
	 W	 ostatnią	 niedzielę	 maja	
zdecydowaliśmy,	 które	 z	 ugru-
powań	 politycznych	 będą	 re-
prezentować	 Polskę	 w	 Parla-
mencie	 Europejskim.	 Podczas	
wyborów	w	 Piastowie	 padł	 re-
kord	frekwencji.	26	maja	do	urn	
poszło	aż	10	201	Piastowian	na	
17	570	uprawnionych	do	głoso-
wania,	co	stanowi	aż	58%!		Spo-

śród	 10	 143	 głosów	 ważnych,	
najwięcej	 -	 4	 009	 -	 oddano	 na	
Prawo	 i	 Sprawiedliwość.	 Komi-
tet	 ten	uzyskał	39,52%	głosów.	
Koalicję	 Europejską	 poparło	 3	
877	 osób	 (38,22%).	 Trzecie	 co	
do	wielkości	 poparcie	 uzyskała	
Wiosna,	na	którą	głosowało	895	
osób	 (8,82%).	 Czwartą	 lokatę	
zdobyła	 Konfederacja,	 popar-

ta	przez	526	osób	 (5,19%).	Tuż	
za	 nią	 uplasował	 się	 Kukiz’15	
z	 poparciem	 504	 głosujących	
(4,97%).	 Dwa	 ostatnie	 miejsca	
przypadły	 Polsce	 Fair	 Play	 Ro-
berta	 Gwiazdowskiego	 –	 177	
głosów	 (1,75%)	 i	 Lewicy	Razem	
155	głosów	(1,53%).	Głosów	nie-
ważnych	odnotowano	0,5%.
	 Rozkład	 głosów	 mieszkań-

ców	 Piastowa	 odbiegał	 wyraź-
nie	 od	 uśrednionych	 wyników	
z	całego	okręgu	warszawskiego,	
w	 którym	 to	 pierwsze	 miejsce	
z	 wynikiem	 45,17%	 zdobyła	
Koalicja	 Europejska.	 Podobna	
różnica	 zaobserwowana	 zo-
stała	 także	w	 samym	 powiecie	
pruszkowskim.	 Na	 sześć	 gmin	
wchodzących	 w	 jego	 skład,	
tylko	 w  Piastowe	 i	 Raszynie	
na	 podium	 królowało	 	 Prawo	
i  Sprawiedliwość.	 Cały	 powiat	
zakończył	 wybory	 wynikiem	
41,80%	 na	 rzecz	 Komisji	 Euro-
pejskiej.			
	 Bardzo	 pozytywnym	 zasko-
czeniem	 ostatnich	 wyborów	
okazała	się	 frekwencja.	W	całej	
Polsce	 do	 urn	 poszło	 45,68%	
uprawnionych	 do	 głosowa-
nia,	 w	 powiecie	 pruszkowskim	
57,73%,	w	Piastowie	zaś	aż	58%.	
Dla	porównania,	w	poprzednich	
wyborach	do	Parlamentu	Euro-
pejskiego	w	 2014	 roku	 było	 to	
odpowiednio:	 23,82%,	 32,57%	
i	 33,79%.	 Prócz	 rosnącej	 świa-
domości	 europejskiej	na	wynik	
ten	 bez	 wątpienia	 wpłynęła	
również	bardzo	dobra	pogoda,	
jak	i	wypadający	w	tym	samym	
terminie	 Dzień	Matki,	 tradycyj-
nie	 sprzyjający	 podróżowaniu	
w	swoje	rodzinne	strony.

Wszyscy	dbamy	o	swoje	zdrowie	
i	 jako	 świadomi	 konsumenci,	
z coraz	większą	uwagą	dokonu-
jemy	 wyboru	 produktów,	 które	
potem	będziemy	spożywać.

Wyjątkowo	 powszechna	 przy-
padłość.	Mówi	się	o	niej,	 jako	o	
chorobie	 cywilizacyjnej.	 Dotyka	
ludzi	w	 każdym	 zakątku	 świata,	
w	każdym	wieku.	

Co	 pisała	 o	 naszym	mieście	 lo-
kalna	prasa	w	latach	20’	XX	wie-
ku?

Czytaj	-	str. 10

Czytaj	-	str. 8

Czytaj	-	str. 5

Epidemia XXI wieku

Słów kilka o Utracie

Czas na własną uprawę 
warzyw

Beata	Cabaj	 strzeliła	dla	Piasto-
vii-ZAP	 Piastów	 106	 bramek,	
z czego	22	gole	padły	w	samym	
sezonie	2018/2019.	Tego	wyczy-
nu	długo	nikt	nie	pobije!

Czytaj	-	str. 12

Rekordowa Beata Cabaj

w numerzeRekord frekwencji
Za	nami	wybory	do	Parlamentu	Europejskiego.
PiS	pokonuje	Koalicję	Europejską.

Agata Ziąbska
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Piastun	partnerem	Epimilitaris	2019Ruszyła	rozbudowa	piastowskiego	liceum

Odjazdowa	Noc	Muzeów

	 Realizując	 świadczenia	
zdrowotne	 i	 jednocześnie	 dba-
jąc	 o	 podwyższanie	 kwalifika-
cji	 personelu,	 Piastun	 SPZOZ	
systematycznie	 uczestniczy	 
w	przedsięwzięciach	naukowych	
i	 ćwiczeniach	 praktycznych	 bę-
dąc	ich	współorganizatorem	lub	
partnerem.
	 15	-17	kwietnia	2019	odbyła	
się	 VII	 Międzynarodowa	 Kon-
ferencja	 Naukowa	 Epimilitaris	
2019.	 Celem	 Konferencji	 była	

	 Tak	bawiliśmy	się	w	Noc	Mu-
zeów	 na	 piastowskiej	 Paradzie	
Radiowozów	i	Pojazdów	Specjal-
nych.	 Organizatorem	 wydarze-
nia	 było	 Muzeum	 Motoryzacji	
i Techniki	w	Piastowie.	O	fotore-
lację	zadbała	Anna	Bartnicka.

technologie,	 jak	 i	 identyfikacja	
czynników	 CBRN.	 Pracownicy	
SPZOZ	 Piastun	mieli	 okazję	 zo-
baczyć	 sposób	działania	 żołnie-
rzy	 Centrum	 Reagowania	 Epi-
demiologicznego	 Sił	 Zbrojnych	
RP,	 jednostki	 przewidzianej	 do	
tego	 typu	 zdarzeń	 w	 ramach	
Sił	 Zbrojnych	 RP.	 W	 konferen-
cji	 udział	 wzięli	 również	 przed-
stawiciele	 służb	 mundurowych	
z  kraju	 oraz	 z	 zagranicy	 (USA,	
Włochy,	Czechy,	Słowacja).

wymiana	 i	 poszerzenie	 wiedzy	
w	 zakresie	 epidemiologii	 oraz	
bezpieczeństwa	 CBRN	 w	 sytu-
acjach	 zagrożenia	 zdrowia	 po	
użyciu	 czynników	 CBRN.	 Tema-
tyka	 dotyczyła	 szerokiego	 za-
kresu	 działań	 podejmowanych	
w	 całym	 procesie	 reagowania	
na	 zagrożenie:	 przygotowa-
nia	 i	 profilaktyki,	 czynności	
w  czasie	 zdarzenia,	 ale	 rów-
nież	 po	 jego	 wystąpieniu.	 Pra-
cownicy	 SPZOZ	 Piastun,	 już	 po	
raz	 drugi,	 brali	 czynny	 udział	 
w	tejże	konferencji	 jako	organi-
zatorzy,	a	także	praktycy,	w	ćwi-
czeniach	 pozoracyjnych.	 Pod-
czas	 konferencji	 prowadzono	
warsztaty,	 na	 których	 pokaza-
no	 przykładowe	 postępowanie	
w  rejonie	 skażonym,	 obejmu-
jące	 triage,	 aspekty	 środowi-
skowe,	 ratownictwo	 medyczne	
w  rejonie	 skażenia,	 ewakuację	
z	rejonu	skażonego,	a	także	de-
kontaminację	 i	 transport	osoby	
zakażonej	 chorobą	 szczególnie	
zakaźną.	 Omówione	 zostały	
także	procedury,	techniki,	nowe	

mgr Michał Kępka

Anna Lorens

	 Zakończył	 się	 długi	 proces	
planowania,	 uzgadniania	 i	 wy-
boru	 wykonawcy	 ważnej	 dla	
naszego	 miasta	 inwestycji,	 tj.	
przebudowy	 i	 rozbudowy	 Li-
ceum	Ogólnokształcącego	im.	A.	
Mickiewicza	wraz	z	budową	hali	
sportowej,	zagospodarowaniem	
terenu	 i	 infrastrukturą.	W	 dniu	
30	kwietnia	br.	Burmistrz	Miasta	
Piastowa	 Grzegorz	 Szuplewski	
wraz	 ze	 Skarbnikiem	 naszego	

miasta	Grażyną	Wójcik	podpisali	
z	wykonawcą	umowę	na	realiza-
cję	tego	przedsięwzięcia.
	 Zadanie	 zostanie	 wykonane	
w	formule	partnerstwa	publicz-
no-prywatnego.	Partnerem	pry-
watnym	jest	spółka	Warbud	PPP	
sp.	 z	 o.o.	 Parterem	Publicznym	
jest	Miasto	Piastów.	

Ratownik Medyczny SPZOZ Piastun

Więcej	zdjęć:	
facebook.com/czaspiastowa/photos
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Mechanicy	 ProfiAuto,	 Ser-
wis	 i	 eksperci	 ProfiAuto	 przeka-
zują	 kierowcom	 z	 Polski,	 Czech	
oraz Słowacji	kompleksową	infor-
mację	 na	 temat	 m.in.	 stanu	 za-
wieszenia,	 ogumienia,	 oświetle-
nia	 i  akumulatora.	 Akcja	 PitStop	
ma	na	celu	podnieść	świadomość	
uczestników	 ruchu	 drogowego	
oraz	zmniejszyć	 ilość	wypadków.	
Do	 połowy	 maja	 w	 ośmiu	 pol-
skich	miastach	sprawdzono	stan	
techniczny	 511	 samochodów.	
W  gronie	 lokalnych	 Partnerów	
z  całej	 Polski	 znalazł	 się	 między	
innymi	Piastów.

Poniżej	 publikujemy	 krótką	
rozmowę	 z	 osobami	 odpowie-
dzialnymi	za	akcję	PitStop	w	Pia-
stowie.

CP: Czym	jest	akcja	PitStop?
Anna Kopeć (Specjalista	 ds	

Marketingu	 Moto	 Factory): To	
cykl	 regionalnych	 wydarzeń,	
których	 celem	 jest	podnoszenie	
świadomości	 kierowców	 na	 te-
mat	 stanu	 technicznego	 ich	 sa-
mochodów.	Akcja	ma	 charakter	
bezpłatny	i	organizowana	jest	w	
kilkudziesięciu	 miastach	 w	 Pol-
sce,	 przez	 cały	 rok.	 Mechanicy	
ProfiAuto	Serwis	przekazują	kie-
rowcom	 kompleksową	 wiedzę	
na	temat	ich	pojazdów,	co	przy-
czynia	 się	 do	 poprawy	 kondycji	
aut	 na	 co	 dzień	 poruszających	
się	po	polskich	drogach.

CP: Jakie	elementy	są	spraw-
dzane	podczas	PitStopu?

Piotr Jasiński (właściciel	
serwisu	 samochodowego): Me-
chanicy	 skupiają	 się	 na	 stanie	
technicznym	zawieszenia,	oświe-
tlenia,	 ogumienia,	 akumulatora,	
płynów	eksploatacyjnych	i	wielu	
innych.	Każdy	kierowca	po	prze-
badaniu	 samochodu	 otrzymuje	
specjalny	 formularz	 z	 zaznaczo-
nymi	 elementami	 wymagający-
mi	poprawy	 lub	dalszej	 diagno-

styki.	Na	miejscu,	w	Piastowie,	są	
też	dostępni	eksperci	Moto	Fac-
tory	i	ProfiAuto,	którzy	odpowia-
dają	na	wszelkie	motoryzacyjne	
pytania.	

CP: Dlaczego	przedstawiciele	
Moto	 Factory	 zorganizowali	 Pit-
Stop	w	Piastowie?

Jarek Mioduszewski (Dyrek-
tor	 Zarządzający	Moto	 Factory): 
Przede	 wszystkim	 zrobiliśmy	
krok	 w	 kierunku	 naszych	 klien-
tów,	 chcąc	 zadbać	 o	 stan	 tech-
niczny	ich	samochodów.	Zbliżają	
się	 wakacje	 -	 czas	 rodzinnych	
wyjazdów.	To	bardzo	dobry	mo-
ment	 na	 kontrolę	 elementów	
takich	 jak	 światła,	 ogumienie,	
akumulator,	 wycieraczki	 czy	
ustawienie	 dysz	 spryskiwaczy.	
Z	 naszego	 doświadczenia	 wyni-
ka,	 że	 kondycję	 pojazdu	 warto	
sprawdzać	 zdecydowanie	 czę-
ściej	 niż	 raz	w	 roku,	 żeby	 zapo-
biegać,	 a	 niekoniecznie	 leczyć.	
Chcemy	mieć	 pewność,	 że	 nasi	
klienci	ruszają	w	drogę	sprawny-
mi	pojazdami.		

CP: Ile	samochodów	zdiagno-
zowano	w	trakcie	PitStopów?

Rafał Czauderna (ProfiAu-
to): W	 ciągu	 kilku	 edycji	 akcji	
sprawdzono	 stan	 techniczny	
ponad	 20	 tysięcy	 samochodów.	
Duże	 zainteresowanie	 PitStopa-
mi	wskazuje	 na	 to,	 że	 kierowcy	
chcą	 posiadać	 pełną	 wiedzę	 na	
temat	 swoich	 aut,	 by	 móc	 za-
dbać	 o	 bezpieczeństwo	 swoje	 i	
najbliższych.	 Jeśli	 nie	 udało	 się	
podjechać	 na	 dziesiejszą	 akcję,	
zapraszamy	 na	 kolejne.	 W	 tym	
roku	 zespół	 ProfiAuto	 odwiedzi	
jeszcze	 kilkadziesiąt	 miejscowo-
ści	w	całej	Polsce.

Pełne	 kalendarium	 PitSto-
pów	dostępne	jest	na	stronie:

profiauto.pl/wydarzenia 

W	Piastowie	odbyła	się	akcja	bezpłatnej	
diagnostyki	pojazdów.

PitStop

STRZYŻENIE DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

Nowość!

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

SPIS ADRESÓW I GODZIN MITYNGÓW GRUP AA W PIASTOWIE

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

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

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

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

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

MITYNG AL-ANON W PIASTOWIE

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

Anonimowi	Alkoholicy	 są	wspól-
notą	mężczyzn	i	kobiet,	którzy	dzielą	
się	 nawzajem	 doświadczeniem,	 siłą	
i	 nadzieją,	 aby	 rozwiązywać	 swój	
wspólny	 problem	 i  pomagać	 innym	
w	wyzdrowieniu	z	alkoholizmu.	

Jedynym	 warunkiem	 uczestnic-
twa	we	wspólnocie	jest	chęć	zaprze-
stania	 picia.	 Nie	 ma	 w	 AA	 żadnych	
składek	ani	opłat,	jesteśmy	samowy-
starczalni	poprzez	własne	dobrowol-
ne	datki.	

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

Naszym	 podstawowym	 celem	
jest	 trwać	 w	 trzeźwości	 i	 pomagać	
innym	alkoholikom	w	jej	osiągnięciu.	

Preambuła	AA

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
ogłoszenie	zamówione

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W	MIEŚCIE? wiadomości lokalne

3www.czaspiastowa.pl
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wywiad

Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Ruszyła	 roz-
budowa	naszego	liceum.	Wresz-
cie…?

Grzegorz Szuplewski: Tak,	
wreszcie.	To	bardzo	ważna	i dłu-
go	 oczekiwana	 inwestycja.	 Po	
wielu	miesiącach	przygotowywa-
nia	do	rozbudowy	 i	dość	żmud-
nej	 procedurze	 wyłonienia	 wy-
konawcy	w	ramach	partnerstwa	
publiczno-prywatnego	udało	się	
rozpocząć	tę	 inwestycję.	Bardzo	
się	cieszę,	że	szkołę	buduje	duża	
i	 doświadczona	 firma	 jaką	 jest	
Warbud	 S.A.	 Umowa	 podpisa-
na	30	kwietnia	zakłada	m.in.,	że	
nowy	budynek	dydaktyczny	usy-
tuowany	 wzdłuż	 ul.	 11	 Listopa-
da	 i	nowoczesna	hala	sportowa	
zbudowane	 zostaną	w	 ciągu	 16	
miesięcy,	 a  wkrótce	 potem	 od-
dany	 zostanie	 gruntownie	 zmo-
dernizowany	 obecny	 budynek	
LO	im.	Adama	Mickiewicza.	Czas	
realizacji	 całej	 inwestycji	 to	 19	
miesięcy.	Co	ciekawe,	wykonaw-
ca	zadeklarował	w swoim	komu-
nikacie	 prasowym,	 że	 zakończy	
inwestycję	 znacznie	 wcześniej.	
Jeśli	 tak	 się	 stanie,	 to	 będzie	
wspaniale.

CP: Inwestycja,	 o	 której	 roz-
mawiamy	dotyczy	bezpośrednio	
piastowskiej	oświaty.	Kończy	się	
rok	szkolny,	co	można	o	nim	po-
wiedzieć

G.S.: Z	 pewnością	 był	 to	 rok	
szczególny.	 O	 problemach	 edu-
kacji	 wiele	 ostatnio	 mówiono,	
oczywiście	 w	 związku	 ze	 straj-

kiem	 zorganizowanym	 przez	
ZNP.	Wielokrotnie	 wypowiadali-
śmy	 się	 na	 temat	naszej	 oświa-
ty	 na	 sesjach	 rady,	 ale	 także	
poprzez	publikowanie	kolejnych	
dokumentów.	 Fakty	 są	 takie,	 że	
od	lat	samorząd	piastowski	sys-
tematycznie	 dopłaca,	 i	 to	 coraz	
więcej,	do	subwencji	oświatowej,	
którą	 otrzymujemy	 od	 rządu.	
W założeniu	subwencja	powinna	
pokrywać	 jeśli	 nie	 wszystkie,	 to	
przynajmniej	 zasadniczą	 część	
kosztów	 oświaty,	 tymczasem	
brakuje	 jej	 nawet	 na	 pokrycie	
wynagrodzenia	nauczycieli	 i	 po-

zostałych	 pracowników	naszych	
szkół	 i	 przedszkoli.	 A	 pozostałe	
koszty?	W	ubiegłym	roku	sfinan-
sowaliśmy	 termomodernizację	

czterech	naszych	szkół	i	jednego	
przedszkola.	Mamy	projekt	 jego	
rozbudowy,	 finansujemy	 także	
doraźne	 remonty.	 Oczywiście	
sprawa	wynagrodzenia	 pracow-
ników	oświaty	jest	bardzo	ważna	
i	 popieramy	 ich	 słuszne	 w	 tym	
zakresie	 postulaty.	 Ale	 pamię-
tajmy	 też	 o	 prawie	 uczniów	 do	
nauki,	 a  w	 wyniku	 strajku	 na-
uczycieli	 nie	 odbyło	 się	 w	 Pia-
stowie	 ponad	 6	 tysięcy	 godzin	
dydaktycznych.	Kto	powetuje	im	
tę	stratę?

CP: Oprócz	 rozbudowy	 li-
ceum	jakie	nowe	działania	inwe-
stycyjne	 czekają	 nas	 w	 najbliż-
szym	czasie?

G.S.: Trwa	 budowa	 Punktu	
Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	
Komunalnych	 i	 ulicy	 Poniatow-
skiego,	która	do	niego	prowadzi.	
Kontynuujemy	 prace	 moderni-
zacyjne	 na	 targowisku,	 termo-
modernizację	 Willi	 Millera	 i  bu-
dowę	 filii	 przychodni	 zdrowia	
oraz	 ścieżki	 rowerowej	 wzdłuż	
ul.	 Warszawskiej.	 Realizowany	
jest	 kolejny	 etap	 modernizacji	
terenów	 zielonych	 przy	 ul.	 So-
wińskiego.	 Mamy	 zaplanowa-
ne	 kolejne	 inwestycje	 drogo-
we	 i  prace	 związane	 z	 odnową	
11	 budynków	 komunalnych.	
W  ostatnim	 czasie	 otrzymali-
śmy	 informacje	 o	 przyznanym	
dofinansowaniu	 na	 kolejne	 za-
dania	 dotyczące	 transportu	
niskoemisyjnego	oraz	budowy	
czterech	Otwartych	Stref	Aktyw-
ności	złożonych	z	placów	zabaw,	
siłowni	i	urządzeń	do	gier	plene-
rowych.	Powstaną	one	na	Placu	
Zgody,	 w	 ogrodzie	Willi	 Millera,	
na	skwerze	przy	ul.	Orzeszkowej	
i	na	terenie	zielonym	przy	ul.	11	
Listopada.	 W	 tym	 roku	 przypa-
dają	rocznice	ważnych	wydarzeń	
naszej	 historii	 –	 osiemdziesią-
ta	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	
i  siedemdziesiąta	 piąta	 Powsta-
nia	 Warszawskiego.	 W  związku	
z upamiętnieniem	tych	wydarzeń	
odnowiony	zostanie	pomnik	żoł-
nierzy	Września	’39	u	zbiegu	ulic	
Warszawskiej	 i	 Bohaterów	Wol-
ności	–	wraz	z	otoczeniem,	a	tak-
że	zrealizowany	projekt	„Pamięć	
’44.	Piastów	w czasie	Powstania	
Warszawskiego”,	 dofinansowa-
ny	 z	 programu	 „Niepodległa”	
MKiDN.	 Program	 realizować	
będzie	 Mazowiecka	 Wspólnota	
Samorządowa	 w	 partnerstwie	
ze	 Szkołą	 Podstawową	 nr	 3	 im.	
Bohaterów	Powstania	Warszaw-
skiego.
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Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, pourazowe, nerwobóle, bóle głowy, 
kręgosłupa, barku, kolan, bioder. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna - 
dzięki niej ustalone zostaną wskazania do zabiegu lub przeciwskazania. 
Należy przynieść badania RTG lub rezonans.

Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA

Ponieważ bóle kręgosłupa to 
problem wciąż narastający, przed-
stawiamy czytelnikom Ośrodek 
wyjątkowo skutecznych metod 
przeciwbólowych – BEZ LEKÓW 
- Naturmed.

Zapewnienia najróżniejszych 
gabinetów w prasie czy w Interne-
cie prześcigają się w atrakcyjności 
oferty, trzeba jednak wiele wiedzy 
na ich temat, aby nie narobić sobie 
jeszcze większych kłopotów. Do 
Naturmedu często przychodzą 
ludzie z uszkodzonymi przez nie-
wykwalifikowanych „specjalistów” 
kręgosłupami.

Paradoksem jest, że likwiduje 
się bóle kręgosłupa, barku, ple-
ców i inne, które mają swe źródło 
w kręgosłupie – niemal zawsze le-
kami przeciwbólowymi. Takie leki, 
żele, plastry ból przyćmią na krót-
ko, ale nie usuną przyczyn bólu. 
Ból powraca.

Skutki stosowania leków by-
wają bardzo poważne. Jednak 
należy pamiętać, że każdy objaw 
bólu należy zdiagnozować odpo-
wiednimi badaniami, by określić 
przyczynę i nie przeoczyć innych, 
niezwiązanych z kręgosłupem po-
wodów dolegliwości.

A jeśli to kręgosłup „winien” - 
najbardziej sensowną i skuteczną 
metodą jest medycyna manualna 
i osteopatia.

Kiedy żarówka nie świeci, bo 
jest niedokręcona, to manipulowa-
nie samym wyłącznikiem nie spo-
woduje, że zaświeci. 

  
Zacytujmy kilka wypowiedzi 

naszych pacjentów:

To, co się dzieje w leczeniu, to w 
ogromnej ilości przypadków nie jest 

system ochrony zdrowia, ale system 
ochrony chorób, by nie wyleczyć, ale 
leczyć! A ceny leków i leczenie ro-
sną szybciej, niż inflacja! Te koktajle 
z  przyjmowanych leków niszczą ty-
siące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam 
sobie to dobitnie po pomocy, jaką 
uzyskałam w Naturmedzie u mgr Ja-
kuba Górnickiego. Czuję się świetnie!

(prawnik z Łowicza l. 59)

Ciąża uniemożliwiała mi zaży-
wanie leków. Moja ginekolog podpo-
wiedziała mi osteopatię w Ośrodku 
Naturmed. Tu bezpiecznie zlikwido-
wano mi ból pleców! Osteopatia, to 
rewelacyjna metoda! Jestem szczę-
śliwa! (Anna W. L. 29 z Błonia)

Jestem sadownikiem – rolnikiem. 
Od dziecka ciężka praca. Już nie było 
dla mnie leku. Plecy, bark, lędźwie – 
niesamowicie bolały. Zaczęły siadać 
kolana i biodra. Czego ja nie łyka-
łem?! Strach mówić! Sanatoria nie 
pomagały. Załamany i bez nadziei 
trafiłem do Naturmedu! Pan Górnic-
ki wyprowadził mnie z tych dolegli-
wości. Jestem przeszczęśliwy! Całym 
sercem dziękuję!

(Janusz Wrotycz l. 62)

Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża 

były nie do zniesienia. To niewiary-
godne, że człowiekowi w tym wieku 
można tak bardzo pomóc i to bez le-
ków! Jestem wzruszony i wdzięczny.

(emeryt)

Zniszczyłam wątrobę i nerki, leki 
na bóle wywołały u mnie cukrzycę! 
Pan Jakub Górnicki spowodował 

swoimi zabiegami, że mogłam odsta-
wić leki, a rwa kulszowa i sztywność 
poranna niemal całego ciała, oraz za-
wroty głowy ustąpiły zupełnie. To dla 
mnie jest niesamowite. Ponad trzy 
lata leczenia bez efektów, wydatki na 
leki i utrata zdrowia”. Jestem panu 
Jakubowi wdzięczna.

Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

reklama

ogłoszenie	zamówione

Ośrodek Medycyny Manualnej
i OSTEOPATII – NATURMED

Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: 

tel.: (22) 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00

DOGODNY DOJAZD Z PIASTOWA
(autobusy 716 / SKM / KM)

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W	MIEŚCIE? promocja zdrowia

5www.czaspiastowa.pl
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Dobiegający	końca	rok	szkol-
ny	 to	 jeden	 z	 najtrudniejszych		
dla	 edukacji	 w	 ostatnim	 czasie,	
także	 w	 Piastowie.	 Kumulacja	
bezprecedensowych	 doświad-
czeń	 -	 tzw.	 podwójny	 rocznik,	
który	 za	 chwilę	 opuści	 ósme	
klasy	 i	oddziały	gimnazjalne	zre-
formowanych	szkół,	czy	masowa	
akcja	 strajkowa	 nauczycieli	 –	 to	
warunki,	 w	 których	 wyjątkowo	
trudno	zarządzać	oświatą.	Mimo	
to	 dla	 piastowskiej	 edukacji,	
dziedziny	będącej	 strategicznym	
celem	Miasta,	2018	był	kolejnym	
udanym	rokiem.

Na	 efekty	 działań	 w	 oświa-
cie	 trzeba	 zwykle	 czekać	 latami.	
Dlatego,	by	dobrze	nią	zarządzać	
trzeba	 realizować	 wieloletnią,	
przemyślaną	 strategię.	 Celem	
Piastowa,	zapisanym	w	jego	stra-
tegii	 zrównoważonego	 rozwoju,	
jest	 doskonalenie	 jakości	 kształ-
cenia	 i	 wychowania	 oraz	 stała	
poprawa	 standardu	 bazy	 mate-
rialnej	 miejskich	 placówek.	 Ten	
cel,	w	postaci	modernizacji	miej-
skiej	 bazy	 oświatowej,	 stał	 się	
w	 ostatnim	 czasie	 faktem.	 Rok	
2018	 to	 czas	 najwyższych	 w  hi-
storii	 samorządnego	 Piastowa	

wydatków	 przeznaczonych	 na	
oświatową	infrastrukturę.	W bu-
dynkach	czterech	szkół	i jednego	
przedszkola	zmieniło	się	tak	wie-
le,	jak	jeszcze	nigdy	wcześniej.	To	
przede	 wszystkim	 efekt	 termo-
modernizacji,	 w	 której	 wyniku	
budynki	 oświatowe	 zostały	 nie	
tylko	 ocieplone,	 zyskały	 wielo-
barwne	 elewacje,	 wymieniono	
w nich	stolarkę	okienną,	wykona-
no	 roboty	 sanitarne	 i	 elektrycz-
ne,	wyposażono	w	nowe	grzejni-
ki	 i	 pompy	 ciepła.	W	większości	
budynków	 zostało	 wymienione	
oświetlenie	 na	 energooszczęd-
ne,	 kilka	 zyskało	 instalację	 foto-
woltaiczną.	Ponadto	w	wielu	pla-
cówkach	odnowione	zostały	sale	
lekcyjne,	stołówki	 i	place	zabaw,	
urządzono	 i	 wyposażono	 biblio-
teki	i	nowe	klasy.	

Efektowne	 szkolne	 budynki,	
choć	ważne,	nie	są	jednak	istotą	
oświaty.	Jest	nią	inwestycja	w lu-
dzi,	 czyli	 w	 dobre	 przygotowa-
nie	uczniów	do	dorosłego	 życia.	
Szkoły	 mają	 być	 przede	 wszyst-
kim	 dobre.	 Także	 w	 tej	 dziedzi-
nie,	mimo	utrudnień	związanych	
z	reformą	edukacji,	rok	2018	na-
leży	 zaliczyć	 do	 udanych.	 Choć	

organizacja	 oświaty	 to	 najkosz-
towniejsze	zadanie	miasta,	a	sa-
morząd	 zgodnie	 z	 prawem,	 nie	
odpowiada	 za	 jej	 „jakość”,	 Pia-
stów	nie	ogranicza	się	do	działań	
minimalizujących	 edukacyjne	
wydatki.	Miasto	 wciąż	 rozszerza	
ofertę,	finansując	dodatkowe	go-
dziny	lekcyjne,	wyrównując	szan-
se,	kształtując	postawy	i	kompe-
tencje	 uczniów,	 dofinansowując	
podnoszenie	kwalifikacji	nauczy-
cieli	i	współpracując	z	rodzicami.	
Kontynuacja	programu	wsparcia	
edukacji	 uczniów	 potrzebują-
cych	 pomocy	 oraz	 promowania	
i	 wspierania	 rozwoju	 uczniów	
uzdolnionych,	czy	stałe	wsparcie	
dla	 rozwoju	 sportu	 szkolnego	
to	tylko	niektóre	z	dziedzin,	któ-
rych	 Piastów	 nie	musi	 się	 wsty-
dzić.	I	to	w	niełatwym	momencie	
wejścia	 w	 życie	 kosztownej	 dla	
miasta	 reformy.	 Ta,	 teoretycz-
nie	 bezkosztowa	 transformacja,	
wyssała	 dodatkowe	5,8	mln	 zł	 z	
budżetu	 miasta.	 Znaczną	 część	
tej	kwoty	–	ponad	4,7	mln	zł	-	sta-
nowiły	wynagrodzenia	pracowni-
ków,	których	liczba	wzrosła	przez	
dwa	 lata	 o  81.	 Resztę	 –	 blisko	
1,1	mln	zł	 -	pochłonęły	 remonty	

i	 wyposażenie,	 dostosowujące	
budynki	 szkół	 do	potrzeb	młod-
szych	dzieci.	

Jakość	 szkoły	 zależy	 przede	
wszystkim	od	 jej	dyrektora	 i	na-
uczycieli.	 Najważniejszym	 spo-
sobem	 podnoszenia	 tej	 jakości	
jest	więc	inwestowanie	w	rozwój	
i	motywację	kadry.	Jednak	racjo-
nalne	 wydatkowanie	 pieniędzy	
w sytuacji	gdy	subwencja	oświa-
towa	 nie	 wystarcza	 nawet	 na	
wynagrodzenia	 dla	 nauczycieli,	
a  Karta	 Nauczyciela	 utrudnia	
prawdziwe	reformowanie	oświa-
ty,	 jest	 bardzo	 trudne.	 Dodat-
kowym	 aspektem	 są	 działania	
zmierzające	 w	 kierunku	 usta-
nowienia	 kształcenia	 specjalne-
go	 integralną	 częścią	 systemu	
oświaty,	 co  pociąga	 za	 sobą	 ko-
lejne	koszty.	

Piastów	nie	oszczędza	na	na-
uczycielach	 i	 to	przy	widocznym	
od	 wielu	 lat	 spadku	 nakładów	
finansowych	 na	 oświatę	 i	 wy-
chowanie	 w	 budżecie	 państwa.	
Redukcja	 realnej	 wartości	 sub-
wencji	 oświatowej	 powoduje	
konieczność	 coraz	 większego	
dofinansowywania	oświaty	z bu-
dżetu	miasta.	

W	 2018	 roku	 na	 zadania	
oświatowe	 (bez	 inwestycji)	 mia-
sto	 wydało	 42	 774	 717,62	 zł.	
Subwencja	w	tym	roku	wyniosła	
19	113	126	zł,	co	oznacza	dopła-
tę	ponad	23	mln	zł.	Kwota	ta	od	
lat	 rośnie.	 W	 2016	 r.	 do	 zadań	
związanych	 z	 oświatą	 i	 wycho-
waniem	 miasto	 dopłaciło	 z	 na-
szego	 budżetu	 ponad	 18,2	 mln	
zł,	 a	w	 2017	 r.	 21,8	mln	 zł.	 Naj-
więcej	 środków	 pochłonęły	 wy-
nagrodzenia	 nauczycieli.	 Na	 ten	
cel	(wraz	z	pochodnymi	od	płac)	
wydaliśmy	w	2018	roku	29,8	mln		
zł,	 rok	 wcześniej	 27,5	 mln	 zł.,	
a w 2016	r.	24,9	mln	zł.	

W	 Piastowie	 na	 jednego	
nauczyciela	 przypada	 średnio	
ośmioro	 	 uczniów.	 To	 niewiele,	
ale	 taka	 jest	 też	 przeciętna	 dla	
całego	 kraju.	 Od	 2006	 r,	 kiedy	
wskaźnik	 ten	 wynosił	 blisko	 10,	
stale	 spada.	 W	 konsekwencji	
z  roku	 na	 rok	 rośnie	 przeciętny	
koszt	 utrzymania	 ucznia	 w  pia-
stowskich	 placówkach.	 W  ostat-
nich	 trzech	 latach,	 w	 związ-
ku	 z  reformą,	 wzrost	 ten	 jest	
bardzo	 wyraźny.	 Podczas	 gdy	
w  2016	 roku	wynosił	 13	 622	 zł/
rocznie,	w	2017	już	15	163	zł,	to	
w 2018	 roku	osiągnął	16	657	zł.	
W	znacznej	mierze	związane	jest	
to	z	rosnącą	liczbą	pracowników	
oświaty,	w	tym	przede	wszystkim	
nauczycieli.	 W	 2017	 roku	 liczba	
zatrudnionych	nauczycieli	w sto-
sunku	 do	 roku	 poprzedniego	
zwiększyła	się	o	32,	a	w	2018	już	
o	blisko	50	osób.	Dodatkowo	ro-
sły	 nauczycielskie	 pensje.	 Skutki	
podwyżek	 (także	 pracowników	
administracji	 i	 obsługi)	 wyniosły	

w	 2018	 roku	 blisko	 1,5	 mln	 zł.	
W	 tym	 czasie	 całkowita	 kwota	
subwencji	urosła	w	stosunku	do	
roku	poprzedniego	o	1,2	mln	zł.	

Także	 w	 2019	 roku	 Piastów	
otrzyma	subwencję	wyższą	o	za-
ledwie	milion	złotych	w	stosunku	
do	 ubiegłorocznej,	 podczas	 gdy	
przewidywane	 wydatki,	 tylko	
na	 wynagrodzenia	 pedagogów,	
będą	 wyższe	 o	 co	 najmniej	 4	
mln	zł.	W	tej	sytuacji	szczególnie	
trudno	zrozumieć,	podjętą	przez	
znaczącą	 liczbę	 nauczycieli,	 ak-
cję	strajkową.	Samorząd	gminny	
nie	był	i	nie	jest	stroną	konfliktu,	
którego	wynikiem	był	strajk.	A	już	
na	pewno	nie	byli	nią	uczniowie.	
Tymczasem	 to	 oni	 zostali	 naj-
bardziej	pokrzywdzeni.	W	czasie	
trwania	 strajku,	 czyli	 między	 8	
a 26	kwietnia,	we	wszystkich	pia-
stowskich	szkołach	nie	odbyło	się	
łącznie	ponad	6	760	godzin	zajęć!		
Były	 to	 nie	 tylko,	 ujęte	w	 ramo-
wych	planach	nauczania,	zajęcia	
obowiązkowe	ale	też	wynikające	
z	 pomocy	 psychologiczno-peda-
gogicznej	 zajęcia	 specjalistycz-
ne,	 opiekuńczo-wychowawcze,	
rozwijające	 i	 wyrównawcze,	
a  dodatkowo	 zajęcia	 w	 oddzia-
łach	 przedszkolnych.	 Wszystkie	
te	 godziny	 to	 wielka	 strata	 dla	
uczniów.	Największa	miała	miej-
sce	 w	 2	 placówkach,	 w	 których	
w	 strajku	 uczestniczyli	 wszyscy	
nauczyciele,	a	życie	szkolne	prak-
tycznie	 zamarło.	 To	 smutny	 bi-
lans	niedawnego	strajku.

Tymczasem	 Piastów,	 prze-
znaczając	na	finansowanie	zadań	
oświatowych	 blisko	 40%	 środ-
ków	z	własnego	budżetu,	należy	
do	 rekordzistów	w	 kraju.	 Samo-
rząd	jest	także	zdeterminowany,	
by	 podnieść	 składniki	 wynagro-
dzenia	 pedagogów	 w  zakresie	
dodatkowym.	 Takie,	 niełatwe	
działania,	 dowodzą	 odpowie-
dzialności	samorządu	za	poziom	
edukacji	 dzieci	 i	 młodzieży.	
O  tym,	że	podejmować	 je	warto	
świadczą	 szczególne	 osiągnięcia	
naszych	placówek.	Są	to	miejsca	
o	 znaczących	 osiągnięciach	 dy-
daktycznych,	kulturalnych	i spor-
towych,	 realizujące	 oryginalne	
programy	 kształcenia.	 Ucznio-
wie	 naszych	 szkół	 osiągają	 licz-
ne	 sukcesy.	 Zostają	 laureatami	
i finalistami	konkursów,	uzyskują	
bardzo	 wysokie	 wyniki	 egzami-
nów.	 Zakończenie	 roku	 szkolne-
go	2018/19	jest	dobrą	okazją,	by	
podziękować		wszystkim	pracow-
nikom	 piastowskich	 placówek	
oświatowych,	 a	 uczniom	 pogra-
tulować	osiągniętych	wyników.

czyli	Piastów	w	decydującym	roku	reformy	oświaty

Nasze szkoły

Urszula Nelken

Grzegorz Szuplewski

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych

Burmistrz Miasta Piastowa
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1946. Pomnik w Pęcicach 
W	kwietniu	1946	roku	dokonano	ekshumacji	ciał	poległych	i	zamordowa-

nych	przez	Niemców	powstańców,	uczestników	bitwy	pęcickiej	z	2	sierpnia	
1944	roku.	Są	wśród	nich	także	mieszkańcy	Piastowa.	Pomnik-mauzoleum	
z	mogiłą	powstańczą	w	Pęcicach	zbudowany	został	w	sierpniu	1946	roku	ze	
składek	rodzin	poległych,	ofiarności	społeczeństwa	i	specjalnej	dotacji	płka	
Jana	Mazurkiewicza	 „Radosława”,	 Przewodniczącego	 Komisji	 Likwidacyjnej	
Armii	 Krajowej.	Upamiętnia	 poległych	w	bitwie	 pęcickiej	 oraz	wziętych	do	
niewoli	 jej	uczestników,	 rozstrzelanych	 tego	samego	dnia	przez	Niemców.	
W tym	miejscu	ofiarę	życia	złożyło	91	powstańców.

2 sierpnia 1944 we wspomnieniach uczestników tamtych wydarzeń:

Danuta Baczyńska ps. „Żywia”, 
łączniczka Obwodu VI „Obroża” 
AK

Zostaliśmy skoszarowani 28 lipca. 
Czekaliśmy na rozkaz wyjścia do War-
szawy. Trzy dni się siedziało – 28, 29, 
30 lipca. To było okropne to wyczeki-
wanie, to siedzenie. To odwoływali, 
a to przywoływali. To było w domu od-

dalonym od Piastowa, już gdzieś na uboczu. Dziewczęta były same, łączniczki, 
sanitariuszki. Wszyscy przygotowani, z rozkazem, że wyjdziemy i będziemy szli 
przez Pęcice, Magdalenkę, przez lasy kierować się na Mokotów, do Warszawy. 
W końcu 2 sierpnia przyszedł rozkaz wymarszu. Wcześnie, chyba gdzieś o piątej 
rano myśmy wyszli. Taki okropny deszcz padał, że nie zapomnę tego nigdy w ży-
ciu. Szłyśmy trójkami. Nie pamiętam, ile było tych trójek, ale chyba osiemnaście 
nas było, chyba ze sześć trójek było. W trójce była moja przyjaciółka Jaga, po-
tem chrzestna mojej córki, była Basia Krasińska. Basia była raczej z przypadku, 
ale też bardzo miła dziewczynka. Bardzo ładnie żeśmy tak wędrowały do Reguł. 
W Regułach słyszymy, że odzywają się strzały. [Myślimy:] „Co się dzieje?”. Idziemy 
dalej i widzimy, że walczą Niemcy z Polakami. Przyjechały oddziały z Ochoty, była 
duża potyczka. Wtedy zobaczyłam pierwszych zabitych. Było to straszne wrażenie 
również ze względu na wiek – zabici chłopcy leżeli po rowach. Potem walka jakoś 
ustała. 

Widzimy, że tu jest sytuacja jakaś nie bardzo dobra, ale nic, idziemy dalej. Do-
chodzimy do wsi, ale nas nikt nie zatrzymuje, straże niemieckie łażą uzbrojone 
po zęby, a my tak idziemy. W końcu w połowie drogi słyszymy głos: Kuda? – krzy-
czy „ukrainiec”. Zatrzymałyśmy się, on nas nie puszcza. Pyta się, dokąd idziemy. 
Mówimy, że idziemy do wsi jakiejś, bo po jedzenie, już nie przypominam sobie, 
jakaś gadka. Zaprowadził nas do chałupy, gdzie stacjonował. Mówi: „Gdzie wy 
idziecie? Tutaj jest wojna! Nie idźcie nigdzie, przecież tu są Niemcy, jest wojna, 
siedźcie na razie cicho”. Ponieważ myśmy miały materiały obciążające (miałam 
bardzo długie włosy, to mi poumieszczali meldunki w warkocze gdzieś, poza tym 
były papierosy, były opaski, były furażerki, to wszystko miałyśmy w takich pacz-
kach) Basia się straszliwie wystraszyła. Mówię do Jagi: „Jaga, musimy się tego 
pozbyć, bo to nie przelewki”. Ona mówi: „Tak. Koniecznie musimy się tego pozbyć 

w tej sytuacji”. Mówię: „Wiesz co, to pozbędę się dokumentów, tych mel-
dunków, papierów, a ty temu „ukraińcowi” daj papierosy. On będzie za-
dowolony, a my nie będziemy miały obciążającego materiału”. Przecież 
to wiadomo, że jak dużo papierosów, to nie dla dziewczynek. Wyszłam 
z budynku i poszłam w ustronne miejsce. Pozbyłam się tego wszystkie-
go, ale to dobrze, bo nie było śladu po tym. W latrynie wody bieżącej 
żadnej nie było ani nic, tylko jakaś deska, dalej normalnie dół, koniec. 
Ale się tego pozbyłam, nie było śladu. W momencie kiedy już włosy jakoś 
upinałam, karabinem ktoś wali do latryny. Pytam się: „Kto? Co?”. Stoi 
Niemiec uzbrojony po zęby, do mnie z tym karabinem. Wyszłam, on mi 
przyłożył z tyłu, prowadzi mnie. Pyta się mnie, co tam robiłam. Wzru-
szam ramionami. Nieźle mówiłam wtedy po niemiecku, bo to człowiek 
się uczył, osłuchany był, przecież byli tu już prawie pięć lat. Mówię do 
niego: „Można? Byłam normalnie za swoją potrzebą”. Jego to wcale nie 
przekonywało, wyciągnął jeszcze moje koleżanki, nie dopatrzył się tych 
innych paczek. Furażerki, opaski zostały u tej baby. Nie wiem, jak ona to 
zobaczyła, chyba mało nie umarła ze strachu. Myśmy się już nie pytały 
po tym, jak to było dalej, ale nic złego się nie działo. 

Zaprowadził nas do pałacyku w Pęcicach. Oczywiście był sąd polo-
wy nad tymi wszystkimi, których wyłapali, bo wyłapali całą masę ludzi. 
Z  oddziałów pruszkowskich też dostali rozkaz pójścia na Warszawę. 
Koncentracja nastąpiła w tych nieszczęsnych Pęcicach, gdzie odbyła się 
potyczka. Czekamy na ten [sąd].

Idąc, jak szwab nas prowadził, patrzymy, że stoi grupa ludzi i nasza 
koleżanka Hania Móżycka nad dołem wykopanym przez nich, już wiado-
mo, po co. Myśmy zmartwiały po prostu. Mówię: „Trzeba Hankę stąd wy-
ciągnąć”. Jakoś udało nam się podejść do niej. Mówimy: „Haniu, chodź 
z nami, w tej chwili nikt nie zauważy, że wychodzisz”. Ona mówi: „Nie”. – 
„Dlaczego nie chcesz? Chodź z nami. Zobaczymy, póki jest możliwość, to 
chodź z nami”. Ona nie chciała wyjść, nie wyszła. Ich rozstrzelali. Wtedy 
tyle ludzi zginęło. 

Czekałyśmy ogromnie długo, parę godzin, bo było tych ludzi bardzo 
dużo. Przesłuchania trwały w nieskończoność. Byli chłopcy, były dziew-
częta, ale na nasze szczęście zmienił się głównodowodzący. Poprzedni 
kapitan był ranny w tej potyczce, ale lekko – miał obandażowaną rękę 
na temblaku. Był podobno strasznie wściekły, właśnie wszystkich kiero-
wał na śmierć, koniec. Jego zabrali, zdaje się, nawet do szpitala. 

Przyszedł inny dowódca, to był chyba lotnik, nawet pułkownik, z mo-
noklem, taki arystokrata austriacki. On nas przesłuchiwał. To przesłuchi-
wanie było dość ciekawe, bo doskonale się orientował, że my jesteśmy 
łączniczki. Powiedział nam tak: „Armia niemiecka z dziećmi nie walczy”. 
Taki był honorowy. Zwolnił nas, [powiedział], że jesteśmy wolne. Moja 
Jaga to bardzo dociekliwa, mówi: „Dobrze, pan nas zwalnia, to  niech 
pan to napisze”. On mówi: „Dobrze”. Napisał dla nas zwolnienie z pie-
czątką, podpisał się. 

Jak myśmy wyszły stamtąd, to jeszcze żeśmy się oglądały, czy za nami 
nie strzelają. Ale jakoś szczęśliwie żeśmy wyszły. Okazało się, że on ni-
kogo na rozstrzelanie nie skierował, tylko jak już on prowadził sąd nie-
miecki, to wszystkich pozwalniał, nawet chłopców. W ten sposób prze-
żyłam Pęcice.

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego (Archiwum Historii Mówionej)
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Zygmunt Lipski ps. „Sulima”
kapral, Obwód IV Ochota, plu-
ton 404; Grupa „Kampinos” 

Koncentracja - wszystkie pluto-
ny schodzą się na Niemcewicza 
7/9. Jestem w osłonie z karabinem 
maszynowym w szpicy tak zwa-
nej tego uformowanego oddziału, 
który w nocy z 1 na 2 sierpnia wy-

szedł wzdłuż ulicy, jakże ona się nazywa? Pociąg elektryczny EKD chodził właśnie 
wzdłuż tej ulicy [...] Na Niemcewicza kiedyś tory chodziły. A ta, jak ona się nazy-
wa? Szczęśliwicka! Wzdłuż Szczęśliwickiej w kierunku Reguł. Tam, pod Szczęśliwi-
cami byłem w szpicy cały czas, wysunięty na przód. Na Pruszków, dalej tam jest 
Piastów. Szliśmy i jedzie pociąg. Wzdłuż torów idziemy i jedzie pociąg. Patrzymy, 
jeden wagon tylko, jeszcze jest zmrok. Zatrzymuję [ich] karabinem maszynowym. 
Stają natychmiast, bardzo przyjaźnie, bo to Polacy. Od razu myśl taka, żeby ten 
wagon wykorzystać i jak najszybciej uciekać stąd, bo będzie zaraz świt, a tu pełno 
Niemców wszędzie. Myśmy terenu rozeznanego nie mieli, bo nikomu na myśl nie 
przyszło wtedy, że może być taka potrzeba. Od razu do tego wagonu. Teraz nie 
mam gdzie oprzeć karabinu maszynowego, bo tam szyba jest. Motorniczy bierze 
taką mosiężną krowę, raz, „puch”, rozleciała się szyba. „Ma pan stanowisko, pro-
szę bardzo.” On tylko przechodził na drugą stronę wagonu, tu wyładował. Na-
tychmiast wracamy i tak trzema kursami przewiozłem całe zgrupowanie. Wszyst-
ko wysiadło w Regułach, w kierunku Pęcic. Tam natychmiast formowanie, bo 
już nad nami wisi rozwidnienie się. Idziemy, jestem znowu w szpicy. Spotykamy 
babkę z bańką z mlekiem. Ten wagonik, który szedł tak wcześniej, to był dla ludzi, 
którzy bawili się handlem mlekiem, przeważnie babcie rozmaite i tutaj szła z mle-
kiem na następny kurs. Pytamy: „Niemcy są?” „Nie, nie ma Niemców.” A Niemcy 
w nocy przyjechali i zajęli budynek, pałac w Pęcicach, myśmy o tym nie wiedzieli. 
Rano dwa samochody, trzy nawet samochody były: łazik i dwa ciężarowe, nała-
dowane brudnymi ciuchami, bo pralnie mieli [Niemcy] w Regułach. Napatoczyli 
się na nas. Oczywiście strzelanina. Jak pociągnąłem po tych samochodach, to 
tylko brzęk, Niemcy wyskakują z tego wszystkiego. Ale co nam z tego jak za tymi 
Niemcami już wszystko zaalarmowane. Gdyby nie te samochody, to byśmy prze-

szli obok majątku, bo 
potem już wiedzieliśmy. 
Wobec tego szpica zo-
staje i my chronimy 
przed Niemcami, któ-
rzy z majątku idą, bo 
tam była główna kwa-
tera kompanii osłony 
niemieckiej, tego szta-
bu, który zanocował 
w  Pęcicach. Stamtąd 
już walą karabiny i tak 
dalej. My się wycofuje-
my. Znaczy ja jestem 
z amunicyjnymi w osło-
nie wycofującej się 
grupy, blokujemy kara-
binem maszynowym. 
Karabin maszynowy to 
było coś, bo oni się nie 
pchali. Z  karabinu jak 
tylko krótką serię puści-
łem do tego pałacu, to 
od razu strzały ucichły. 
Niemcy nie [strzelali 

wtedy]. Ale oni mieli linię telefoniczną. My już przechodzimy, schodzę. Dru-
żyna harcerska, która tam poszła, za daleko, nie mogła się już wycofać, 
a poza tym mieli wielu rannych. Przeszliśmy prawą stroną, ominęliśmy ten 
pałac, tam gdzie nasze zgrupowanie poszło do Lasów Sękocińskich. 

Nasz pluton szedł w szpicy i część plutonu została razem ze mną, to zna-
czy byłem ja, dwóch amunicyjnych. Potem był rozkaz, żeby osłaniać z kara-
binem maszynowym, żeby wszyscy przeszli, bo oni byli bez broni. Na Ocho-
cie siedemdziesiąt procent ludzi nie miało w ogóle broni, nawet nie dla 
wszystkich granatów po dwie sztuki wystarczyło. Uzbrojeni to się nazywali 
ci, którzy dostali „sidolówki”. Ten karabin maszynowy to był rzeczywiście 
skarb, bo gdybyśmy go nie mieli, to by Niemcy śmielej postępowali, by do-
gonili to zgrupowanie. Myśmy od pałacu odeszli, bo tam ktoś powiedział, 
że tam nikt nie żyje z tych harcerzy, którzy zostali. Jeszcze nawet wróciłem 
kawałek, żeby pomachać im, ale tam w ogóle nikt nie [był]. Niemcy już 
telefonicznie dostali sygnał, już tyraliera szła. Myśmy jeszcze nie widzieli, 
ale już niemiecka tyraliera 
z Reguł szła. Myśmy wyszli 
z majątku i jeszcze ustawi-
łem karabin maszynowy na 
przeciwny kierunek, właśnie 
na Reguły, bo spodziewałem 
się [Niemców]. Dosłownie za 
parę minut, patrzymy wyła-
niają się. W odległości może 
trzysta metrów idzie gęsta 
tyraliera. Strzelanie wtedy - 
to szkoda amunicji, amuni-
cja może się przydać kiedy 
indziej.

Źródło: Muzeum Powstania War-
szawskiego (Archiwum Historii Mó-
wionej)
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Ekshumacja poległych 
i zamordowanych w Pęcicach

Drogę	natarcia	zasłało	31	poległych	powstańców,	w	większości	młodziut-
kich	harcerzy	i	30	rannych.	Straty	niemieckie	wyniosły	20	zabitych	(wliczając	
poległych	z	zaatakowanych	wcześniej	samochodów)	i	pewną	ilość	rannych.
Po	załamaniu	się	ataku	na	dwór	oddziały	straży	przedniej	zaczęły	wycofy-

wać	się	w	kierunku	północnym,	by	przejść	mostek	pomiędzy	jeziorem	a sta-
wami	rybnymi,	a	następnie	zawrócić	na	południe	do	Lasów	Sękocińskich.
Maszerująca	ok.	sześćset	metrów	za	strażą	przednią	główna	kolumna	po-

wstańców,	usłyszawszy	 strzały,	 ruszyła	w	kierunku	północnym	przez	 łąkę,	
rzeczkę	 i	 przesmyk,	 omijając	 pozycje	 niemieckie.	 Grupa	 ta,	 prowadzona	
w dwóch	pododdziałach	przez	kpt.Tadeusza	 Jasińskiego	„Zycha„	oraz	por.	
Witolda	Daaba	„Stefana„,	rozpoczęła	w	czasie	trwania	walki	grup	czołowych	
manewr	obejścia	pozycji	nieprzyjacielskich	drogą	na	północ	od	dworu	i	fol-
warku	-	przez	mostek	na	Utracie	i	groblę	między	stawami	pęcickimi.	Kieru-
nek	manewru	był	jak	najbardziej	celowy,	ale	zmuszał	całkowicie	bezbronną	
grupę	do	przedarcia	się	przez	około	200-metrowy	pas	drogi	odwrotu	pod	
ogniem	niemieckiej	broni	maszynowej.
Dużą	część	grupy	głównej	przeprowadził	przez	pole	ogniowe	zdecydowa-

nym	zrywem	por.	„Stefan	„,	drugą	wycofał	na	północ,	w	kierunku	na	Malichy,	
kpt.	„Zych	„.	W	szeregi	zdemoralizowanych	brakiem	broni	oraz	wcześniejszą	
klęską	na	ulicach	Ochoty	powstańców	wkradła	się	jednak	panika.	Jakkolwiek	
ostrzał	 nieprzyjacielski	 z	 parusetmetrowej	 odległości	 był	mało	 skuteczny,	
wielu	powstańcom	zabrakło	sił	do	przebicia	się	i	wydarcia	z	pola	zagrożenia.	
Przywarli	do	ziemi	na	placu	boju,	 szukając	doraźnego	schronienia	w	kop-
kach	zżętego	jęczmienia	i	w	stogach	żyta,	w	bruzdach	kartofliska	i	w	zaro-
ślach	parku.	Schronienie	to	okazało	się	w	większości	przypadków	tragicznie	
złudne.

Oddziały,	które	przebiły	się	w	kierunku	północnym,	w	łącznej	ilości	
około	300	żołnierzy	(w	tym	część	lekko	rannych)	zostały	poprowadzo-
ne	 przez	 ppłk	 Sokołowskiego	 forsownym	marszem	 do	 Lasów	 Chle-
bowskich.	Tam	„Grzymała”	sformował	z	nich	dwie	kompanie:	„Korwin”	
-	d-ca	kpt	Dobaczewski	i	„Stefan”	-	d-ca	por	Daab.	Nad	ranem	3	sierpnia	
powstańcy	dotarli	poprzez	lasy	Sękocińskie	do	Lasów	Chojnowskich.
W	ciągu	następnych	dwóch	tygodni	po	reorganizacji	 i	dozbrojeniu	

pułk	powstańczy	ruszył	w	nocy	z	18	na	19	sierpnia	na	pomoc	walczą-
cej	Warszawie.	Podczas	prób	przełamania	od	południa	niemieckiego	
pierścienia	doszło	do	krwawych	starć	z	nieprzyjacielem	w	Wolicy	oraz	
Wilanowie,	gdzie	jednym	z	poległych	stał	się	sam	dowódca	pułku	ppłk	
Mieczysław	Sokołowski	 „Grzymała”,	wcześniejszy	dowódca	 IV	Obwo-
du	AK	Ochota.	Znaczna	część	pułku,	przełamawszy	pierścień	wroga,	
przedarła	się	jednak	na	Mokotów	i	wzięła	udział	w	dalszych	walkach	
powstańczych.
Losy	 pozostałych	 na	 polu	 powstańców	 okazały	 się	 tragiczne.	 Na	

miejsce	wydarzeń	zjechały	w	pośpiechu,	zaalarmowane	telefonicznie	
lub	drogą	radiową,	posiłki	niemieckie	z	najbliższej	okolicy,	wśród	nich	
oddział	SS	z	Pruszkowa	;	znalazły	się	dwa	czołgi	i	samolot	rozpoznaw-
czy	z	Okęcia.	Silna	i	gęsta	obława	niemiecka	zebrała	z	pola	boju	ponad	
80	żołnierzy	powstańczych.	Przez	cały	dzień	trwało	śledztwo	prowa-
dzone	przez	SS-manów,	połączone	z	biciem	i	dotkliwym	znęcaniem	się	
nad	jeńcami,	również	rannymi.	2	sierpnia	1944	r.	ok.	godz.	18	zbrod-
niarze	hitlerowscy	rozstrzelali	w	parku	60	pojmanych	jeńców,	w	tym	
licznych	rannych	oraz	5	kobiet.	7	jeńców	oszczędzono	wskutek	wsta-
wiennictwa	jednego	z	rannych	oficerów	niemieckich.	Ocalało	również	
około	dwudziestu	osób,	głównie	kobiet,	uwolnionych,	prawdopodob-
nie	na	własną	odpowiedzialność	i	bez	wiedzy	SS-manów,	przez	pod-
oficera	Wehrmachtu	(Ślązaka).	Kilka	osób	podjęło	z	dobrym	skutkiem	
ryzyko	wydostania	się	z	 rąk	oprawców.	Ciemności	 i	deszcz	sprzyjały	
także	ucieczce	 z	 pęcickiego	pola	 śmierci	 jakiejś	 liczbie	powstańców,	
którzy	szczęśliwie	ocaleli	nie	odkryci	przez	niemiecką	obławę.	Tak	za-
kończył	się	drugi	etap	pęcickiej	tragedii.	
Niemcy	 zmusili	 okolicznych	mieszkańców	 do	wykopania	 w	 parku	

dołu	o	wymiarach	3	na	4	metry	i	głębokości	ok.	2	m.	Kazali	pozbierać	
trupy	poległych	i	rozstrzelanych	i	wrzucić	do	dołu.	Potem	wspólną	mo-
giłę	zasypano.	Pod	Pęcicami	poległo	lub	zostało	zamordowanych	91	
osób.	Najwięcej	ofiar	poniosły	plutony	harcerskie	z	batalionu	„Zośka”	
i	plutonów	IV	Obwodu.	40	ofiar	miało	poniżej	20	lat,	najmłodszy	miał	
lat	14.
W	kwietniu	1946	r.	dokonano	ekshumacji	poległych	i	zamordowa-

nych	w	Pęcicach	powstańców.	Wydobyto	zwłoki	osiemdziesięciu	dzie-
więciu	osób.	Zwłoki	pozostałych	dwóch	powstańców	odnalezione	zo-
stały	w	polu	w	parę	dni	po	bitwie	przez	mieszkańców	wsi	i	pogrzebane	
na	miejscowym	cmentarzu.	W	czasie	ekshumacji	zidentyfikowano	51	
osób.	 W	 późniejszym	 terminie	 ustalono	 tożsamość	 następnych	 21	
osób.	19	żołnierzy	pozostało	bezimiennych.
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Lista poległych

1. Zbigniew Chrzanowski „Wilk” lat 14
2. Michał Aleksander Dowbor „Zbyszek” lat 15
3. Zbigniew Matecki lat 15
4. Wojciech Wajszczuk lat 15
5. Wacław Janusz Zawadzki lat 15
6. Tadeusz Dudek „Gryf” lat 16
7. Ireneusz Kołodziejczak „Irena” lat 16
8. Kazimierz Graba-Łęcki „Kazik” lat 16
9. Ireneusz Mej lat 16
10. Tadeusz Pietraszkiewicz „Soplica” lat 16
11. Wiesław Andrzej Radtke „Wiesiek” lat 16
12. Wojciech Reszczycki „Jerzy” lat 16
13. Wiesław Zaręba-Rychwalski „Orzeł” lat 16
14. Zbigniew Urbanek „Tadek” lat 16
15. Bogdan Antoni Bednarczyk „Bogdaniec” lat 17
16. Zygmunt Dworak „Marysia” lat 17
17. Franciszek Napiecek „Franek” lat 17
18. Jerzy Ostrowski lat 17
19. Kazimierz Dąbrowski „Witold” lat 18
20. Józef Jodłowski „Lechita” lat 18
21. Piotr Karczewski „Tomek” lat 18
22. Janusz Antoni Kubisz „Antoni” lat 18
23. Waldemar Lukas „Łukasz” lat 18
24. Wiesław Olszewski „Wiesiek” lat 18
25. Tadeusz Osiński „Warszawiak” lat 18
26. Henryk Tolak „Kaczan” lat 18
27. Antoni Ważyński „Stefan” lat 18
28. Zbigniew Ryszard Arendarczyk „Zajączek” lat 19
29. Jan Bednarek „Kisieleska” lat 19
30. Marian Czujkowski lat 19
31. Ryszard Dudek „Jowisz” lat 19
32. Ryszard Grzegorzewski lat 19
33. Ryszard Janiszewski „Mały” lat 19
34. Władysław Kokot lat 19
35. Zenon Antoni Kotyński lat 19
36. Marian Niewęgłowski lat 19
37. Tadeusz Władysław Podolski „Rosomak” lat 19
38. Bogusław Polkowski „Kozak” lat 19
39. Jerzy Rowiński „Rybowicz” lat 19
40. Stanisław Konrad Reszczyk „Baśka” lat 19
41. Wiesław Skudlarski „Benito” lat 19
42. Janusz Edward Wojewódzki „Mruczek” lat 19
43. Janusz Euzebiusz Zwoliński „Karp” lat 19
44. Henryk Kozubek „Grom” lat 20
45. Janusz Rudnicki-Boleszczyc „Orzeł” lat 20
46. Piotr Zambrowski „Piotruś” lat 20
47. Tadeusz Borkowski „Winkiel” lat 21
48. Stanisław Mozer „Wichrowski” lat 21
49. Janusz Paderewski „Boruta” lat 21
50. Kazimierz Popek lat 21
51. Władysław Skowron lat 21
52. Wojciech Haas „Bocian” lat 22
53. Maria Piotrowiczówna „Zonia” lat 22
54. Aleksander Kornatowski „Aleksander” lat 23
55. Kazimierz Majewski lat 23
56. Stefan Marian Ostrowski „Ciupaga” lat 23
57. Iwo Rygiel „Bogusław” lat 23
58. Ryszard Sikorski lat 23
59. Lech Wojciech Polachowski „Romuald Błaszczak” lat 24
60. Jan Konowrocki lat 25
61. Henryk Tadeusz Mikołajski „Tadeusz” lat 25
62. Czesław Własiński „Czermak” lat 25
63. Zenon Krzemiński lat 27
64. Józef Kwiatek „Robak” lat 32
65. Marian Napieraj lat 32
66. Anna Krystyna Murzecka „Hanka”, „Walka” lat 35
67. Kazimierz Kubasiewicz „Jaskółka” lat 36
68. Józef Bazylewicz „Kamienny” lat 38
69. Leon Rose lat 52
70. Eugeniusz Muszyński „Michał”
71. Tadeusz Studziński „Bystry”
72. Sanitariuszka Wanda
73-91. Dziewiętnastu żołnierzy bezimiennych.

Nad	wspólną	mogiłą	w	parku	pęcickim	stanął	pomnik-mauzoleum.	Po-
wstał	on	ze	składek	rodzin,	społeczeństwa	oraz	dotacji	specjalnej	Prze-
wodniczącego	 Komisji	 Likwidacyjnej	 Armii	 Krajowej	 płk.	 „Radosława”	
(Jana	 Mazurkiewicza).	 Budowę	 pomnika	 zakończono	 w	 sierpniu	 1946	
roku.	Zaprojektował	go	inż.	arch.	Piasecki.

Wykonawcami	pomnika	byli:
inż. Józef Sommer - budowniczy
Cychowski - artysta rzeźbiarz
Bracia Łopieńscy - odlew orła z brązu
Majster Jagodziński,
Wacław Sadowski 
Henryk Popławski - kamieniarze

Komitet	Budowy	Pomnika	stanowili	rodzice	poległych:
Wacław Kornatowski - z Warszawy
Eugeniusz Arendarczyk 
Bronisław Bednarek
Kazimierz Chrzanowski - z Warszawy
Wanda Ryglowa Zofia Kwiatkowska - z Warszawy
oraz Jan Sadowski - z Piastowa, delegat Komisji Likwidacyjnej Armii Krajo-
wej (kpt. „Suzin”)

Mogiła	w	Pęcicach	jest	unikalnym	miejscem	wśród	polskich	nekropolii,	
bowiem	ofiary	spoczywają	w	tym	samym	miejscu,	gdzie	polegli.	Nazwi-
ska	67	zidentyfikowanych	poległych	widnieją	na	płycie	nagrobnej.	Gro-
bowiec	wieńczy	orzeł	z	rozpostartymi	skrzydłami,	który	czuwa	nad	spo-
kojem	poległych.	Nawet	w	najciemniejszych	latach	stalinizmu	nie	utracił	
on	jagiellońskiej	korony.	
W	akcie	erekcyjnym	pomnika	zawarto	słowa:	„Ku	wiecznej	chwale	po-

ległych	 Powstańców	Warszawskich,	 żołnierzy	 Armii	 Krajowej,	 harcerzy	
z  organizacji	 „Szare	 Szeregi”	 z	 Warszawy	 i	 okolic,	 ku	 wiecznej	 pamię-
ci	przyszłych	pokoleń	Narodu	Polskiego,	w	miejscu,	które	 jest	grobem,	
a jednocześnie	jednym	z	wielu	miejsc	kaźni,	został	wzniesiony	ze	składek	
rodziców	i	społeczeństwa	ten	pomnik”.

Źródło:	http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/pecice.html
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Niejednokrotnie	
pisaliśmy	 o	 niej	 na	
łamach	 Czasu	 Piasto-
wa.	Dziś	 dla	 odmiany	
chcieliśmy	 przypo-
mnieć	Wam,	co	pisała	
o	 nas	miejscowa	pra-
sa	 tamtego	 okresu.	
Jako	 że	 Utrata	 stano-
wiła	 osadę,	 w	 której	
wiele	ciekawych	rzeczy	wówczas	
się	działo,	lokalna	prasa	chętnie	
tu	 bywała.	 Zajrzyjmy	 więc	 do	
Echa	Pruszkowskiego,	dwutygo-
dnika	 poświęconego	 sprawom	
Pruszkowa	i	okolic.	
	 Maj	 1925	 roku	 był	 dla	 Utra-
ty	 rokiem	 szczególnym,	 a	 to	 za	
sprawą	 konkursu	 ogłoszonego	
przez	 Stowarzyszenie	 Miłośni-
ków	 Utraty	 na	 zmianę	 nazwy	
miejscowości.	 W	 dniu	 6	 maja	
1925	 roku	komisja	konkursowa	
wybrała	 spośród	 zgłoszonych	

propozycji	trzy:	PIASTOWO	(Pia-
stów),	 RÓŻANÓW	 i	 ZŁOTÓW.	
Nazwy	 te	 poddane	 zostały	 na-
stępnie	 pod	 głosowanie	 miesz-
kańców.	Swój	głos	mogli	oni	od-
dać	w	 dniu	 24	maja	 1925	 roku	
w	 siedzibie	 Stowarzyszenia.	 Ze-
branie	gromadzkie	poprowadził	
sołtys	Utraty	Borlichingen.		
	 Na	 nową	 nazwę	 miejscowo-
ści	 wybrana	 została	 propozycja	
zgłoszona	przez	14-letniego	har-
cerza	 Zygmunta	 Kosewskiego.	

Nazwą	tą	był	właśnie	PIASTÓW.	
Protokół	wyboru	został	przesła-
ny	 Starostwu	 Warszawskiemu	
celem	zatwierdzenia.	

 

 

Jak	 pokazują	 archiwa,	 Echo	
Pruszkowskie	 interesowało	 się	
wieloma	wydarzeniami	odbywa-
jącymi	 się	 w	 Utracie.	 Informo-
wało	 m.in.	 o	 walnym	 zebraniu	
Stowarzyszenia,	 czy	 odbywają-
cych	się	meczach	piłki	nożnej.

	 Pewnego	 sobotniego	 ranka	
dzwoni	telefon.	Po	drugiej	stro-
nie	 słuchawki	 zaprzyjaźniony	
zbieracz	dokumentów,	kolekcjo-
ner.	 Po	 kurtuazyjnych	 powita-
niach	słyszę:	„kolega	jest	na	tar-
gu	starości,	do	sprzedania	 	 jest	
5	 dokumentów	 z	 Piastowa.	 Co	
Ty	 na	 to?	 Chcesz?”	 Odpowiedź	
mogła	 być	 tylko	 jedna.	 Odkła-
dam	 słuchawkę.	 Parę	 godzin	
oczekiwania	w	niepewności	nie-
miłosiernie	się	dłużyło.	Mogłem	
obejrzeć	je	na	ekranie	telefonu,	
to	 jednak	 nie	 to	 samo,	 co	 trzy-
mać	 w	 ręku	 oryginalny	 doku-
ment	z	lat	30-tych	ubiegłego	już	
wieku.	
	 Podobnym	 odkryciom	 za-
wsze	 towarzyszą	 wielkie	 emo-
cje.	To	 jednak	nie	 tylko	prywat-
ne	 zamiłowanie	 do	 obcowania	
ze	 starymi	 dokumentami.	 Naj-
bardziej	 ekscytującym	 jest	 fakt,	
że	 w	 każdej	 chwili	 nasze	 Pia-
stowskie	 Archiwum	 Miejskie,	
a  przede	 wszystkim	 prowadzo-
ne	 przez	 nie	 Muzeum	 Miasta	
Piastowa,	 mogło	 wzbogacić	 się	
o	cenne		źródła	dokumentujące	
historię	 choćby	 jednego	 domu,	

kawałka	 ulicy.	 Każdy	 taki	 ślad	
pozwala	 nam	 odtwarzać	 małą	
część	 historii	 naszego	 miasta.	
A	 ile	 jeszcze	 takich	 dokumen-
tów	 jest	w	naszych	domach,	na	
piastowskich	strychach.	Ile	kryją	
one	 niespodzianek	 i	 niewypo-
wiedzianych	historii.	
	 Zakupione	 przeze	 mnie	 do-
kumenty	 będą	 niebawem	 wła-
snością	 naszego	 muzeum.	 Już	
dziś	 stanowią	 część	 nowej	 eks-
pozycji	 dotyczącej	 dziejów	 na-
szego	miasta.

Słów kilka o Utracie Co mają wspólnego 
dokumenty Piastowa 
z pchlim targiem?

ZACHęCAMY
DO AKTYWNEGO WSPIERANIA 

DZIAŁALNOŚCI PIASTOWSKIEGO 
ARCHIWUM MIEJSKIEGO. 

Podzielcie	się	z	nami	archiwaliami,	które	pomogą	
stworzyć	pełniejszy	obraz	naszej	lokalnej,	

miejskiej	historii.	Liczymy	na	wszelkie	pamiątki,	
fotografie,	dokumenty,	zapisy	dźwiękowe,	

filmowe,	etc.

www.pam.piastow.pl
/muzeummiastapiastowaf

Mieszkańcy	Miasta	Piastowa	dobrze	wiedzą,	że	w	latach	
20-tych	 XX	 wieku	 nasza	 miejscowość	 nosiła	 całkowicie	
inną	nazwę.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W	MIEŚCIE? historia

7www.czaspiastowa.pl

ogłoszenie	zamówione



Zdaniem	 ekspertów,	 alergia	
dotyczy	 co	 czwartego	 Polaka.	
Uważana	 jest	 za	 chorobę	 cywi-
lizacyjną.	 Zaczyna	 się	 rozwijać	
w	 pierwszym	 roku	 życia	 i	 oko-
ło	 trzeciego-piątego	 roku	 życia	
część	populacji,	której	alergia	bę-
dzie	towarzyszyć	przez	całe	życie,	
już	choruje.	Im	bardziej	rozwinię-
ty	 region	 świata,	 tym	 alergików	
jest	więcej.	 Im	bardziej	przewle-
kły	 nieżyt	 nosa,	 tym	większe	 ry-
zyko	astmy.	W	Polsce	przewlekły	
nieżyt	nosa	dotyczy	55	proc.	po-
pulacji.	A	najczęściej	uczulającym	
alergenem	 jest	 roztocze	 kurzu	
domowego.	 Roztocza	 zaś,	 są	
jednym	 z	 tych	 alergenów,	 które	
odpowiadają	 za	 pojawienie	 się	
astmy.	 Mimo	 intensywnych	 ba-
dań,	nie	wiemy	do	końca,	co	jest	
powodem	alergii.	Jest	to	choroba	
o	 bardzo	 złożonej	 patogenezie.	
Z jednej	strony	są	to	predyspozy-
cje	genetyczne,	a	z	drugiej	strony	
wspomniane	 wyżej	 zmieniające	
się	 środowisko.	 Ludzki	 poten-
cjał	genetyczny	nie	 jest	w	stanie	
sobie	 z	 tymi	 szybkimi	 zmianami	
poradzić	bowiem	to	nie	jeden	je-
dyny	gen	jest	odpowiedzialny	za	
alergie	-	genów	jest	kilkaset,	a	ich	
związek	jest	bardzo	złożony.	

Co wpływa na tak szybki 
rozwój i jaki jest mechanizm 

choroby?

Z	 jednej	 strony	 mówimy	
o  szybkim	wzroście	 zachorowal-
ności,	 co	wiąże	się	 z	 czynnikami	
rozwoju	 cywilizacji.	 Mamy	 kon-
takt	z	innym	środowiskiem	niż	te,	
które	kształtowało	organizmy	na-
szych	przodków	przez	pokolenia.	
Nastąpiła	 zmiana	 naszej	 flory	
bakteryjnej	 –	 mikrobiomu,	 oraz	
związane	z	higieną,	zmniejszenie	
częstości	 infekcji	 oraz	 rodzaju	
bakterii	 je	 wywołujących.	 Jeste-
śmy	narażeni	na	wiele	substancji	
chemicznych,	 które	 są	 nie	 tylko	
w	 środowisku,	 ale	 także	 są	 do-
datkami	do	żywności.	Mamy	 też	
ciągle	 do	 czynienia	 z	 detergen-
tami,	 które	 uszkadzają	 natural-
ne	 bariery	 ochronne	 organizmu	
–	skórę,	błony	śluzowe	dróg	od-
dechowych	itp.	Zmienił	się	także	
styl	 naszego	 życia,	 coraz	 mniej	
się	 ruszamy	 i	 ograniczamy	 ak-
tywność	fizyczną.	Istotną	sprawą	
jest	 np.	 epidemia	 otyłości.	 Cho-
roby	 alergiczne	 zaliczają	 się	 do	
przewlekłych	 chorób	 zapalnych,	
a	otyłość	wiąże	się	z	obecnością	

przewlekłego	zapalenia.	
Alergię	 cechuje	 nadmierna,	

nieprawidłowa	 reakcja	 układu	
odpornościowego	 organizmu	
na	 występujące	 w	 środowisku	
alergeny.	 Substancje	 te	 u	 osób	
zdrowych	 nie	 wywołują	 żadne-
go	uczulenia,	 reagują	na	nie	 tyl-
ko	 alergicy.  Alergeny	 to	 białka	
wchodzące	w	skład	komórek	ro-
ślin	lub	zwierząt,	są	również	frag-
mentami	substancji,	takich	jak	la-
teks,	zawierają	je	także	leki.	Gdy	
organizm	styka	się	z	alergenem,	
wysyła	 specyficzną	 odpowiedź,	

w	której bierze	udział	wiele	 róż-
nych	 komórek	 układu	 odporno-
ściowego	 i  wytwarzanych	 przez	
nie	 substancji	 (mediatory	 stanu	
zapalnego).  Komórki	 układu	 im-
munologicznego,	 w	 tym	 granu-
locyty	 kwasochłonne,	 komórki	
tuczne	 i	 limfocyty	 oraz	 przeciw-
ciała,	 immunoglobuliny	 klasy	
E	 (IgE),	 które	 bronią	 organizm	
przed	 potencjalnie	 groźnymi	
czynnikami.	Zdarza	się	jednak,	że	
komórki	 te	 rozpoznają	 nieszko-
dliwe	 substancje	 (alergeny)	 jako	
groźne	 i	 zapoczątkowują	 odpo-
wiedź	 układu	 immunologiczne-
go,	która	prowadzi	do	uczulenia	
organizmu	 na	 dany	 alergen.	
Alergen	rozpoznawany	jest	przez	
komórki	 dendrytyczne	 i	 prezen-
towany	limfocytom	T,	komórkom	
regulującym	pracę	układu	immu-
nologicznego,  które	 zlecają	 lim-
focytom	B	wytwarzanie	przeciw-
ciał,	tzw.	immunoglobulin	E	(IgE).	
W	 prawidłowych	 warunkach	
immunoglobuliny	 IgE	 zwalczają	
głównie	 pasożyty	 pokarmowe,	
a	 zatem	 układ	 odpornościowy	
omyłkowo	traktuje	alergeny	jako	
zagrożenie	 atakiem	 pasożytni-
czym. Co	ciekawe,	 skłonność	do	
wytwarzania	 IgE	 jest	 dziedzicz-
na	 i	 nosi	 nazwę	 atopii.	 Wśród	
chorób	 alergicznych,	 zależnych	
od  IgE	 wyróżnia	 się:	 alergiczny	
nieżyt	 nosa,	 alergiczne	 zapale-
nie	spojówek,	wyprysk	atopowy,	
astmę	 alergiczną,	 pokrzywkę,	
obrzęk	naczynioruchowy.

Jak rozpoznać objawy alergii?

Objawy	 alergii	 uzależnione	
są	 od	 choroby	 alergicznej.	 Inne	
objawy	 towarzyszą	 chorym	 na	
atopowe	zapalenie	skóry,	a	inne	
osobom	 cierpiącym	 na	 aler-
gię	 pokarmową.	 W	 większości	
przypadków	 głównym	 objawem	
alergii	 jest	świąd,	zarówno	oczu,	
jak	 i	skóry,	czy	nosa. Do	charak-
terystycznych	 objawów	 alergii	
zalicza	 się	 także	 katar,	 kaszel	
i  duszność.	 Faza	 późna	 nie	 wy-
stępuje	 u	 wszystkich	 alergików,	
tylko	u	niektórych.	Jest wynikiem	
napływu	 komórek	 zapalnych	
spowodowanego	 substancja-
mi	 wydzielanymi	 przez	 komórki	
tuczne	podczas	wczesnej	reakcji.	
Objawy	w	fazie	późnej	są	silniej-
sze	i	trwają	znacznie	dłużej	niż	te	
we	wczesnej	 fazie.	U	 niektórych	
osób	może	 pojawić	 się	 blokada	
nosa,	 bóle	 głowy	 i	 zaostrzenie	
astmy.  Objawy	 są	 zwykle	 nagłe,	
ale	 krótkotrwałe,	 przemijające.	
Zdarza	się	 jednak,	że przewlekły	

lub	powtarzający	się	kontakt	or-
ganizmu	z	alergenem	powoduje	
rozwój	 stanu	 zapalnego	 w	 zaję-
tych	tkankach	 i	 ich	uszkodzenie.	
Dotyczy	 to	 często	 chorych	 na	
astmę	lub	katar	alergiczny,	u	któ-
rych	objawy	stale	się	utrzymują,	
nawet	po	zaprzestaniu	kontaktu	 
z	alergenami.

Jak zapobiegać rozwojowi 
alergii i astmy?

Podstawą	 jest	 profilaktyka,	
zmiana	 stylu	 życia,	 utrzymanie	
diety,	 spożywanie	 zdrowej	 żyw-
ności,	 rozsądne	 podejście	 do	
higieny	 –	 zwłaszcza	 stosowania	
detergentów.	Kiedy	pacjent	 trafi	
do	 lekarza,	 to	mamy	możliwość	
zastosowania	 immunoterapii	
swoistej,	 czyli	 odczulania,	 któ-
rego	 celem	 jest	 przywrócenie	
stanu	 układu	 immunologiczne-
go,	 tak	 aby	 alergeny,	 które	 roz-
poznaje	 jako	 coś	 szkodliwego,	
organizm	nauczył	 się	 tolerować.	
Taka	 możliwość	 istnieje	 dzięki	
zastosowaniu	 szczepionki	 aler-
genowej	 czyli	 tzw.	 immunotera-
pii.	 Jest	 to	 jedyna	 przyczynowa	
metoda	 leczenia.	 Największa	
skuteczność	 jest	 w	 przypadku	
alergii	 na	 jady	 owadów	 błonko-
skrzydłych.	 Ponad	 90	 proc.	 pa-
cjentów	 po	 odczulaniu,	 toleruje	
kolejne	 ukąszenia	 już	 podczas	
odczulania	 oraz	 przez	 wiele	 lat	
po	jego	zakończeniu.	Jeśli	chodzi	 
o	 leczenie	 alergii	 na	 pyłki	 traw,	
drzew	czy	roztocze	kurzu	domo-
wego,	 to	 skuteczność	 stosowa-
nia	 immunoterapii	 jest	 inaczej	
mierzona.	 W	 tym	 przypadku	
mówimy	 o	 redukcji	 objawów.	
Przyjmuje	 się,	 że	 w	 zależności	
od	 jakości	 szczepionki,	 objawy	
zmniejszają	się	od	20	do	70	proc	
–	jest	to	jednak	statystyka.	W	du-
żej	 grupie	 pacjentów	 udaję	 się	
osiągnąć	 całkowite	 wyleczenia	
alergii.	 Pacjenci	mają	dostęp	do	
tej	metody	leczenia,	niestety	nie	
na	wszystkie	alergeny	szczepion-
ki	są	dostępne	lub	refundowane	
przez	NFZ,	np.	nie	ma	refundacji	
na	szczepionki	podjęzykowe,	któ-
re	są	bardzo	przydatne	ponieważ	
są	 wygodniejsze	 w	 stosowaniu.	
Pacjent	 stosuje	 je	 samodzielnie	
w	 domu.	Nie	musi	 odbywać	wi-
zyt	w	klinice,	czy	poradni.	Jednak	
wprowadzenie	 tego	 typu	 terapii	
powinno	być	poprzedzone	wizy-
tą	u	specjalisty.

Alergia	 to	 wyjątkowo	 powszechna	 przypadłość.	 Mówi	 się	 o	 niej,	 jako	 o	 chorobie	
cywilizacyjnej.	Dotyka	ludzi	w	każdym	zakątku	świata,	w	każdym	wieku.	Powodowana	
jest	wieloma	czynnikami.	Czasami	trwa	krótki	okres,	a	czasami	niemal	przez	całe	życie.	
Alergia	może	mieć	 łagodne	 lub	 ciężkie	objawy,	 a	nawet	prowadzić	do	groźnego	dla	
życia	wstrząsu	anafilaktycznego.

Alergia – epidemia XXI wieku

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun

8 www.czaspiastowa.pl MAJ, 2019 r  |  CZAS PIASTOWA

zdrowie

fo
t.	
Sh

ut
te
rs
to
ck

fo
t.	
Sh

ut
te
rs
to
ck



reklama

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

SM w Piastowie wynajmie lokal użytkowy 22 m2

TEL. 22 723 61 62

Studnie, tel. 601 231 836

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

USŁUGI

Ogłoszenia drobne

remonty, wykończenia;	tel.	664	151	405

PRACA

NIERUCHOMOŚCI

ogłoszenie	zamówione

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

Poszukujemy pracowników do serwisu komputerowego 
w Piastowie. CV	prosimy	przesyłać	na	adres	mailowy:	
tom_kamyk@wp.pl

Repertuar kina Baśń

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W	MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty

9www.czaspiastowa.pl

Panda i banda
USA / RU / b/o dubbing

31.05.2019 r.
01.06.2019 r.
02.06.2019 r.

17:00
15:00 i 17:00

17:00

84 min.

Słodki koniec dnia
Polska / l. 15 

31.05.2019 r. 19:00 97 min.

Kraina cudów
USA / ESP / b/o dubbing

07.06.2019 r.
09.06.2019 r.

17:00 85 min.

Niedobrani
USA / l. 15

07.06.2019 r.
09.06.2019 r.

19:00 125 min.

Avengers: Koniec gry
USA / l. 12

14.06.2019 r.
16.06.2019 r.

17:00 182 min.

Szukasz Sali do wynajęcia na imprezę okolicznościową lub 
szkolenie? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję!
Sala	mieści	się	w	Klubie	Novus	w	budynku	Spółdzielni	Mieszka-
niowej	przy	ul. Skorupki 2 w Piastowie.	
Oprócz	Sali	głównej	do	dyspozycji	wynajmującego	oferujemy:
wyposażone	pomieszczenie	kuchenne,	łazienki
Istnieje	również	możliwość	wynajęcia	Sali	na	godziny.	
Informacje	 o	 wolnych	 terminach	 i	 kosztach	 wynajmu	 można	
uzyskać	u	w	Klubie	Novus	pod	nr 22 723 61 62.
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Barbara LipietaBarbara Lipieta

W	 zdrowej	 diecie	 na	 pierw-
szym	miejscu	plasują	się	warzy-
wa	 i	 owoce,	 które	 dostarczają	
naszemu	 organizmowi	 bezcen-
nych	 składników	 mineralnych	
oraz	 witamin.	 Ważne	 w	 naszej	
diecie	są	też	zioła,	które	nie	tylko	
poprawiają	 smak	 potraw,	 lecz	
mogą	pomóc	w	 redukcji	 spoży-
cia	 soli	 kuchennej,	 odpowiada-
jącej	 w	 dużej	mierze	 za	 zawały	
serca	 i	 udary.	 Wszechobecny	
trend	na	zdrową	żywność,	zwró-
cił	naszą	uwagę	na	samodzielne	
uprawy	warzyw.	Oprócz	oczywi-
stych	zalet	posiadania	zielonych	
przysmaków	 na	 wyciągnięcie	
ręki,	 dowiadujemy	 się,	 jak	 po-
wstaje	żywność,	a	 jednocześnie	
zyskujemy	większą	świadomość	
ekologiczną.	 Wspaniale,	 że	 wa-
rzywniki	pojawiają	się	w	naszych	
ogrodach,	na	działkach	i	bardzo	
często	na	balkonach.	

Bardzo	 prosta	 pielęgnacja.	
Tanie,	 ogólnie	 dostępne	 nasio-
na	 i	 sadzonki,	 oraz	 możliwość	
uprawy	 warzyw	 na	 niewielkim	
obszarze,	 sprawiły,	 że	 warzyw-
niki	 przeżywają	 swój	 renesans.	
Odpowiednio	 pielęgnowany,	
może	 stać	 się	 atrakcją	 naszego	

ogrodu.	 Założenie	 warzywnika	
nie	 jest	 kosztowne,	 jednak	 wy-
maga	 dużego	 nakładu	 własnej	
pracy	i	czasu,	co	może	zniechę-
cać.	 Jednak	 własne	 zbiory	 plo-
nów,	których	smak	i	zapach	jest	
niepowtarzalny,	 wynagrodzą	
nam	poniesiony	trud.	

Przyjmuje	 się,	 że	 obszar	
50  m2	 zaspakaja	 zapotrzebo-
wanie	 na	 warzywa	 dla	 cztero-
osobowej	 rodziny.	Na	początek	
najlepiej	zacząć	od	kilku	grządek	
i  w  razie	 potrzeb	 powiększać.	
Jeśli	jesteśmy	zdecydowani,	szu-
kamy	osłoniętego	od	wiatru	i	do-
brze	nasłonecznionego	miejsca.	
Warzywa	do	wzrostu	potrzebują	
słońca,	 które	 sprawia,	 że	 będą	
okazałe,	 dobrze	 	 wybarwione,	
słodkie	 i	 odporne	 na	 choroby.	
Ziemia	 pod	 warzywa	 musi	 być	
żyzna	 i	 przepuszczalna,	 ale	 do-
brze	utrzymująca	wilgoć.	Głębo-
ko	przekopana	i	napowietrzona,	
ułatwi	 zdrowy	 rozwój	 systemu	
korzeniowego	 roślin.	 Jeśli	 na-
sza	gleba	nie	jest	dość	zasobna	
w próchnicę,	musimy	ją	wymie-
szać	 z	 materią	 organiczną.	 Na	
początek	 sezonu	 można	 zasto-
sować	 granulowany	 obornik.	

W	 ciągu	 sezonu	 doskonały	 jest	
biohumus.	 Zawiera	 on	 oprócz	
próchnicy	miliony	pożytecznych	
organizmów,	chroniących	nasze	
uprawy	przed	problemami.	

Jak	 wiadomo,	 rośliny	 do	
wzrostu	 potrzebują	 wody.	 Za-
planuj	ogródek	warzywny	blisko	
jej	ujęcia.	Słoneczne	grządki	wy-
magają	 częstego	 podlewania,	
a	 bieganie	 z	 konewką	 szybko	
męczy.	 Odpowiednią	 porą	 na	
podlewanie	 jest	 wczesny	 pora-
nek	lub	wieczór.	Strumień	wody	
kierujemy	na	glebę,	a	nie	bezpo-
średnio	na	rośliny.	Pomysłowym	
rozwiązaniem	 jest	 zbieranie	
wody	 deszczowej	 i	 wykorzysty-
wanie	 jej	 do	podlewania.	 Kiedy	
już	mamy	 przygotowaną	 glebę,	
planujemy	 aranżację	 naszego	
warzywnika.	 Grządki	 muszą	
być	 poprzedzielane	 ścieżkami.	
One	 ułatwią	 nam	 poruszanie	
się	 bez	 uszkadzania	 nasadzeń.	
Szerokość	 ścieżek	 to	 około	 30	
centymetrów.	 Jedną,	 środkową	
ścieżkę	warto	zrobić	szerszą,	tak	
abyśmy	w	 razie	potrzeby	mogli	
wjechać	 taczką.	 I	 jeszcze	 jedna	
ważna	rzecz,	chwasty	usuwamy	
na	bieżąco,	gdyż	konkurują	z na-

szymi	 roślinami	 o	 wodę	 i	 sub-
stancje	odżywcze.
	 Jeśli	 jesteśmy	 początkujący-
mi	 ogrodnikami,	 warto	 rozpo-
cząć	 przygodę	 z	 warzywnikiem	
od	 mniej	 wymagających	 roślin.	
Sprawdzą	się:	koperek,	pietrusz-
ka,	 fasola	 szparagowa,	 ogórek,	
pomidor,	 dynia,	 cukinia,	 sałata.	
Na	 początku	 wyznaczmy	 miej-
sce	 dla	 roślin	 wieloletnich	 np:	
rabarbar,	lubczyk,	mięta,	tymia-
nek,	 czy	chrzan.	Rośliny	wyższe	
siejemy	z	tyłu	a	niższe	z	przodu.	
Sadzonki	 rozmieszczamy	w  od-
powiednich	odległościach,	zgod-
nie	 z	 sugestiami	 producenta.	
Cenne	jest	dobieranie	roślin	po-
zytywnie	na	siebie	oddziaływają-
cych.	 Zjawisko	 zwane	 „allelopa-
tia”	pochodzi	z	języka	greckiego	
i	oznacza	,,wspólny	ból”.	Polega	
na	 procesie	 wydzielania	 przez	
rośliny	 substancji	 chemicznych	
do	 podłoża,	 które	 wpływają	
na	 wzrost	 innych	 organizmów	
w  bezpośrednim	 otoczeniu.	
Substancje	 te	 mogą	 pobudzać	
lub	 hamować	 kiełkowanie,	
a  także	 wzrost	 i	 rozwój	 roślin	
z  bliskiego	 sąsiedztwa.	 Przykła-
dem	 szkodliwego	 wpływu	 jest	

wpływ	 kopru	 na	 marchew,	 czy	
pietruszki	na	 sałatę,	majeranku	
na	 bazylię.	 Natomiast	 pozytyw-
ny	wpływ	mają	na	siebie	np:	se-
ler	i	pomidor,	marchew	i	fasola,	
cebula	i	burak,	ogórek	i	fasola.
	 Mówi	 się,	 że	na	obsługę	wa-
rzywnika	do	50	m2	musimy	po-
święcić	 do	 trzech	 godzin	 tygo-
dniowo.	Czy	to	dużo,	czy	mało?	
Na	 to	 pytanie	muszą	 sobie	 od-
powiedzieć	 zainteresowani.	 Po-
midory	 prosto	 z	 krzaka,	 jędrna	
sałata	i	pachnący	koperek...	Czy	
może	być	coś	przyjemniejszego?	
Zwłaszcza,	że	wyhodowaliśmy	je	
sami,	przyglądając	się	jak	rosną.	
	 Smacznego!

Wszyscy	 dbamy	 o	 swoje	 zdrowie	 i	 jako	 świadomi	 konsumenci,	
z coraz	większą	uwagą	dokonujemy	wyboru	produktów,	które	potem	
będziemy	spożywać.

Czas na własną uprawę warzyw

10 www.czaspiastowa.pl MAJ, 2019 r  |  CZAS PIASTOWA

przyroda

fo
t.	
Sh

ut
te
rs
to
ck

fo
t.	
Sh

ut
te
rs
to
ck



reklam
a



reklama

Beata	Cabaj	w	roli	głównej

	 W	 minione	 weekendy	 maja,	
występujące	 w	 1.	 lidze	 piłki	
nożnej	kobiet,	piłkarki	Piastovii-
-ZAP	zdobyły	komplet	punktów.	
W  pierwszej	 kolejności	 rozgro-

pokonały	 gospodynie	 2:1.	 Obie	
bramki	 zdobyła	 niezawodna	
Beata	 Cabaj,	 zapewniając	 Pia-
stowiankom	 zwycięstwo	 strza-
łem	z rzutu	karnego	w	ostatniej	
minucie	 meczu.	 Prawdziwych	
emocji	 piłkarskich	 nie	 zabra-
kło	 też	 na  rodzimej	 murawie.	
W ostatnią	niedzielę	podopiecz-
ne	 trenera	 Jacka	 Sękowskiego	
po	 dramatycznym	 meczu	 zwy-
ciężyły	 rezerwy	 wielokrotnego	
mistrza	 Polski	 Medyka	 Konin	
4:3.	Cztery	bramki	zdobyła	znaj-
dująca	 się	 w	 życiowej	 formie	
Beata	 Cabaj	 –	 zwycięską	 na	 2	
minuty	 przed	 zakończeniem	
spotkania,	z	rzutu	karnego.	Tym	
samym	 Beata	 strzeliła	 łącznie	
w  barwach	 Piastovii-ZAP	 106	
bramek	 (w  sezonie	 2018/2019	
–	 22	 gole)!	 Wyczyn	 ten	 nagro-
dzony	został	przez	władze	klubu	
oraz	 włodarzy	 miasta	 –	 burmi-
strza	 Grzegorza	 Szuplewskiego	
i	kierownika	MOSiR	Jerzego	Der-
latkę	pamiątkowymi	pucharami	
i	 upominkami	 wręczonymi	 za-
wodniczce	przed	meczem	z	go-

na	stadionie	im.	Janusza	Kalbar-
czyka	 w	 Piastowie	 z	 rezerwami	
łódzkiego	SMS-u.	Serdecznie	za-
praszamy	 na	 ten	 mecz	 wszyst-
kich	 sympatyków	 piłki	 nożnej	
w  naszym	 mieście.	 Dziewczy-
nom	 należą	 się	 podziękowania	
za	całoroczne	rozgrywki.	Brawo	
Piastovia-ZAP,	Tak	trzymać!

śćmi	z	Konina.
	 Na	 dwie	 kolejki	 przed	 za-
kończeniem	sezonu	2018/2019,	
Piastowianki	występujące	w roz-
grywkach	w	roli	beniaminka,	zaj-
mują	 bardzo	 wysoką	 5.	 lokatę	
w	 tabeli.	 Naszym	 dziewczynom	
pozostają	do	rozegrania	jeszcze	
dwa	 spotkania	 -	 1	 czerwca	 na	
wyjeździe	 z	 Unifreeze	 Górzno	
oraz	8	czerwca	o	godzinie	16:00	

miły	w	meczu	derbowym	MUKS	
Praga	Warszawa	2:0,	po	dwóch	
trafieniach	 Beaty	 Cabaj.	 Na-
stępnie	 udały	 się	 na	 spotkanie	
do	 pobliskiego	 Raszyna,	 gdzie	

Udany maj piłkarek Piastovii –ZAP

Włodzimierz Golfert

I	Liga	Piłki	Nożnej	Kobiet
GRUPA	PÓŁNOCNA
TABELA PO 20 KOLEJKACH

1 KKP Bydgoszcz 20 53 66:15

2 KKP Stomilanki Olsztyn 20 48 72:23

3 UKS SMS II Łódź 20 48 54:19

4 KKPK Medyk II Konin 20 38 43:26

5 PKS Piastovia - ZAP Piastów 20 32 42:44

6 Akademia Piłkarska LG Gdańsk 20 30 62:41

7 MUKS Praga Warszawa 20 29 51:36

8 KS Unifreeze Górzno 20 28 53:41

9 KS Polonia Środa Wielkopolska 20 24 39:59

10 KS Raszyn 20 19 32:56

11 KSS Kotwica Kórnik 20 3 14:85

12 KS Sztorm AWFiS Gdańsk 20 0 2:85
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