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Kiedy wróci kolej?

w numerze
95 lat OSP w Piastowie
Obchody z okazji 95 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.

fot. Artur Andruszaniec

Niewielkie szanse na to, by PKP dotrzymała pierwotnie
zapowiadanego terminu

W majowym wydaniu Czasu Piastowa opublikowaliśmy
wywiad z burmistrzem Piastowa, Grzegorzem Szuplewskim,
w którym m.in. wyrażona została wątpliwość odnośnie terminowego zakończenia prac
przy remoncie linii kolejowej
nr. 447.
– W trakcie prac nabrałem

nadziei, że może się uda, bo
prace nabrały odpowiedniej dynamiki. Niestety, ostatnio znacznie zwolniły i jestem już prawie
pewien, że założony termin nie
zostanie dotrzymany – oceniał
Grzegorz Szuplewski.
Remont trwa już od września 2017 r, a końca nie widać.
Piastowski odcinek tej trasy

to właściwie jeden wielki plac
budowy, rozkopany dworzec,
usunięte tory. Nie tylko burmistrz, ale chyba każdy z nas
od pewnego czasu zdążył zwątpić w to, że prace na kolei zostaną ukończone planowo,
czyli we wrześniu 2018 r. Zwróciliśmy się do rzecznika prasowego PKP z prośbą o komenreklama

Trzy pytania

fot. Czas Piastowa

tarz w tej sprawie.
– Trwają zaawansowane prace na linii między Grodziskiem
Mazowieckim a Warszawą. Przebudowywane są tory, perony,
sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Całość robót skupia się na tym, aby
przywrócić ruch pociągów zgodnie z zakładanym terminem. Całość modernizacji ma zakończyć
się w pierwszym kwartale przyszłego roku – zapewnił Karol
Jakubowski, z Zespołu Prasowego Polskich linii Kolejowych
S.A.
PKP wierzy w to, że w Piastowie do pociągów będziemy
mogli wsiadać już jesienią tego
roku. Należy tylko dobrze zrozumieć różnicę między przywróceniem ruchu pociągów, a
zakończeniem prac. Pociągi wrócą, ale wiele wskazuje na to, że
przez długi czas ich kursowanie
będzie związane ze sporymi
utrudnieniami i najprawdopodobniej – okresowym ruchem
wahadłowym.
A zatem na „normalne” podróżowanie tym środkiem lokomocji przyjdzie nam poczekać co najmniej do 2019 r.

Czytaj więcej - str. 2

Burmistrz Grzegorz Szuplewski
opowiada o wyprawce szkolnej,
sytuacji po ostatniej sesji Rady
Powiatu oraz... o Ojcu Mateuszu,
odwiedzającym nasze miasto.
Czytaj więcej - str. 3

Zaczęliśmy tańczyć
Za nami premierowy Międzyprzedszkolny Turniej Tańca.
Czytaj więcej - str. 5

Gdy w pracy gorąco
Zgodnie z przepisami szef musi
zapewnić w biurze odpowiednią
temperaturę.
Czytaj więcej - str. 9

Woda w naszej diecie
Podstawą zdrowego stylu życia
są prawidłowo zbilansowane
posiłki, w tym odpowiednia ilość
spożywanej wody.
Czytaj więcej - str. 10
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Wydarzyło się w Piastowie

mistrzostw dzieci i młodzieży w
ergometrach i wielu innych.
Wśród licznych przyjemności
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

3 czerwca na Stadion Miejski
w Piastowie przybyli tłumnie mali
piastowianie wraz z opiekunami, by wspólnie świętować Dzień
Dziecka. Wszyscy z radością korzystali z przygotowanych atrakcji – dmuchanych zjeżdżalni, toru
cartingowego, bramki zręcznościowej, basenu z piłkami, malowania buziek, szeregu konkursów
z nagrodami, pokazu wozu bojowego zorganizowanego przez OSP
Piastów, miasteczka harcerskiego,
wystawy pojazdów z Muzeum Motoryzacji i Techniki w Piastowie,

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Dzień dziecka na stadionie miejskim

fot. Urząd Miejski w Piastowie

22 czerwca podczas sesji Rady
Miejskiej w Piastowie w Liceum
Ogólnokształcącym w Piastowie
Burmistrz Miasta Grzegorz Szuplewski oraz Przewodnicząca Rady
Miejskiej Agata Korczak uroczyście
wręczyli laureatom stypendia naukowe w wysokości od 700 zł do
900 zł.

2 czerwca odbyła się uroczystość z okazji 95 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piastowie. Tradycyjnie obchody
rozpoczęto przemarszem pododdziału naszych Druhen i Druhów
oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w towarzystwie Orkiestry dętej z Kask na Mszę Świętą.
Mszę odprawiał Ksiądz Krzysztof
Gołębiewski, Kapelan strażaków
powiatu pruszkowskiego.
Po apelu i przeglądzie pododdziałów nastąpiło odegranie
Hymnu Rycerze Świętego Floriana,
w czasie którego została wciągnięta na maszt flaga Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczyposolitej Polskiej.
Zaproszonych gości przywitał
Prezes Zarządu OSP w Piastowie
wspólnie z Burmistrzem, Grzegorzem Szuplewskim.
W dalszej części uroczystości
zostali odznaczeni wyróżniający
się Druhny i Druhowie Naszej Jednostki. Na zakończenie Prezes Zarządu OSP dh. Tomasz Sadowski
podziękował i wręczył pamiątkowe tablice osobom, które wspiera-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

95 lat OSP w Piastowie

Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce

Dwudziestu uczniów piastowskich szkół odebrało nagrody pieniężne za doskonałe wyniki w nauce. Średnia ocen 6,0 lub bliska
tej średniej, wzorowa postawa,
wybitne osiągnięcia naukowe, ciekawe pasje oraz niesienie pomocy
innym to nieliczne z cech wyróżnionych uczniów.

Imprezę rozpoczął bieg przedszkolaka, w którym udział wzięło
ponad 180 Naszych Milusińskich.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowy
medal, dla najmłodszych podczas
trwania imprezy rozdawane były
paczki ze słodkościami. Watę cukrową i popcorn mógł zjeść każdy
uczestnik pikniku, bez ograniczeń.
Uwieńczeniem Dnia Dziecka
była dyskoteka prowadzona przez
profesjonalnego Dj-a.
Wszystkim dzieciom dziękujemy za wspaniałą zabawę i jeszcze
raz życzymy uśmiechu, radości,
słodyczy i udanych wakacji.
Do zobaczenia za rok!

ją działalność piastowskiej Straży
Pożarnej. Następnie głos zabierali
zaproszeni goście, a na zakończenie krótki koncert zagrała Orkiestra z Kask.

Dla mieszkańców na placu czekały upominki oraz wystawa wozów bojowych. Do wieczora przygrywał DJ.
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fot. Artur Andruszaniec

Trzy pytania do burmistrza

Czas Piastowa: Od 1 lipca rusza program wypłaty świadczeń
w ramach wyprawki szkolnej. Czy
jesteśmy przygotowani do realizacji programu?
Grzegorz Szuplewski: Tak,
oczywiście. Podobnie jak w przypadku realizacji programu 500+,
także teraz Dobry start (bo taką nazwę nosi nowy program rządowy)
objęty jest działaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piastowie. To gwarantuje pewną i kompetentną realizację tego
programu. Ośrodek jest przygotowany do przyjmowania wniosków
i zaprasza do ich składania. Warto
przypomnieć, że program Dobry
start zakłada wypłatę 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok
szkolny 2018/2019. To jedyne kryterium, bowiem dochód rodziny
nie ma tu znaczenia.
C.P.: Czy to prawda, że nasze
miasto odwiedził popularny bohater powszechnie lubianego polskiego serialu?

G.S.: Rzeczywiście, mieliśmy
miłą wizytę Ojca Mateusza i innych lubianych jego współpracowników. Była to, jeśli tak można
powiedzieć, wizyta robocza przy
okazji realizacji zdjęć do kolejnego odcinka serialu. Wprawdzie
Piastów nie ma pięknej starówki,
ale można w naszym mieście znaleźć ciekawe architektonicznie budynki, choćby te w okolicach ulic
Dworcowej i Godebskiego, które
przypadły do gustu realizatorom
filmu.
C.P.: Jak Pan ocenia sytuację
po ostatniej sesji Rady Powiatu
Pruszkowskiego?
G.S.: To nie jest dobra sytuacja.
Dla nikogo. Takie jest moje zdanie,
bo trudno ocenić inaczej wydarzenia, które doprowadziły do – najpierw – nieudzielenia przez Radę
absolutorium Staroście i Zarządowi, a potem – do odwołania Wicestarosty Krzysztofa Rymuzy, bardzo sprawnego, doświadczonego
i kompetentnego samorządowca.
W ten sposób został potraktowany

lider Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, której członkowie zasiadający w Radzie Powiatu i w Zarządzie wnoszą wysoką jakość
i odpowiedzialność za decyzje
ważne także dla nas, mieszkańców
Piastowa. To niewątpliwie smutny
czas dla samorządu naszego powiatu. Zważyć także należy, że od
początku tej kadencji w Zarządzie
Powiatu tylko dwie osoby pełnią
swoje funkcje przez cały czas i są
to właśnie członkowie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej:
Krzysztof Rymuza i Zdzisław Brzeziński. Pozostali członkowie zarządu reprezentujący PiS zmieniali się
– z różnych powodów. To też warto będzie wziąć pod uwagę w kontekście nadchodzących wyborów
samorządowych. Szukajmy osób
gwarantujących odpowiedzialność, kompetencję i przewidywalność, nie szukających wikłania się
w partyjne przepychanki. To ważne dla samorządności.

reklama

Urząd Miejski w Piastowie
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Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz rozbudowa dróg gminnych – ulic hetmana Stefana Żółkiewskiego, Michała Ogińskiego,
Stanisława Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie.
Na inwestycję będą składały
się: rozbudowa istniejących ulic
Żółkiewskiego i Ogińskiego (w tym
remont nawierzchni, budowa chodników, budowa zjazdów), budowa
nowych odcinków ulic Żółkiewskiego i Barcewicza (w tym budowa
nawierzchni, chodników, zjazdów),
budowa kanalizacji deszczowej,
budowa oświetlenia ulicznego (na
odcinkach budowanych ulic), przebudowa sieci (elektroenergetyczna,
gazowa), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów
Wolności i Ogińskiego/Barcewicza.
1. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.1. Drogowe elementy zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu dla ulicy S. Barcewicza
obejmuje:
• budowę jezdni ulicy o szerokości
7.0m,
• budowę chodników o szerokości
min. 2.0m ,
• budowę zjazdów indywidualnych,
• budowę odwodnienia ulicy w
zakresie wpustów, przykanalików,
kolektora,
• budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Bohaterów Wolności – Barcewicza/Ogińskiego,
• rozbudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi: ulicą Wieniawskiego,
• humusowanie oraz obsianie
trawą niezagospodarowanej części
pasa drogowego,
Szerokość pasa ruchu została
zwiększona z normatywnej szerokości przewidzianej dla dróg klasy L
(tj. 2,75m) do 3,50m ze względu na
przewidywaną strukturę rodzajową.
Szerokość ulicy w liniach rozgrani-

czających będzie wynosić 15m na
całym odcinku ulicy S. Barcewicza.
Projektowane zagospodarowanie terenu dla ulicy M. Ogińskiego
obejmuje:
• budowę jezdni ulicy o szerokości
7.0m,
• budowę chodników o szerokości
min. 2.0m ,
• budowę zjazdów indywidualnych,
• budowę odwodnienia ulicy w
zakresie wpustów, przykanalików,
kolektora,
• rozbudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi: ulicą Bohaterów
Wolności, ulicą ks. Skorupki, ul. gen.
Dąbrowskiego, ul. Żbikowską, ul. Sowińskiego,
• humusowanie oraz obsianie
trawą niezagospodarowanej części
pasa drogowego,
Szerokość pasa ruchu została
zwiększona z normatywnej szerokości przewidzianej dla dróg klasy L
(tj. 2,75m) do 3,50m ze względu na
przewidywaną strukturę rodzajową.
Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających przyjęto zgodnie ze stanem istniejącym, tj. w zakresie od
13 do 24m.
Projektowane zagospodarowanie terenu dla ulicy Żółkiewskiego
obejmuje:
• budowę jezdni ulicy o szerokości
od 6.0m do 7.0m,
• budowę chodników o szerokości
min. 2.0m ,
• budowę zjazdów indywidualnych,
• budowę odwodnienia ulicy w
zakresie wpustów, przykanalików,
kolektora,
• rozbudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi: ulicą Paderewskiego, ulicą Jana III Sobieskiego,
• humusowanie oraz obsianie
trawą niezagospodarowanej części
pasa drogowego,
Szerokość pasa ruchu została
zwiększona z normatywnej szerokości przewidzianej dla dróg klasy L (tj.
2,75m) do 3.00m i 3.50m ze względu

na przewidywaną strukturę rodzajową. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających będzie wynosić 12m,
z lokalnymi przewężeniami, spowodowanymi istniejącym zagospodarowaniem oraz infrastrukturą.

Ze względu na rozmiar inwestycji, tj.
długość objętej opracowaniem drogi większej niż 1km (długość ulicy
objętej opracowaniem wynosi 1,74
km) uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.2. Elementy sieci kanalizacji
deszczowej

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

W ramach Inwestycji wybudowane zostanie system odwodnienia,
który poprzez system wpustów,
nowe fragmenty kolektora kanalizacji deszczowej, odprowadzi wody
opadowe oraz roztopowe do istniejących odbiorników – istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Jana III Sobieskiego, Michała
Ogińskiego, Bohaterów Wolności
oraz Henryka Wieniawskiego. Szczegółowe informacje dotyczące sieci
kanalizacji deszczowej zawarte są w
projekcie architektoniczno-budowlanym branży sanitarnej – TOM III.

Obszar oddziaływania obiektu
mieści się w całości na działkach
przewidzianych jako istniejący lub
projektowany pas drogowy. Wpływ
obiektu na środowisko został rozpatrzony w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

1.3. Elementy sieci elektroenergetycznej
W ramach Inwestycji wybudowane zostaną elementy sieci elektroenergetycznej: stanowisko słupowe
linii nN 0,4kV w ulicy Bohaterów
Wolności. Wzdłuż nowych odcinków
ulic (Barcewicza oraz Żółkiewskiego)
powstanie oświetlenie drogowe.
Szczegółowe informacje dotyczące
sieci elektroenergetycznej zawarte
są w projekcie architektoniczno-budowlanym – TOM IV.
W ramach Inwestycji wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu ulic Bohaterów
Wolności – Ogińskiego / Barcewicza.
Szczegółowe informacje dotyczące
sieci elektroenergetycznej (zasilania
sygnalizacji świetlnej) zawarte są w
projekcie architektoniczno-budowlanym – TOM VII.
1.4. Elementy sieci gazowej
W ramach Inwestycji przebudowane zostaną elementy sieci gazowej: armatura wraz z odcinkiem
gazociągu w ulicy Ogińskiego. Szczegółowe informacje dotyczące sieci
gazowej zawarte są w projekcie architektoniczno-budowlanym – TOM
V.
2. Zestawienie powierzchni
W ramach projektowanego zagospodarowania terenu wyróżnia się
następujące typy projektowanych
powierzchni:
- jezdnia o powierzchni – 15049
m2,
- chodnik o powierzchni – 5070 m2
- zjazdy o powierzchni – 1242 m2,
- zieleń o powierzchni – 9625 m2.
3. Zagrożenia dla środowiska oraz
higieny i zdrowia
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników. Planowane
przedsięwzięcie jest zlokalizowane
poza granicami obszarów objętych
ochroną prawną na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

5. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Teren inwestycji (ciąg ulic S.
Żółkiewskiego – M. Ogińskiego – S.
Barcewicza) objęty jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Terenu,
przyjętego uchwałami:

• Uchwała Nr VII/33/2003 Rady
Miasta Piastowa z dnia 11 lutego
2003r.
• Uchwała LXIV/317/2006 Rady
Miasta Piastowa z dnia 7 marca
2006r.
• Uchwała XXXIV/153/2008 Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 24
czerwca 2008r.
• Uchwała NR LXII/297/2010 Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lutego 2010r.

Spotkanie
z Mieszkańcami
w sprawie przedmiotu
konsultacji
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Piastowie:
05.07.18, godz. 18.00

Zapraszamy!
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Zaczęliśmy tańczyć

fot. Monika Szuplewska

stać. Dlaczego nie można zrobić
turnieju tańca w Piastowie? - zapytał ponad dwa lata temu p. Grzegorz Szuplewski, na podobnej
imprezie w Błoniu. Mamy dzieci,
mamy miejsce, mamy Pana Rafała. Robimy.

I Międzyprzedszkolny Turniej
Tańca pod patronatem Burmistrza
Piastowa poprowadziła Katarzyna Ankudowicz - aktorka znana z
seriali telewizyjnych, m.in. Blondynka, Bulionerzy, O mnie się nie

martw.
O muzykę zadbał zespół No i
Dobrze, a atrakcje przedszkolakom
zapewnił iluzjonista, wywodzący
się z Piastowa, absolwent Gimnazjum nr 1 - Pan Kacper Mysiorek.
Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności w tańcach standardowych, latynoamerkańskich i ludowych. Zatańczyły: polkę, poloneza, sambę, kujawiaka, trojaka,
cha-chę, walca angielskiego, twista
i krakowiaka.
Uczestnicy tanecznej rywalizacji zostali sowicie nagrodzeni
i obiektywnie ocenieni.
Wszyscy najmłodsi mieszkańcy
Piastowa zajęli pierwsze miejsce
w I Międzyprzedszkolnym Turnieju
Tańca Taniec to moja pasja.
- Mam nadzieję, że Turniej ten

fot. Monika Szuplewska

reklama

fot. Monika Szuplewska

Po raz pierwszy w Piastowie z inicjatywy popularnego
w piastowskich przedszkolach
nauczyciela tańca Rafała Tarnowskiego został zorganizowany
Międzyprzedszkolny Turniej Tańca
Taniec to moja pasja o Puchar Burmistrza Piastowa.
Impreza odbyła się 16 czerwca
w Szkole Podstawowej nr 5. Tylko w tej placówce na sali gimnastycznej jest parkiet, powierzchnia
polecana tancerzom. Należało to
wykorzystać zwłaszcza, że tańczyć
mieli najlepsi z najlepszych... nasze dzieci.
Krótko o współorganizatorze:
Rafał Tarnowski posiada międzynarodową najwyższą klasę taneczną w tańcach towarzyskich
standardowych oraz latynoamerykańskich.
Jest
dwukrotnym
Mistrzem Polski (1998 i 1999 r.)
w dziesięciu tańcach (standardowych i latynoamerykańskich) oraz
finalistą licznych turniejów. Jako
właściciel firmy Usługi Edukacyjne
Syrena, specjalizującej się w edukacji dzieci przedszkolnych, pracuje z dziećmi i młodzieżą (ma liczne
nagrody, zwycięstwa i wyróżnienia
na przeglądach tanecznych czy
turniejach w tej działalności)
Doświadczenie Pana Rafała
Tarnowskiego należało wykorzy-

dająca klasę taneczną A w standardzie i B w tańcach latynoamerykańskich, finalistka wielu
turniejów ogólnopolskich. Rozpoczęła zabawę z tańcem od 7 roku
życia i do tej pory ta zabawa trwa.
W 2008 r. zdobyła tytuł instruktora tańca sportowego. Od 10
lat prowadzi zajęcia taneczne dla
dzieci i dorosłych, przygotowuje
przedszkolaki do konkursów ogólnowarszawskich.
Przygotowuje
również, podobnie jak Pan Michał,
młode pary do pierwszego tańca
weselnego. Jest też nauczycielką
wychowania przedszkolnego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli Taniec dla przedszkolaków.
Kolejni jurorzy to: Urszula Nelken - dyrektor Centrum Usług
Oświatowych i Grzegorz Szuplewski - burmistrz miasta Piastowa.

fot. Monika Szuplewska

Pierwszy Międzyprzedszkolny Turniej Tańca

I tak na Pierwszy Międzyprzedszkolny Turniej Tańca w Piastowie stawiły się przedszkolaki z:
Przedszkola Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi,
Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr
2, Przedszkola Nr 3 i Przedszkola
Nr 4.
Wśród sędziów pojawili się :
Michał Paciorek - wielokrotny
zwycięzca turniejów tańca towarzyskiego, posiadający klasę A w
stylu latynoamerykańskim oraz
standardowym, instruktor tańca
sportowego, Fitness, Zumby, animator czasu wolnego. Pan Michał
prowadzi również zajęcia taneczne dla dzieci w przedszkolach i
szkołach oraz różnego rodzaju
kursy dla dorosłych, w tym przygotowuje pary narzeczonych do
pierwszego tańca weselnego, uczy
tańca towarzyskiego seniorów.
Anna Piętka - tancerka posia-

stanie się piastowską tradycją powiedział na zakończenie Grzegorz Szuplewski. Rodzice też chyba mają taką nadzieję, bo widać
było radość nie tylko na buziach
dzieci, ale i na twarzach bardzo
licznej dorosłej publiczności.
Partnerzy i sponsorzy:
Burmistrz Miasta Piastowa,
Grzegorz Szuplewski,
Dyrektor Centrum Usług Oświatowych,
Urszula Nelken,
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Wojciech Stanaszek,
Piastowiskie Archiwum Miejskie,
Daniel Dalecki,
Wydawca Ringier Axel Springer Polska,
Urszula Ceglińska,
Rock and Flowers,
Katarzyna Chudkiewicz

Monika Szuplewska
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Budżet
wykonany

fot. Shutterstock

Absolutorium dla Burmistrza Miasta
Piastowa za 2017 rok

22 czerwca 2018 r. Radni Piastowa na sesji jednogłośnie udzielili
Burmistrzowi Miasta Grzegorzowi
Szuplewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Piastowa
za 2017 rok. Wszyscy radni obecni
na piątkowym posiedzeniu byli ZA
udzieleniem absolutorium. To potwierdzenie dobrej realizacji budżetu gminy.
Wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium skierowała
do Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna, która dokonała analizy i oceny
wykonania budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.
Regionalna Izba Obrachunkowa także pozytywnie oceniła pracę
i wykonanie budżetu przez Bur-

mistrza Miasta Piastowa w 2017
roku.
Uchwalony na 2017 rok budżet
zakładał na początku dochody i
wydatki na poziomie ponad 87
mln zł. Po zmianach, do końca
roku 2017, plan dochodów został
zwiększony o prawie 11 mln, a
plan wydatków zwiększono o ponad 21,5 mln zł. Ustalono, że powstały deficyt pokryją przychody
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
oraz wolne środki. Znaczną pozycją po stronie wydatków stanowiły
wydatki na oświatę – to prawie 40
mln zł. Subwencja oświatowa stanowiła niecałe 18 mln. Na wydatki
inwestycyjne i majątkowe miasta
w 2017 r. przeznaczono niemal 20
mln zł – to o prawie 3 mln zł wiecej
niż w roku 2016.
Anna Lorens

reklama

reklama
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Gdy wybiła „Godzina W”
Na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego
wśród mieszkańców stolicy i okolicznych miejscowości panował nastrój oczekiwania na rozpoczęcie walk z Niemcami. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na froncie pod
Warszawą niosła nadzieję na rychły odwrót wojsk niemieckich, a więc dawała także realne szanse powodzenia powstania w stolicy. Walka o jej uwolnienie z rąk niemieckiego okupanta miała stać się najważniejszym wydarzeniem
planu „Burza” przyjętego przez dowództwo Armii Krajowej
i realizowanego już od kilku miesięcy na terenach wschodnich przedwojennej RP. Tak opisuje sytuację z końca lipca
1944 roku Zdzisław Zaborski, historyk i były żołnierz Obwodu „Obroża” AK VI Rejonu „Helenów”, obejmującego swoim
zasięgiem m.in. Piastów.
„VI Rejon o kryptonimie „Helenów” w 1944 roku liczył 2000
żołnierzy i oficerów, dobrze zorganizowanych i przeszkolonych
oraz 600 ludzi w pomocniczych służbach, takich jak Wojskowa
Służba Kobiet, Wojskowa Służba Ochrony Powstania i Kadra
Obywatelska. Żenująco nikłą była ilość broni, dysponowanej
przez rejon, której część, w tym broń ciężką, przekazano przed
samym powstaniem do Obwodu „Obroży” do Warszawy.
Zadaniem postawionym VI Rejonowi (kryptonim „Helenów”–
VII Obwód „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK) na wypadek
wybuchu powstania było opanowanie terenu miast: Pruszkowa, Piastowa, Ursusa i Raszyna oraz zamknięcie od północnego-zachodu dostępu do Stolicy przez opanowanie stacji
kolejowych i dróg kołowych. Przede wszystkim należało zdobyć radiostację we wsi Łazy przy szosie krakowskiej i zabezpieczyć ważniejsze obiekty przemysłowe. Już w marcu 1944
roku poszczególnym plutonom rozdzielono zadania bojowe
na godzinę „W”, godzinę wybuchu powstania i przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjne, jak zdobywać wyznaczone obiekty.
Z niecierpliwością oczekiwano rozwoju inwazji sprzymierzonych na Zachodzie. Zbliżanie się frontu sowieckiego do Warszawy i bezładna ucieczka Niemców zza Wisły wywołały pa-

nikę wśród miejscowych Niemców. Już 23 lipca zaczęła się
ich ucieczka z urzędów. We wtorek 25 lipca ogłoszono stan
czujności oddziałów Armii Krajowej – od tej chwili żołnierze
i poszczególne oddziały znajdowały się w stałym kontakcie
ze swoimi dowódcami.
Niespodziewanie w czwartek 27 lipca, na linii kolejowej
od Pruszkowa do Grodziska, rozpoczął się wyładunek dywizji spadochronowo-pancernej „Hermann Goering”. Czołgi
i samochody wypełniły place, parki i drogi naszego rejonu,
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otaczając je zasiekami i posterunkami z bronią maszynową.
Sytuacja wojskowa zmieniła się diametralnie, a zadania bojowe, postawione uprzednio oddziałom AK, stały się niewykonalne. W piątek 28 lipca zarządzono stan gotowości bojowej,
który miał trwać 48 godzin. Rozkaz wyznaczający godzinę „W”,
to jest rozpoczęcie walki w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00,
dotarł z Warszawy do rąk komendanta VI Rejonu o godzinie
15.00. Nie było żadnych możliwości zmobilizowania oddziałów
do walki przez dwie godziny. Postanowiono przesunąć uderzenie na godzinę 21.00. O tej godzinie Warszawa już walczyła, a w całym rejonie oddziały niemieckie zostały postawione
w stan alarmowy – wystawione zostały posterunki z czołgami
na ulicach, a liczne patrole wysłane do miasta. Nie było możliwości wykorzystania momentu zaskoczenia, tak ważnego dla
powodzenia akcji i zdobycia broni na nieprzyjacielu. Miasto
i osiedla zostały sparaliżowane, koncentracja oddziałów powstańczych utrudniona albo wręcz uniemożliwiona – broń
tylko częściowo i to z ogromnym narażeniem dotarła do oddziałów. Miejscem postoju komendanta ze sztabem, służbą
łączności i sanitarną miał być Pruszków – dzielnica Ostoja.
Obecność tak dużych sił niemieckich w Pruszkowie, Piastowie
i Ursusie związana była z instalacją stanowisk dowodzenia 9
armii niemieckiej gen. von Vormanna, o czym informuje dziennik wojenny tej jednostki 25 lipca 1944 r. „Armia uruchomiła
dziś nowe stanowisko w m. Pruszków-Piastów”.
Tę informację znaleźć można w przywoływanym już wielokrotnie cennym opracowaniu historycznym pt. „Trwaliśmy przy tobie, Warszawo”. Tu także możemy dowiedzieć
się w jak trudnej sytuacji znaleźli się żołnierze AK z Piastowa, Pruszkowa i Ursusa w obliczu silnej koncentracji wojsk
niemieckich na tym terenie, a także w pobliskich Pęcicach –
co miało wkrótce przynieść tragiczne skutki. Wg przytoczo-
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nych danych w samym Pruszkowie stacjonowało ponad 3 tys. żołnierzy Wehrmachtu, kilkadziesiąt czołgów,
pluton żandarmerii polowej, pluton „Rohrschutzu”, ok.
300 uzbrojonych kolejarzy i dodatkowa kompania piechoty. Ponadto: „na Ostoi były jednostki sztabowe w sile
plutonu, a dalej, w polu rozstawiono radiostację polową.
W pałacu w Pęcicach i we wsi stacjonowała zmotoryzowana kompania Wehrmachtu ze swym sztabem. Jednostki
niemieckie rozlokowane były na całym terenie Pruszkowa.
Zmotoryzowana piechota w sile batalionu zajmowała przy
ulicy lipowej budynek szkolny i pruszkowską cegielnię. Wywiad donosił o Wehrmachcie na pograniczu Ostoi z Komorowem oraz na tyłach willi „pod bocianem” i w parku Potu-

Helenów koło Pruszkowa, jesień 1944. Mężczyźni podczas przymusowej pracy kopania rowów przeciwczołgowych
(Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego)

Elektrownia w Pruszkowie 1944 r.
(Zdjęcie ze zbiorów PTK-n)

lickich. Na Żbikowie w parku wokół kościoła, zaparkowano
kolumnę samochodową. Wehrmacht zajmował szkoły.
Zajęto gimnazjum im. T.Zana, gdzie na dziedzińcu rozlokowano park samochodowy z obsługą techniczna. Niemcy stacjonowali w szkołach im. Piłsudskiego i Kościuszki,
w każdej z nich po kompanii piechoty. W Warsztatach kolejowych znajdował się oddział wartowniczy w sile kompanii, w ostatnim czasie wsparty nierozpoznanym oddziałem niemieckim. Nawet szpital psychiatryczny w Tworkach
Niemcy obsadzili załogą wojskową. Można powiedzieć, ze
Pruszków naszpikowany był różnego rodzaju jednostkami
niemieckimi.
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A jak wyglądała sytuacja w Piastowie? W tym samej książce znajdujemy taki jej opis: „Na terenie Piastowa w dniach
27-30 lipca ulokowała się Wschodnio-Pruska 19 Dywizja Pancerna, zajmując wolną przestrzeń w rejonie obecnych ulic Kasprowicza i Godebskiego, zabierając 4 domy dla sztabu dywizji. Dojścia zamknięto kozłami z drutu kolczastego. W okolicy
pozajmowano kwatery w gospodarstwach, na podwórzach
i ulicach stanęły czołgi i samochody pancerne. Jak oceniano,
był to co najmniej batalion czołgów (ok. 60 wozów pancernych) oraz samochodów wspomagających. We wschodniej
części Piastowa, wzdłuż obecnej ulicy Godebskiego na polach
Makowskiego i Sandomierskiego, urządzono lotnisko polowe,
na którym bazowały dwa samoloty obserwacyjno-łącznikowe
typu „Storch”. Obsługa lotniska i drużyna osłony ulokowała
się w zabudowaniach przy ulicy Królewskiej (rozpoznanie dowódcy 7 kompanii – relacja J. Sadowskiego z lipca 1970 r. Wg
tej relacji w sztabie urzędował niemiecki dowódca w stopniu
generała). Oczywiście Piastów miał również swoją 12-osobową placówkę żandarmerii polowej z siedzibą przy ul. Dworcowej 15, nad biurem Spółdzielni „Społem” oraz 3-osobowy
oddział dywizyjnego gestapo przy ul. Tetmajera 5. (Z. Zaborski,
W. Wrotniak, J. Cierliński, Z. Łosiewicz-Chmurowa „Trwaliśmy
przy tobie, Warszawo”, Pruszków 2008, str. 578-579).
Powstanie wybuchło w Warszawie 1 sierpnia o godz.
17.00. Już po rozpoczęciu walk w stolicy żołnierze Rejonu
Helenów zgodnie z rozkazami podejmowali próby koncentracji, praktycznie niewykonalne w opisanej sytuacji.
„Na terenie Pruszkowa, Piastowa i Ursusa gromadzili się żołnierze poszczególnych oddziałów na swych miejscach koncen-

Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej z IV Oddziału Ochota,
walczących w Powstaniu Warszawskim, poległych 2 sierpnia 1944
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Ekshumacja powstańców w 1946 r.

tracji oczekując na uzupełnienie broni i dalsze rozkazy.
Niektórzy z nich na własną rękę próbowali małymi grupkami przejść do lasów. W pobliskich Pęcicach nad ranem
toczyli swój tragiczny bój powstańcy z Ochoty ze zgrupowania ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały”, którzy idąc do lasu natknęli się na Niemców. W nierównej
walce zginęło 60 powstańców, 31 – wziętych do niewoli
– rozstrzelano. W ręce Niemców wpadli także i zostali rozstrzelani: łączniczka i czterech łączników z Piastowa.
W Ursusie kompania napotkała na swej drodze czołgi – były one rozstawione wzdłuż szosy warszawskiej. Nie
podejmując beznadziejnej walki, wycofali się, po czym
grupkami przedzierali się do lasu. W dniach 2 i 3 sierpnia
w Lasach Sękocińskich zameldowało się ponad 350 powstańców, którym udało się przedrzeć przez kordony niemieckie. (Z. Zaborski „Pruszków w Powstaniu Warszawskim”, Przegląd Pruszkowski Nr 1/2014, str. 27-32).
W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku w boju pod
Pęcicami i w Piastowie zginęło siedmioro żołnierzy 7
kompanii „Jowisz” AK.
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2 sierpnia 1944
Po kilkugodzinnej walce z Niemcami z Ochoty w kierunku
Lasów Sękocińskich wycofuje się zgrupowanie ppłka Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały”. Wcześnie rano pod Pęcicami
powstańcy natykają się na silne zgrupowanie niemieckie. W bitwie ginie 31 polskich żołnierzy, a 60 wziętych do niewoli, wśród
nich wielu rannych, Niemcy poddają torturom i rozstrzeliwują.
Najmłodszy miał 14 lat... Pod Pęcicami polegli także powstańcy
z Piastowa:
Hanna Mużecka „Walka”,
Antoni Bogdan Bednarczyk „Bogdaniec”,
Tadeusz Pietraszkiewicz „Soplica”,
Wiesław Andrzej Radke „Wiesiek”,
Janusz Rudnicki „Orzeł”,
Ryszard Sikorski „Rysiek”

4 sierpnia 1944
W potyczce z Niemcami na ulicy Warszawskiej ginie kapral
podchorąży Janusz Świerczewski „Rawicz”, dowódca drużyny
do zadań specjalnych 7 kompanii „Jowisz”. Towarzyszący mu
kolega z oddziału Andrzej Drapiński jest poważnie ranny.
Tak przedstawiały się te dramatyczne wydarzenia w relacji
Władysławy Krygier:
To było 4 sierpnia wczesnym,
słonecznym popołudniem.
Wracałam do naszego Ośrodka Zdrowia przy ul. Bohaterów Wolności 17 idąc ścieżką
przy murze Millera. Usłyszałam
gwałtowny zgrzyt hamulców
samochodu z gestapowcami,
który wcześniej jechał szosą
w stronę Warszawy. I strzały
z rozpylaczy... Niemcy z samochodu gwałtownie ostrzeliwali
domek po drugiej stronie szosy
na skos od domu Narożniaka.

Hanna Krystyna Mużecka, ps. „Walka”

Opanowana myślą, że po drugiej stronie szosy w Ośrodku są
zebrane nasze sanitariuszki, przeskoczyłam szosę i powiadomiłam je o wydarzeniach. Dziewczyny szybko ulotniły się przez
mieszkanie „Nadziei”, a my cichutko nasłuchiwałyśmy, czy już
Niemcy nie idą. Po jakichś 15 czy 20 minutach usłyszałyśmy
ciężkie uderzenie o drzwi. Był to Andrzej Drapiński, jakże zmieniony. Zdołał tylko wyszeptać „... tam Janusz...!”. Nie czekając na
na dalsze wyjaśnienie, zostawiłam rannego „Nadziei” i jakiejś
innej sanitariuszce, wyskoczyłam prosto na ścieżkę prowadzącą z Ośrodka na tyły tego domku. Zastałam mego wychowanka Janusza Świerczewskiego „Rawicza” leżącego już twarzą do
słońca, z rozpiętym pasem i pustą kaburą. Wzięłam go za rękę,
zobaczyłam na środku czoła trzy guzy po kulach. Wiedziałam,
że nie żyje...

Władysława Krygier, ps. „Walska”, „Ciocia”

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
reklama

ogłoszenie zamówione

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI
Kupię segment w Piastowie 60-90m²: Tel.512-773-257

OSOBISTE
Samotny mężczyzna, l. 33, pozna (również samotną) kobietę, l. 30-40. Kilka słów o mnie: inteligentny, dowcipny, niezależny. kontakt: randkapiastow@gmail.com

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

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

Studnie, tel. 601 231 836

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

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

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80
reklama
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Gdy w biurze gorąco
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fot. Shutterstock

Zgodnie z przepisami szef musi zapewnić w biurze odpowiednią
temperaturę. Jeżeli ta jest odpowiednio wysoka, podwładny ma
prawo do napojów chłodzących, a w ekstremalnych przypadkach
może nawet powstrzymać się od wykonywania pracy.

Piękna pogoda i wysokie temperatury za oknem to bardzo
dobra wiadomość dla osób planujących urlop. Pora letnia nie
jest jednak dobrym okresem dla
pracowników, szczególnie jeżeli w
miejscu pracy nie ma klimatyzacji,
a temperatury osiągają wysokie
wskaźniki. Warto więc zwrócić
uwagę, że pracownicy mają w tym
czasie dodatkowe prawa.
Odpowiednia temperatura

Zgodnie z przepisami BHP pracodawca ma obowiązek utrzymania w biurze temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej
pracy. Z przepisów wynika również obowiązek szefa zapewnienia
kadrze odpowiedniego zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń biurowych (np. poprzez zamontowanie
żaluzji lub rolet), czy też np. odpowiedniej wentylacji. Przepisy nie
określają jednak – poza wyjątkami
- żadnej górnej granicy dopuszczalnej temperatury, co w efekcie
może rodzić pewne wątpliwości.
Należy się zimny napój

Jeżeli temperatura w biurze

przekroczy 28 stopni, szef zobowiązany jest zapewnić zimne
napoje. Przepisy nie określają
przy tym rodzaju takich napojów.
Może to być więc zarówno woda,
jak i np. sok. Decyzja w tym zakresie leży po stronie szefa. Ważne
jest jednak, że jeżeli temperatura osiągnie określony poziom,
firma musi zapewnić dostęp do
zimnych napojów przez cały czas
pracy, a nie np. dwa, czy trzy razy
na dzień. Niedopuszczalna jest
również sytuacja, w której pracownicy sami zaopatrują się w
odpowiednie płyny, otrzymując
zwrot ich kosztów. Obowiązek ich
zapewnienia spoczywa bowiem
w pełni na pracodawcy.
Ekstremalne warunki

Jeżeli wskutek np. zbytniego
nasłonecznienia lub braku odpowiedniej wentylacji, temperatura
w biurze będzie na tyle wysoka,
że zacznie ona zagrażać zdrowiu
lub życiu pracownika, ten będzie
mógł powstrzymać się od wykonywania pracy. W takim przypadku musi on niezwłocznie zawiadomić przełożonego o tym fakcie.
Jeżeli takie działanie pracownika
będzie uzasadnione, firma nie
będzie mogła wyciągnąć w sto-

sunku do niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego
powodu. Podwładny zachowa
również prawo do wynagrodzenia za czas takiej nieobecności.
Warto zadbać o warunki

Co prawda z przepisów nie
wynika powyżej jakiej temperatury pracownik będzie mógł opuścić miejsce pracy (wyjątkiem są
np. pracownicy młodociani, dla
których limit został określony na
poziomie 30 stopni). Nie konkretyzują one również co to znaczy odpowiednia temperatura,
określając jedynie jej dolny dopuszczalny poziom. Pracodawca
zamiast zastanawiać się jednak,
czy pracownik słusznie uciekł z
upalnego biura, powinien raczej
zadbać o odpowiednie warunki
pracy. Może okazać się, że inwestycja np. w postaci instalacji
klimatyzacji w biurze szybko się
zwróci. Komfortowe warunki pracy mogą bowiem przyczynić się
do dużo lepszej efektywności i
jakości pracy załogi.

Piotr Andruszaniec
Prawnik, specjalista prawa pracy
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zdrowie

Woda w naszej diecie

żo otwartą, przechowywaną odpowiednio i nie dłużej niż 24 godziny
od otwarcia.
Jeśli korzystamy z wody kranowej, to zawsze należy ją przegotować. Woda ze stacji uzdatniania do naszego kranu płynie
czasem kilometrami rur, w których mogą tworzyć się zastoje
i narastać tzw. biofilm. To samo
dotyczy wody oligoceńskiej, gdzie
dodatkowo pojawia się kwestia
czystości opakowań, w których
jest przechowywana. Szczególnie
niebezpieczne, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia azotanami
i azotynami, może być stosowanie
wody studziennej. Dlatego w żywieniu, zwłaszcza najmłodszych
dzieci, ale także dorosłych zaleca
się spożywanie wody pitnej dobrej
jakości. To kryterium spełniają naturalne wody, pierwotnie czyste,
pozyskiwane ze złóż głębinowych
lub poziomów wodonośnych,
o udokumentowanych zasobach.
To kryterium spełniają wody butelkowane z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka.

Podstawą zdrowego stylu życia są prawidłowo zbilansowane posiłki, w tym odpowiednia ilość spożywanej wody. Właściwe nawodnienie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ponieważ to właśnie woda jest jego głównym składnikiem budulcowym.

fot. Shutterstock

Ile czasu można przechowywać
wodę po otwarciu?

Woda bierze udział w procesie
trawienia pokarmów, transporcie
składników odżywczych i tlenu do
wszystkich komórek naszego ciała. Wpływa również na objętość
i ciśnienie krwi oraz uczestniczy
w usuwaniu zbędnych produktów
przemiany materii i toksyn. Wreszcie jako główny składnik naszego
mózgu, woda odpowiada za naszą
kondycję fizyczną i intelektualną,
w tym na właściwą koncentrację,
zapamiętywanie, odpowiedni czas
reakcji oraz samopoczucie.
Niedobór wody w organizmie
może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Nawet jej niewielki ubytek w organizmie człowieka
może wpłynąć na spadek wytrzymałości podczas aktywności fizycznej, wywołać problemy z pamięcią krótkotrwałą czy skupieniem
uwagi. Długotrwałe odwodnienie
sprzyja zaparciom, zwiększa ryzyko infekcji układu moczowego
i może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych.
Ile wody należy spożywać?

Na zapotrzebowanie wody
wpływają różne czynniki takie jak:
wiek, płeć, stan fizjologiczny, rodzaj diety, temperatura otoczenia
czy stopień aktywności fizycznej.
Zdaniem ekspertów ilość płynów
wypijanych w ciągu doby (bez
wody z potraw i stałych produktów
spożywczych) przez ludzi żyjących

w umiarkowanej temperaturze
otoczenia, dostosowana do masy
ciała i aktywności fizycznej powinna wynosić około:

• niemowlęta 6-12 m. ż. – 800-1000 ml /
dobę (łącznie z mlekiem matki lub
modyfikowanym),
• dzieci - 1000-1400 ml/dobę,
• młodzież – 1500-2000 ml/dobę,
• dorośli – 1600-2000 ml/dobę,
• kobiety w ciąży – ok. 1900 ml/dobę,
• kobiety karmiące – ok. 2200 ml/dobę.

Co najlepiej podać dziecku
do picia?

Maluszki do 6 miesiąca życia
potrzebują około 100 do 190 ml
wody w przeliczeniu na 1 kg masy
ciała. W ich przypadku źródłem
wody jest oczywiście mleko mamy,
gdyż zgodnie ze stanowiskiem
Światowej Organizacji Zdrowia dopajanie dziecka podczas wyłącznego karmienia piersią w pierwszych
6 miesiącach życia dziecka nie jest
potrzebne i mogłoby niekorzystnie wpłynąć na łaknienie maluszka, a w efekcie na laktację.
Dziecko w drugim półroczu
swojego życia potrzebuje 8001000 ml wody, zaś w wieku 1-3 lat
– 1250 ml. Jej źródłem jest nadal
mleko, ale też inne pokarmy i płyny. Woda jest przy tym jedynym
płynem służącym nawodnieniu
zalecanym dzieciom bez szczególnych ograniczeń. Wczesne przyzwyczajenie dziecka do naturalnego smaku wody, to najprostszy

sposób zbudowania zdrowego
nawyku jej picia. 1000 pierwszych
dni życia to kluczowy moment
kształtowania się nawyków żywieniowych.
Oprócz wody niemowlętom
można podawać jedynie soki
100%, przecierowe, pasteryzowane i za pomocą łyżeczki, ale unikać ich podawania przed snem,
w nocy i między posiłkami. Ilość
soków wypijanych w ciągu dnia
przez dzieci i młodzież powinna
być limitowana: niemowlęta nie
powinny wypijać więcej niż 150
ml soku na dzień, a wg ostatnich
zaleceń międzynarodowych organizacji warto w ogóle zrezygnować
z podawania soków w 1 roku życia
na korzyść warzyw i owoców.
Jaką wodę spożywać?

W przypadku niemowląt do 6
m. ż. każdą wodę warto przegotować przed podaniem.
W przypadku starszych maluchów świeżo otwarta woda butelkowana zazwyczaj nie wymaga
gotowania, jeżeli jest to woda
z pewnego źródła (szczelnie zamknięte opakowanie z podaną
datą przydatności do spożycia,
wyprodukowana przez zaufaną
firmę, odpowiednio przechowywana). Po ukończeniu 6 m. ż. nie
ma konieczności przegotowywania wody butelkowanej. Na pewno
nadal warto podawać wodę świe-

Wodę przeznaczoną należy
przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Najlepiej
wykorzystać ją w ciągu 24 godzin
od otwarcia butelki. Z czego to wynika? Nie jest ona produktem sterylnym – ma bezpieczną, naturalną florę mikrobiologiczną (trochę
tak jak w przypadku bakterii zawartych w jogurcie), która jednak
może zmieniać się przy kontakcie
z powietrzem atmosferycznym,
wysoką temperaturą czy florą bakteryjną z naszych ust. Dlatego nie
należy pić bezpośrednio z butelki,
z której woda jest podawana także
maluchowi. Aby woda jak najdłużej po otwarciu zachowała swoją
świeżość, najlepiej przechowywać
ją w lodówce lub też zużyć jak najszybciej po otwarciu.
Jaka woda dla kogo?

Często spotykamy się z opinią,
że woda to po prostu woda i nie
ma znaczenia, jaką pijemy. Jest to
jednak duże uproszczenie. Szczególnie w przypadku wód butelkowanych. Różnice widać nie tylko
na zewnątrz - w marce i opakowaniu. Przede wszystkim wody
różnią się źródłem pochodzenia,
a tym samym składem.
Wybór
najodpowiedniejszej
wody zależny jest od naszego
wieku, stylu życia i stanu zdrowia,
a więc indywidualnych potrzeb organizmu. Najbardziej uniwersalną
jest woda źródlana, która doskonale spełnia swoją podstawową
funkcję – nawadnia organizm. Jest
odpowiednia do picia na co dzień
przez każdego, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia.
Wody mineralne natomiast
charakteryzują się bardzo zróż-

nicowanym składem – od bardzo
niskozmineralizowanych (ogólna
zawartość składników mineralnych poniżej 50 mg/l), przez nisko(50-500 mg/l), średnio- (500-1500
mg/l) i wysoko zmineralizowane
(powyżej 1500 mg/l), aż po wody
lecznicze, których mineralizacja
przekracza 30 tys. mg/l.
To dlatego nie każda woda
mineralna jest odpowiednia dla
wszystkich. Poza korzystnymi
składnikami, które mogą uzupełniać niedobory (jak magnez
i wapń), zawiera również składniki,
których spożycie przez niektóre
grupy osób powinno być ograniczane, np. siarczany, chlorki, fluorki, jodki czy sód. Dlatego warto
spojrzeć na etykietę i wybrać taką
wodę, która na pewno odpowiada
potrzebom organizmu, szczególnie gdy chodzi o osoby o szczególnych potrzebach.
Dla niemowląt i małych dzieci najodpowiedniejsza jest woda
źródlana lub naturalna woda mineralna
niskozmineralizowana,
niskosodowa, niskosiarczanowa,
o niskiej zawartości azotanów
i azotynów oraz fluorków. Ponieważ nie wszystkie z wymienionych
składników muszą znaleźć się na
etykiecie, przy wyborze odpowiedniej wody dla najmłodszych warto
kierować się pozytywną opinią odpowiedniej jednostki badawczo-naukowej oceniającej produkty
przeznaczone dla dzieci. Opinia takiej instytucji to rzetelna informacja dla rodziców potwierdzająca
bezpieczeństwo i jakość produktu.
Specjaliści wydają opinię o bezpieczeństwie ich stosowania u tak
szczególnych grup jak niemowlęta i małe dzieci. Takiej informacji
wraz z grupą wiekową dla jakiej
został zaopiniowany dany produkt
powinniśmy szukać na etykiecie.
Znajdziemy ją oczywiście również
w serwisie epozytywnaopinia.pl
Co oznacza pozytywna opinia?

Pozytywna opinia jest potwierdzeniem, że dana woda przeszła
proces oceny przez ekspertów.
To oznacza, że woda jest zgodna
z wymogami Ministra Zdrowia i zaleceniami specjalistów pediatrii,
gastroenterologii, ginekologii oraz
przede wszystkim żywienia.
Warto zwrócić uwagę, że każda
pozytywna opinia o wodzie wydana przez Instytut Matki i Dziecka
zawiera dodatkową informację
określającą szczegółowo jakiej
grupy osób dotyczy. Może być np.
odpowiednia w żywieniu kobiet
w ciąży czy karmiących piersią
oraz starszych dzieci, ale już nie
każda będzie odpowiednia dla niemowląt, czyli maluszków, które nie
ukończyły jeszcze pierwszego roku
życia.

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

W ogrodzie też należy wypoczywać!

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Moda na tworzenie przydomowych ogródków rozpoczęła się w latach
dziewięćdziesiątych i szybko zyskała wielu zwolenników.

Staliśmy
się
zapalonymi
ogrodnikami. Na początku byliśmy
zachwyceni iglakami. Później nasz
gust stał się bardziej dojrzały i za-

częliśmy dostrzegać inne gatunki.
Na szczęście do naszych ogrodów
wracają zapomniane rośliny kwitnące, krzewy oraz drzewa liściaste.
reklama

Wielu z nas pragnie mieć własne
warzywa, co gwarantuje wysoką
jakość produktów. Powierzchnia
wypoczynku i rekreacji została po-

większona, a ogród stał się przedłużeniem salonu.
Nasze ogrody w czerwcu są
piękne, lecz nie zawsze korzystamy z ich uroków. Wpadamy w wir
prac ogrodowych i nie potrafimy
przestać. Strzyżemy, podlewamy,
przesadzamy, plewimy... i tak bez
końca. A przecież w tym wszystkim
nie o to chodzi. Zakładając ogród
mieliśmy wizję wypoczynku na
świeżym powietrzu. Na początku
było wspaniałe. Podglądanie roślin jak rosną, planowanie nowych
nasadzeń, szukanie ciekawych sadzonek, itp. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy przekroczyliśmy granicę między przyjemnością, a ciężką
harówką. Jeśli wracamy do domu
i wszystko nas boli, to już najwyższy czas, aby coś zmienić. Usiądźmy i przypomnijmy sobie, do czego miała nam służyć nasza zielona
przestrzeń i jakich wrażeń miała
dostarczać. Zamiast martwić się,
że jeszcze czegoś nie zrobiliśmy,
zacznijmy się cieszyć z tego co
już zrobiliśmy! Zróbmy herbatkę,
usiądźmy w naszym ulubionym fotelu i z tej perspektywy podziwiajmy nasz cudowny ogród. W naszym klimacie lato trwa krótko
i nie zawsze jest ciepłe, słoneczne.
reklama

Wykorzystajmy każdy dzień w taki
sposób, jaki sprawi nam najwiecej
przyjemności. Zawieśmy hamak,
na którym pobujamy się z książką
i posłuchamy ptaków, które zaglądają do naszego oczka wodnego
lub poidełka. Zjedzmy obiad z rodziną wśród zieleni. Zorganizujmy
spotkanie ze znajomymi przy grillu. Wieczorami zapalmy świeczki
i poddajmy się urokowi chwili,
zastanawiając się, które kwiaty tak
pięknie pachną.
Gwarantuję, nie będzie to czas
stracony. Złapiemy oddech i poczujemy się zrelaksowani.
Proponuję też wyjść do ogrodu z aparatem fotograficznym,
uwiecznić ogródkowe osiągnięcia.
Zimowe wieczory są długie i oglądanie fotografii letniego ogrodu
na pewno uprzyjemni czas.
Czerwiec jest wspaniałym miesiącem również dlatego, że rozpoczynają się wakacje. Życzę więc
słonecznego wypoczynku czytelnikom Czasu Piastowa.
Tymczasem pora na mnie, mój
hamak już czeka!

Barbara Lipieta
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I liga, i co dalej?

fot. Krzysztof Kochelak, www.polskapilkakobiet.pl

Tabela po sezonie 2017 / 2018

Do końca czerwca piłkarki Piastovii przebywają na zasłużonym
urlopie, a niektóre z nich leczą
kontuzje po ciężkim sezonie. Tymczasem włodarze klubu rozpoczęli rozmowy z dwoma głównymi
sponsorami, czyli ZAP Sznajder
Batterien S.A. oraz Urzędem Miejskim w Piastowie, których celem
jest zapewnienie odpowiednich

1

PKS Piastovia Piastów

20

47

48:18

2

UKS Loczki Wyszków

20

45

57:17

3

UKS Ząbkovia Ząbki

20

40

66:34

4

AS Stomil Olsztyn

20

38

52:22

5

MUGKS Pogoń Zduńska Wola

20

28

27:36

6

KU AZS UW Warszawa

20

26

29:33

7

Gosirki Piaseczno

20

25

34:48

8

Reso Akademia 2012 Suwałki

20

24

36:55

9

GKS Wilga Garwolin

20

21

28:42

10

KS Jantar Ostrołęka

20

16

23:49

11

Włókniarz Zgierz

20

8

9:55

12

KS Teresin Woman
WYCOFAŁ SIĘ Z ROZGRYWEK

0

0

0

środków finansowych umożliwiających grę w pierwszej lidze. Dla
drużyny niezbędne jest pozyskanie wzmocnień kadrowych, dlatego też prowadzone są negocjacje
z kilkoma zawodniczkami, które
jesienią miałyby wzmocnić piastowski zespół. Nieoficjalnie wiadomo, że możliwy jest transfer
jednej z najlepszych zawodniczek

z okręgu podlaskiego czy piłkarki
mającej w przeszłości występy w
kanadyjskim Calgary. Niepewne
jest również pozostanie w klubie
trenera Jacka Sękowskiego, który
po awansie otrzymał kilka intratnych propozycji z mazowieckich
klubów.
Na dzień dzisiejszy wiadomo,
iż obok Piastovii w pierwszej lidze
wystąpią dwa inne zespoły z Mazowsza – PKS Praga Warszawa i KS
Raszyn, a w przypadku zwycięstwa
w barażach z Polonią Środa Wielkopolska również Loczki Wyszków.
W ostatnim spotkaniu II-go ligowym zawodniczki PKS Piastovia
zremisowały 0:0 w Zduńskiej Woli
z miejscową Pogonią. W naszej
drużynie zadebiutowały nastolatki z Piastowskiej Akademii Piłkarskiej, dwie 14 latki (Julia Tchórzewska i Julia Hajduk) oraz 15 latka
(Karolina Dobrosz).
Rozpoczęcie rozgrywek jesiennych pierwszej ligi planowane jest
na 15 sierpnia bieżącego roku.

Puchar Prezesa

fot. PTTiB

Niemożliwe stało się możliwym

Na kortach Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce już od
miesiąca rozgrywane są mecze
w ramach listy rankingowej, w kategorii gry pojedynczej oraz deblowej.
W sobotę 23 czerwca na kortach Piastowskiego Towarzystwa
Tenisa i Bocce rozegrano turniej
w grze deblowej o Puchar Prezesa
PTTiB. Mecze toczyły się w kategorii OPEN i +40.

Włodzimierz Golfert

Wyniki:
OPEN: Jacek Kabat, Maciek Kitliński / Łukasz Pecht, Leszek Wrzesień 3/6, 7/5, 10/5
+40: Andrzej Gospodarczyk, Andrzej Borkowski / Bożena Spławińska, Zbigniew Stanecki 6/3, 6/2
Po rozegranych finałach puchary
wręczał Prezes PTTiB, Andrzej Makowski.
Leszek Grabarczyk

reklama

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