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w numerze

Już w sobotę 5 czerwca na sta-
dionie MOSiR odbędzie się wielki 
piknik z okazji Dnia Dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bo-
haterów Powstania Warszaw-
skiego tradycyjnie już, bo od kilku 
lat, jest organizatorem gier miej-
skich w Piastowie.

Napar z bluszczyka kurdybanka 
reguluje przemianę materii, przy-
spiesza usuwanie z organizmu 
zbędnych jej produktów. 

Kończy się cudowny spektakl ob-
fitujący w jaskrawe kolory i osza-
łamiające zapachy pierwszych 
wiosennych, bardzo ważnych dla 
naszego dobrego samopoczucia, 
roślin. 

Dzień Dziecka w Piastowie

Historia Piastowa 
w wydaniu plenerowym

Piastów okiem zielarki

Usprawiedliwiona 
nieobecność w pracy 
może nie uchronić przed 
zwolnieniem

Ratujmy cebule 
kwiatowe

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

Czytaj - str. 2

Szczegółowy program - str. 7

Czytaj - str. 6

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 9

czynku stworzoną w Piastowie, 
po imponującej rozmiarem, in-
westycji przy willi Millera. Tam, 
w parku na ponad hektarze 
powierzchni, historia harmonij-
nie splata się z teraźniejszością. 
Przechadzając się ścieżkami wy-
tyczonymi między starymi drze-
wami, pamiętającymi dawnych 
właścicieli tych ziem, podziwiać 
można wiele nowych nasadzeń. 
Zmęczony przechodzień bez 
problemu znajdzie tu miejsce 
siedzące, na jednej z wielu no-
wych, drewnianych ławek. Rodzi-
ców z dziećmi na pewno ucieszy 
duży plac zabaw. Na wszystkich 
czeka też ogromny teren zielo-
ny, zachęcający do zorganizo-
wania pikniku i, druga już w mie-
ście, lecznicza tężnia solankowa. 
Choć teren ten został formalnie 
otwarty już kilka miesięcy temu, 
wraz z przyjściem wiosny zyskał 
całkiem nowe, zielone oblicze.

towne drewniane szezlongi. 
Wszystko to w otoczeniu zieleni, 
nieopodal sławnej „górki” i na 
często uczęszczanym trakcie 
łączącym centralne instytucje, 
szkoły i stację PKP. Nowo zago-
spodarowany obszar, przynale-
żący do Parku Niepodległości, 
stanowi zwieńczenie planu re-
witalizacji przestrzeni zielonej 
w tym rejonie. 

Obiekt w Parku Niepodle-
głości jest kolejną strefą wypo-

Od maja piastowianie mogą 
korzystać z nowej strefy odpo-
czynku i rekreacji, stworzonej 
u  zbiegu ulic 11 listopada oraz 
Godebskiego. Obiekt ten od 
samego początku cieszy się 
ogromną popularnością zarów-
no wśród dzieci, jak i dorosłych. 
Młodszych mieszkańców przy-
ciąga nowoczesna konstrukcja 
placu zabaw, starsi doceniają 
elementy małej architektury – 
wygodne miejskie ławki i efek-

Nowe miejsca rekreacji

reklama

Do dyspozycji mieszkańców oddano nowy plac zabaw oraz rodzinną przestrzeń 
wypoczynkową w południowej części miasta. Wykończono również obiekt rekreacji 
w parku przy willi Millera.

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)
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fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

Można spotkać się z przeko-
naniem, że zatrudniony, który 
korzysta ze zwolnień nie może 
spodziewać się jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji ze 
strony pracodawcy, w tym np. 
otrzymania wypowiedzenia swo-
jego kontraktu. Innego zdania 
jest jednak Sąd Najwyższy. 

Agata Atamańczuk
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Prace konkursowe nadesła-
no ze wszystkich piastowskich 
przedszkoli. Celem konkursu 
było budzenie wśród dzieci mi-
łości i przywiązania do swojego 
miasta, a także kształtowanie 
poczucia własnej tożsamości 

Kolejny raz podczas Dni Pia-
stowa zabawa „Poznaj grając, 
graj poznając. Historia Piastowa 
w wydaniu plenerowym” cieszyła 
się zainteresowaniem młodych 
ludzi - uczniów piastowskich 
szkół - z Trójki i Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Adama Mickie-
wicza oraz społeczności blisko 
związanych z w/w instytucjami.

Siedemdziesięciolecie uzy-
skania praw miejskich zobowią-
zało organizatora  do nawiązania 
w temacie do najważniejszych 
wydarzeń zapisanych w histo-
rii naszego Miasta. W związku 
z  tym zdecydowano o organiza-
cji II edycji Gry. Mimo, że zapro-
szono do udziału wszystkie pia-
stowskie szkoły, to ostatecznie 
wystartowało tylko trzynaście 
reprezentacji w następujących 
kategoriach: szkoły (klasy siód-
me, ósme i  ponadpodstawowe), 

regionalnej. Prace konkursowe, 
ukazujące zdolności plastycz-
ne dzieci, zostały wystawione 
w Miejskiej Bibliotece przy liceum 
im. A. Mickiewicza w Piastowie 
oraz w trakcie obchodów święta 
naszego miasta. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim laureatom 
i uczestnikom konkursu.

rodzina.
Uczestnicy mieli w ośmiu 

punktach Piastowa zdobyć in-
formacje dotyczące przeszłości 
naszej okolicy, udzielić odpowie-
dzi, uzyskać wpis wolontariuszy 
i dostarczyć teczkę z kartą zadań 

w określonym czasie.
Jury obradowało w składzie:

- Pani Agnieszka Leja - dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Boha-
terów Powstania Warszawskiego
- Urszula Zaorska - nauczycielka 
w/w szkoły (SP3)
- Monika Szuplewska - nauczycielka 
w/w szkoły (SP3)
- Franciszek Malczewski - nauczy-
ciel Liceum Ogólnokształcącego 
z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
A. Mickiewicza
- Sebastian Malczewski - nauczyciel 
w/w szkoły (LO)

Ustalono następujące wyniki:

- w kategorii szkoły:
I miejsce zajęli: Paweł Domański 
i Stanisław Rama ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3
II miejsce przypadło Natalii Po-
lańskiej i Marcie Lewonowskiej 
z  Liceum Ogólnokształcącego im. 
A. Mickiewicza
III miejsce - natomiast- Janowi 
Przybyłowskiemu, Patrykowi Zawi-
ślakowi i Filipowi Piechocińskiemu 
ze SP3

- w kategorii rodzina:
I miejsce - Państwo Purcelewscy 
(Pani Sylwia z córkami- Zuzanną 
i Urszulą)
II miejsce - Państwo Dumałowie 
(Pan Sławomir z córką Zofią)
III miejsce - Państwo Majkowie 
(Pani Anna i Pan Rafał z córką Zu-
zanną)

Wszyscy uczestnicy Gry wy-
konywali zadania z najwyższą 
starannością. Serdeczne gratula-
cje należą się wszystkim!

Już teraz zapraszamy do 
udziału w kolejnej rywalizacji, być 
może - niebawem.

Z okazji jubileuszu 70-lecia naszego miasta nauczyciel-
ki z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piastowie zorgani-
zowały konkurs plastyczny pn. „Pocztówka z Piastowa”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego tradycyjnie już, bo od kilku lat, jest 
organizatorem gier miejskich w Piastowie.

Pocztówka z Piastowa

Historia Piastowa w wydaniu plenerowym
fot. Przedszkole Miejskie Nr 1

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Przedszkole Miejskie Nr 1fot. Przedszkole Miejskie Nr 1

fot. Przedszkole Miejskie Nr 1

fot. Przedszkole Miejskie Nr 1

Katarzyna Starczewska

źródło: UM w Piastowie
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W niedzielę 15 maja odbył się 
Bieg Monte Cassino na dystansie 
1944 m ze startem i metą na Sta-
dionie Miejskim. Poniżej przed-
stawiamy zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach.

Dziewczynki młodsze

1. Anastazja Kalisz
2. Julia Kowalska-Paszko
3. Anna Napiórkowska

Chłopcy młodsi

1. Maciej Rama
2. Borys Józefacki
3. Filip Murawski

Dziewczynki starsze

1. Hanna Błuś
2. Barbara Kruk
3. Natalia Jaworska

Chłopcy starsi

1. Maciej Wałdykowski
2. Cyryl Łuczyński
3. Tomasz Wroński

Kobiety OPEN

1. Anna Ślusarczyk
2. Małgorzata Rędzińska
3. Joanna Gardyna

Mężczyźni OPEN

1. Paweł Krochmal
2. Piotr Kleczewski
3. Arkadiusz Pajdosz

Szczegółowe informacje 
i wyniki na stronie organizatora: 

www.mosir.piastow.pl

Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych już prawie na półmetku.

Bieg Monte Cassino

reklama

fot. Anna Szatanowska

fot. Anna Szatanowska
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wywiad

Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Czy Piastów 
jest już „Zielonym miastem czy-
stej energii”?

Grzegorz Szuplewski: Jeszcze 
nie, ale jest na dobrej drodze, 
by takim miastem się stać. 
Wiele uczyniliśmy już w tym 
kierunku, co przynosi wymier-
ne efekty, jednak sporo wspól-
nej pracy mamy jeszcze przed 
sobą. Chciałbym raz jeszcze 
podziękować mieszkańcom 
Piastowa, którzy są właścicie-
lami nieruchomości i źródeł 
ciepła, za aktywne korzystanie 
z naszego miejskiego progra-
mu „Stop smog”. Przypomnę 
w  skrócie, że dzięki temu pro-
gramowi w sposób prosty każ-
dy, kto chce wymienić stary 
piec na paliwo stałe lub gazowy 
poprzednich generacji, może 
uzyskać korzystne dofinanso-
wanie z naszego miejskiego 
budżetu. Pod warunkiem, że 
zamiana przyniesie likwidację 
starego szkodliwego źródła 
ciepła na nowoczesne i czyste. 
W  ostatnim czasie rozszerzyli-
śmy możliwość dofinansowa-
nia także na instalację pompy 
ciepła i mam nadzieję, że w ten 
sposób nasz program stanie 
się jeszcze bardziej atrakcyjny. 
Warto przypomnieć, że kilka 
miesięcy temu Polski Alarm 
Smogowy, oceniając wysiłki 39 
gmin okalających Warszawę 
w zakresie likwidacji „kopciu-
chów”, sklasyfikował Piastów 
na pierwszym miejscu najefek-
tywniejszych w  tym zakresie. 
Jestem pewien, że utrzyma-
my pozycję lidera także w tym 
roku. Sprawa jest niezwykle 
ważna, bo dotyczy poprawy 
stanu powietrza w  mieście, 
a  więc naszego zdrowia. Przy 
okazji chciałbym przypomnieć 
właścicielom źródeł ciepła 
o  obowiązku złożenia infor-
macji o tym źródle do końca 
czerwca br. Oczywiście do-
tyczy to tylko tych osób lub 

podmiotów, które nie zrobiły 
tego dotąd, przede wszystkim 
podczas naszej ubiegłorocznej 
inwentaryzacji przeprowadzo-
nej dla potrzeb walki o czyste 
powietrze. Wymiana pieców to 
tylko jedno, choć bardzo istot-
ne działanie na drodze do „zie-
lonego miasta czystej energii”. 
Kolejne to: uzyskanie własnego 
źródła czystego ciepła dla na-
szego miasta, energooszczęd-
ność w przestrzeni publicznej 
- nowoczesne oświetlenie ulic 
i placów, rozwój instalacji OZE 
i analiza zużycia energii, rozwój 
terenów zielonych i retencja 
wód opadowych. Podwaliny 
koncepcyjne i projektowe zo-
stały już wykonane w ostatnich 
kilkunastu miesiącach, a teraz 
przyszedł czas na ich realizację. 
Mam tu na myśli wykonanie 
otworu geotermalnego, rozwój 
zielono-niebieskiej infrastruk-
tury, rozbudowa centrum za-
rządzania energią, wzmocnie-
nie roli Klastra „Czysta energia 
dla Piastowa” jako koordyna-
tora działań w  zakresie posza-
nowania energii. Na prawie 
wszystkie zaplanowane zada-
nia inwestycyjne, w tak szeroko 
zakrojonym zakresie, mamy już 
podpisane umowy o dofinan-
sowanie. To z pewnością bar-
dzo dobra sytuacja z punktu 
widzenia konieczności podjęcia 
działań pro-środowiskowych 
i  pro-klimatycznych przy ogra-
niczonych możliwościach wła-
snego budżetu miasta. W roku 
2022 wydarzy się z pewnością 
wiele dobrego w tym zakresie.

CP: Znamy już wstępne roz-
strzygnięcia kolejnego konkur-
su w ramach Polskiego Ładu. 
Czy tym razem Piastów jest be-
neficjentem?

GS: Tak możemy ocenić 
ogłoszone właśnie wyniki kon-
kursu. W tym postępowaniu 
złożyliśmy trzy projekty inwe-
stycyjne, o różnym ciężarze 

finansowym. Przygotowując je 
wyciągnęliśmy wnioski z ostat-
niego naboru, w którym nie 
dostaliśmy żadnego dofinan-
sowania. Tym razem wniosko-
waliśmy o środki na realizację 
budowy ul. Barcewicza i gene-
ralnego remontu ul. Ogińskie-
go, budowy Centrum Usług 
Publicznych z rewitalizacją bu-
dynku UM przy ul. 11 Listopada 
8 oraz budowy hali sportowej 
dla Szkoły Podstawowej nr 3. 
Wiem, że ten ostatni projekt 
o wartości oszacowanej na 
ponad 15 mln zł uzyskał ak-
ceptację i otrzymamy dofinan-
sowanie na jego realizację. 
To bardzo dobra wiadomość. 
Oczywiście na realizację obu 
pozostałych i innych ważnych 
inwestycji będziemy intensyw-
nie szukali dofinansowania 
w ramach kolejnego naboru do 
PŁ i innych programów. Jestem 
dobrej myśli, bo nieźle nam 
to wychodzi, jak widać z wielu 
przykładów.

 CP: Za nami Dni Piastowa, 
a już zaraz festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Wracamy do dobrej 
tradycji?

GS: Z pewnością tak. Wszy-
scy tego pragniemy. Dwa lata 
temu żadne z tych wydarzeń 
nie odbyło się z powodu pande-
mii. W ubiegłym roku udało się 
zorganizować festyn pod wy-
mowną nazwą „Znowu razem”, 
a w nietypowym wrześniowym 
terminie Dni Piastowa. Taka 
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była sytuacja - tylko w  czasie 
poluzowania obostrzeń co-
vidowych można było cokol-
wiek zaplanować. W tym roku 
jest już z tym znacznie lepiej. 
Po udanych Dniach Piastowa, 
bo tak chyba należy je ocenić, 
także pod względem pogody, 
która nas niestety nie rozpiesz-
cza, spodziewamy się atrakcyj-
nego festynu dla dzieci. On też 
będzie nieco inny niż dwa lata 

temu, także z powodu naszych 
gości, dzieci z Ukrainy, które za-
mieszkały w Piastowie ze swo-
imi opiekunami, uciekając przed 
wojną. Serdecznie zapraszamy 
je do udziału w tym wydarzeniu, 
które będzie też okazją do ich 
bliższego poznania. Wszystkim 
dzieciom życzę dobrej zabawy 
na festynie i oczywiście wszyst-
kiego najlepszego z okazji ich 
święta.
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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



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia

5www.czaspiastowa.pl

reklama

reklama

Zapraszamy mieszkańców 
Piastowa i okolic na spotkanie 
autorskie z Tanyą Valko. Pisarką, 
która w swoim dorobku ma teksty 
publikowane na łamach krakow-
skich gazet, książki o zdrowym 
odżywianiu oraz orientalną sagę, 
w której opisuje losy Doroty i jej có-
rek. To właśnie saga arabska pod-
biła serca wielu czytelników.

8 czerwca w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Piastowie 
przy 11 Listopada 2a o godz. 18:30 
odbędzie się spotkanie z Tanyą Val-
ko, która opowie o swojej karierze 
pisarskiej, co ją zainspirowało do 
pisania książek. Przybyli będą mo-
gli zakupić jej powieści oraz zrobić 
pamiątkowe zdjęcie i otrzymać au-
tograf.

Serdecznie zapraszamy.

ogłoszenie zamówione

Legendarny sklep rybny i restauracja -

ul. posag 7 panien 11 u7
WarszaWa ursus

JUŻ W URSUSIE!

najLepsze ryby 
i owoce morza w poLsce!

orkaursusFb/
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prawo

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy 
może nie uchronić przed zwolnieniem

W ocenie Sądu Najwyższe-
go, nieprzewidziane, długo-
trwałe i powtarzające się nie-
obecności w pracy mogą być 
uzasadnioną przyczyną wy-
powiedzenia umowy o pracę, 
chociażby były niezawinione 
przez podwładnego i formalnie 
usprawiedliwione. 

Ochrona przez 
wypowiedzeniem

Zgodnie z kodeksem pracy, 
pracodawca nie może wypo-
wiedzieć umowy o pracę w cza-
sie urlopu pracownika, a także 
w czasie innej usprawiedliwio-
nej nieobecności pracowni-
ka w pracy, jeżeli nie upłynął 
jeszcze okres uprawniający do 
rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia. Szef, co 
do zasady, nie może wypowie-

dzieć angażu podwładnemu, 
który przebywa na zwolnieniu. 
Nie oznacza to jednak, że pra-
cownik w tym przypadku może 
spać spokojnie. Z jednej strony, 
przepisy zezwalają na rozwiąza-
nie umowy bez wypowiedzenia 
w określonych przypadkach, 
np. jeżeli niezdolność pracow-
nika do pracy wskutek choroby 
trwa przez określony w przepi-
sach czas. Z drugiej strony – jak 
wskazuje Sąd Najwyższy - częste 
zwolnienia mogą uzasadnić wrę-
czenie pracownikowi wypowie-
dzenia. Oczywiście w momencie, 
w którym powróci on do pracy.

Częste zwolnienia 
dezorganizują pracę

Sąd Najwyższy wskazał w po-
stanowieniu z 19 stycznia 2021 
r. (I PSK 13/21), że długotrwała 

choroba pracownika może sta-
nowić usprawiedliwioną przy-
czynę wypowiedzenia umowy 
o pracę, gdyż zawsze prowadzi 
ona do niekorzystnych skut-
ków dla firmy. Podczas takiej 
nieobecności pracownika, jego 
obowiązki nie są wykonywane 
w ogóle albo są realizowane 
– w zastępstwie – przez inne 
osoby, co zawsze dezorgani-
zuje pracę. Nieprzewidziane, 
długotrwałe i powtarzające 
się nieobecności pracownika 
w  pracy, wymagające podej-
mowania przez pracodawcę 
działań natury organizacyjnej 
(np. wyznaczanie zastępstw), 
są zatem – w ocenie Sądu Naj-
wyższego – uzasadnioną przy-
czyną wypowiedzenia umowy 
o pracę, nawet jeżeli są one 
niezawinione przez podwład-
nego i formalnie przez niego 

usprawiedliwione. Co ważne, 
pogląd ten jest ugruntowany 
we wcześniejszym orzecznic-
twie Sądu Najwyższego. 

Nie można działać 
pochopnie 

Należy zgodzić się z poglą-
dem wyrażonym przez Sąd Naj-
wyższy w powyższym postano-
wieniu. Bez wątpienia, częste 
absencje podwładnego mogą 
powodować znaczne trudności 
po stronie firmy, w szczegól-
ności w kontekście organizacji 
pracy. Z drugiej strony, wydaje 
się, że zdarzają się przypad-
ki, gdy podwładny nie jest do 

końca rzetelny i np. nadużywa 
zwolnień, choć w rzeczywisto-
ści nie mu ku temu faktycznych 
podstaw. Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego może więc okazać 
się pomocne firmie, która chce 
rozstać się z pracownikiem, 
który przewlekle nie świadczy 
pracy. Trzeba jednak podkre-
ślić, że przed podjęciem decyzji 
kadrowej szef musi ocenić kon-
kretny przypadek indywidual-
nie, uwzględniając wszystkie 
okoliczności danej sprawy.

Nieprzewidziana nieobecność w pracy nie jest czymś nadzwyczajnym. 
Szczególnie, jeżeli jest usprawiedliwiona. Zdarza się jednak, że niektórzy 
pracownicy bardzo często przebywają na tak zwanych L4. Można spotkać 
się z przekonaniem, że zatrudniony, który korzysta ze zwolnień nie może 
spodziewać się jakichkolwiek negatywnych konsekwencji ze strony 
pracodawcy, w tym np. otrzymania wypowiedzenia swojego kontraktu. 
Innego zdania jest jednak Sąd Najwyższy. 
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 4 czerwca 1992 roku upadł rząd 
Premiera Jana Olszewskiego. Bez-
pośrednią przyczyną tego wyda-
rzenia była informacja przekazana 
Sejmowi RP przez ministra spraw 
wewnętrznych Antoniego Maciere-
wicza, dotycząca zasobu archiwal-
nego MSW. Zobligowany tzw. „lu-
stracyjną” uchwałą Sejmu, minister 
Macierewicz przekazał tego dnia 
listę wysoko postawionych w III RP 
osób podejrzanych o współpracę 
z  komunistycznymi służbami bez-
pieczeństwa. Po burzliwej debacie, 
w późnych godzinach nocnych po-
słowie odwołali rząd powołany zale-
dwie pół roku wcześniej, po pierw-
szych w pełni wolnych wyborach 
parlamentarnych po upadku PRL. 
W dramatycznym przemówieniu 
sejmowym, 4 czerwca 1992 roku, 
premier Jan Olszewski postawił 
przejmujące pytanie: Czyja ma być 
Polska? Pytanie aktualne także dziś, 
po trzydziestu latach. 

Trzydzieści lat 
temu…

fot. Jacek Dominski / REPORTER / East News źródło: IPN
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 W książce pt. „Scenariusze polityczne – antykomunizm 
skuteczny” dr Andrzej Anusz, wówczas poseł Porozumie-
nia Centrum i aktywny uczestnik opisanych wydarzeń, 
tak je wspomina: „14 maja 1992 razem z posłami PC, Ka-
zimierzem Barczykiem, Przemysławem Hniedziewiczem, 
Pawłem Kotlarskim i Piotrem Wójcikiem, byłem na ponad-
dwugodzinnej rozmowie z prezydentem Wałęsą w Belwede-
rze. Apelowaliśmy wtedy do niego, aby nie walczył z rządem 
Olszewskiego. Prosiliśmy, aby pomógł w pozyskaniu PSL, 
z którym miał wtedy bardzo dobre kontakty (co potwierdziły 
późniejsze wydarzenia), do wejścia do zrekonstruowanego 
rządu. Prezydent zdawał się przyjmować nasze argumenty. 
Wydawało się, że jest jeszcze szansa porozumienia. Treść 
tej rozmowy przekazaliśmy premierowi, który kilka godzin 
później osobiście rozmawiał z Lechem Wałęsą na ten temat. 
Cały czas trwały ożywione konsultacje polityczne. 28 maja 
Sejm przyjął uchwałę lustracyjną.

30 maja premier Olszewski spotkał się z prezesem PSL  Waldema-
rem Pawlakiem. Szanse poszerzenia bazy politycznej rządu wyda-
wały się wzrastać. 4 czerwca minister spraw wewnętrznych Antoni 
Macierewicz wykonał uchwałę Sejmu w części dotyczącej członków 
rządu, Kancelarii Prezydenta, posłów i senatorów. Minister dostar-
czył Konwentowi Seniorów zasób archiwalny odnoszący się do osób, 
które były odnotowane w archiwum MSW jako tajni współpracowni-
cy. Na liście tej znaleźli się m.in. prezydent Lech Wałęsa, marszałek 
Sejmu Wiesław Chrzanowski i przewodniczący KPN Leszek Moczul-
ski. Wiadomość ta od razu rozeszła się wśród posłów i senatorów 
wzbudzając zainteresowanie i sensację. W kilka godzin później do 
Sejmu dotarła wiadomość, że za chwilę do parlamentu przyjedzie 
prezydent. Razem ze Sławomirem Dąbrowskim, sekretarzem Ze-
społu Doradców Premiera, wybiegliśmy z Sejmu i pojechaliśmy do 
Urzędu Rady Ministrów po premiera. W jego gabinecie oprócz niego 
byli Zdzisław Najder, szef Zespołu Doradców i minister Antoni Ma-
cierewicz. Powiedziałem, że premier powinien natychmiast pojechać 
do Sejmu, bo za chwilę będzie tam Lech Wałęsa i może być głosowa-
nie za odwołaniem rządu. Premier powiedział, że marszałek Chrza-
nowski poinformował go, że do głosowania za odwołaniem rządu 
może dojść najwcześniej jutro rano, ma więc jeszcze czas, aby przy-
gotować sobie przemówienie. Zapytałem, czy po tym jak marszałek 
Sejmu znalazł się na „liście Macierewicza” nie trzeba być bardziej 
ostrożnym. Pytanie pozostało bez odpowiedzi. Kiedy wsiadaliśmy 
pod Urzędem Rady Ministrów do samochodów, mijała nas właśnie 
jadąca Alejami Ujazdowskimi prezydencka kolumna, zdążająca 
z Belwederu. Prezydent i premier weszli do Sejmu prawie jednocze-
śnie. Za chwilę Jan Olszewski miał wygłosić najważniejsze przemó-
wienie polityczne w swoim życiu. Kilka godzin później przy poparciu 
Lecha Wałęsy rząd został odwołany.” 

(A. Anusz „Scenariusze polityczne – antykomunizm skuteczny”, Wydawnictwo IKAR Warszawa 1999, str. 214-215).

fot. Tomasz Wierzejski / Agencja Wyborcza

fot. PAP / CAF

fot. Erdei Katalin / Fortepan
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 Wiele lat później, 4 czerwca 2016 roku Jan Olszewski 
podczas rozmowy w radiu RMF powiedział: „Myślę o tym 
dniu 4 czerwca w dwóch perspektywach: Przed 4 czerw-
ca 1992 roku był 3 lata wcześniej 4 czerwca 1989 roku, 
który był rzeczywiście dniem ważnym. Kontraktowe wy-
bory uważałem za obelgę, ale nie doceniłem Polaków. 
Od początku uważałem, że siadamy do rozmów z ko-
munistami o wiele za wcześnie. Jeżeli 4 czerwca byłby 
świętem państwowym, to byłoby to święto straconych 
okazji dla całego narodu” Odnosząc się do toczącego 
się w roku 2016 sporu politycznego, były premier zwró-
cił uwagę na aktualność pytania z 4 czerwca roku 1992; 
„które ja wtedy sformułowałem w swoim wystąpieniu 
przed parlamentem, by uzmysłowić posłom, że głosują 
odpowiadając na jedno pytanie. Na pytanie czyja będzie 
Polska.’’ Niewiele zmieniło się od tamtej pory.
 Do przytoczonych wcześniej wspomnień dr Andrzeja 
Anusza należy dodać istotne uzupełnienie, które wpisuje 
się w dramaturgię wydarzeń poprzedzających obalenie 
rządu Jana Olszewskiego. Dziś, gdy tuż za naszą wschod-
nią granicą, na Ukrainie toczy się wojna obronna tego 
kraju napadniętego przez Rosję, to właśnie wydarzenie 
nabiera szczególnego znaczenia. Przypomniał je portal 
TV Republika 24 lutego br. w dniu rozpoczęcia agresji 
wojsk rosyjskich:
 „21 maja 1992 roku Lech Wałęsa wyjechał do Moskwy, 
aby podpisać traktat polsko-rosyjski. Ówczesny prezydent 
miał zgodzić się na szkodliwy załącznik, który pozwalał na 
zainstalowanie na terenie byłych baz sowieckich w Polsce 
spółek rosyjskich i agend rosyjskiego wywiadu. Dziś Wałęsa 
uważa, że brak obecności wojsk rosyjskich w Polsce to jego 
zasługa…” Traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpra-
cy z dnia 22 maja 1992 r. zawierał wiele załączników. Jeden 
z nich dotyczył losu terenów po bazach sowieckich na te-
rytorium Polski. Był to istotny problem w negocjacjach (…) 
W pierwotnej, parafowanej wersji tej umowy, przewidywa-
no powoływanie na terenie dawnych baz sowieckich spół-

ek polsko-rosyjskich. To wywołało protest części ministrów rządu 
Jana Olszewskiego, którzy stwierdzili, że takie spółki będą rosyj-
skim narzędziem do penetracji wywiadowczej. W polskiej misji 
dyplomatycznej pojawił się dwugłos. Postkomunistyczni dyplo-
maci twierdzili, że w przypadku braku realizacji rosyjskich żądań 
dojdzie do załamania wymiany handlowej z Rosją i pogłębienia 
recesji (…) Dopiero dzięki interwencji rządu Olszewskiego doszło 
do częściowej zmiany zapisów. Gdyby nie odważna postawa Jana 
Olszewskiego i jego podwładnych to nie doszłoby do rozluźnienia 
bliskich niegdyś związków gospodarczych z Rosją i dziś byliby-
śmy dużo bardziej zależni od jej oddziaływań. Artykuł przywołuje 
w  tym miejscu dość jednoznaczny komentarz historyczny: „Jest 
ścisły związek między wyjazdem Wałęsy do Moskwy a ideą odwo-
łania rządu. Po powrocie, 23 maja prezydent wysłał list do mar-
szałka Sejmu, w którym napisał, że wycofuje swoje poparcie dla 
rządu Olszewskiego” – wskazuje prof. Sławomir Cenckiewicz. 

(tvrepublika.pl/Walesa-blokowal-wyprowadzenie-wojsk-rosyjskich-Teraz-mowi-o-wielkim-sukcesie,136571.html)

fot: Gamdzyk / REPORTER

fot. PAP / C. Słomiński
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Była Polska przez czterdzieści parę lat własnością pewnej grupy. 
Własnością z dzierżawy, może nawet raczej, przez kogoś nadanej. 
Po tym myśmy w imię racji politycznych, zgodzili się na pewien 
stan przejściowy. Na kompromis, na to, że ta Polska jeszcze przez 
jakiś czas będzie nasza i nie całkiem nasza. I zdawało się, że ten 
czas się skończył, kiedy uzyskaliśmy władzę pochodzącą z praw-
dziwie demokratycznego wyboru. A dzisiaj widzę, że nie wszystko 
się skończyło, że jednak wiele jeszcze trwa i że to – czyja będzie 
Polska – to się dopiero musi rozstrzygnąć.

Premier Jan Olszewski w Sejmie RP
4 czerwca 1992 roku

fot: Kadry z filmu „Nocna zmiana” 

fot. PAP / YouTube

fot. Agencja Wyborcza

fot. Fratria
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Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

konsultacje i kursy zielarskie:
www.chwilaznatura.pl

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

Momentami Żbikówka płynie 
pod ziemią rurami. Ale czasa-
mi pojawia się na powierzchni 
i tam, gdzie nie została zamknięta 
w  betonie, można zbliżyć się do 
jej brzegów i wyobrazić sobie, 
jak wyglądała, kiedy jeszcze była 
rzeką. Niezabudowany skrawek 
ziemi przy ulicy Wrzosowej po-
zwala podejść do niej bliżej. Miej-
sce to jest pełne ziół. Szkoda, że 
ze względu na zanieczyszczenie 
powietrza w naszym mieście nie 
można ich tam zbierać. Ta pu-
sta działka przywołuje we mnie 
wspomnienia czasów, kiedy jako 
dziecko biegałam w Piastowie 
„na łąki”, aby zebrać zioła przy-
datne w domu. Bliskość Żbikówki 
pozwala na tym kawałku nieza-
betonowanej ziemi rozwijać się 
wielu roślinom, których w innych 
miejscach w Piastowie nie da się 
już zobaczyć. Dla miłośnika ziół to 
miejsce to prawdziwy raj, zwłasz-
cza wiosną.

Niebieskie dywaniki tworzy 
tam bluszczyk kurdybanek. Pol-
ska nazwa botaniczna rośliny 
pochodzi od słowa „kurdyban”. 
Kurdybany były to popularne 
w  czasach renesansu, bogato 

zdobione skóry, którymi oprawia-
no księgi, ozdabiano meble, pa-
rawany, obuwie, ornaty. Wśród 
wytłaczanych na nich wzorów wy-
stępował często bluszczyk, który 
właśnie z tego powodu zaczął być 
nazywany kurdybankiem. Roślin-
ka ta przez wielu uważana jest za 
uporczywy chwast i bezlitośnie 
tępiona herbicydami. Tymcza-
sem to prawdziwy skarb. 

Bluszczyk kurdybanek zwięk-
sza mleczność krów i jest rośliną 
miododajną. Dawniej stosowano 
go jako przyprawę do zupy, ma 

bowiem przyjemny, korzenny 
smak. W dawnej Anglii używano 
tej rośliny do aromatyzowania 
i  klarowania piwa. Olejek ete-
ryczny odpowiedzialny za aro-
mat roślinki dobrze rozpuszcza 

się w tłuszczu. Warto więc zrobić 
smakowe masło, dodając do roz-
puszczonego masła klarowanego 
posiekany kurdybanek. Będzie 
ono świetnym „smarowidłem” na 
kanapki i dodatkiem do zupy, ka-
szy czy innego dania już na tale-

Nie sądzę, aby ktokolwiek myślał o Piastowie jako o mieście leżącym nad rzeką. 
A jednak tak jest. Rzeka Żbikówka, stanowiąca północną granicę miasta, zatraciła 
jednak już niestety charakter rzeki i jest ciekiem wodnym nazywanym Kanałem 
Konotopy. Wpadają do niej strugi i rowy melioracyjne Ożarowa, kanalizacja burzowa 
Ursusa, Piastowa i Żbikowa. 

Piastów okiem zielarki

fo
t. 

M
ał

go
rz

at
a 

Ad
am

ia
k-

Za
bł

oc
ka

fo
t. 

M
ał

go
rz

at
a 

Ad
am

ia
k-

Za
bł

oc
ka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka
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rzu. Pomysłów na wykorzystanie 
w kuchni tej delikatnej roślinki 
jest wiele. Można zanurzyć ją na 
kilka dni w oliwie z oliwek, po-
tem oliwę przefiltrować i używać 
jej do sałatek. Można dodawać 
bluszczyk kurdybanek do śmie-
tanowego sosu do mięsa lub 
makaronu, a także do omletów. 
Kurdybanek pasuje też do sa-
łatki z pomidorów i sera. Pierogi 
kościeleckie z kurdybankiem, po-
chodzące z Kościelca nieopodal 
Krakowa, zostały wpisane na listę 
produktów tradycyjnych i mają 
nawet swoją legendę związaną ze 
świętym Jackiem. Miał on podob-
no pomóc modlitwą mieszkań-
com Kościelca, kiedy gradobicie 
zniszczyło ich plony. 

Bluszczyk kurdybanek jest też 
bohaterem innej legendy, która 
głosi, że zioło to przyczyniło się 
do zwycięstwa Sobieskiego pod 
Wiedniem. Król nakazał ponoć 
żołnierzom pić kurdybankowy 
napar, który ochronił ich przed 
rozprzestrzeniającą się dezynte-
rią. 

W tę historię nie trudno mi 
uwierzyć. Bluszczyk kurdybanek 
to cudowna roślina lecznicza. Na-
par z suszonego ziela kurdyban-
ka reguluje przemianę materii 
i przyspiesza usuwanie z orga-
nizmu zbędnych jej produktów. 
Usuwa także szkodliwe substan-
cje, które dostają się do naszego 
organizmu wraz z powietrzem, 
konserwantami żywności i leka-
mi. Ziółko oczyszcza i odtruwa 
wątrobę. Nic dziwnego, że już 
jeden przeżuty jego listek jest 
świetnym lekiem na „kaca”. 

Bluszczyk kurdybanek działa 
też moczopędnie, co przydaje się 
przy chorobach układu moczo-
wego. Pomaga też odksztuszać 
zalegającą drogi oddechowe wy-
dzielinę. Sprawdza się przy zapa-
leniu zatok i wspomaga leczenie 
zapalenia płuc.

Zioło pomaga przy niestraw-
ności i zaparciach. Wspomaga le-
czenie przewlekłych zmian skór-
nych. 

Ziele kurdybanka zbierane 
podczas kwitnienia należy su-
szyć w niskiej temperaturze (do 
40 stopni) i przechowywać szczel-
nie zamknięte w szklanym słoju. 
Najcenniejsze są rośliny rosnące 
w nasłonecznionych miejscach. 
Napar z łyżki suszonego ziela na 
szklankę wrzątku należy zaparzać 
krótko (do 15 minut) i pod przy-
kryciem, aby nie ulotnił się cenny 
olejek eteryczny. 

Nalewkę kurdybankową przy-
gotowujemy ze 100 g rozdrob-
nionego ziela, zalanego 1/2 litra 
alkoholu 60%. Po tygodniu na-
lewkę przecedzamy i możemy jej 
używać np. na trądzik. 

I pomyśleć, że w Piastowie 
rośnie sobie jak gdyby nigdy nic 
bluszczyk kurdybanek. Wspa-
niałe lecznicze ziółko, bohater 
legend i kulinarny przysmak. Nie-
stety obawiam się, że już niedłu-
go zniknie pod betonową kostką 
wraz z towarzyszącymi mu inny-
mi ziołami. 

Kupiłabym chętnie ten skra-
wek ziemi i zachowałabym go 
dla przyszłych pokoleń jako żywy 
„ziołowy skansen”. Ale przy takich 
cenach ziemi w Piastowie mogę 
tylko o tym pomarzyć. Jak zwykle. 
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 Od pierwszych dni nowego 
roku pojawiają się na półkach 
sklepowych, w postaci małych 
przebudzonych pąków kwia-
towych. Zabieramy je z wielką 
przyjemnością i radością do 
naszych domów. Starannie 
dobieramy miejsce, aby cie-
szyły nasze oczy i było je widać 
z najdalszego zakątka nasze-
go mieszkania. Uśmiechamy 
się mając świadomość, że to 
pierwsze rośliny zwiastujące 
wiosnę.
 Niezwykłe błękity, grana-
ty, głębokie róże, energetycz-
ne czerwienie i ciepłe żółcie 
to odcienie dobrze znanych 
nam zwiastunów wiosny. Hia-
cynty, szafirki, krokusy, żon-
kile, tulipany zaprezentowały 
swój urok, a teraz przechodzą 
w stan spoczynku. Zdarza się, 
że nagromadzonych doniczek 
z wyżej wymienionymi cebula-
mi mamy sporo i nie wiemy co 
dalej. Bywa, że lądują w koszu, 
bo ziemia wyschła, a same ce-
bulki nie wyglądają najlepiej. 
To prawda, cebule po sezo-
nie są wyczerpane i wyglądają 
marnie, co nie powinno nas 
dziwić. Zimą kupujemy cebu-
le, które są specjalnie przygo-

towane przez producentów 
do wcześniejszego kwitnienia. 
Można powiedzieć żartobli-
wie, że kupujemy cebule na 
sterydach. Później zamyka-
my je w  naszych ciemnych, 
zimowych domach z tempe-
raturą jak w tropikach. Dlate-
go ich kwiaty zachwycają nas 
tak krótko, o wiele krócej, niż 
w normalnym cyklu. To ciepło 
pobudza cebule do kwitnienia, 
jednocześnie mocno skraca-
jąc jego okres. Cebule nie są 
jednorazowego użytku i warto 
o nie zawalczyć w kolejnych 
sezonach. Musimy mieć na 
uwadze, że „pędzona” cebula, 
bo o takich mowa, jest bardzo 
osłabiona i potrzebuje czasu 
na regenerację. Bywa, że nie 
zakwitnie w następnym roku 
lub zrobi to bardzo mizernie. 
Jeśli damy jej szansę i odpo-
wiednio się nią zaopiekujemy, 
to zakwitnie kolejnej wiosny. 
Jak wszystko, tak i cebule za-
sługują na drugą szansę. Jeśli 
nie chcemy podjąć wyzwania, 
zawsze możemy je oddać są-
siadowi lub znajomym, którzy 
z przyjemnością się o nie za-
troszczą. 
 Najważniejszym jest, aby po 

przekwitnięciu usunąć kwiato-
stany. Liście i pędy zostawia-
my, będą ją odżywiały. Dobrze 
jest przenieść nieatrakcyjne 
już kompozycje w chłodne 
i jasne miejsce. Balkon lub ta-
ras będzie świetnym rozwią-
zaniem. Podlewamy w miarę 
potrzeby, aż do zżółknięcia 
liści. Proces zamierania nad-
ziemnych części powinien być 

naturalny, a nie spowodowany 
brakiem wody. Jest to bardzo 
ważne dla kondycji rośliny, po-
nieważ właśnie w tym czasie 
cebule gromadzą substancje 
zapasowe, które wykorzystają 
w następnym roku. Zbyt wcze-
śnie zasuszone rośliny mają 
mniejsze cebule, a to oznacza 
słabszy wzrost i mniej okazały 
kwiat.
 Gdy liście są suche, wyciąga-
my cebule z doniczki, oczysz-
czamy resztki starej, wyczer-
panej ziemi i przechowujemy 
do jesieni. Do przechowania 
możemy wykorzystać papie-
rowe torebki lub tekturowe 
pudełka. Warto opisać zawar-
tość, bo po kilku miesiącach 
będziemy zachodzić w głowę, 
co to za cebule i jakich kolo-
rów.
 Właściciele ogrodów, przy 
sprzyjających warunkach po-
godowych, mogą drobne ce-
bule szafirów, krokusów, ce-
bulic posadzić do gruntu na 
docelowe miejsce. Natomiast 
większe cebule hiacyntów, 

Kończy się cudowny spektakl obfitujący w jaskrawe kolory 
i oszałamiające zapachy pierwszych wiosennych, bardzo ważnych dla 
naszego dobrego samopoczucia, roślin. 
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Misja, ratujmy cebule kwiatowe

tulipanów, lepiej przechować 
w  chłodnym pomieszczeniu 
lub zacienionym zakątku ogro-
du i posadzić we wrześniu.
 Cebule przygotowane do 
wcześniejszego kwitnienia nie 
nadają się do ponownego wy-
sadzenia do doniczek na wcze-
śniejsze kwitnienie. Cebula nie 
wyda z siebie pełnowarto-
ściowego kwiatu, który by nas 
zadowolił. Jednak zasadzona 
do gruntu jesienią ma szan-
se się zregenerować i rozro-
snąć. Właściciele balkonów też 
mogą zagospodarować swoje 
cebule. Wystarczy duży po-
jemnik, donica mrozoodporna 
ocieplona na przykład styro-
pianem, którą wypełnimy peł-
nowartościowym podłożem. 
Choć w ogrodzie większość 
roślin cebulowych może pozo-
stawać w tym samym miejscu 
przez kilka lat, to uprawiane 
w pojemnikach lepiej wykopy-
wać co roku. To dlatego, że są 
posadzone w niewielkiej ilości 
ziemi, z ograniczona ilością 
składników pokarmowych. 
Jeśli chcemy cieszyć się do-
rodnymi kwiatostanami, mu-
simy mieć dorodne cebule. Ta 
zależność jest oczywista – im 
większa cebula, tym piękniej-
szy kwiat. 
 Być może ten tekst przy-
pomni wam o schowanych 
w ciemnym kącie cebulach, 
które wołają o pomoc. Uratuj 
je. Jeśli nie posiadasz ogrodu, 
to dobrym miejscem na po-
sadzenie niechcianych, bądź 
zapomnianych cebul, będzie 
wspólna przestrzeń, z której 
korzystasz wraz z sąsiadami. 
Cebule na pewno się odwdzię-
czą pięknym kwiatem lub 
cudownym zapachem. Misja 
ratowania cebul odniesie suk-
ces.

Barbara Lipieta
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

reklama

Życie z osobą, która nadużywa alkoholu 
jest bardzo trudne. Czasami zbyt trudne, aby radzić sobie z nim tak, jakbyśmy tego chcieli. 

nieważ słychać wokół rady: zostaw 
go, przestań go kontrolować, wy-
prowadź się itp. Wszystkie te roz-
wiązania wydają się odległe, niedo-
rzeczne i jeszcze bardziej pogłębiają 
poczucie osamotnienia i bezrad-
ności. Dla nikogo nie jest obojęt-
na sytuacja, w  której doświadcza 
deprywacji potrzeb, dodatkowych 
obciążeń, ciągle na nowo wybucha-
jących konfliktów, realnych zagro-
żeń dla zdrowia i życia, frustracji 
i niejednokrotnie agresji i przemocy. 
Na domiar złego takie zdarzenia nie 
są sporadyczne, mają najczęściej 

charakter długotrwały i chronicz-
ny, przez co osłabiają mechanizmy 
radzenia sobie wypracowane przez 
bliskich osobom pijącym oraz przez 
całą rodzinę i  uniemożliwiają im 
wyjście z  trudnej sytuacji. Picie bli-
skiej osoby zmienia wszystko i wy-
maga jakiejś formy reakcji i przysto-
sowania się. 
 Próbując ratować się przed ne-
gatywnymi skutkami picia osób 
uzależnionych, ich bliscy decydują 
się na bardzo różne reakcje i za-
chowania. Nikt w takiej sytuacji nie 
pozostaje bezczynny. To normalny 
i  zdrowy odruch. Jednak u niektó-
rych członków rodzin częściej poja-
wia się i dominuje pytanie o to, jak 
pomóc bliskiej osobie z problemem 
alkoholowym, niż pytanie o  to, jak 
chronić siebie i dzieci przed skut-
kami jej uzależnienia. Dlatego też 
niektórzy decydują się na dwa ro-
dzaje reagowania: kontrolę i nado-

piekuńczość, które prowadzą do 
objęcia osoby uzależnionej „para-
solem ochronnym”. Kontrolowanie 
oraz angażowanie innych członków 
rodziny, w tym także dzieci, może 
przybierać różne formy: pilnowania 
osoby pijącej podczas wspólnych 
wyjść i uroczystości, aby nie piła 
wcale lub piła mało; sprawdzania, 
czy wróciła do domu pod wpływem 
alkoholu lub gdzie była; nakłaniania, 
aby jeśli już musi, piła w domu; kon-
trolowania jej środków finansowych 
i innych. Niestety wiele z tych reakcji 
przynosi jedynie krótkoterminowe 
efekty poprawy i nie ma wpływu 
na zaprzestanie picia przez osobę 
uzależnioną. Wzmaga to niejedno-
krotnie postawę koncentracji na 
rzeczach, często drobnych, które 
poddają się kontroli: dbałość o wy-
gląd, o dom, o dzieci – po to, aby 
zachować obraz stabilnej i dobrze 
funkcjonującej rodziny. Zachowania 
nadopiekuńcze polegają na stop-
niowym przejmowaniu obowiąz-
ków drugiej osoby z jednoczesnym 
chronieniem jej przed doświadcza-
niem szkód będących wynikiem 
picia. Należą do nich przykładowo: 
ukrywanie konsekwencji picia przed 
dziećmi, najbliższą rodziną, kolega-

mi z pracy, znajomymi; telefony do 
pracy, by usprawiedliwić nieobec-
ność męża/żony, tłumaczenie: „nie 
będzie chodził/a brudny/a, bo co 
powiedzą sąsiedzi”; „nie mogę mu/
jej nie dać jeść, bo to mój mąż/moja 
żona” i inne. 
 Wszystkie te zachowania mają 
niestety destrukcyjny wpływ na 
funkcjonowanie członków rodzi-
ny i osłabiają ich wzajemne emo-
cjonalne więzi lub budzą rodzaj 
chorobliwej zależności i poczucia 
odpowiedzialności za wszystko i za 
wszystkich. 
 Warto w takich sytuacjach zwró-
cić się do ludzi, którzy przeżywali 
podobne trudności. Wiele z tych 
osób uczestniczy w spotkaniach 
grup samopomocowych Al-Anon”. 
W Piastowie, spotkania tej grupy od-
bywają się w każdy czwartek o godz. 
18:00 w Domu Parafialnym przy ul. 
al. Krakowskiej 17 (wejście schoda-
mi metalowymi od ul. Powstańców 
Warszawy, I piętro). 
 Warto także rozważyć skorzysta-
nie w naszym mieście z bezpłatnej 
konsultacji specjalisty psychoterapii 
uzależnień (szczegóły na plakacie 
w lewym dolnym rogu strony). 
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„Życie z osobą, która nadużywa al-
koholu, jest bardzo trudne. Czasami 
zbyt trudne, aby radzić sobie z nim 
tak, jakbyśmy tego chcieli. W takich 
sytuacjach nic nie jest oczywiste 
i  nic nie jest proste. Nie jest oczy-
wiste, że np. mąż/żona odbierze po 
pracy dziecko z przedszkola, chociaż 
się do tego zobowiązał/a. Nie jest 
oczywiste, że wróci o zapowiadanej 
i uzgodnionej wcześniej porze. Nie 
jest oczywiste, że na wspólnej uro-
czystości rodzinnej nie przyniesie 
rodzinie wstydu swoim zachowa-
niem itp. A nie jest to proste, po-



Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamówionych reklam, ogłoszeń oraz artykułów 
sponsorowanych.

www.czaspiastowa.pl

redakcja@czaspiastowa.pl

reklama@czaspiastowa.pl

tel. 22 753 62 80

tel. 22 723 50 07

WYDAWCA / BIURO REDAKCJI: 
Creative Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 6, 
05-820 Piastów

KONTAKT: 

KONTAKT - OGŁOSZENIA / REKLAMY: 

RED. NACZELNY:  Artur Andruszaniec

REDAKTORZY: Małgorzata Adamiak-Zabłocka, Barbara Lipieta, 
Bartosz Nowicki, Zbigniew Stanecki, Agata Ziąbska

WSPÓŁPRACA: Agata Atamańczuk, Krzysztof Frelek

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

CZAS  SKONTAKTOWAĆ 
SIĘ Z NAMI!

CZAS

PIASTOWA

ISSN 2543-8336

reklama

12 www.czaspiastowa.pl MAJ, 2022 r  |  CZAS PIASTOWA

sport

 Oto wyniki ostatnich czte-
rech spotkań:

Piastovia-Sporting Grodzisk Mazowiecki 
6:0 – bramki:
Natalia Jaworska 2
Iwona Wiktor 1
Łucja Kołodziejczyk 1
Julia Kośniowska 1
Lena Olszewska 1

Błękitni Korytów-Piastovia 3:9 – bramki:
Iwona Wiktor 4
Łucja Kołodziejczyk 2
Julia Kowalska-Paszko 2
Róża Wysokińska 1

Błonianka Błonie-Piastovia 4:8 – bramki: 
Iwona Wiktor 3
Julia Kowalska-Paszko 2
Łucja Kołodziejczyk 2
Lena Olszewska 1

Piastovia-Żyrardowianka Żyrardów 5:1 
– bramki: 
Lena Olszewska 2
Natalia Jaworska 1
Róża Wysokińska 1
Julia Kowalska-Paszko 1

 Ponadto nasze dziewczyny 
rozegrały na zaproszenie Aka-
demii Piłkarskiej dziewcząt KS 
Ożarowianka, spotkanie towa-

rzyskie z piłkarkami z Ożarowa 
gromiąc rywalki 18:1.
 W miniony weekend pia-
stowianki zostały zaproszone 
na prestiżowy turniej drużyn 
mieszanych (chłopcy i dziew-
częta) Sokoliki Cup 2022, orga-
nizowany pod egidą grupy So-
kołów SA oraz Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej. W impre-
zie brało udział 16 zespołów. 
Wśród drużyn żeńskich nasze 
dziewczyny były najlepsze, 
drugie miejsce zajęła Ząbko-
via Ząbki. W gronie wszystkich 
uczestników nasze piłkarki za-
jęły ósmą lokatę, wyprzedza-
jąc m.in. chłopców z Varsovii 
czy warszawskiej Polonii.

Dobre wyniki naszej drużyny 
zaowocowały kolejnym powo-
łaniem na konsultacje do ka-
dry Mazowsza U-12 mieszkan-
ki naszego miasta i uczennicy 
SP nr 3, Róży Wysokińskiej.
 Dzięki pomocy prezesa 
ZAP Sznajder Batterien SA, 

pana Lecha Sznajdera, zarząd 
Piastovii planuje dla drużyny 
zakup nowego sprzętu spor-
towego oraz zorganizowanie 
w  przerwie letniej obozu tre-
ningowego.

Świetnie spisują się nasze młode piłkarki, 
podopieczne trenerów Adriana Gustow-
skiego i Mikołaja Dynerowicza, które po pię-
ciu kolejkach bez porażki przewodzą w lidze 
Orliczek Mazowieckiego Związku Piłki Noż-
nej.

Orliczki Piastovii bez porażki w lidze

fo
t. 

PK
S 

Pi
as

to
vi

a-
ZA

P 
Pi

as
tó

w

fot. PKS Piastovia-ZAP Piastów

Włodzimierz Golfert


