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Uliczka Leopolda Lisa Kuli koń-
czy się jednym z ostatnich już 
pól uprawnych w Piastowie. Na 
jego obrzeżach można wypa-
trzyć ciekawe rośliny, którym 
udało się uratować przed che-
micznymi opryskami. 

Wciąż trwa okres kwitnienia 
hortensji. W tym czasie są one 
soczyście wybarwione i wyglą-
dają najpiękniej. Pozostawione 
na roślinie zasychają i stają się 
przepiękną ozdobą zimowego 
ogrodu.

Piastów okiem zielarki

Pompatyczne hortensje

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

Czytaj - str. 6

Czytaj - dodatek historyczny

Sprawdź - str. 2

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 11

Zapalony biegacz i triathlonista 
amator, Bartosz Nowicki przy-
bliża szczegóły zawodów Iron 
Man, panującej tam atmosfery 
i  zabiera nas w podróż do Tal-
lina.

21 sierpnia w wieku 90 lat 
zmarła w Anglii Karolina Kaczo-
rowska, żona ostatniego prezy-
denta II RP, Ryszarda Kaczorow-
skiego, Honorowego Obywatela 
Piastowa.

Szczegółowy program obcho-
dów tegorocznego miejskiego 
święta.

Z pamiętnika Iron Man’a

Pożegnanie Pierwszej 
Damy Wolnej Polski

Dni Piastowa 2021

Agata Atamańczuk

Repertuar muzyczny przewi-
dziany na niedzielę będzie zdecy-
dowanie odmienny. O 18:30 swój 
występ rozpocznie Pink Roses, 
bardzo ciekawa i energetyczna 
rockowa formacja muzyczna 
z Ostródy, która tworzy wspólnie 
od 2011 roku. Zespół ten szybko 
zyskał sobie uznanie krytyków, 
w  tym Wojciecha Manna, który 
tak skomentował debiutancki al-
bum grupy: „wziąłem ich płytę 
do ręki i mi się po prostu spodo-
bała[…] nie tylko piosenka, ale 
płyta i brzmienie zespołu. Ładnie 
grane, ładnie zaśpiewane, ładnie 
wymyślone i ładnie napisane.” 
Na szczególną uwagę zasługuje 
charyzmatyczny wokal liderki Pink 
Roses, Agnieszki Skrzypczak – ak-
torki Teatru im. Stefana Jaracza, 
laureatki m.in Talentu Trójki 2013 
w kategorii Teatr.

Główną gwiazdą tegorocz-
nych Dni Piastowa będzie jeden 
z najpopularniejszych polskich ze-
społów ostatniego ćwierćwiecza, 
Varius Manx. W niedzielę o godzi-
nie 20:00 ta kultowa grupa, razem 
z wokalistką Kasią Stankiewicz, 
zabierze nas w sentymentalną 
podróż aż do lat ’90. Występ Va-
rius Manx zakończy Dni Piastowa 
2021. 

W imieniu organizatorów 
i  jako patroni medialni wyda-
rzenia, serdecznie zapraszamy 
mieszkańców naszego miasta do 
wspólnego świętowania. Szcze-
gółowy program obchodów tego-
rocznych Dni Piastowa dostępny 
jest na stronie 2.

skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Liceum Mickiewicza i Urzędu 
Miejskiego przy ul. 11 Listopada. 
W programie jak zawsze znajdzie 
się wiele atrakcji dla dzieci i  do-
rosłych, w tym m.in. koncerty, 
turnieje sportowe, pokazy i kier-
masze. Z racji trwającego wciąż 
Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021, 
w trakcie Dni Piastowa będzie 
okazja do wzięcia w nim udziału. 
Kto jeszcze nie dopełnił tego obo-
wiązku, będzie mógł skorzystać 
z gminnego punktu spisowego. 
Przez cały weekend, od godziny 

Pandemia już drugi raz z rzę-
du uniemożliwiła organizację co-
rocznego święta miasta w trady-
cyjnym, majowym terminie. Na 
szczęście obecna sytuacja, przy 
zachowaniu zaleceń sanitarnych, 
pozwoliła w końcu powrócić do 
imprez masowych. Dzięki temu 
doczekamy się miejskiej fety jesz-
cze przed końcem tego lata. 

Dni Piastowa, choć z ma-
łym opóźnieniem wystartują już 
4  września. W tym roku zyskają 
całkiem nową lokalizację. Główne 
obchody skupią się w okolicy par-
kingu pomiędzy budynkami Miej-

14:00 czynny będzie również mo-
bilny punkt szczepień.

Tradycyjnie największą atrak-
cją corocznych Dni Piastowa są 
koncerty. I tym razem w bloku 
muzycznym nie zabraknie zna-
nych nazwisk i zespołów. Sobot-
ni wieczór upłynie pod znakiem 
muzyki z gatunku disco-polo. 
Począwszy od godziny 17:30 na 
scenie zobaczymy kolejno forma-
cje muzyczne: Freaky Boys, Artez, 
Dejw i finalnie Extazy, zespół zna-
ny m.in. z hitu „Noc taka czarna”, 
który w 2021 roku okrył się już po-
czwórną platyną. 

Dni Piastowa 2021

fot. Musicart Agency
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Po rocznej przerwie piastowianie znów będą mogli wspólnie uczcić miejski jubileusz. W pierwszy 
weekend września odbędą się długo wyczekiwane Dni Piastowa. Większość przewidzianych atrakcji 
zlokalizowanych będzie przy Urzędzie Miejskim. 
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55. Rajd „Po kamienistej 
drodze” do Pęcic
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. 
Słowa Wisławy Szymborskiej najlepiej oddają charakter 
tegorocznego 55. Rajdu „Po kamienistej drodze” do Pęcic. 

Pamięć o naszych dziejach, 
o  Powstaniu Warszawskim, a nade 
wszystko o powstańcach z IV Ob-
wodu Ochota AK, jak i tych z VII 
Obwodu „Obroża” (Pruszków, Pia-
stów, Ursus). Chcieli przedostać 
się do Lasów Chojnowskich w celu 
przegrupowania się i dozbrojenia. 
Nad ranem 2 sierpnia 1944 r. star-
li się z siłami niemieckimi na tere-
nie Pęcic. Walka toczyła się wzdłuż 
drogi prowadzącej z Reguł do pę-
cickiego pałacu i w parku przypa-
łacowym. 91 powstańców straciło 
życie. Część zginęła w walce, innych 
rozstrzelano po zakończeniu bitwy 
i pochowano w zbiorowym grobie. 
W 1946 r., z  inicjatywy rodzin pole-
głych i zamordowanych, dokonano 
ekshumacji ciał. Na miejscu mogiły 
powstał pomnik-mauzoleum będą-
cy do dziś symbolem bohaterstwa 
oraz walki za Ojczyznę.

Przebieg uroczystości

Rajd „Po kamienistej drodze” 
trwa już ponad pół wieku. Nie by-
łoby to możliwe bez współpracy or-
ganizatorów: Oddziału Stołecznego 
PTTK im. Aleksandra Janowskiego, 
Klubu PTTK „Varsovia” pod patro-
natem Stefana Jaronia-Kowalskiego 
i władz Gminy Michałowice. Tego-
roczny rajd miał przebieg odmien-
ny od wcześniejszych. Ze względów 
pandemicznych cała uroczystość 
odbyła się przy pomniku-mauzo-
leum. Przybyło na nią około 150 
osób. Wśród nich znaleźli się przed-
stawiciele rodzin pomordowanych 
w bitwie pod Pęcicami (siostra Ma-
riana Czujkowskiego ps. „Grom”, 
krewni Zbigniewa Arendarczyka ps. 
„Zajączek” i krewni Antoniego Wa-
żyńskiego ps. „Stefan”), Powstańcy 
Warszawscy (m.in. Sylwester Komi-
nek ps. „Mścisław” – uczestnik boju 
pęcickiego, Stefan Pastewka ps. „Ju-
rek” – żołnierz IV Obwodu Ochota 
AK, Wojciech Cygański ps. „Wojtek” 
ze Zgrupowania „Bartkiewicz” – 
mieszkaniec Nowej Wsi), delegacje 
kombatanckie, przedstawiciele Woj-
ska Polskiego i służb mundurowych 
(Straż Pożarna z Nowej Wsi), stowa-
rzyszenia (lotnicze – Stowarzyszenie 
Lotników Polskich, Warszawski Klub 
Seniorów Lotnictwa, turystyczne 
– Oddział PTTK Warka), reprezen-
tanci samorządu wojewódzkiego, 
powiatowego i gmin ościennych, 
delegacje sołectw, przedstawiciele 
prywatnych firm.

Uczestnicy uroczystości na po-

czątku wysłuchali koncertu pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Bogu-
sława i Ryszarda Morków, byłych 
wybitnych solistów Opery Naro-
dowej o sławie międzynarodowej. 
Można było usłyszeć „Szarą Pie-
chotę”, „Dziś do Ciebie przyjść nie 
mogę”, „Sanitariuszkę Małgorzat-
kę” czy „Czuwaj wiaro”. Artystom 
towarzyszył zespół pod dyrekcją 
Bogny Dolińskiej. Zwieńczeniem 
występu były słowa wypowiedziane 
przez Bogusława Morkę: Nie było 
waleczniejszego od Polaka w czasie 
II wojny światowej i my musimy to 
w sercach mieć. 

Następnie odbyła się msza po-
lowa, którą celebrował proboszcz 
parafii w Pęcicach ks. Jacek Zby-
szyński. W swoim kazaniu podkre-
ślił fakt, że za miłość Orląt Pęcickich 
do Ojczyzny winniśmy im trwałą 
pamięć.

Pamięć o Orlętach Pęcickich

Ostatnią częścią Rajdu był uro-
czysty Apel Poległych, prowadzony, 
jak co roku, przez płk. rezerwy Le-
cha Pietrzaka. Najpierw głos zabrał 
wiceprezes Oddziału Stołeczne-
go PTTK, Włodzimierz Majdewicz. 
Przypomniał historię Rajdu „Po 
kamienistej drodze” oraz osoby 
zasłużone dla jego kultywowania: 
Krystynę Serwaczak i płk. Stanisła-
wa Książkiewicza. Kolejnym punk-
tem programu stało się wejście 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego i kompanii honorowej. 
Wojskową asystę honorową wysta-
wił w tym roku 38. Sochaczewski 
Dywizjon Zabezpieczenia Obrony 
Powietrznej im. Mjr. Feliksa Kozu-
bowskiego. Odśpiewano „Mazurka 
Dąbrowskiego”.

Następnie odczytano listy: od 
Wójta Gminy Michałowice, Małgo-
rzaty Pacheckiej, Starosty Prusz-
kowskiego, Krzysztofa Rymuzy 
i  Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, Adama Struzika. Pani 
Wójt skierowała do obecnych na 
uroczystości m.in. takie słowa: Od-
dając hołd tej bohaterskiej młodzie-
ży starajmy się ich ideały wcielać 
w życie także teraz, ponieważ wal-
ka z przemocą, złem nie kończy się 
nigdy. Naszym obowiązkiem jest 
budowanie takiej Polski, o jakiej 
marzyli, z jakiej byliby dumni. To 
teraz nasza największa odpowie-
dzialność.

Tradycją rajdową stało się wrę-
czanie medali „Orzeł Pęcicki”. Są 

one przyznawane za kultywowanie 
w społeczeństwie, a  szczególnie 
wśród młodzieży, pamięci o bitwie 
pęcickiej i Powstaniu Warszaw-
skim. Ceremonii wręczenia medali 
dokonali: Włodzimierz Majdewicz 
i Roman Żuchowski – kierownik Re-
feratu Kultury i Spraw Społecznych 
Gminy Michałowice. Nagrodzeni to: 
Halina Grabowska (nauczycielka, 
opiekunka Izby Pamięci Walki IV 
Obwodu Ochota AK), Władysława 
Marcinkiewicz (przewodnicząca 
Zarządu Środowiska IV Obwodu 
Ochota AK), ksiądz Grzegorz Ja-
siński (były proboszcz parafii pę-
cickiej, podkreślający, że wierność 
dziedzictwu Rzeczypospolitej to 
wierność Chrystusowi i  tradycjom 
ojczystym), Jerzy Pamrów (prezes 
Klubu PTTK „Varsovia” i  wieloletni 

komandor Rajdu „Po kamienistej 
drodze”), Harcerski Krąg Seniorów 
im. Szarych Szeregów w Piastowie 
(opiekun Izby Pamięci ku czci har-
cerzy z Piastowa i  powstańców po-
ległych pod Pęcicami).

Najważniejszym elementem tej 
części uroczystości było odczytanie 
Apelu Poległych, przygotowanego 
przez organizatorów imprezy we 
współpracy z Ministerstwem Obro-
ny Narodowej. Apel został odczyta-
ny przez ppor. Krzysztofa Jelonka 
ze wspomnianego 38. Sochaczew-
skiego Dywizjonu Zabezpieczenia 
Obrony Powietrznej. Po nim miała 
miejsce salwa honorowa i składa-
nie wieńców i wiązanek. 

Po wysłuchaniu pieśni powstań-
czych uczestnicy rajdu pęcickiego 
mieli możliwość skosztowania gro-

chówki strażackiej. 
Na koniec podziękowania dla 

organizatorów 55. Rajdu „Po ka-
mienistej drodze”: Gminy Micha-
łowice (Wójt Małgorzata Pachecka 
oraz Referat Kultury i Spraw Spo-
łecznych), Oddziału Stołecznego 
PTTK w osobie Włodzimierza Maj-
dewicza i Klubu PTTK „Varsovia” 
(Irena Cesarz, Ewa Woroszyło, Szy-
mon Pamrów, Mirosław Pamrów) 
wraz z jego „młodzieżową sekcją” 
(Maksymilian i Wojciech Warmuzo-
wie, Franciszek Majerowicz, Oskar 
Leszczyński, Adam Dziedzic, Jakub 
Michna, Konrad Kruczyk). Serdecz-
nie zapraszamy za rok!

Daniel Wolborski
Członek Klubu PTTK „Varsovia”

ogłoszenie zamówione



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne

3www.czaspiastowa.pl

reklama

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!
Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz 
dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może 
najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią 
rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, 
każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby 
wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). 
Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się 
na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi 
dość często spotykają się z od-
mową od osób, które twierdzą, 
że mają na to czas do 30 wrze-
śnia. Jest to rzeczywiście termin 
końcowy NSP 2021, ale kontakt 
od rachmistrza oznacza, że nie 
można już czekać dłużej i nale-
ży spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rach-
mistrz jeszcze nie dotarł, po-
winny z kolei pamiętać, że 
wygodniej spisać się samemu 

i  warto to zrobić jak najszyb-
ciej. Czekanie ze spisem do 
końca września może zakoń-
czyć się tym, że ostatecznie 
zapomni się o tym obowiązku. 

Internet - szybko, 
wygodnie i od ręki

Podstawową metodą spi-
sową jest formularz online do-
stępny na stronie: 

https://spis.gov.pl/. 

Aplikacja działa 24 godziny 
na dobę, od momentu pierw-
szego logowania mamy 14 dni 
na dokończenie spisu. Jest to 
metoda najwygodniejsza i nie 
wymaga kontaktu z  rachmi-
strzem.

Zadzwoń i spisz się!

Samospis przez telefon to 
odpowiednia opcja dla osób, 
które nie mają komputera 
z Internetem i które wolą mieć 
wsparcie rachmistrza. Z tej 
możliwości powinny też sko-
rzystać osoby, które rozpo-
częły spis samodzielnie przez 
Internet, nie dokończyły for-
mularza, minęło już 14 dni od 
momentu logowania i ponow-
ny dostęp do aplikacji spisowej 
został zablokowany. Wystarczy 
wybrać numer infolinii spi-
sowej 22 279 99 99, wcisnąć 
klawisz „1” („Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Miesz-

kań 2021”), potem znów „1”, 
czyli „Spisz się przez telefon”. 
Po zgłoszeniu się konsultanta 
możemy rozpocząć spis lub 
dokończyć pytania w zabloko-
wanym formularzu. 

Czekają na Ciebie 
w urzędzie miasta/gminy

Przewidziano również moż-
liwość spisania się w  Urzędzie 
Miasta. W każdej gminie i mie-
ście w Polsce funkcjonuje sta-
nowisko spisowe, a wsparciem 
służy przeszkolony pracownik 
urzędu. Na wizytę warto się 
wcześniej umówić telefonicz-
nie. 

Rachmistrzowie przychodzą 
i dzwonią, aby pomóc

Rachmistrzowie spisowi 
pracują w terenie i telefo-
nicznie. Ta metoda spisu jest 
skierowana przede wszystkim 
do dwóch grup mieszkańców. 
Pierwszą są osoby przyzwy-

czajone do tradycyjnej formy 
spisu, czyli bezpośredniej roz-
mowy z rachmistrzem. Takich 
osób jest wciąż sporo, dlatego 
mimo szybko postępującej in-
formatyzacji, rachmistrzowie 
pozostają istotnym elemen-
tem spisów powszechnych 
w Polsce. 

Druga grupa, dla której 
rachmistrzowie będą stano-
wić cenną pomoc, to wszystkie 
osoby, które przekładają spis 
w nieskończoność. Powinny 
skorzystać z tej okazji i z po-
mocą rachmistrza wywiązać 
się wreszcie z tego obowiązku.

Do wyboru mamy więc kilka 
metod spisowych. Wybierzmy 
odpowiednią dla siebie, spisz-
my się i cieszmy się spokojem.

Wojewódzki Urząd Statystyczny 
w Warszawie
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Rozpoczyna 
się nowy rok szkolny, a wraz z nim 
zadanie wsparcia akcji szczepień 
przeciwko Covid-19 w społeczno-
ści placówek oświatowych. Jakie 
działania podjęte zostały w związ-
ku z tym w naszym mieście?

Grzegorz Szuplewski: Wszel-
kie działania w tym zakresie pod-
jęte zostaną w ścisłej współpracy 
z SPZOZ Piastun, który jest pod-
miotem realizującym program 
szczepień w Piastowie. Ustalenia 
organizacyjne dotyczące akcji 
szczepień zapadły w rozmowach 
Dyrektora SPZOZ Piastun z Dyrek-
torami naszych szkół. Chciałbym 
dodać, że wszyscy chętni do przy-
jęcia szczepionki, zarówno starsi 

jak i młodzież powyżej dwuna-
stego roku życia, będą mieli spo-
sobną ku temu okazję w pierwszy 
weekend września, podczas tego-
rocznych Dni Piastowa. Specjalnie 
z tej okazji do Piastowa przyjedzie 
mobilny punkt szczepień. Przypo-
mnijmy też, że od kilku miesięcy 
działa w naszym mieście punkt 
szczepień powszechnych, który 
zorganizowany został w nowej fi-
lii przychodni SPZOZ Piastun przy 
ul. Skorupki 16 A. Tam właśnie re-
alizowana będzie też akcja szcze-
pień szkolnych. Jeśli zaś chodzi 
o poziom zaszczepienia mieszkań-
ców Piastowa w ogóle to jest on 
stosunkowo wysoki i już 26 sierp-
nia przekroczył 60%. Nasze miasto 
w  rankingu ogólnokrajowym zaj-
muje dziś wysokie miejsce, klasyfi-
kując się w pierwszej dwudziestce 
wszystkich polskich gmin (na 2477 
wszystkich uwzględnionych w ran-
kingu). Wypada więc podziękować 
naszym mieszkańcom za taką 
postawę. Analizując wspomniany 
ranking warto zwrócić uwagę na 
dużą liczbę osób zaszczepionych 
w dwóch szczególnie istotnych 
z punktu widzenia walki z pande-
mią grupach wiekowych: senio-
rów powyżej 60 roku życia – to 
5250 osoby i nastolatków (12-19 
lat) – 763 osoby. Mam nadzieję, 
że już we wrześniu znacznie wzro-
śnie liczba osób zaszczepionych 
wśród tej drugiej grupy mieszkań-

ców naszego miasta.
CP: Wspomnieliśmy o Dniach 

Piastowa. Jak zaplanowane zosta-
ło tegoroczne święto miasta?

GS: Niestety, z powodu pande-
mii już drugi raz z rzędu nie mo-
gliśmy świętować w tradycyjnym 
terminie, czyli na początku maja. 
Szkoda, bo tak się złożyło, że 
w  trzech kolejnych latach obcho-
dzimy okrągłe rocznice ważnych 
dla Piastowa wydarzeń: w roku 
2019 była to 90. rocznica utworze-
nia samorządowej gminy, w tym 
roku – 95. rocznica wyboru nazwy 
naszego miasta, Piastów zastąpił 
niezbyt popularną Utratę w wy-
niku konkursu z udziałem miesz-
kańców ówczesnej osady; za rok 
natomiast przypadnie 70. roczni-
ca nadania praw miejskich. W tym 
roku mamy trochę więcej szczę-
ścia niż rok temu i Dni Piastowa 
odbędą się w dniach 4-5 września. 
Lokalizacja tegorocznych wyda-
rzeń skupi się w okolicy parkingu 
pomiędzy budynkami MOSiR, LO 
i UM przy ul.11 Listopada. W pro-
gramie, tradycyjnie już, rozgrywki 
sportowe, koncerty muzyczne 
i  wiele atrakcji dla dzieci i doro-
słych. Ponadto nadarzy się okazja 
do wzięcia udziału w spisie po-
wszechnym. Kto tego jeszcze nie 
dopełnił będzie mógł skorzystać 
z czynnego w sobotę i w niedzie-
lę (w godzinach popołudniowych) 
gminnego punktu spisowego zlo-
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Chcesz schudnąć w sposób naturalny, zdrowy i bezpieczny?
Korzyści programu zdrowia:
• wysoka skuteczność
• brak efektu jo-jo
• poznanie zdrowych nawyków żywieniowych
• stała opieka dietetyka klinicznego w cenie
• pomagająca społeczność i grupy wsparcia na fb
• dostęp do przepisów i ciekawostek dietetycznych
• aplikacja mobilna

MARZYSZ O ZRZUCENIU ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW ?

Dla czytelników 
Czasu Piastowa 
upominek do 
pierwszego etapu 
programu

605 653 981
ZAPRASZAMY!

suplements4you@mailplus.pl

kalizowanego przy budynku Urzę-
du Miejskiego przy ul.11 Listopada 
2. Nieopodal od godz. 14.00 w oba 
dni czynny będzie wspomniany 
wcześniej mobilny punkt szcze-
pień, a także punkty informacyj-
ne Urzędu Miejskiego, Komendy 
Powiatowej Policji i Wojskowej 
Komendy Uzupełnień Warszawa 
Ochota. Wydarzeniem kończącym 
tegoroczne Dni Piastowa będzie 
niedzielny koncert zespołu Varius 
Manx. Co ważne, spodziewamy się 
– też tradycyjnie – dobrej pogody. 
Serdecznie zapraszam mieszkań-
ców Piastowa i gości do udziału 
w naszym święcie.

CP: Wakacje i koniec lata to 
środek sezonu inwestycyjnego. 
Trwają prace budowlane prowa-
dzone w kilku miejscach Piastowa. 
Jakie nowe działania w tym zakre-
sie podjęte zostaną w najbliższym 
czasie?

GS: Rzeczywiście sporo dzieje 
się w tym czasie w naszym mie-
ście i planujemy kolejne działania. 
Dobiegają końca prace budow-
lane przy ul. Orzeszkowej i par-
kingu „P+R” u zbiegu ulic Hallera 
i Poniatowskiego. Rozpoczęła się 
budowa ul. Konopnickiej. Trwają 
remonty dwóch placów zabaw, 
przy ul. Wysockiego i ul. Orzesz-
kowej. Rozpoczęliśmy działania 
w  bezpośrednim sąsiedztwie re-
witalizowanej willi Millera. Wich 
efekcie zbudowana zostanie dru-

ga w naszym mieście tężnia so-
lankowa i zorganizowany zostanie 
teren rekreacyjny z nowym placem 
zabaw. Przekazaliśmy nowym użyt-
kownikom niedawno wyremonto-
wany budynek przy ul. Bohaterów 
Wolności. Od teraz mieści się tutaj 
siedziba piastowskiego Hufca ZHP 
im. Aleksandra Kamińskiego. Kon-
tynuowane są prace przy budowie 
schodów i wind oraz przedłużenia 
peronów stacji kolejowej w ra-
mach rozbudowywanego centrum 
przesiadkowego. Już wkrótce roz-
strzygniemy przetarg na budowę 
ostatniego odcinka ul. Skorupki 
i  szybko rozpoczniemy realizację 
tej ważnej inwestycji. Planujemy 
oczywiście też nowe zadania. Mam 
na myśli zarówno projekty drogo-
we, wodno-kanalizacyjne jak i w za-
kresie obiektów małej architektu-
ry w ramach zielono-niebieskiej 
infrastruktury w ramach zadania 
dofinansowanego z tzw. środków 
norweskich i EOG. Czekają nas też 
całkowicie nowe wyzwania w za-
kresie odnawialnych źródeł energii, 
a szczególnie działania w zakresie 
pozyskania geotermalnego źródła 
ciepła z dofinansowaniem NFO-
ŚiGW. Nasz projekt uzyskał najwyż-
szą ocenę w rozstrzygniętym ostat-
nio konkursie ogłoszonym przez 
fundusz.

reklama
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Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021

Spisz się, jeśli nie chcesz 
zapłacić grzywny!
Obowiązek  udz ia łu  w Narodowym Spis ie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 
jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie 
będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny 
w wysokości nawet do 5 tys. złotych! Już trwają 
przygotowania pierwszych wniosków do sądu. 

Burmistrz Miasta Piastowa przypomina, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.  
Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.  Obowiązek udziału w spisie można 

wypełnić samodzielnie przez Internet, telefonicznie lub w punkcie spisowym mieszczącym się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2, a także z pomocą uprawnionego rachmistrza. Wszelkie 
informacje dotyczące tegorocznego spisu zamieszczone są na stronie internetowej Miasta Piastowa 
pod adresem www.piastow.pl.

Wielu mieszkańców nie wypeł-
niło jeszcze obowiązku spisowego. 
Tłumaczenia są z reguły podobne 
: „brakuje mi czasu”, „zrobię to we 
wrześniu” lub „poczekam na rach-
mistrza”. Ryzyko jest jednak takie, 
że w końcu zapomnimy się spisać. 
A z tym wiążą się określone kon-
sekwencje. 

Jakim prawem?

Obowiązek spisowy jest za-
pisany w ustawie o narodowym 
spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (art. 3). Zgod-
nie zaś z ustawą o statystyce pu-
blicznej „Kto wbrew obowiązkowi 
odmawia wykonania obowiązku 
statystycznego albo udzielenia 
informacji w spisie powszechnym 
lub innym badaniu statystycznym, 

podlega grzywnie” (art. 57).
Z osobami, które nie spisa-

ły się przez Internet lub telefon, 
skontaktuje się rachmistrz spi-
sowy. Jeśli w trakcie rozmowy 
z  rachmistrzem będziemy na 
różne sposoby unikać udziału 
w  spisie, jest to równoznaczne 
z odmową, co może skutkować 
przekazaniem do organów ści-
gania zawiadomienia o niedo-
pełnieniu obowiązku ustawowe-
go i wszczęciem postępowania. 
Podstawą do takiego działania 
jest zapis z art. 17a ustawy na-
rodowym spisie powszechnym: 
„Osoba fizyczna objęta spisem 
powszechnym nie może odmówić 
przekazania danych w ramach 
spisu powszechnego z zastoso-
waniem metody wywiadu bezpo-
średniego lub metody wywiadu 

telefonicznego”.
Skąd kwota 5 tys. złotych moż-

liwej grzywny? W Kodeksie wykro-
czeń znajdujemy zapis: „Grzywnę 
wymierza się w wysokości od 20 
do 5000 złotych” (art. 24).

Wszystko jest zatem pre-
cyzyjnie uregulowane i nie ma 
podstaw do kwestionowania za-
równo obowiązku spisowego, jak 
i karania za unikanie spisu. 

Chcesz uniknąć grzywny?

Po prostu spisz się! W dowol-
ny sposób – najlepiej od razu 
przez Internet na stronie https://
spis.gov.pl/, w punkcie spisowym 
w Urzędzie Miasta lub przez info-
linię spisową pod numerem 22 
279 99 99. Nie odmawiaj rozmo-
wy z rachmistrzem. Skontaktuje 
się on z Tobą osobiście lub za-
dzwoni, a  na wyświetlaczu tele-
fonu pojawi się numer 22 828 88 
88 lub numer infolinii spisowej. 
Pamiętaj, że Rachmistrz chce Ci 
pomóc w spisie! Jeśli jesteś w da-
nej chwili zajęty i nie masz czasu, 
ustal inny możliwie szybki termin 
rozmowy.  

Co zrobi rachmistrz, 
gdy odmówisz?

Rachmistrz przy każdej odmo-
wie spisania się (również w trak-
cie rozmowy telefonicznej, kiedy 
argumentujesz, że do końca spisu 
masz jeszcze czas) ma obowiązek 
przygotować specjalną notat-
kę urzędową. Na jej podstawie 
będą kierowane do sądu wnioski 
o ukaranie. Niestety jest już kilka 
przypadków wszczęcia takiej pro-
cedury. 

Czy warto ryzykować koniecz-
ność wizyt w sądzie, składania ze-
znań i płacenia wysokiej grzywny? 
Odpowiedz sobie sam.

Urząd Miejski w Piastowie
05-820 Piastów, ul. 11 Llistopada 2

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

Wojewódzki Urząd Statystyczny 
w Warszawie
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sport

Na czym polega fenomen zawodów Iron Man i dlaczego zwodnicy pokonują często 
kilka tysięcy kilometrów, aby podjąć się wyzwania, realizując to przedsięwzięcie 
w większości przypadków z własnego budżetu?

Z pamiętnika Iron Man’a 

Charakterystyczne logo poja-
wiające się na czapkach, koszulki 
finishera z najodleglejszych części 
świata i plecaki informujące, który 
z zawodników ma już za sobą pro-
cedurę zgłoszenia i rejestracji na 
zawody. Pozdrowienia i przybite 
piątki, na pierwszy rzut oka obcych 
ludzi, których łączy jeden cel – linia 
mety dwóch dystansów, czyli Iron 
Man 140.6 oraz Iron Man 70.3. Cel 
jaki podejmie ponad 1800 zawod-
ników z 25 państw świata. Mniej 
więcej tak wyglądały dni poprze-
dzające zmagania zawodników 
w dniach 7 i 8 sierpnia w Tallinie. 
Choć od startu w zawodach minęły 
już trzy tygodnie, emocje im towa-
rzyszące do tej pory są żywe i spra-
wiają, że tętno przyspiesza.

Na czym zatem polega feno-
men tych zawodów? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie, warto przyjrzeć 
się bliżej drodze, jaką pokonują 
zawodnicy, walcząc o miejsca, ob-
ciążając swój organizm do granic 
możliwości przez kilka lub kilkana-
ście godzin. 

W Tallinie miałem przyjemność 
poznać zawodników amatorów 
z  Polski, mających dużo większe 
doświadczenie, dla których zawody 
w stolicy Estonii były próbą zdoby-
cia awansu na mistrzostwa świata 
na Hawajach. Jest kilka cech, jakie 
łączą triathlonowych wariatów. Jest 
to przede wszystkim determinacja, 

ogromne pokłady pozytywnej ener-
gii oraz nastawianie na cel – zarów-
no w sporcie, jak i w życiu zawodo-
wym i prywatnym. Każdy z  moich 
rozmówców, jak każdy z nas, rów-
nolegle do realizacji życiowej pasji, 
prowadzi normalne życie, wywią-
zując się z obowiązków, jakie proza 
życia wyznacza każdego dnia. Co 
ciekawe, ilość problemów, nieocze-
kiwanych zmian planów i przygód, 
jakie spotkały ich przed dojazdem 
do Tallina była na tyle duża, że 
większość z nas uznałaby zapewne, 
że nie warto dalej się upierać i za 
wszelką cenę walczyć o start. Jed-
nak to co łączy ludzi, którzy startu-
ją, to przede wszystkim charakter 
i  chęć pokonania każdej „kłody, 
jaką życie rzuca pod nogi”. Myślę, 
że to jest właśnie fenomenem tego 
sportu i osób, które go uprawiają.

W trakcie sobotniego wyścigu 
na pełnym dystansie (3,8 km pły-
wania, 180 km jazdy na rowerze, 42 
km biegu) trudne warunki atmos-
feryczne, w tym temperatura od-
czuwalna w okolicach 12-14 stopni 
sprawiły, że rywalizacja była jesz-
cze bardziej wymagająca i zamiast 
kilku godzin trwała dla wielu z za-
wodników nawet kilkanaście. O go-
dzinie 21:00, niewiele przed tym, 
jak kładłem się spać, na pobliskiej 
ulicy dopingowałem kilkunastu za-
wodników kończących maraton – 
dodam że zawody rozpoczęły się 
o godzinie 6:00 rano.

Każdemu zawodnikowi z osob-
na należy się szacunek. Każdy 

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator

reklama

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)
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z nich ma swoją historię, a na trasie 
próbuje udowodnić przede wszyst-
kim samemu sobie, że potrafi po-
konać własne słabości. Z własnego 
doświadczenia wiem, że to właśnie 
sprawia, że tak chętnie wracam 
na zawody – chęć pokonania we-
wnętrznego krytyka, który mówi 
„nie dasz rady”. Poza tym na koniec 
poddajemy się uczciwej ocenie. 

Wynik jest jednoznaczny, nie ma 
tu mowy o pomyłce. Jeżeli ciężko 
pracowałeś, sumiennie trenowałeś, 
wynik powinien być adekwatny do 
pracy. Właśnie dlatego uwielbiam 
sport. Nie dostajemy od razu tego, 
czego chcemy. Uczy on nas poko-
ry, szacunku do innych, a triathlon 
dodatkowo wydłuża ten czas ze 
względu na połączenie trzech dys-
cyplin.

Już za parę dni, dokładnie 
5  września zawody Iron Man 70.3 
odbędą się po raz pierwszy w War-
szawie. Rywalizacja ostatniej czę-
ści odbędzie się na Krakowskim 
Przedmieściu, natomiast meta usy-
tuowana będzie w Parku Fontann. 
Tym bardziej się cieszę, że ostatnie 
metry będę mógł pokonać przed 
własną publicznością. Możecie wie-
rzyć albo nie ale doping na mecie 
potrafi naprawdę dać niesamowi-
tego kopa i motywuje do jeszcze 
większego wysiłku na koniec.

Iron Man 70.3 Warsaw to dla 
mnie również ostatnia próba po-
konania 5 godzin przed wylotem 
do Meksyku i startem w ostatnich 
zawodach Iron Man w tym sezonie. 
Wyspa Cozumel na morzu karaib-
skim będzie miejscem gdzie w tym 
sezonie podejmę się wyścigu na 
dystansie 1/2 Iron Man. Pierwotnie 
miały być pierwszym startem w tym 
sezonie. Ostatecznie, po kilku zmia-
nach, odbędą się 25 września i tym 
samym zamkną sezon 2021.

Trzymam mocno kciuki za 
wszystkich zawodników i gorąco za-
praszam do kibicowania w Warsza-
wie. Jestem przekonany że możemy 
przebić Tallin i że każdy z zawodni-
ków, występując przed własną pu-
blicznością, da z siebie 110%. Piona 
i do zobaczenia na trasie!
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Wspomnienie

 21 sierpnia w wieku 90 lat zmarła w Anglii Karolina Kaczorowska, żona 
ostatniego prezydenta II RP, Ryszarda Kaczorowskiego. Zostanie pochowana 
u boku swojego męża w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni 
Opatrzności Bożej.

fot. Wikimedia

fot. Wikimedia

Odeszła Pierwsza Dama Wolnej Polski
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 Karolina Kaczorowska z domu Mariampolska 
urodziła się 26 września 1930 roku w Stanisławo-
wie. Po zajęciu przez wojska sowieckie wschodnich 
terenów II RP, została w roku 1940 wraz z rodziną 
wywieziona na Syberię. Związek Sowiecki opuściła 
wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej oj-
ciec, brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski.
 Podobnie jak wiele polskich dzieci poprzez 
Persję trafiła do Ugandy, do obozu dla polskich 
uchodźców w osadzie Koja, gdzie uczęszczała do 
prowadzonej tam polskiej szkoły. Pozostała tam do 
końca lat czterdziestych. Po przybyciu do Wielkiej 
Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie w Lon-
dynie. Pracowała następnie jako nauczycielka, 
poświęciła się również działalności w harcerstwie 
polskim na uchodźstwie i przy tej okazji poznała 
przyszłego męża, za którego wyszła  w roku 1952. 
Mieli dwie córki - Alicję i Jadwigę Jagodę oraz pię-
cioro wnuków.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowiefot. Urząd Miejski w Piastowie
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 Karolina Kaczorowska wraz z mężem ak-
tywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej 
emigracji,  działając charytatywnie w  Zjednoczeniu 
Polek w Wielkiej Brytanii. Po nagłej śmierci Kazimie-
rza Sabbata 19 lipca 1989 r., Ryszard Kaczorowski 
na mocy Konstytucji kwietniowej objął urząd Pre-
zydenta RP na Uchodźstwie. Karolina Kaczorowska 
została Pierwszą Damą. Misja ostatniego Prezy-
denta II RP dobiegła końca niespełna półtora roku 
później, gdy 22 grudnia 1990 r. Ryszard Kaczorow-
ski na Zamku Królewskim w Warszawie przekazał 
insygnia prezydenckie wybranemu w pierwszych 
demokratycznych wyborach na ten urząd Lechowi 
Wałęsie. Karolina Kaczorowska brała udział w ce-
remonii przekazania insygniów. Oboje wraz z mę-
żem przybyli wówczas do Polski po raz pierwszy od 
50 lat. Od tej pory regularnie odwiedzali Ojczyznę 
przebywając zarówno w Warszawie, gdzie znajdo-
wało się biuro Pana Prezydenta, jak i odwiedzając 
wiele innych polskich miast. Wszędzie spotykali się 
z szacunkiem i ciepłym przyjęciem.

 10 kwietnia 2010 razem z mężem Pani Prezydentowa 
miała wziąć udział w obchodach 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, 
jednak z powodu choroby musiała zrezygnować z uczestnictwa 
w uroczystościach. Jej mąż udał się więc w podróż sam i jak wszy-
scy pasażerowie prezydenckiego Tupolewa zginął w katastrofie 
smoleńskiej. 
 Wdowa po ostatnim Prezydencie II RP w  roku 2012 zo-
stała odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

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

fot. Urząd Miejski w Piastowie
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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)

Karolina Kaczorowska w Piastowie

 
 Rok po katastrofie smoleńskiej Pani Prezy-
dentowa Karolina Kaczorowska odwiedziła nasze 
miasto, którego Jej zmarły mąż był Honorowym 
Obywatelem. Wizyta miała miejsce w niedzielę, 
17 kwietnia 2011 roku. Po mszy św. odprawionej 
w kościele św. Michała Archanioła sprawowanej 
pod przewodnictwem księdza proboszcza Jana 
Lubszczyka w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej 
i zbrodni katyńskiej Pani Karolina Kaczorowska 
złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową. Następnie 
spotkała się z harcerzami piastowskiego hufca ZHP 
im. A. Kamińskiego. Odwiedziła też miejsca zwią-
zane z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim – 
rondo Jego imienia oraz aleję dębów Honorowych 
Obywateli Miasta Piastowa nieopodal pomnika 
gen. Leopolda Okulickiego. 
 Dąb rosnący najbliżej pomnika został posa-
dzony osobiście przez Pana Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego 14 maja 2000 roku podczas uro-
czystości wręczenia medali pamiątkowych Honoro-
wych Obywateli Miasta Piastowa dwóm wybitnym 
Polakom – Ryszardowi Kaczorowskiemu i księdzu 
prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu, Kapelano-

wi Rodzin Katyńskich. Dąb posadzony tego samego dnia przez 
ks. Z. Peszkowskiego rośnie w najbliższym sąsiedztwie dębu 
Pana Prezydenta. Pani Karolina Kaczorowska jeszcze dwukrot-
nie odwiedziła nasze miasto zawsze interesując się jego roz-
wojem i życiem mieszkańców. Każda wizyta kończyła się prze-
kazaniem im. serdecznego pozdrowienia i życzeń wszelkiego 
dobra. 

 Dziękujemy Pani Prezydentowo.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie
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Nowa szansa, nowa Ja

terenie Pruszkowskiego Stowa-
rzyszenia Rodzin Abstynenc-
kich „Socjus”, mieszczącego 
się przy ul. Kraszewskiego 18 
w Pruszkowie.

Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny.

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na plakacie.

ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

Informacje o działaniu leków 
– ważna wiedza dla kierowców
 Na sprawność kierowców 
w  prowadzeniu pojazdów wpły-
wa wiele czynników. Należą do 
nich, przede wszystkim, ogólny 
stan zdrowia, stopień wyszkole-
nia, zdolność oceny sytuacji na 
drodze, samopoczucie psychicz-
ne i fizyczne danego dnia.
 Wśród tych czynników pod-
stawowe znaczenie ma trzeź-
wość, czyli prowadzenie pojazdu 
przez osobę wolną od wpływu 
alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych. Kierowcy cza-
sem zapominają jednak o tym, 
że farmaceutyki, które przyjmu-
ją, mogą również zaburzać zdol-
ność prowadzenia pojazdów, 
podobnie jak alkohol lub narko-
tyki. W  tym artykule zajmiemy 
się kwestią znajomości przez 
kierowców zaleceń producentów 
farmaceutyków co do ich stoso-
wania.
 
Błędy strategiczne
 Wśród przyczyn wypadków 
ważną grupę stanowią tzw. błędy 
strategiczne, które są efektem 
podejmowania przez kierowców 
niewłaściwych decyzji. Może to 
być np. prowadzenie pojazdu 
mimo narastającego zmęczenia 
albo pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków. Do tego rodzaju 
błędów zaliczyć można także 
prowadzenie samochodu przez 
kierowcę, który znajduje się pod 
wpływem substancji psychoak-
tywnych zawartych w farmaceu-
tykach.
 Substancje o działaniu psy-
choaktywnym znajdują się nie 
tylko w lekach dostępnych na 
receptę. Preparaty na ból gardła, 
kaszel czy krople do nosa mogą 
zawierać substancje mające po-
tencjalnie negatywny wpływ na 
zdolność do prowadzenia po-
jazdów. Zażywanie tych leków 
może powodować np. senność, 
zawroty i bóle głowy, drżenie rąk, 
a nawet halucynacje.

Większość czyta i się dowiadu-
je?
 Wyniki badań przeprowa-

dzonych przez Centrum Bada-
nia Opinii Społecznej na repre-
zentatywnej próbie dorosłych 
mieszkańców Polski wskazują, że 
sięgając po raz pierwszy po lek 
dostępny bez recepty:
• 69% pytanych zadeklarowało, 
że zawsze czyta ulotkę, a kolejne 
19% przyznało, że robi to czasa-
mi;
• 28% badanych stwierdziło, że 
zawsze konsultuje się z lekarzem 
lub farmaceutą, a 24% postępuje 
tak czasami.
 Niestety nie wiemy, ilu w tej 
grupie było kierowców.

Badania wśród kierowców-
-alergików
 W szczególnie trudnej sytuacji 
bywają alergicy. Alergia może 
obniżać sprawność w prowadze-
niu pojazdów nie tylko poprzez 
uciążliwe objawy, ale czasem 
także wskutek stosowania far-
maceutyków. Czy alergicy pro-
wadzący pojazdy czytają ulotki 
informacyjne dołączane do le-
ków?
 Do odpowiedzi na to pytanie 
przybliżają nas wyniki badań 
ankietowych 90 kierowców-aler-
gików. Otóż spośród wszystkich 
badanych nieco więcej niż ¼ 
(27,8%) kierowców zapoznało 
się z ulotką dołączoną do leku 
(33,3% kobiet i 22,2% mężczyzn). 
Oznacza to, że zdecydowana 
większość (72,2%) ulotki nie 
przeczytała. Może zatem odpo-
wiednie informacje przekazał im 
lekarz wypisujący receptę? Oka-
zuje się, że też nie. W ankietowa-
nej grupie zaledwie jedna osoba 
zadeklarowała, że została poin-
formowana o możliwych prze-
ciwwskazaniach dotyczących kie-
rowania pojazdem.
 Oczywiście badania te nie 
były realizowane w grupie repre-
zentatywnej, zatem ich wyników 
nie można uogólniać na wszyst-
kich kierowców mających aler-
gie. Zaprezentowane dane wska-
zują jednak, że nieczytanie treści 
ulotek o lekach przez osoby pro-
wadzące pojazdy może być dość 
powszechne.

KAMPANIA BEZ CHEMII NA DRODZE

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

Zapraszamy kobiety uzależ-
nione na cykl warsztatów na 
temat emocji, lęku, myśli auto-
matycznych, radzenia sobie ze 
stresem i złością, a także do-
brej komunikacji z innymi ludź-
mi oraz aktywności, jako źródła 
radości trzeźwego życia.

 
Warsztaty ruszają od wrze-

śnia br. i będą prowadzone 
przez terapeutę uzależnień na 

reklama

• FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
• KOSMETYKA
• PIELĘGNACJA PAZNOKCI
• MANICURE HYBRYDOWY
• JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

22 723 59 30

Piastów, ul. Dworcowa 27 /malgorzatasalon

malgorzata.com.pl
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zdrowie

Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

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

Zawsze zastanawiałam się, 
dlaczego w czasach komunizmu 
żaden urzędnik nie zadbał o to, 
by usunąć Lisa Kulę z nazwy ulicy 
w Piastowie. Czasem żartowali-
śmy w domu, że zapewne komu-
nistyczni urzędnicy sądzą, że Lis 
Kula jest, tak jak Lis Witalis, po-
stacią z bajki.

Uliczka Leopolda Lisa Kuli 
kończy się jednym z ostatnich 
już pól uprawnych w Piastowie. 
W tym roku rosną tam pory. Pole 
zapewne jest traktowane herbi-
cydami, bo chwastów tam niewie-
le. Ale udało mi się wypatrzeć na 
jego obrzeżach ciekawe rośliny, 
którym udało się uratować przed 
chemicznymi opryskami. 

Jedna z nich to, nomen omen, 
chwastnica. Trawa ta, zwalczana 
bezlitośnie przez polskich rolni-
ków, w Indiach jest uprawiana 
na kaszę. Dawniej i u nas zbie-
rano nasiona chwastnicy, aby 
karmić nimi drób.  Nazywano 
ją kurzym prosem, kurzą trawą, 

prosówką, prosem japońskim 
albo prosem dzikim. W Azji uży-
wa się chwastnicy w tradycyjnej 
medycynie jako leku przy nadci-
śnieniu, cukrzycy, problemach ze 
śledzioną i nerkami, a także przy 
raku. Na Uniwersytecie w Kairze 
przeprowadzono badania, które 
udowodniły przeciwnowotworo-
we działanie chwastnicy porów-
nywalne z jednym z chemiotera-
peutyków stosowanych w terapii 
przeciwnowotworowej. 

Indianie Ameryki Północnej 
gotowali nasiona chwastnicy 
z  rybami. Ze zmielonych nasion 
można zrobić placki, makaron czy 
płatki śniadaniowe. 

Obok chwastnicy rośnie ko-
mosa biała, zwana lebiodą. Mło-
de liście komosy jadano kiedyś 
„na przednówku”, czyli w okresie 
pomiędzy końcem zimy a pierw-
szymi plonami, kiedy brakowa-
ło już zapasów z poprzedniego 
roku. Dlatego lebioda nazywana 
była „bieda – pożywieniem”. Ale 

dziś wiadomo już, że młode liście 
lebiody to dobre źródło witamin 
(A, B1, B2, C) oraz mikroelemen-
tów. Ze względu na zawartość 
drażniących saponin należy je 
jedynie przed jedzeniem zanu-
rzyć we wrzątku albo ugotować. 
Liście komosy białej zawierają 
także szczawiany, które mogą 

powodować powstawanie ka-
mieni szczawianowych. I na to 
jest rada. Wapń zmniejsza wchła-
nianie szczawianów, dlatego do 
zupy z lebiody lub jej podsma-
żonych na maśle listków trzeba 
dodać śmietany, jak to robiono 
kiedyś. Modne ostatnio nasiona 
quinoa, reklamowane jako „zdro-
wa żywność”, to nasiona komosy 
ryżowej. Komosa ryżowa to bliska 
kuzynka komosy białej. Nasion 
komosy białej wymoczone przez 
całą noc z powodzeniem mogą 
zastąpić nasiona quinoa. 

Trzecią jadalną i leczniczą 
rośliną, którą spotkałam na polu 
przy Lisa Kuli, jest szarłat szorst-
ki. Jego młode liście i pędy można 
jeść na surowo w sałatce. Można 
z nich także zrobić zupę, doda-
jąc do niej zioła i zakwaszając ją 
octem jabłkowym. Ziele szarłatu, 
zbierane, kiedy kłosy są jeszcze 
zielone, to cenny surowiec zielar-

ski. Napar przyrządzony z 1 łyżki 
suszonego ziela zalanego szklan-
ką wrzątku i odstawiony na pół 
godziny przyda się w pielęgnacji 
atopowego zapalenia skóry, łusz-
czycy i trądziku. Napar taki sto-
sowany wewnętrznie pobudza 
przemianę materii, pomaga przy 
zastojach żółci i zatruciach. 

Nie wiem czy dzisiejsze dzieci 
znają jeszcze postać Winnetou. 
Warto zapoznać je z tym szlachet-
nym bohaterem, wodzem ple-
mienia Apaczów z powieści Ka-
rola Maya. Może zachęci je to do 
porzucenia na chwilę smartfona, 
pobiegania po pobliskich polach 
i zabawy „w Indian”. Przy okazji 
może znajdą nasiona szarłatu, 
które uprażone i zmielone mogą 
posłużyć ich mamom do wypieku 
ciasteczek. Nasiona szarłatu do-
brze wpisują się we współczesne 
trendy dietetyczne. Nie zawierają 
bowiem glutenu. I choć Apacze 
nic o tym nie wiedzieli, traktowali 
je jako jeden z najważniejszych 
składników swojego pożywienia. 
Ciasteczka z nasionami szarłatu 
można jeść bez wyrzutów sumie-
nia. Są bowiem bardzo odżywcze. 

Howgh – jak powiedziałby 
Winnetou.  

Moje dzieciństwo i młodość przypadły na czasy PRL-u. Moi nauczyciele nie mogli 
wspominać wówczas o wielu aspektach historii Polski, aby nie narażać się na 
szykany ze strony władz. Jedną z postaci, która była przez nich skrzętnie pomijana 
lub przedstawiana w złym świetle, był Józef Piłsudski. Ulicę jego imienia mamy 
w Piastowie dopiero od czasów „dekomunizacji”. Wcześniej nosiła ona nazwę  Karola 
Świerczewskiego. Od czasów mojego dzieciństwa istnieje jednak nieprzerwanie 
w Piastowie ulica Lisa Kuli. A tymczasem Leopold Lis Kula był jednym z ulubionych 
żołnierzy Piłsudskiego, nazywanym przez Marszałka „dzielnym chłopcem”. Zginął 
w wieku niespełna 23 lat i tak wsławił się swoją odwagą i zaangażowaniem w walkę 
o niepodległość ojczyzny, że został pośmiertnie awansowany od razu o dwa stopnie 
do stopnia pułkownika. 

Piastów okiem zielarki
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reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Ogłoszenia drobne

ogłoszenie zamówione

OKAZJA! Sprzedam stół 80x140-220cm 
odcień brązu, stan bardzo dobry
503 002 915

ZAMóW OGłOSZENIE

SPRZEDAM

reklama

reklama

reklama

USłUGI

SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

ZAPRASZAMY
CZYNNE:

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

tel: 572 338 308
NAPRAWA KOSIAREK

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

Matematyka, chemia - szkoła podstawowa, 
liceum, technikum. Przygotowanie do matury, 
bieżąca pomoc, zaliczenia, poprawki, Doktor PW. 
Piastów i okolice. U mnie w domu lub z dojazdem - 
Piastów, Pruszków,Ursus i okolice. 

Cena: 70-90 zł za 60 minut. Tel.  660 167 295
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ogłoszenia
reklama

ogoszenie własne wydawcy

reklama

CENNIK REKLAM 
DOSTĘPNY NA STRONIE PROJEKT GRAFICZNY 

GRATISczaspiastowa.pl

% rabatu
NA PUBLIKACJĘ REKLAMY 
W CZASIE PIASTOWA

Z TYM WYDANIEM GAZETY:
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reklama@czaspiastowa.pl
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Barbara Lipieta

 Kwiaty mogą być białe, różo-
we, niebieskie, limonkowe i wielo-
barwne. W przypadku niektórych 
odmian, kwiaty hortensji zmieniają 
barwę wraz z przekwitaniem. Te 
o białym kolorze stają się różowe, 
a  limonkowe bieleją. Okres kwit-
nienia trwa od czerwca do wrze-
śnia. Kwiatostany w tym czasie są 
soczyście wybarwione i wyglądają 
najpiękniej. Pozostawione na rośli-
nie zasychają i stają się przepiękną 

ozdobą zimowego ogrodu, zwłasz-
cza gdy przybiorą śniegowe czapy. 
Opieka nad hortensjami sprawia 
wiele radości, gdyż roślina od-
wdzięcza się licznymi i dorodnymi 
kwiatami. Nie wszystkie hortensje 
wymagają takiej samej pielęgnacji. 
Niektóre odmiany są mało kłopotli-
we inne zaś delikatne i nieco kapry-
śne. Wszystkie hortensje bardzo 
lubią półcień. Wspaniałe czują się 
na stanowiskach lekko ocienionych 

przez rośliny, które zrzucają liście 
na zimę. Zwykle osiągają wysokość 
od 1 do 2 metrów. Hydrangea, bo 
tak brzmi nazwa hortensji w języku 
łacińskim, oznacza wodny krzew. 
To wskazuje nam, że odpowiednia 
ilość wody jest niezbędna do pra-
widłowego rozwoju rośliny. 
 Najpopularniejsze hortensje, 
które możemy podziwiać w na-
szych ogródkach to hortensje: 
ogrodowa, bukietowa, dębolistna, 
krzewiasta i pnąca. 
 Zacznę od hortensji ogrodowej 
(Hydrangea macrophylla). Jej kwia-
tostany o średnicy 20 centymetrów 
mają pokrój kulisty lub koronko-
wy. Jest hortensją o większych 
wymaganiach i często przemarza. 
Dlatego wybieramy dla niej osło-
nięte miejsca lub osłaniamy przed 
mrozem i wysuszającym wiatrem. 
Jeśli uda nam się odpowiednio za-
bezpieczyć zawiązki pąków przed 
uszkodzeniem, latem rozwiną się 
kwiaty w przepięknych, bajkowych 
kolorach różu, fioletu i niebieskie-
go.
 Hortensja bukietowa (Hydran-
gea paniculata) jest jedną z naj-
mniej wymagających hortensji. Jej 
kwiaty mają niesamowity, stożko-
wy kształt. Przepiękne, ogromne 

stożki rozrastają się do wysokość 
40 centymetrów. Jej uprawa nie 
jest trudna i sprawia wiele przyjem-
ności.
 Hortensja dębolistna (Hydran-
gea quercifolia) jest również mało 
wymagającą rośliną o pięknych, 
wiechowatych kwiatostanach. Jej 
liście przypominają liście dębu 
i  u  jako jedynej przedstawicielki 
rodziny hortensjowatych, przebar-
wiają się na piękny czerwono-fiole-
towy kolor.
 Hortensja krzewiasta (Hydran-
gea arborescens) to łatwy w upra-
wie gatunek o kulistych kwiatach.
 Hortensja pnąca (Hydrangea 
anomala), jak sama nazwa wska-
zuje, jest pnączem. Jej koronkowo-
-wiechowate kwiatostany o śred-
nicy 20 centymetrów prezentują 
się pięknie na tle zielonych liści. 
Trzeba dodać, że nie wymaga od 
nas szczególnego zainteresowania. 
Wspina się po zacienionych ścia-
nach do kilku metrów. Nie potrze-
buje przycinania i może być rośliną 
okrywową. Jej kwiaty na początku 
kwitnienia wydzielają subtelny, 
przyjemny zapach, na który wycze-
kuję od wiosny.
 Hortensje to krzewy kwasolub-
ne. Co ciekawe, u hortensji ogro-
dowej, kwaśny odczyn ma wpływ 
na kolor kwiatów. Im bardziej kwa-
śna gleba, tym bardziej niebieskie 
kwiaty. Często bywa, że po wsadze-
niu hortensji z niebieskimi kwiata-
mi, dość szybko kwiaty tracą nie-
bieski kolor i stają się różowe. To 
są symptomy wskazujące, że gleba 
nie jest wystarczająco zakwaszona.
 Wszystkie hortensje preferu-
ją ziemię o odczynie pH między 
4 a 5,5. Jeśli ziemia ma inny odczyn, 
wyższy od podanego, rośliny nie 
potrafią przyswajać znajdujących 
się w niej składników pokarmo-
wych. Narażamy je na głodówkę, 
której pierwszym objawem jest 
przedwczesne przebarwienie liści 
na żółto. Mimo nawożenia, rośli-
ny słabo rosną i kwiatostany są 
skromne.
 Oprócz kwaśnego odczynu, 
ziemia powinna być żyzna, z dużą 
zawartością próchnicy. W tak przy-
gotowanej ziemi, posadzone krze-
wy pięknie się rozrastają, kwitną 
obficie, a kwiaty są zadziwiająco 
duże. Jeśli chcemy się upewnić jaki 
odczyn ma nasze podłoże, posłu-
gujemy się specjalnym zestawem 
do badania pH gleby. Można go na-
być w sklepach ogrodniczych i jest 
on banalnie prosty w obsłudze. 
Odrobinę ziemi mieszamy z  małą 
ilością wody destylowanej, która 
zazwyczaj jest w komplecie. Do 
owego roztworu wkładamy pasek 
wskaźnikowy i już po 30 sekundach 
mamy wynik. Pasek zmienia kolor 

i wystarczy jego barwę porów-
nać ze skalą pH, jaka znajduje się 
w zestawie. Gdyby odczyn gleby 
okazał się nieodpowiedni, łatwo 
go obniżyć przy pomocy gotowych 
preparatów. Można również użyć 
przekompostowanych, sosno-
wych igieł i szyszek. Po przekopa-
niu z  ziemią ogrodową, obniżą jej 
odczyn. Przekompostowana kora 
iglasta ma odczyn kwaśny około 
pH 4. Gdy już posadzimy rośliny 
to niezbędne będzie ściółkowanie. 
Tutaj znowu sprawdzą się najlepiej 
kora nieodkwaszona, zrębki i wióry 
iglaste. Dzięki ściółce woda szybko 
nie odparuje spod korzeni, ale rów-
nież będzie miała wpływ na utrzy-
manie jej niskiego pH. Wszystko to 
dzięki próchnicy, która powstaje 
w wyniku jej rozkładu. Inną zaletą 
ściółkowania jest ochrona korzeni 
hortensji przed dużymi wahania-
mi temperatury, zarówno w czasie 
mrozów, jak i upałów. 

Właśnie teraz przypada okres kwitnienia hortensji. Krzewy te przyciągają uwagę 
pokaźnymi kwiatostanami, które dostojnie kołyszą się na delikatnych łodygach. 
Kwiatostany mają kształt stożków, wiech i kul. 
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Pompatyczne hortensje

 Teraz kilka zdań o cięciu hor-
tensji. Zasady są proste. Większość 
hortensji kwitnie na pędach jed-
norocznych, tych najmłodszych. 
Spokojnie możemy je ciąć wiosną, 
zostawiając po skróceniu te najbar-
dziej dorodne pędy. Należy jednak 
uważać aby nie uszkodzić pąków.
Hortensja ogrodowa pąki kwiato-
we zawiązuje latem poprzedniego 
roku. Dlatego też cięcie pędów wio-
sną jest błędem. Wiosną na tej hor-
tensji przeprowadzamy tylko cięcie 
przemarzniętych i uszkodzonych 
pędów. Podobnie postępujemy 
z  odmianą dębolistną. Hortensja 
dębolistna zawiązuje pąki kwiato-
we również poprzedniego roku. 
Tak jak u jej siostry, hortensji ogro-
dowej, wykonujemy tylko cięcie 
sanitarne.
 Hodowla hortensji nie jest 
skomplikowana. Kluczem do jej 
serca jest klasyfikacja. Gdy zapa-
miętamy, który gatunek uprawia-
my, doznań estetycznych, których 
nam dostarczą, nie będzie końca.
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