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Piastowski chór kameralny doce-
niony przez Kapitułę Fundacji im. 
Stefana Batorego.

Na końcówce sezonu PKS Piasto-
via remisuje z faworyzowanym 
AZS UW Warszawa oraz pewnie 
pokonuje KS Teresin. Jak wyglą-
da sytuacja piastowianek przed 
ostatnią kolejką?

Jest porozumienie w sprawie 
budowy wiaduktu nad torami 
kolejowymi, na granicy Piastowa 
i Pruszkowa.

W dodatku historycznym pisze-
my między innymi o Zakładach 
Akumulatorowych Tudor i Zakła-
dach Kauczukowych (dzisiejszy 
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.). 
Jak radziły sobie przed II wojną 
światową?

wkładka w środku gazety

Czytaj więcej - str. 15

Czytaj więcej - str. 9

Czytaj więcej - str. 2

Przeczytaj artykuł - str. 8-9

Czytaj więcej - str. 8-9

Czytaj więcej - str. 4-5

Piastów gotowy do biegu Sezon na opalanie otwarty

Dzieje najsłynniejszej
piastowskiej fabryki

Cenna dotacja dla chóru 
Powidoki

Ligowe ostatki

Będzie nowy wiadukt?

Na stadionie miejskim spotkaliśmy się dla młodej piastowianki, 
Ani Ługowskiej oraz obchodziliśmy trzecią edycję Miejskiego Dnia Dziecka 

Zapowiadany od dłuższego 
czasu piknik charytatywny na 
rzecz Ani Ługowskiej (O czym śni 
Ania) okazał się dużym sukcesem. 
3 czerwca na stadion tłumnie przy-
byli piastowianie, pragnący wes-
przeć, cierpiącą na zespół hipo-
wentylacji, Anię Ługowską. Skala 
przedsięwzięcia, a przede wszyst-
kim - liczebność uczestników daje 
nadzieję, że operacja, której tak 
bardzo potrzebuje Ania, jest coraz 
bliżej. Gorąco apelujemy do na-
szych Czytelników o dalsze wspie-
ranie akcji O czym śni Ania.

O pikniku, a także o Miejskim 
Dniu Dziecka piszemy szerzej na 
kolejnych stronach.

Wielu z nas marzy o nich przez 
cały rok. Jednak opalanie w  spo-
sób nieprzemyślany prowadzi do 
wielu zagrożeń dla zdrowia.
 Jak długo możemy przebywać 
na słońcu? Jak ochronić się przed 
szkodliwymi skutkami promienio-
wania słonecznego? O zdrowym i 

bezpiecznym opalaniu pisze dr n. 
med. Mateusz Kuczabski.

Stadion przyciągnął tłumy

Od 9 lipca rusza cykl Grand Prix 
Piastowskich Biegów Historycz-
nych. Na początek - Bieg Mazurka 
Dąbrowskiego.

fo
t. 

Ja
ce

k 
Zi

ąb
sk

i

w numerze

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

reklama

fo
t. 

U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
e 

w
 P

ia
st

ow
ie

fo
t. 

U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
e 

w
 P

ia
st

ow
ie

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

ZTM zmienia ceny biletów dla 
pasażerów spoza warszawy oraz 
wprowadza nowy rodzaj biletu.

Czytaj więcej - str. 6

Zmiany w taryfach 
biletowych ZTM
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kronika miejska

Wydarzyło się w Piastowie
Będzie nowy wiadukt?

Budowa domów komunalnych nabiera tempa

Światowy Dzień Krwiodawców

Długo wyczekiwana przez pia-
stowian budowa dwóch domów 
komunalnych u zbiegu ulic Żbi-
kowskiej i J. Sułkowskiego nabra-
ła tempa. Wykonano już roboty 
ziemne pod budynkami, w tym 
instalacje wodno-kanalizacyjne. 
Usunięto zbiornik podziemny na 
mazut - pozostałość po kotłowni. 
Obecnie przygotowywane są fun-
damenty pod budynki, a w najbliż-
szym czasie rozpoczną się roboty 
związane z wykonaniem stanu su-

rowego ścian budynków. Przypo-
minamy, że dzięki tej inwestycji do 
gminnego zasobu mieszkaniowe-
go przybędzie 37 nowych lokali ko-
munalnych. Zaplanowana wartość 
zadania to prawie 7,7 mln zł. 

Naszemu miastu na ten cel 
udało się pozyskać 3 mln zł dotacji 
z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Zakończenie budowy zaplano-
wano na koniec pierwszej połowy 
2018 roku. Wszystko wskazuje na 
to, że całość prac uda się zrealizo-
wać zgodnie z harmonogramem.

Anna Lorens

14 czerwca obchodzony 
był Swiatowy Dzień Krwiodaw-
ców. Z  tej okazji pragniemy zło-
żyć wszystkim krwiodawcom 
- a w sposób szczególny tym, któ-
rzy są mieszkańcami Piastowa - 
najserdeczniejsze życzenia oraz 
podziękowania za solidarność 

Jest porozumienie w sprawie 
budowy wiaduktu nad torami 
kolejowymi. Intencję wspólnego 
działania w tym zakresie podpisa-
li w końcu maja w imieniu trzech 
samorządów: Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego, Prezydent Mia-
sta Pruszkowa i Burmistrz Miasta 
Piastowa oraz przedstawiciele PKP 
PLK Sp. z o.o. Planowany wiadukt 
zlokalizowany ma być w pobliżu 
dawnej, historycznej przeprawy 
przez tory kolejowe jaką był prze-
jazd na tzw. Papierni. W tym miej-
scu przebiega granica Piastowa i 
Pruszkowa, a ul. Grunwaldzka sty-
ka się z drogą powiatową (ul. J.Tu-
wima - Bohaterów Warszawy). To 
ważna inwestycja, której realizacja 
poprawi układ komunikacyjny obu 
miast, a przez umożliwienie do-
datkowej bezkolizyjnej przeprawy 
przez tory kolejowe wpłynie na 
poprawę ruchu drogowego. Oczy-
wiście najwięcej zależeć będzie od 
postawy strony kolejowej, bo od 
PLK samorządy oczekiwać będą 
budowy wiaduktu nad torami i w 
całym pasie pozostającym we wła-

daniu PKP. Rozpoczęcie prac pla-
nowane jest wstępnie na II kwartał 
2019 roku.

z  potrzebującymi i chęć dzielenia 
się z  nimi najcenniejszym darem, 
jakim jest krew ratująca ludzkie ży-
cie i zdrowie.

Najbliższa akcja krwiodaw-
stwa w Piastowie zorganizowana 
zostanie w sobotę 8 lipca w godz. 

9.00 - 13.00. Ambulans Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa oczekiwał bę-
dzie na  dawców krwi tradycyjnie 
na parkingu MOSiR (stadion miej-
ski, Al. Tysiaclecia 1). Serdecznie 
zachęcamy do udziału w akcji. 
Przypominamy o zabraniu ze sobą 
dokumentu tożsamości z nume-
rem PESEL. Krwiodawcą może zo-
stać każda osoba w wieku 18-65 
lat ciesząca się dobrym stanem 
zdrowia.

Kolejna akcja honorowe-
go krwiodawstwa odbędzie się 
w  czwartek, 13 sierpnia w godz. 
9.00-13.00.
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Piotr Wojtczak

Zarząd Piastowskiego Klubu Krwiodawców
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Gotowi do biegu

Zaczynamy od Biegu Mazurka 
Dąbrowskiego. Bieg odbędzie się 
9 lipca, start o godz.11.00 na sta-
dionie miejskim przy Al.Tysąclecia. 
Dystans do pokonania to 1797 
metrów. Trudno o lepszy moment 
na inaugurację cyklu biegów histo-
rycznych, bowiem w lipcu br. mija 
220 lat od powstania Pieśni Legio-
nów, czyli Mazurka Dąbrowskiego. 
Ta niezwykła pieśń od ponad 90 lat 
jest polskim hymnem narodowym. 
Słowa pieśni napisał płk Józef Wy-
bicki (ma swoją ulicę w Piastowie!) 
we włoskim mieście Reggio Emilia, 
gdzie latem 1797 roku mieściła się 
kwatera główna gen. Jana Henry-
ka Dąbrowskiego i gdzie stacjo-
nowały Legiony Polskie. Uczcijmy 
nasz hymn i tę piękną rocznicę 

jego powstania licznym udziałem 
w naszym biegu. Zapisy przyjmo-
wane są drogą elektroniczną pod 
adresem: mosir@piastow.pl. Moż-
na także zapisać się bezpośrednio 
przed biegiem, czyli w sobotę 9 lip-
ca. Biuro zawodów będzie czynne 
od godz. 9.00 w budynku MOSiR.

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Rusza cykl Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych

reklama

reklama

reklama

Jerzy Derlatka

Kierownik MOSiR



Początek czerwca był dla pia-
stowian (zwłaszcza tych młod-
szych) czasem zabawy i wszelakiej 
uciechy. Na stadionie miejskim 
odbyły się dwie huczne impre-
zy. Pierwsza z nich miała miejsce 
trzeciego czerwca. Jej organizato-
rem była Szkoła Podstawowa nr 
1 im Stanisława Staszica w Pia-

stowie. Całodniowa sobotnia za-
bawa poświęcona została zbiórce 
charytatywnej na rzecz uczennicy 
tejże szkoły, Ani Ługowskiej, dla 
której niemal cały Piastów walczy, 
by uwolnić ją od respiratora.

Drugą imprezą skierowaną 
do najmłodszych był odbywający 
się czwartego czerwca, już po raz 

trzeci, miejski Dzień Dziecka. Na 
najmłodszych mieszkańców miasta 
czekały liczne niespodzianki przy-
gotowane przez organizatorów: 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Pia-
stowskie Archiwum Miejskie oraz 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Piastowie, który to użyczył 
swego obiektu. Dzięki współpracy 
m. in. z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury, Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Lecznictwa Otwartego 
Piastun oraz Piastowskim Stowa-
rzyszeniem Bezpieczny Pies udało 
się poszerzyć gamę dostępnych 
w tym dniu atrakcji, jednocześnie 
ukazując i  przeprowadzając po-

przez wspólną zabawę programy 
profilaktyczne.Cała impreza odby-
ła się pod patronatem Burmistrza 
Miasta Piastowa Pana Grzegorza 
Szuplewskiego.

Dzieci przez cały czas trwania 
zabawy, mogły uczestniczyć w roz-
maitych konkursach, poszerzyć 
swoją wiedzę. Dzień ten był także 
dla uczestników konkursu „Piastów 
oczyma naszych dziadków” czasem 

W Piastowie odbyły się dwie duże imprezy masowe, 
poświęcone dzieciom; wielki piknik charytatywny 
dla Ani Ługowskiej oraz Dzień Dziecka

Święto młodych
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jego rozstrzygnięcia i wręczenia na-
gród. Podczas eventu nasi milusiń-
scy mogli m. in. korzystać z dostęp-
nych wielkich, dmuchanych atrakcji 
oraz cieszyć się poczęstunkiem w 
postaci waty cukrowej i popcornu, 
które organizatorzy serwowali bez 
limitu.

Mimo dobrej zabawy w tym 
dniu nie zabrakło także aspek-
tu dobroczynności płynącego do 
mieszkańców Piastowa. Przez cały 
czas równolegle z prowadzoną 
imprezą trwała zbiórka pieniędzy 
dla wspomnianej wcześniej Ani 
Ługowskiej. Wolontariusze Stowa-
rzyszenia Nasz Piastów, dla których 
specjalne koszulki przygotował Ja-
rosław Babikowski oraz uczestnicy 
dnia Dziecka sukcesywnie zapeł-
niali puszki, by pomóc spełnić ma-

rzenia, o których co noc śni Ania.
Uwieńczeniem wspólnej zaba-

wy była udana dyskoteka z Dj-em 
Piotrem, która zakończyła tego-
roczne obchody Dnia Dziecka. 

Tegoroczne dni dziecka nie by-
łyby możliwe bez wkładu wymie-
nionych w artykule osób, a także 
bez Grupy Creative, która aktyw-
nie włączyła się w jego organizację 
poprzez przygotowanie plakatów 
i wszelkich materiałów promocyj-
nych, na potrzeby niniejszej impre-
zy. 

wiadomości lokalne
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione ogłoszenie zamówione

Karolina Sikorska

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Apel o pomoc

Darowizny prosimy wpłacać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 6797 Ługowska Anna - darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia

Można też przekazać 1% podatku. 
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS 0000037904, 
a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 6797 Ługowska 
Anna
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola 
„Wyrażam zgodę”.

lugowska.k@gmail.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/6797

Ania ma 13 lat. Urodziła się 
z bardzo rzadką chorobą – ze-
społem hipowentylacji pocho-
dzenia centralnego (CCHS). Gdy 
zasypia, przestaje oddychać. Od 
pierwszych chwil swego życia 
była podłączona do respiratora, 
spędziła w szpitalu prawie rok. 
Każdej nocy Ania musi być wen-
tylowana mechanicznie respi-
ratorem przez tracheostomię 
i konieczne jest, aby nieustan-
nie czuwać nad jej bezpieczeń-
stwem.

Istnieje szansa na to, by ży-
cie Ani stało się łatwiejsze, by 
uwolnić ją od respiratora i rur-
ki tracheostomijnej. To opera-
cja wszczepienia stymulatorów 
nerwów przeponowych, która 

w Polsce nie jest wykonywa-
na, a koszt leczenia za grani-
cą przekracza 100 tys. euro.
Zwracamy się z prośbą o po-
moc finansową w leczeniu i 
rehabilitacji Ani. 

O czym
śni Ania?

/oczymsniania

O czym
śni Ania?
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ZTM obniża ceny biletów dla pasa-
żerów spoza warszawy oraz wpro-
wadza nowy rodzaj biletu

Wraz z początkiem czerwca Za-
rząd Transportu Miejskiego wpro-
wadził do obiegu nowy rodzaj 
biletu - przesiadkowy grupowy 
ulgowy. 

To dobra wiadomość dla opie-
kunów wycieczek szkolnych oraz 
wszelkich innych grup zorganizo-
wanych, podróżujących po aglo-
meracji warszawskiej. Dotąd ska-
zani byli oni bowiem na żmudne 
kasowanie wielu biletów jednora-

zowych - po jednym dla każdego 
uczestnika wycieczki. Takie rozwią-
zanie było nie tylko niewygodne, 
ale wręcz niebezpieczne - przy du-
żej ilości kartoników zwiększała się 
szansa pomylenia w rachubie lub 
zgubienia dokumentu przejazdu 
(zwłaszcza, jeśli bilety rozdawane 
były dzieciom).

Jak wylicza Wiktor Paul z Zarzą-
du Transportu Miejskiego:

Warszawę odwiedza rocznie 

około 8,5 mln turystów. Jak wynika z 
danych Ipsos w 2016 roku większość 
z nich podróżowała w towarzystwie 
rodziny (40 proc.). Jednak co dzie-
siąty turysta (11 proc.) przyjechał do 
Warszawy w grupie zorganizowanej. 
Grupy te, w znakomitej większości 
(93 proc.) liczyły co najmniej sześć 
osób. Dwie trzecie (65 proc.) zorgani-
zowanych grup stanowiły wycieczki 
szkolne. I to głównie dla nich – tury-
stów odwiedzających stolicę - będzie 
bilet jednorazowy przesiadkowy gru-
powy ulgowy.

Od 1 czerwca opiekunowie zy-
skają możliwość nabycia biletu, 
obowiązujacego dla maksymalnie 
10 osób. Skasowanie jednego kar-
tonika o wartości 22 złote umożli-
wi podróżowanie przez 75 minut z 
dowolną ilością przesiadek.

Oferta skierowana jest nie tyl-
ko do grup szkolnych, ale i wszel-
kich wycieczek zorganizowanych.

To nie koniec zmian w taryfach 
biletowych ZTM-u. Od 1 września 
uczniowie warszawskich szkół i 
gimnazjów będą zwolnieni z opłat 
za korzystanie z komunikacji miej-
skiej. Na zmianach skorzystają 
także dorośli pasażerowie - od 1 
czerwca cena biletów dwustrefo-
wych (30-sto i 90-cio dniowych) 
uległa znaczącej obniżce. Koszt bi-
letu 30-dniowego normalnego zo-
stał obniżony o 30 zł i obecnie wy-
nosi 180 zł. Jeszcze więcej zyskają 
użytkownicy biletów 90-dniowych, 
którzy miesięcznie zaoszczędzą aż 
76 zł. 

Co ciekawe, ceny biletów jed-
nostrefowych nie uległy zmianie. 
Nowa taryfa jest zatem skierowa-
na przede wszystkim do mieszkań-
ców podwarszawskich gmin.

Czerwcowe zmiany w taryfach 
komunikacji miejskiej

Artur Andruszaniec
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U schyłku lat trzydziestych XX wieku Piastów był dynamicznie rozwijają-
cą się gminą. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu (zaledwie kilkanaście 
lat) liczba mieszkańców gminy wzrosła kilkakrotnie, osiągając blisko dzie-
sięć tysięcy. W tym czasie powstały dwie szkoły powszechne, parafia, roz-
winęły się usługi i przemysł. Prężnie działały organizacje i stowarzyszenia.

CZAS
POZNAJ SWOJE

MIEJSCE PIASTOWA
/ czaspiastowa

Dynamiczny rozwój

Historia ilustrowana cz. I

I

II V



Potwierdzały ją udane prezentacje podczas słynnych wy-
staw krajowych organizowanych w Poznaniu. Akumulatory 
z Piastowa znacznie przyczyniły się do ograniczenia importu 
tych urządzeń, a wyroby kauczukowe stanowiły w latach trzy-
dziestych poważną część całego rynku.  

Piastów, niezależnie od atrakcyjnego miejsca do zamiesz-
kania, stawał się też coraz bardziej znany poprzez wyroby 
przemysłowe Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakła-
dów Kauczukowych, które znalazły tutaj siedzibę w drugiej 
połowie lat XX za sprawą ich właściciela, inżyniera Fryderyka 
Millera. W ciągu zaledwie kilku lat obie piastowskie fabryki 
zdobyły znaczącą pozycję w polskim przemyśle. 
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Wyroby najwyższej jakości

Produkowane w fabryce akumulatorów i zakładach kauczukowych 
wyroby znajdowały szerokie zastosowanie. Były to np. różnego rodzaju 
uszczelki i przewody, wykładziny, opony i dętki, ale także kajaki, pontony, 
akumulatory i różnego typu urządzenia zasilające. Zakłady Kauczukowe 
„Piastów” dostarczały wyposażenie do pierwszego polskiego samocho-
du CWS T1, zwanego „polskim Rollce Royce’m” (na zdjęciach w prawym 
górnym rogu oraz poniżej - z prezydentem Mościckim w roli pasażera) i 
były producentem popularnych w latach trzydziestych XX wieku składa-
nych kajaków dwuosobowych „Piast”. 
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W Piastowie były także produkowane łodzie brezento-
we T 35 używane powszechnie w Wojsku Polskim. Służyły 
do patrolowania, budowy kładek i przepraw. Łódź wyko-
nana była z gumowanego brezentu barwionego na kolor 
khaki, miała drewnianą podłogę. Przy wymiarach 1,1 x 3 
metry ważyła 45 kg. Jej nośność wynosiła 480 kg. Dywizja 
piechoty miała w swoim wyposażeniu 50 sztuk takich ło-
dzi. Zachował się krótki film dokumentalny z 1937 roku z 
zapisem uroczystego przekazania polskiemu wojsku kilku-
nastu łodzi T35 przez załogi obu piastowskich zakładów.  
Warto dodać, że wspomniane wcześniej samochody CWS 
(skrót od nazwy „Centralne Warsztaty Samochodowe” w 
Warszawie) wykorzystywane były także w wojsku. Drugi z 
piastowskich zakładów F.Millera, fabryka akumulatorów, 
pracował także dla polskiego wojska. Akumulatory z rej fa-
bryki używane były m.in. w marynarce wojennej II RP, ko-
rzystał  z nich m.in. słynny okręt podwodny ORP „Orzeł”.  
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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 czerwcowego wydania dodatku.

Historia ilustrowana
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? komunikaty / ogłoszenia

Ogłoszenia drobne

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

APS - Nagłośnienie, Oświetlenie Imprez, tel: 660 133 350

Profesjonalny montaż klimatyzacji, tel: 696 04 40 04

HERMES SERWIS zatrudni mechanika samochodowego: 
tel. 501 264 030, (22) 723 39 59, Al. Jerozolimskie 290, 05-820 
Reguły

ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską / kosmetyczkę 
do  dobrze prosperującego salonu urody w Piastowie: tel. 
601 25 25 88

Projektowanie stron WWW - kompleksowo tel: 601 730 670

Trener Personalny, tel: 511 201 869

malowanie, tapetowanie; tel. 794 015 672

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

USŁUGI

PRACA

reklama

trwa nabór 
do kobiecych sekcji PKS Piastovia Piastów

Kontakt pod telefonem: 664 191 300 
(dyr. sportowy Jacek Górski)

Chcesz grać w Piastovii? 
Zadzwoń!

    Informacja
O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU - SKARBNIK MIASTA

Burmistrz Miasta Piastowa na podstawie art. 33 ust.l ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dzu. 
U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art.15 ust.l ustawy z dnia 
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.) informuje o unie-
ważnieniu konkursu na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy 
Budżetu - Skarbnik Miasta.
 
Burmistrz Miasta Piastowa - Grzegorz Szuplewski

Piastów, dnia 12 czerwca 2017 r.

ogłoszenie zamówione
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Czerwcowe dłuższe dni nasycone niecierpliwie wy-
czekiwanym słońcem zachęcają do intensywnego 
opalania i zmiany zabarwienia naszej skóry.

Spaleni słońcem czy 
umiarkowanie opaleni?

 Zbliżający się sezon waka-
cyjny dodatkowo potęguje te 
starania i czasem trudno za-
chować umiar. Jednak opalanie 
w sposób nieprzemyślany pro-
wadzi do powstania oparzeń 
słonecznych.

 Odpowiednia dawka promieni 
słonecznych pozytywnie wpływa 
na każdy organizm, ponieważ po-
woduje wydzielanie się endorfin 
(czyli hormonu szczęścia) oraz 
witaminy D3, która przeciwdziała 
odwapnianiu kości u dorosłych 
oraz obniża szansę na złapanie 
infekcji. Aby właściwie zrozumieć, 
dlaczego promienie słoneczne są 
zarówno niebezpieczne, jak i po-
żyteczne, warto zaznajomić się 
z rodzajami promieniowania, ja-
kie docierają na Ziemię.

Promieniowanie UV-A

 Jest to promieniowanie ul-
trafioletowe, odpowiedzialne za 
ostatni etap syntezy melaniny w 
skórze, czyli utrwalenie opaleni-
zny. Z racji tego, że przenika ono 
do głębokich warstw skóry i rozbi-
ja włókna kolagenowe, potęgując 
rakotwórcze działanie promie-
niowania UV-B. Osłabia bowiem 
mechanizmy odpornościowe skó-
ry, co może prowadzić nawet do 
czerniaka - złośliwego nowotworu 
skóry. Promieniowanie UV-A dzia-
ła przez cały rok. 

Promieniowanie UV-B

 Ten rodzaj promieniowania 
nie oddziałuje tak głęboko, jak 
promieniowanie UV-A, większość 
jego promieni jest pochłaniana 

przez warstwę rogową skóry. Za 
jego sprawą w ciągu 24 godzin od 
opalania pojawia się rumień, a po 
dwóch - trzech dobach pojawia 
się trwała opalenizna. To dzięki 
temu promieniowaniu wytwarza-
na jest biologicznie aktywna for-
ma witaminy D3 oraz endorfin, 
które tak pozytywnie wpływają na 
nasz nastrój.

Promieniowanie IR

 Nazywane również promie-
niowaniem cieplnym. To ono 
sprawia, że kąpiele słoneczne 
mogą kończyć się przegrzaniem, 
a intensywne wylegiwanie się na 
słońcu udarami słonecznymi.

 Solarium czy wolne powietrze? 
Odpowiedź na to pytanie wydaje 
się z pozoru oczywista, jednak po-
jawiające się ostatnio rozważania 
i dyskusje zmuszają do wyjaśnień. 
Stając przed takim wyborem na-
leży pamiętać o tym, że natężenie 
promieniowania w solarium jest 
znacznie wyższe niż w warunkach 
naturalnych. Kilkanaście minut 
w solarium to jak dzień spędzony 
na słońcu. 

 Solaria emitują głównie pro-
mieniowanie UVA, które wnika do 
głębokich warstw skóry, powodu-
jąc ich uszkodzenie i szereg zwią-
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Gdzie się opalać

Dokończenie na następnej stronie
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zanych z tym konsekwencji, wśród 
których należy przede wszystkim 
wymienić, wspomniane wcze-
śniej, zwiększone ryzyko rozwoju 
nowotworów skóry, w  tym czer-
niaka złośliwego, powstawanie 
znamion barwnikowych, przy-
śpieszenie procesu starzenia skó-
ry, reakcje foto alergiczne i foto 
toksyczne. 
 Bezpieczniejsze jest więc 
umiarkowane opalanie na słońcu. 
Natężenie promieniowania jest 
mniejsze, a spektrum promienio-
wania słonecznego zawiera tak-
że pasmo UVB, które wprawdzie 
wnika znacznie płycej w skórę od 
UVA, ale jest odpowiedzialne za 
doznania bólowe. Stanowi więc 
swego rodzaju ostrzeżenie dla or-
ganizmu przed nadmierną dawką 
promieniowania. 

 Aby dowiedzieć się jak dłu-
go można przebywać na pełnym 
słońcu bez zastosowania kremu 
z filtrem, musimy określić swoją 
karnację czyli tzw. fototyp skóry, 
który odpowiada za stopień reak-
tywności skóry na promieniowa-
nie UV. Rozróżniamy tu trzy gru-
py. 
 W pierwszej grupie znajdują 
się osoby o skórze bardzo jasnej, 
często pokrytej piegami, o jasnych 
włosach i niebieskich oczach. One 
mogą przebywać na pełnym słoń-
cu nie dłużej niż 20 minut. 
 Osoby z drugiej grupy mają 
skórę jasną, włosy jasne lub ciem-
niejsze, oczy niebieskie lub zielo-
ne. One mogą spędzić na pełnym 

słońcu najwyżej 25 minut. W trze-
ciej grupie znajdują się osoby o 
skórze i oczach brązowych. One 
mogą przebywać na pełnym słoń-
cu bez zabezpieczenia przez 30 
minut. Obowiązuje więc zasada, 
że im ciemniejszą mamy skórę, 
tym dłużej możemy się opalać. 
Osoby o bardzo jasnej skórze w 
ogóle nie powinny przebywać na 
słońcu, zaś osoby ciemnoskóre 
mogą przebywać na słońcu po-
nad dwukrotnie dłużej niż osoby 
z grupy pierwszej i drugiej. Inny-
mi słowy, osoby o ciemniejszej 
karnacji mogą sobie pozwolić na 
dłuższe przebywanie na słońcu, a 
osoby o jasne skórze i oczach po-
winny bardziej uważać. 
 Wpływ na skalę intensywności 
promieniowania UV ma także za-
chmurzenie. Jeśli niebo będzie zu-
pełnie wolne od chmur, albo też 
chmur będzie bardzo niewiele to 
promieniowanie jest najbardziej 
intensywne. 
 Przeprowadzone badania 
udowodniły, że największe pro-
mieniowanie UV, czyli też naj-
szybsze opalanie się, występuje 
codziennie między godziną 12:00 
a 14:00 z apogeum między 12:30 
a 13:00. Na przykład na plażach 
Bałtyku moment największego 
docierania do powierzchni zie-
mi promieni ultrafioletowych 
ma miejsce o godzinie 12:51, w 
Tatrach o 12:45, w Warszawie o 
12:41, a w Katowicach o 12:49.

 Opalać się rozsądnie, tzn. 
powoli, dać skórze czas na wy-

tworzenie barwnika, a by zacho-
wać odpowiednią ochronę przed 
szkodliwymi promieniami, oprócz 
stosowania odpowiednich filtrów 
ochronnych, należy zatroszczyć 
się o odpowiednie nawilżenie 
skóry. Takim nawilżaczem mogą 
być mleczka odżywiające i balsa-
my. Poleca się kosmetyki z alga-
mi, które są bogactwem witamin, 
a także mikroelementów i makro-
elementów. 
 Przydatny może okazać się 
również peeling (złuszczenie na-
skórka), który ułatwia wchłanianie 
się substancji nawilżających. Waż-
ny jest sposób, w jaki nakładamy 
preparaty odżywcze. Aby skóra 
nie tylko została nawilżona, ale 
dodatkowo ujędrniona – warto 
zrobić sobie masaż. Poza lepszym 
wyglądem wzmocni on skórę i za-
bezpieczy ją przed wysuszeniem i 
odwodnieniem spowodowanym 
działaniem słońca.
 Należy unikać opalania w go-
dzinach od 10 do 14, kiedy pro-
mienie słoneczne są najbardziej 
niebezpieczne. Używać kosmety-
ków ochronnych z filtrem. Na ryn-
ku jest wiele kremów, mleczek, 
sprayów, olejków i balsamów do 
opalania, dlatego każdy powinien 
znaleźć coś dla siebie. 
 Najważniejsze by stosować 
kosmetyki z filtrami o odpowied-
nio wysokim współczynniku foto 
protekcji. W większości przypad-
ków są to kosmetyki wodood-
porne, chociaż i tak powinno się 
smarować nimi ciało po każdym 
wyjściu z wody. Zaczynać trzeba 
od produktów o bardzo wysokiej 
ochronie, czyli SPF 50, a następ-
nie stopniowo obniżać stosowany 
filtr (30 – 20 – 10). Podczas opa-

lania chronić także twarz, usta 
i oczy.  

 W sytuacji, gdy już doszło do 
oparzeń słonecznych, musimy 
uzbroić się w cierpliwość i starać 
się ukoić ból i podrażnienia. Na 
rynku, dostępnych bez recepty, 
jest wiele preparatów łagodzą-
cych powstały rumień czy zaczer-
wienienie. Ulgę poparzonej skó-
rze możemy zapewnić stosując m. 
in.: 

- aloes – naturalny preparat, który 
nie zawiera alergenów, 

- ocet, kefir, chude mleko - znane 
i stosowane od pokoleń na wszel-
kie oparzenia słoneczne,

- luźne ubrania - zalecane, aby 
nie zakładać żadnych ubrań, któ-
re mogłyby w jakikolwiek sposób 
podrażniać skórę.

 Pamiętajmy, że nie tylko skó-
ra jest narażona na działanie 
promieni słonecznych, a zwłasz-
cza promieniowania cieplnego 
działającego na cały organizm. 
Promieniowanie może dopro-
wadzić do udaru słonecznego, 
którego pierwszymi objawami są 
zaczerwienienie, zawroty głowy, 
ból. Wówczas należy natychmiast 
zejść z ekspozycji słonecznej do 
zacienionego miejsca. 
 Kolejnymi symptomami mogą 
być wymioty, nudności czy omdle-
nie. Znalezienie się poza bez-
pośrednim zasięgiem promieni 
słonecznych nie dopuszcza do 
ich pojawienia się oraz pozwala 
ochłodzić organizm. Pomoc do-
raźna to chłodny kompres na kark 
i popijanie chłodnej wody małymi 
łykami. Jeśli te działania nie przy-
noszą efektu, należy bezwzględ-
nie udać się do lekarza.

 Bezpieczne opalanie wyma-
ga świadomości tego, że żaden 

preparat choćby najmocniej-
szy nie chroni całkowicie skóry 
przed słońcem. Krem nie działa 
od razu i potrzebuje czasu, by 
odpowiednio głęboko wsiąknąć 
w skórę (właśnie dlatego zaleca 
się nasmarowanie ciała około pół 
godziny przed wyjściem na słoń-
ce). Każdy stosowany preparat 
zużywa się od leżenia na ręczniku 
czy na piasku, dlatego konieczne 
jest uzupełnianie jego warstwy 
ochronnej co dwie godziny. Jeśli 
zaś planujemy kąpiel, trzeba za-
opatrzyć się w krem z wodood-
pornym filtrem. 

 Pomimo niewątpliwie ku-
szącej opcji wylegiwania się na 
słońcu i schnięcia w tym samym 
czasie, obowiązkowo  wycierać 
się ręcznikiem zaraz po wyjściu 
z wody. Kropelki wody na skórze 
zadziałają, jak szkło powiększają-
ce sprawiając, iż w krótkim cza-
sie skóra może bardzo ucierpieć. 
Warto zainwestować w okulary z 
wysokim filtrem, najlepiej zaku-
pione u optyka. Wreszcie dbać o 
dobre nawilżenie całego organi-
zmu, pić dużo wody i unikać wie-
logodzinnego leżenia na słońcu. 

 Najlepszym sposobem jest 
opalanie stopniowe. Lepiej co-
dziennie zwiększać dawkę opa-
lania o kilka minut, zamiast już 
pierwszego dnia narażać ciało 
na bombardowanie słońcem, bo 
to w efekcie może spowodować 
oparzenia. Złym pomysłem jest 
także używanie perfum przed 
opalaniem, ponieważ mogą one 
pozostawić przebarwienia na skó-
rze lub powodować podrażnienia, 
szczególnie jeśli zawierają alko-
hol. 

 Bezpieczne opalanie to przede 
wszystkim umiar, tak więc od-
powiedź na postawione w tytule 
artykułu pytanie może być tylko 
jedna: lepiej być umiarkowanie 
opalonym niż spalonym słońcem. 

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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Czas a opalenizna

Oparzenie i udar słoneczny

Bezpieczne opalanie

Jak się opalać i chronić? 



Polityka w międzywojennym Pruszkowie

Od endeków do komunistów 

Czerwiec w Dulag 121

24 czerwca o godzinie 17. w 
ramach cyklu „Pruskoviana” 
Muzeum Dulag 121 zaprasza na 
spotkanie z Marianem Skwa-
rą – dziennikarzem, publicy-
stą i autorem książki „Historia 
Pruszkowa do roku 1945”. 

W programie spotkania wy-
kład Od endeków do komunistów. 
Polityka w międzywojennym Prusz-
kowie. 

Dwudziestolecie międzywo-
jenne to czas odradzania się pol-
skiego państwa oraz czas burzli-
wych sporów dotyczących ustroju 
i sposobu zarządzania państwem. 
Podczas wykładu w Muzeum Du-
lag 121 Marian Skwara postara się 
odpowiedzieć na pytania: jak w 
obliczu tych sporów przebiegały 
pierwsze wybory parlamentarne 
i jak głosował Pruszków w wybo-
rach 1919, 1922, 1928 i 1930 roku 
oraz jak wyglądała pruszkowska 

Spotkanie z historią z cyklu 
Pruskoviana

24 czerwca (w sobotę) o godz. 
17. w ramach cyklu Pruskoviana 
Muzeum Dulag 121 zaprasza na 
spotkanie z Marianem Skwarą – 
dziennikarzem, publicystą i auto-
rem książki Historia Pruszkowa do 
roku 1945. W programie spotka-
nia wykład Od endeków do komu-
nistów. Polityka w międzywojennym 
Pruszkowie. Wstęp wolny. 

WAKACJE Z HISTORIĄ – ru-
szyły zapisy na zajęcia

Zapraszamy dzieci w wieku 
7-12 lat na zajęcia organizowane 
w Muzeum Dulag 121 w ramach 
„Wakacji z historią”. Zajęcia bez-
płatne odbywać się będą w siedzi-
bie muzeum w dniach 3 – 21 lipca, 
trzy dni w tygodniu. Liczba miejsc 
ograniczona. Zapisy tel. (22) 758 
86 63, edukacja@dulag121.pl

scena polityczna w okresie mię-
dzywojennym? Ukazana zostanie 
różnorodność stronnictw poli-
tycznych aktywnych na terenie 
Pruszkowa w tamtym okresie. 
Nie zabraknie oczywiście prezen-
tacji sylwetek parlamentarzystów 
z Pruszkowa i okolic m.in.: Stani-
sława Majewskiego, Eustachego 
Marylskiego oraz Józefa Markowi-
cza. Usłyszymy również o przebie-
gu wyborów samorządowych w 
Pruszkowie w latach 1919-1939, 
poznamy jednocześnie dawny 
ustrój samorządowy miasta, spo-
sób powoływania burmistrzów, a 
także historie związane z ingeren-
cją władz państwowych w wyniki 
lokalnych wyborów. W opowieść 
o kolejnych burmistrzach Prusz-
kowa wplecione zostaną historie 
o perturbacjach związanych z wy-
borem włodarzy miasta w  latach 
1927-1928. Ważną częścią wy-

kładu będzie prezentacja ugru-
powań politycznych aktywnych 
w Pruszkowie, ich działaczy, a 
także najciekawszych wydarzeń 
związanych z poszczególnymi 
ugrupowaniami. Wśród tema-
tów znajdą się m.in: 1) Endecja i 
organizacje pod jej patronatem 
lub wpływem; 2) Narodowcy i ich 
akcje, OWP, ONR. Delegalizacje i 
aresztowania; 3) Chrześcijańska 
demokracja; 4) PPS i organizacje 
pod jej patronatem; 5) PPS dawna 
Frakcja Rewolucyjna i jej działa-
nia; 6) PPS-LEWICA i wydarzenia 
lat 1927 – 1929; 7) Komuniści i ich 
podziemna działalność. Wykrycie 
tajnej drukarni; 8) Ugrupowania 
sanacyjne w wyborach 1934 i 
1939; 9) Żydzi w Radzie Miejskiej 
i organizacje żydowskie w Prusz-
kowie. 

Serdecznie zapraszamy na 
wykład i do odwiedzenia Muzeum 
Dulag 121. 

Marian Skwara - dziennikarz, 
publicysta, tłumacz. Znawca dzie-
jów Pruszkowa i autor publikacji 
na ten temat, w tym książek Hi-
storia Pruszkowa do 1945 r. oraz 
Pruszkowscy Żydzi. 

Od wielu lat aktywny uczestnik 
życia społecznego i kulturalnego 
Pruszkowa, wspierający działal-

ność m.in.: Książnicy Pruszkow-
skiej i Muzeum Dulag 121. 

Autor tras spacerowych po 
Pruszkowie śladami historii mia-
sta oraz przewodnik licznych wy-

cieczek i spacerów historycznych 
organizowanych m.in.: przez Mu-
zeum Dulag 121.
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Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

Korty PTTiB już czynne
Zapraszamy

wszystkich chętnych!
Zapisy dzieci do nauki gry i zakup abonamentów - tel. 501 135 724

Rezerwacja kortów - tel. 882 567 027    po godz.16  - tel. 22 723 75 44

Muzeum Dulag 121
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kultura i hobby

Piastowski chór kameralny doceniony przez Kapitułę 
Fundacji im. Stefana Batorego

Baśniowy repertuar na czerwiec

Brak dużej posesji nie przeszkodzi 
w założeniu własnego ogrodu

Grant dla chóru Powidoki

Czerwiec w kinie

Zabawa w zielone

 Miejski Ośrodek Kultury 
składał wniosek o grant do Pro-
gramu Równe Szanse i Fundusze 
Powierzone, prowadzonego przez 
Fundację im. Stefana Batorego i 
otrzymał następującą odpowiedź:

Miło mi poinformować, że 
decyzją Kapituły Chór Kameralny 
„Powidoki” w Piastowie otrzymał 
dotację w wysokości 4 000 zł z 
Funduszu im. Staszka
Jonczyka „Śpiewaj” na działania 
opisane we wniosku. Gratuluję! W
konkursie wpłynęło 38 wniosków, 
jedynie 4 chóry otrzymały dotacje.

Chór Kameralny Powidoki 
powstał 29 września 2016 r. z 
inicjatywy obecnego dyrygen-
ta – Mateusza Mularczyka, jako 
naturalna odpowiedź na potrze-
by społeczności miasta Piastowa. 
Zespół od samego początku dzia-
ła przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piastowie. 

W lutym 2017 r. zostało 
zarejestrowane Stowarzyszenie 
THE PROJECT, wspierające dzia-
łalność chóru. Zespół wykonuje 
różnorodną muzykę chóralną, 
stawiając sobie za cel wydobycie 

z każdego utworu maksymalnej 
ekspresji słowno-muzycznej 
oraz wykreowanie odpowiedniej 
atmosfery. Zespół jest współ-
organizatorem i uczestnikiem 
cyklu spotkań porozmawiajmy o 
sztuce..., odbywających się w ma-
cierzystym Ośrodku Kultury.

Zespół wykonuje różnorod-
ny repertuar chóralny zarówno 
świecki jak i religijny, chętnie 
sięgając również po utwory inspi-
rowane polskim folklorem. Chór 
eksperymentuje także z nietrady-
cyjnymi środkami wyrazu, łącząc 
je z innymi  dziedzinami sztuki – 
poezją, fotografią i malarstwem.
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Jutro będziemy szczęśliwi
Francja, l. 12

09-11.06.2017 r. 19:00 117 min.

Ponad wszystko
USA,  l. 14

16-18.06.2017 r. 19:00 96 min.

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski
USA, b/o dubbing

23-25.06.2017 r. 16:00 89 min.

Old fashioned PREMIEROWO
USA, l. 15 

23-25.06.2017 r. 18:00 115 min.

reklama

Serdecznie zapraszam wszyst-
kich Czytelników Czasu Piastowa 
na zabawę z zielonym.

Wakacje tuż, tuż! Nie trać cza-
su i pomyśl o swoim balkonie. 
Utwórz swój własny zielony kącik, 
w którym będziesz się relaksował 
w wolnych chwilach. Nie obawiaj 
się, to bardzo proste! Wystarczy 
stara donica lub jakiś pojemnik 
(im większy, tym lepszy), ziemia i 
oczywiście coś zielonego. Na po-
czątek polecam rośliny, które nie 
są wymagające, np: fuksja, lawen-
da, goździk, wilec, pelargonia. 

Przy wybieraniu roślin, niech 
zdecyduje czynnik estetyczny - 
wybierzmy te, które podobają 
nam się najbardziej. Zapytajmy 
sprzedawcę o rośliny pachnące, 
to one tworzą wspaniały nastrój 
w ciepłe, letnie wieczory.

Gdy już mamy wszystko, za-
czynamy naszą przygodę! Szuka-

my odpowiedniego miejsca na 
balkonie i ustawiamy pojemnik. 
Następnie wypełniamy ziemią i 
sadzimy rośliny (może być kilka 
różnych, wtedy jest ciekawiej). Na 
koniec obficie podlewamy i niniej-
szym stajemy się właścicielami 
mini ogrodu. 

Teraz pamiętajmy o swoich 
podopiecznych, podlewajmy re-
gularnie, aby ziemia się nie prze-
suszyła. Możemy też raz w tygo-
dniu zasilić nasze rośliny odżywką 
do kwiatów, wtedy będą dorod-
niejsze i bardziej się rozrosną. 
Prawda, że łatwe? A satysfakcja 
gwarantowana!

Życzę sukcesów!
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Barbara LipietaWanda Przybylak

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piastowie
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Ligowe ostatki Turniej o puchar 
Prezesa PTTiB

Piastovia przystąpi po raz szósty do 
rozgrywek sezonu 2017/2018 w II li-
dze piłki nożnej kobiet

CZAS

PIASTOWA
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Cenny remis 1:1 z KU AZS UW 
Warszawa na wyjeździe w 20-stej 
kolejce spotkań II ligi, a także 
wygrana 1:0 z KS Teresin zapew-
niły piastowiankom 6 miejsce w 
końcowej tabeli rozgrywek sezo-
nu 2016/2017, na jedną kolejkę 
przed wakacyjną przerwą. 

Na kortach Piastowskiego 
Towarzystwa Tenisa i Bocce w 
dniach 10-11.06.2017 zorganizo-
wano turniej tenisowy o Puchar 
Prezesa PTTiB. W grze pojedyń-
czej zwyciężył Piotr Głogowski 
pokonując Macieja Tobolskie-
go 6/1, 6/1. Półfinalistami byli 
Grzegorz Cesarek i Damian Betz

W grze deblowej po bardzo 
wyrównanym meczu wygrała 
para Andrzej Gospodarczyk 
i  Sylwester Biaduń, pokonując 
Adriana Szymczaka i Piotra Betza 
7/6 (10-8), 7/6 (7-5). W półfinale 

grały pary: Filip Zbirański - Da-
mian Betz i Piotr Głogowski - Ma-
ciej Podolski.

Puchary wręczali Prezesi PTTiB 
Andrzej Makowski i Zbigniew Sta-
necki.

Wszyscy uczestnicy podkreśla-
li miłą atmosferę organizowanego 
turnieju. Już dziś zapraszamy na 
wrześniowe Mistrzostwa Piasto-
wa pod patronatem Burmistrza.

W obu spotkaniach bramki dla 
Piastovii zdobywała Beata Cabaj, 
która z 22 trafieniami prowadzi w 
tabeli króla strzelców rozgrywek. 

Ostatnie spotkanie na boisku 
MOSiR Piastovia rozegra siedem-
nastego czerwca o godz. 16:00 z 
zespołem UMKS Zgierz.

Tabela II ligi kobiet po 21 kolejkach

Bardzo dobrze radzą sobie 
również młode adeptki z Aka-
demii Piłkarskiej Piastovii. 04.06  
drużyny z rocznika 2003-2004 
oraz 2005 i młodsze uczestniczy-
ły w elitarnych turniejach piłkar-
skich w szkole amerykańskiej w 
Konstancinie oraz w szkole nie-
mieckiej na warszawskim Wilano-
wie. Następny turniej dziewczynki 
rozegrają osiemnastego czerwca 
na stadionie Poloneza w Warsza-
wie. Od połowy lipca nasze młode 
piłkarki czekają ciężkie treningi 
na własnym obiekcie, a od 21.08 
na obozie sportowym w Mielniku 
nad Bugiem. Będą to przygotowa-
nia do profesjonalnych rozgrywek 
w makroregionalnej lidze młodzi-
czek U-13. 

reklama

1 MUKS Dargfil Tomaszów Maz. 21 54 71:19

2 Stomil Olsztyn 21 43 57:18

3 UKS Ząbkovia Ząbki 21 42 76:33

4 UMKS Zgierz 21 40 42:20

5 KU AZS UW Warszawa 21 36 28:23

6 PKS Piastovia Piastów 21 33 39:36

7 KS Teresin 20 27 28:23

8 Jantar Ostrołęka 21 26 36:34

9 UKS Loczki Wyszków 21 23 30:64

10 DTS Helios Białystok 20 14 20:61

11 GKS Forty Piątnica 21 9 25:72

12 ŁKP Kolejarz Łódź 21 9 13:62

Leszek Grabarczyk
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