niewiele
ponad 5 tysięcy. W okresie od
stycznia do września 2018 roku
w Europejskim regionie WHO
odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry.
Indywidualne ryzyko zachorowania na odrę występuje
u każdej osoby, która nie była
szczepiona przeciw tej chorobie
(lub jej wcześniej nie przechorowała). Stosowanie szczepień
ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zacho-

pionek wywołuje odporność
przeciw odpowiednio trzem
(odrze, śwince i różyczce) lub
czterem (odrze, śwince, różyczce
i ospie wietrznej) chorobom zakaźnym. Skuteczność szczepionek MMR i MMR-V jest bardzo
wysoka. Po podaniu dwóch dawek szczepionki MMR lub MMR-V co najmniej 98% (86%-100%)
dzieci jest chronionych przed zachorowaniem na odrę. Pojedyncza szczepionka przeciw odrze
jest niedostępna.
PRZYPOMINAMY
Szczepienia przeciw odrze,
śwince i różyczce są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia) dla dzieci
w schemacie szczepienia:
• podstawowego w 13-15 miesiącu życia,
• uzupełniającego w 10 roku ży-

Podawane w wywiadzie
przebycie zachorowań na odrę
nie jest przeciwwskazaniem do
szczepienia, należy je podać nie
wcześniej niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia.
Nie zaleca się podawania
szczepionki w okresie ciąży,
a przez 1 miesiąc po szczepieniu
nie należy zachodzić w ciążę. Po
podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje ok.
95–98% osób zaszczepionych.
Natomiast podanie drugiej dawki szczepionki pozwala osiągnąć
odporność u niemalże 100%
osób zaszczepionych.
Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Punktu
Szczepień przy ul. Reja 1

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INF0RMATYK
URZĘDU MIEJSKIEGO w PIASTOWIE
1. Wymagania niezbędne:
1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe (preferowany kierunek informatyczny),
3/. staż pracy – min. 2 lata (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności
gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. bardzo dobra znajomość: procedur administracyjnych, kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym itp.
8/. umiejętność konfiguracji i administracji systemów stacji roboczych MS Windows od 7
do 10,
9/. umiejętność administracji MS SQL Serwer 2005,
10/. dobra znajomość: PHP, HTML, XML,
11/. znajomość języka SQL,
12/. podstawowa znajomość systemów Linux, Unix,
13/. Umiejętność konfiguracji sieci wewnętrznej.
2. Wymagania dodatkowe:
1/. wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,
3/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania
decyzji, wysoka kultura osobista,
4/. umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odporność na stres,
3. Zakres wykonywanych zadań:
1/. Administrowanie Systemami komputerowymi Urzędu:
a. administrowanie serwerami w zakresie systemów operacyjnych i baz danych,
b. utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych i oprogramowania biurowego,
c. instalowanie programów użytkowych na stanowiskach roboczych,
d. nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
e. nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania użytkowego,
f. wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,
g. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2/. Bezpośrednie wspieranie użytkownika w Urzędzie w zakresie problemów związanych z
eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania użytkowego, poczty
elektronicznej,
3/. Testowanie i dystrybucja aktualizacji oprogramowania dziedzinowego,
4/. Udział we wdrażaniu systemów informatycznych – koordynowanie i nadzór nad modyfikacjami systemów realizowanych przez firmy zewnętrzne.
5/. Nadzorowanie i koordynowanie wdrażanych projektów teleinformatycznych.
6/. Zarządzanie dostępem do Internetu na terenie Urzędu.
7/. Budowa, utrzymanie i rozwój sieci logicznej w Urzędzie.
8/. Wdrażanie Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
9/. Wdrażanie systemów centralnych (np. ŹRÓDŁO, BeSTi@, SJO BeSTi@, INFO SYSTEM itp).
10/. Udział w pracach nad utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie.
11/. Udział i wykonywanie czynności związanych z obsługą strony internetowej i Biuletynu
Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.
12/. Czynne uczestnictwo w innych prowadzonych i nowych projektach informatycznych.
4. Wymagane dokumenty
1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Informatyk” w siedzibie Urzędu pok. nr 2
lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 31
grudnia 2018 r godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny
unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.
piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie
danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach
samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”.
Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem,
pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres do 6
miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna, że pracownik spełnia wymogi
na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

reklama

STRZYŻENIE DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY

Nowość!

JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY
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Ogłoszenia drobne
PRACA
Firma Espes, producent biurowych ścianek działowych, poszukuje pracowników do produkcji, przy obróbce szkła oraz
profili aluminiowych. Praca w siedzibie firmy w Opaczy Kolonia, 300 m. od przystanku kolei WKD. | tel. 501 769 294

Dobrze prosperująca firma (Stelman) zatrudni pracowników na stanowisko szwaczki.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 602 159 314

Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: pracownik
gospodarczy. Praca w piastowie.
Ogólny zakres obowiązków:		
obsługa urządzeń sprzątających, utrzymanie 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.

USŁUGI
Napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99
Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczciwe stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

Studnie, tel. 601 231 836
reklama

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

Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce
na Twoje ogłoszenie!

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80
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Jak odradzała się Polska

reklama

Odbudowa Państwa Polskiego w 1918 roku
1 grudnia o godz. 15. Muzeum Dulag 121 zaprasza na
spotkanie z cyklu Akademia Niepodległości. Gościem Muzeum
będzie dr hab. Piotr Szlanta, który wygłosi wykład poświęcony
odbudowie państwa polskiego
w 1918 r.
1918 rok był w historii Polski
momentem przełomowym. Kraj
i jego obywatele po 123 latach
zaborów stali przed wyzwaniem
odbudowy Państwa. Nowy rząd
musiał poradzić sobie nie tylko z tym, co zostało zniszczone
przez te lata, kiedy Polski nie
było na mapach, ale i zjednoczyć
oraz połączyć zabory, w których

zaczęły powstawać nowe ośrodki władzy. Na początku października 1918 r. na wieść o nawiązaniu przez Niemców kontaktu
z Amerykanami w sprawie warunków zawieszenia broni, doszło do wzrostu aktywności politycznej na ziemiach polskich.
Zarządzenia władz okupacyjnych były coraz częściej bojkotowane, a we wszystkich trzech
zaborach nasiliły się działania
wolnościowe.
W tych trudnych warunkach
rozpoczął się proces walki o granice i kształt ustrojowy odrodzonej Rzeczypospolitej. Prof.
Szlanta podczas swojego wykła-

du przedstawi problemy, z którymi musieli się zmierzyć Polacy
po odzyskaniu niepodległości,
a także proces kształtowania się
nowo powstałego państwa.

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

Wieczór z fantastyką

fot. Krzysztof Frelek

Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem w bibliotece w Piastowie

Miejska Biblioteka w Piastowie zaprasza na spotkanie
autorskie z autorem książek
z gatunku fantasy, Andrzejem
Pilipiukiem.
Spotkanie odbędzie się we
wtorek, 4 grudnia, o godz. 17:30,
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przy ul. Warszawskiej 24.
Andrzej Pilipiuk (ur. 1974) –
polski pisarz i publicysta. Jest
autorem przeszło 50-ciu książek.
W swojej twórczości eksploruje
głównie pogranicza fantastyki

silnie osadzonej w polskich realiach zarówno współczesnych,
jak i historycznych. Sławę zdobył
dzięki przygodom Jakuba Wędrowycza – egzorcysty-menela.
Zainteresowania historyczne
zaowocowały siedmiotomowym
cyklem „Oko Jelenia”. Najciekawszą pozycją w dorobku autora
jest „Raport z północy” – zbiór
reportaży z 7 wypraw po półwyspie skandynawskim.
Podczas spotkania prowadzona będzie sprzedaż książek
autora w promocyjnych cenach,
a po spotkaniu można będzie
uzyskać pamiątkowy autograf.
Zapraszamy
również
do
przyjścia z własnymi książkami!
Organizatorem
spotkania
jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Piastowie. Spotkanie będzie
sfinansowane ze środków Instytutu Książki przeznaczonych na
Dyskusyjne Kluby Książki.
Wstęp jest bezpłatny.

Miejska Biblioteka Publiczna im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Piastowie

reklama
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Kartofel czy ziemniak?
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fot. Shutterstock

Wszystko, co musicie wiedzieć o najpopularniejszej polskiej roślinie

Ziemniak to roślina o jadalnych bulwach, którą znamy
wszyscy. Niektórzy nazywają go
kartoflem. Nazwa kartofel pochodzi z języka niemieckiego od
słowa Kartoffel, które jest zapożyczeniem z włoskiego wyrazu
tartufo (tartuffel - oznaczającego truflę), czyli bulwy podziem-

ne. Przywędrował do nas z Ameryki Południowej, gdzie zaczęto
go uprawiać tysiące lat temu. Do
Europy trafił w XVI wieku i przez
kolejne stulecia stał się jednym
z podstawowych składników naszego jadłospisu. Obecnie jest
czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną na świecie,

reklama

po kukurydzy, ryżu i pszenicy.
1683 rok, jest uważany za datę
przybycia ziemniaka do Polski.
Jan III Sobieski wracając z Odsieczy Wiedeńskiej, przywiózł
woreczek sadzeniaków, który
otrzymał od cesarza Leopolda
I. Królewski ogrodnik rozpoczął
uprawę ziemniaka w ogrodzie
na warszawskich Nowolipkach.
Na początku ceniono nadziemną
cześć rośliny. Arystokratki przypinały sobie fioletowe kwiaty do
sukien a miniaturzyści malowali je na porcelanie. Ówczesne
bulwy były gorzkie i na surowo
nie dawały się zjeść. Mówiło
się o nich, że mają właściwości
trujące i nazywano diabelskimi
jabłkami. Jednym z wielu propagatorów ziemniaka w Europie
był francuski aptekarz Antoine-Auguste Parmentier. Przekonywał ludzi do jego odżywczych
wartości. Dziś na jego grobie, na
cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu sadzone są ziemniaki a ich
kwiaty upamiętniają osiągnięcia
zmarłego. Częste wojny i nieurodzaje zbóż powodowały klęski
głodu. To powodowało poszukiwania nowych źródeł żywności
dla ludzi i zwierząt. Ziemniak
nie ma wysokich wymagań glebowych i udaje się go uprawiać
w rejonach o chłodniejszym klimacie. Gdy ludzie nauczyli się go
przyrządzać, uprawy ziemniaka
szybko się zwiększały, a głód nie
był już taki straszny. Również w
Polsce ziemniaki odegrały ważną rolę w likwidacji głodu w XIX
wieku i na początku XX wieku.
Obok podstawowego warzywa
dla biedniejszej części społeczeństwa stał się surowcem do
produkcji krochmalu i spirytusu. Skrobia ziemniaczana jest
stosowana również w przemyśle farmaceutycznym, papierniczym, metalurgicznym i spożywczym i w każdym domu jako
mąka ziemniaczana.
W odmianach ziemniaka jadalnego wysokość skrobi wynosi od 10 do 17%, a kaloryczność
około 80 kcal/100 gram. Bulwy
ziemniaka zawierają błonnik,
2,5 % świeżej masy. Błonnik
ułatwia trawienie pobudzając
perystaltykę jelit, co ułatwia usuwanie niestrawionych resztek

i szkodliwych substancji. Jest
też pożywką dla rozwoju naszej
mikroflory jelitowej. Ziemniaki
to także źródło wielu witamin
niezbędnych dla naszego zdrowia. Spożycie porcji 200 gramów ziemniaka to zaspokojenie
w 50% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Zawierają również witaminy z grupy
B, niezbędne dla naszego metabolizmu. Posiadają składniki
mineralne: potas, fosfor, wapń,
magnez, sód i żelazo. Wartość
biologiczna białka ziemniaka
nieznacznie ustępuje białku jaja
kurzego, które uważane jest za
standard żywieniowy. Warto
wspomnieć, że ziemniaki neutralizują zakwaszające działanie
mięs i przetworów zbożowych.
Na świecie występuje 10 000
odmian ziemniaka. W Polsce
mamy około 100 różnych odmian. Najbardziej popularne to:
Irga, Vineta, Agata, Irys i Lord. Ze
względu na przeznaczenie wyróżnia się cztery typy:
- odmiany sałatkowe, które nie
rozpadają się i zachowują swój
kształt,
- wszechstronne, które można
gotować, piec i smażyć,
- mączyste, nadające się na kopytka, pyzy i do pieczenia placków,
- bardzo mączyste o suchej

konsystencji - na rożnego rodzaju kluski.
W naszym menu powinno
się znaleźć miejsce na ziemniaka. Jest lekkostrawny, dostarcza
nam energii, daje uczucie sytości. Jeśli nie dodamy do niego
wielkiej ilości masła, śmietany
lub tłustych sosów to pozostanie zdrowym, niskokalorycznym
dodatkiem do wielu dań. Odpowiednia obróbka ziemniaków
nie tylko pozwali zaoszczędzić
kalorie ale tez zachować cenne
wartości. W dzisiejszych czasach
ziemniaki są niedoceniane, ale
na szczęście to się zmienia. Wybierając ziemniaki, wybierajmy
takie o gładkiej skórce. Chropowata skórka świadczy o intensywnym nawożeniu, co może
mieć wpływ na smak. Wystrzegajmy się ziemniaków z zieloną
skórką, gdyż pod nią zgromadzone są duże dawki substancji
trującej (solaniny).
Zastanówmy się czy wiosną
nie wygospodarować w ogródku
kilku metrów kwadratowych na
uprawę tej rośliny i przyjrzeć jej
się z bliska.

Barbara Lipieta
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Czyżby kryzys w Piastovii?

fot. PKS Piastovia-ZAP

PKS Piastovia-ZAP kończy sezon w dolnej części tabeli

W ostatnich pięciu spotkaniach piastowianki występujące
na zapleczu ekstraligi piłki nożnej kobiet wywalczyły jedynie 4
punkty.
Remis (1:1) udało się wywieźć
z Warszawy po zaciętym meczu
z MUKS Praga. Bramkę dla naszych barw zdobyła niezawodna
Beata Cabaj.
Następnie nasze zawodniczki
na własnym boisku, mimo dużej
przewagi w polu, uległy 0:1 w
meczu derbowym z KS Raszyn.
Tydzień później, osłabione
brakiem Doroty Mitrus, Anny
Goś i Ukrainki Yevheniy Kyrlyk,
piastowianki uległy wysoko 0:7
w Koninie rezerwom wielokrotnego mistrza Polski, Medyka. W
zespole z Konina wystąpiło aż 6
zawodniczek występujących na
co dzień w pierwszym zespole
gospodyń. Nasze zawodniczki
były równorzędnym partnerem
dla koninianek jedynie w pierwszej połowie spotkania, kiedy
przegrywały 0:1. Po przerwie
nasze dziewczyny nie wytrzymały presji psychicznej i straciły aż
6 goli.
Po dwóch kolejnych porażkach nasze dziewczyny posta-

15

nowiły przerwać złą passę w
spotkaniu 10 kolejki ze spadkowiczem z ekstraligi, Unifreeze
Górzno. Słowa dotrzymały i po
trudnej walce pokonały renomowanego przeciwnika 2:0.
Obie bramki zdobyła pięknymi
strzałami z dystansu i rzutu wolnego Agnieszka Boćkowska.
Ostatnie spotkanie rundy jesiennej piastowianki rozegrały
w Łodzi z rezerwami SMS-u. Po
wyrównanej grze Piastovia poległa 0:2. Obie bramki padły po
błędach linii defensywy.
Po wnikliwej analizie spotkań
po 11 kolejkach w I lidze, Zarząd
Klubu i sztab trenerski jednomyślnie stwierdził, że przyczyną
słabszej postawy w ostatnich
spotkaniach jest brak treningów
na pełnowymiarowym boisku
przy odpowiednim oświetleniu
oraz niemożliwość korzystania
w Piastowie z zajęć w hali. Włodarze klubu mają nadzieję, iż w
przyszłym roku władze Piastowa w końcu spełnią obietnicę
zainstalowania profesjonalnego
oświetlenia boiska oraz doprowadzą do renowacji boiska przy
ul. Ogińskiego, które służyłoby
Piastovii-ZAP jak i MKS Piast do

zajęć treningowych.
Przerwa zimowa w pierwszoligowych rozgrywkach potrwa
do 16 marca 2019 r.
I liga piłki nożnej kobiet. GRUPA PÓŁNOCNA
tabela po 11 kolejkach

1

KKP Bydgoszcz

11

30

40:9

2

KKP Stomilanki Olsztyn

11

27

43:16

3

UKS SMS II Łódź

11

26

30:12

4

KKPK Medyk II Konin

11

23

23:9

5

MUKS Praga Warszawa

11

17

29:19

6

KS Unifreeze Górzno

11

16

36:18

7

Akademia Piłkarska LG Gdańsk

11

14

41:28

8

PKS Piastovia - ZAP Piastów

11

14

24:24

9

KS Polonia Środa Wielkopolska

11

12

23:34

10

KS Raszyn

11

10

13:33

11

KKS Kotwica Kórnik

11

3

14:58

12

KS Sztorm AWFiS Gdańsk

11

0

2:58
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Beata Cabaj

12

Agnieszka Boćkowska

3

Gabriela Kuczyńska

3

Marta Kaczmarczyk

2

Anna Goś

1

Katarzyna Janiec

1

Dominika Mroczek

1

Wioleta Reszka

24:24

Włodzimierz Golfert

16
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Koniec sezonu

setki emocjonujących meczów
w ramach list rankingowych dla
dzieci i dorosłych, które ukształtowały się następująco:
Dziewczyny
1. Ala Caban
2. Magda Słomka
3. Marysia Zielińska
4. Gabrysia Rybak
5. Ida Okyne
6. Marcela Bałtowicz

Podsumowujemy sezon letni na kortach PTTiB

fot. PTTiB

Chłopcy
1. Filip Walczak
2. Piotr Wojno
3. Kamil Mrotek
4. Janek Wiktorzak
5. Kamil Rozwadowski
6. Rafał Gajowiak

Zakończyliśmy sezon letni na
kortach Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce.
Jak mieszkańcom Piastowa
zapewne wiadomo, głównym celem i zadaniem PTTiB jest działanie na rzecz lokalnej społeczności i popularyzacja tych dyscyplin
sportu poprzez systematyczne
szkolenie oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
W okresie od kwietnia do

zamknięcia sezonu udało się
zorganizować wiele turniejów, w
tym XXXVII Mistrzostwa Piastowa oraz Turniej o Puchar Burmistrza Piastowa. Na kortach
prowadzone były lekcje W-F-u
przez Szkołę Podstawową nr. 3,
Gimnazjum nr. 2 i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Organizowano również
„Wakacje w mieście”.
Przez cały sezon rozgrywano

Dorośli
1. Andrzej Gospodarczyk
2. Zbyszek Stanecki
3. Marek Dłutek
4. Bartek Krajnik
5. Andrzej Homa
6. Mateusz Świstak

Należy
też
przypomnieć
wszystkich tegorocznych Mistrzów Piastowa w tenisie i bocce:
Marysia Zielińska, Ksawery Brzozowski, Kamil Rozwadowski, Piotr Wojno,
Grzegorz Sołtys, Andrzej Gospodarczyk,
Jacek Kabat, Maciek Kitliński, Zbyszek
Stanecki, Waldemar Chrastek.

Leszek Grabarczyk
reklama

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