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Pobiegli przez Dulag
Tym traktem pobiegli uczestnicy biegu, w tym roku po raz
pierwszy przebiegli bramą kolejową nr XIV, która stanowiła
główne wejście do obozu dla
ponad 600 tys. mieszkańców
Warszawy w dniach 7 sierpnia
– 6 października 1944 roku.
Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy był dziewiątym (przedostatnim) z cyklu Grand Prix
Piastowskich Biegów Historycznych 2018.

Za nami III Bieg Powstańczej Warszawy

Zwycięzcy biegu w kategorii open:
1. Paweł Krochmal – wynik: 33 min 59 s;
2. Konrad Kobiałka – wynik: 36 min 15 s;
3. Filip Cholewiński – wynik: 36 min 16 s.

w numerze
Koncert symfoniczny
Gloria Polonica
W kościele św. Michała Archanioła zabrzmiała muzyka Ignacego Jana Paderewskiego.
Czytaj - str. 2

Nowy sprzęt w Piastunie
Dofinansowanie unijne dla piastowskiej przychodni.
Czytaj - str. 6

Coraz bogatsze zbiory
Piastowskie Archiwum na trwałe
wpisało się w kulturalne zainteresowania mieszkańców miasta
Piastowa.
Czytaj - str. 13

Najszybsze kobiety:

fot. Urząd Miejski w Piastowie

1. Anna Szewczykowska – wynik: 43 min30 s;
2. Anna Szymanek – wynik: 44 min 25 s;
3. Sylwana Gajda – wynik: 44 min 55 s;

W Piastowie historię i pamięć łączymy ze sportem.
W niedzielę 7 października
ponad setka biegaczy pokonała
dystans 10 km w Biegu Pamięci Powstańczej Warszawy – dla
uczczenia pamięci o żołnierzach i ludności cywilnej walczącej stolicy. Trasa biegu wiodła
historycznym traktem pamięci,

którym szła do obozu Dulag
121 w Pruszkowie wypędzona
ze swoich domów podczas Powstania Warszawskiego w 1944
roku ludność Warszawy. Od lipca tego roku ulica Warszawska
w Piastowie, którą w nocy z 6
na 7 sierpnia 1944 roku przeszła do obozu pierwsza grupa
3 tys. kobiet, dzieci i starców

ocalałych z rzezi na Woli, nosi
oficjalnie tytuł Traktu Pamięci.

Ostatni bieg w tegorocznym
cyklu Grand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych odbędzie się w sobotę 10 listopada. Start Biegu Niepodległości
planowany jest na godz. 15.00
(może jeszcze ulec zmianie).
Będzie to niezwykle ważne
wydarzenie w programie uroczystości jubileuszu Stuleci
Polskiej Niepodległości w naszym mieście. Długość trasy
Biegu Niepodległości wynosi
5 km i wytyczona jest ulicami
południowej części Piastowa.
Po zakończeniu biegu odbędzie się podsumowanie całego
tegorocznego cyklu dziesięciu
PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH.

Jak uniknąć grypy?
Każdego roku wytwarzana jest
nowa szczepionka, która ma za
zadanie chronić organizm podczas najbliższego sezonu grypowego.
Czytaj - str. 14

Jesienne przeprowadzki
Zamykamy sezon dla roślin tarasowych.
Czytaj - str. 15

Jaka forma jesienią?
Koniec pucharowej przygody
Piastovii - ZAP Piastów.
Czytaj - str. 16

reklama
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Wydarzyło się w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Koncert symfoniczny Gloria Polonica

fot. Urząd Miejski w Piastowie

W niedzielny wieczór, 7 października w kościele św. Michała
Archanioła zabrzmiała wspaniała
muzyka Ignacego Jana Paderewskiego.
Symfonia h-moll op. 24 „Polonia”, którą perfekcyjnie wykonała
Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata” im. B. Łepeckiego to
utwór niezwykły. Paderewski rozpoczął pracę nad „Polonią” w rocznicę Powstania Styczniowego, a
ukończył w roku 1907. W utworze zawarł muzyczny opis ducha
polskości, pięknej historii i tragicznych dziejów narodu, którego
był tak bardzo wybitnym przedstawicielem. Piękno symfonii jest
ponadczasowe i pomimo upływu
111 lat utwór pozostawia niezatarte wrażenie. „Uwielbiam muzykę,
ale jeszcze bardziej kocham moją

Ojczyznę” - głęboki sens tych słów
wielkiego Polaka odnajdujemy
w jego muzyce, zaś symfonia „Polonia” należy do najwybitniejszych
dzieł wirtuoza i wielkiego patrioty.
I. J. Paderewski nigdy nie unikał
podjęcia służby Ojczyźnie, gdy zabiegał o jej powrót na mapy świata
przed i w czasie I wojny światowej,
a już po odzyskaniu niepodległości
– gdy służył jej jako premier i minister spraw zagranicznych oraz
uczestnik kongresu pokojowego

w Wersalu, walcząc o jej bezpieczne granice. I potem, gdy przez
ostatnie lata życia pełnił funkcję
przewodniczącego rady Narodowej na Uchodźstwie po klęsce
wrześniowej 1939 roku.
Koncert zorganizowany został
dla uczczenia Stulecia Polskiej Niepodległości i 40 rocznicy wyboru
kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Święto Szkoły Podstawowej nr 3

Uczniowie Trójki pod kierunkiem i przy wsparciu nauczycieli
Krystyny Kapes, Urszuli Zaorskiej,
Moniki Szuplewskiej i ks. Mateusza Tomasiaka SDS oddali hołd
Patronom słowem, muzyką, śpiewem i tańcem.
Z zaproszonymi gośćmi, wśród
których byli burmistrz Piastowa,
Grzegorz Szuplewski, dyrektor
Centrum Usług Oświatowych, Ur-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

3 października, tradycyjnie już
od wielu lat jest dniem, w którym
upamiętniamy bohaterów Powstania Warszawskiego.

szula Nelken, proboszcz parafii
pw. Św. Michała Archanioła, ks.
dr Maciej Chwarścianek oraz dyrektor Szkoły, Tomasz Osiński i
jego zastępca, Agnieszka Leja, reprezentanci wszystkich oddziałów
złożyli kwiaty i zapalili znicze przed
pomnikiem Bohaterów Powstania
Warszawskiego, znajdującym się
na terenie szkolnym.
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W MIEŚCIE?

Czas Piastowa: Nie słabnie
tempo prac inwestycyjnych w naszym mieście. Dzieje się dużo, a
więc padają pytania o koszty. Czy
mają rację krytycy tych działań,
wskazując na nadmierne zadłużanie Piastowa?
Grzegorz Szuplewski: Bardzo
dobre pytanie, szczególnie w kontekście owego nadmiernego zadłużenia. Oczywiście, można nic
nie robić i cieszyć się brakiem zadłużenia, a może nawet rosnącymi
zapasami środków na koncie. Tylko, że rolą samorządu nie jest gromadzenie pieniędzy bez żadnego
pożytku dla miasta, ale rozsądne
gospodarowanie środkami finansowymi dla wspólnego dobra.
Dlatego przede wszystkim trzeba
dbać o zrównoważony rozwój miasta, poprawę jego infrastruktury,
budowę i konserwację obiektów
publicznych, poprawę środowiska,
kształtowanie przestrzeni dla powszechnie dostępnych stref sportu
i rekreacji, troska o zdrowie miesz-

kańców i ich bezpieczeństwo,
utrzymanie wysokiego poziomu
edukacji, dbanie o rozwój kultury
i współpracy z organizacjami społecznymi. To są zadania, których
realizacja jest obowiązkiem władz
samorządowych. Można tę powinność traktować byle jak, w imię
rzekomo brakujących środków
finansowych, a można też starać
się w pełni realizować postawione zadania i szukać środków niezbędnych do ich sfinansowania.
Jestem zwolennikiem tej drugiej
opcji i bardzo cieszę się, że dzięki znakomitej współpracy z Radą
Miejską i bardzo kompetentnymi
współpracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta taką
właśnie strategię realizujemy. Miasto musi się rozwijać i tak się dzieje, a rozwój musi kosztować. Nie
zawsze tak było, pamiętamy poprzednią kadencję, podczas której
zainwestowano w rozwój miasta
czterokrotnie mniej środków niż

podczas obecnej kadencji. A co do
zadłużenia – wykonane już i zaplanowane do końca tego roku inwestycje miejskie obecnej kadencji to
koszt 96,7 mln zł. W 74% inwestycje te sfinansowane są ze środków
własnych miasta i pozyskanych
dotacji. Reszta, czyli ok. 26% to
zadłużenie. Zważmy, że mamy
do czynienia z sytuacją mniejszej
ilości dotacji z UE niż w poprzednich latach. Dlaczego zatem nie
wykorzystano tamtej koniunktury dla dobra miasta? Odpowiedź
znają nasi poprzednicy, warto ich
o to zapytać. I jeszcze jedna informacja, która dość dobrze opisuje
kondycję finansową naszego miasta w perspektywie kolejnych lat,
czyli owego nadmiernego zadłużenia. Gdyby policzyć wszystkie planowane dochody miasta w latach,
na które rozłożona jest spłata
zadłużenia, to jest to 1,39 mld zł.
Nasze zadłużenie stanowi ok. 2%
tej sumy dochodów. Z pewnością
2% dochodów przeznaczonych na
spłatę zadłużenia nie stanowi żadnego zagrożenia dla budżetu miasta, którego wysokość – nota bene
– podwoiliśmy w czasie czterech
lat. Liczony dla każdego samorządu bezpieczny poziom zadłużenia
w przypadku Piastowa wynosi
obecnie 83 mln zł, zatem zadłużenie nawet w wysokości ok. 30 mln
zł stanowi niespełna 40% owego
limitu. Jest wiele samorządów,
które mogą pozazdrościć takiej sytuacji finansowej.
C.P.: Powróćmy do tematu
rewitalizacji „Willi Millera”. To inwestycja budząca duże zainteresowanie mieszkańców, głównie
z powodu przyszłego przeznaczenia tego obiektu i jego otoczenia.
Czy prace już się rozpoczęły?
G.S.: Tak, wykonawca od kilku
dni już jest na terenie Willi Millera. Przypomnę kilka faktów związanych z tą inwestycją. 26 marca
podpisaliśmy umowę z władzami
województwa mazowieckiego
na dofinansowanie rewitalizacji w
wysokości 5 423 688,072 zł. W odreklama

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Trzy pytania do burmistrza

nowionej gruntownie Willi znajdzie się miejsce dla kilku instytucji.
Będzie tu miała swoją siedzibę filia
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka J. Piłsudskiego oraz Hufiec ZHP im. A. Kamińskiego, który
w tym roku obchodzi piękny jubileusz stulecia istnienia. Tu także
zorganizowany zostanie dzienny
punkt spotkań dla seniorów i zaaranżowana przestrzeń dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego,
a w zrewitalizowanym ogrodzie
– miejsce rekreacji dla każdego.
Tu także planujemy uruchomienie
kolejnej tężni solankowej. Warto
dodać, że od lipca miasto jest właścicielem budynku, który integralnie związany jest z Willą Millera,
a który przez ostatnie lata należał
do powiatu pruszkowskiego. Na
mocy porozumienia obu samorządów budynek powrócił do Piastowa, z czego bardzo się cieszymy
i mamy już dla niego konkretne
przeznaczenie w ścisłej integracji
z całym terenem.
C.P.: To pytanie oczywiście
musi być zadane. Czy Piastów
przystąpi do porozumienia z warszawskim ZTM w sprawie programu „Warszawa+”

G.S.: Tak, jeśli Rada Miejska zaakceptuje warunki porozumienia.
Projekt będzie jednym z punktów
najbliższej sesji Rady. Dodajmy od
razu, że program „Warszawa +”
ma wiele mankamentów, na które
wielokrotnie zwracałem uwagę,
także podczas rozmów z przedstawicielami ZTM. Nie wątpię,
że w przyszłości i to – moim zdaniem – niedalekiej powróci pomysł
bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Bezpłatnej dla wszystkich. Bo takie
rozwiązanie będzie się opłacało.
Wszystkim. A wracając do „Warszawy+”. Jak wiemy, program polega na dopłacie do biletów długookresowych mieszkańców danych
gmin leżących w sąsiedztwie Warszawy. Wg wyliczeń ZTM, takich
osób, mieszkańców Piastowa jest
ok. 2 tys. Koszt dopłaty z budżetu
naszego miasta wyniesie rocznie
blisko 2 mln zł. Musimy mieć tego
świadomość, że nie jest to rozwiązanie, choć bardzo kosztowne,
które obniża koszt biletu dla każdego mieszkańca Piastowa, który
korzysta ze środków komunikacji
ZTM. To podstawowa wada tego
rozwiązania.
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Rozmowa z KRZYSZTOFEM SMOLAGĄ,
kandydatem na Burmistrza Miasta Piastowa

Kandyduję na Burmistrza
Miasta Piastowa

„Piastów dziś i jutro…”
Pełnił Pan już różne funkcje w piastowskim samorządzie. Dlaczego zdecydował się Pan
kandydować na stanowisko burmistrza Piastowa?
Piastów to moje miejsce. Tu dorastałem, zdobywałem wykształcenie, tu pracuję i płacę podatki. Widzę bezwzględną potrzebę zmiany jakości życia mieszkańców – mojego życia. Często
zadaje sobie pytania: Czy wszystko w Naszym Mieście funkcjonuje tak, jak byśmy tego oczekiwali? Czy czujemy, że obecny, lokalny samorząd wspiera nas w naszych problemach? Czy chcemy włączenia Naszego Miasta w granice stolicy? Czy chcemy ciągłych sztucznych podziałów i
„dużej” polityki zamiast rozwiązywania realnych problemów? Moja odpowiedź brzmi „nie”, stąd
decyzja w sprawie kandydowania.
Jestem przygotowany do objęcia tej funkcji. Posiadam odpowiednie wykształcenie, ukończyłem studia o kierunku administracja publiczna, posiadam doświadczenie w pracy samorządu
i administracji publicznej( jako radny i zastępca burmistrza), oraz osobiste doświadczenie życiowe, co nie jest bez znaczenia.
Dla mieszkańca nie jest ważna polityka, tylko prawdziwe działanie. Chciałbym, żeby nasze
miasto było piękne, bezpieczne i przyjazne dla mieszkańców, dla nas, dla naszych dzieci, rodzin
i przyjaciół.
Czy popiera Pana partia polityczna, jakaś grupa społeczna? Kogo interesów będzie
Pan powiernikiem jak zostanie Burmistrzem?
Reprezentuję niezależny, społeczny bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Piastów. Jesteśmy zespołem osób o różnych umiejętnościach, bogatych doświadczeniach zawodowych i życiowych. W naszym gronie znaleźli się eksperci od spraw budżetowych,
inwestycyjnych, legislacyjnych, pozyskiwania środków unijnych i z programów regionalnych,
pedagodzy, specjaliści do spraw zapobiegania i wychodzenia z uzależnień, przedsiębiorcy, animatorzy życia sportowego, osoby sprawujące ważne funkcje w przedsiębiorstwach.
Jeżeli dostanę kredyt zaufania i zostanę wybrany chcę reprezentować wszystkich mieszkańców i stać w obronie naszych wspólnych interesów. Chcę aby nasza gmina prężnie się rozwijała
oraz stała się wzorem i przykładem dla innych.
To bardzo pięknie brzmi, ale wyborcy czekają na konkrety. Jakie inwestycje? Kiedy?
Jakie priorytety będą miały władze miasta pod Pana kierownictwem?
Przygotowaliśmy precyzyjny plan działań na najbliższe lata. Oczywiście nasze pomysły nie
wyczerpują tematu rozwoju i poprawy życia w Naszym Mieście Wymienię tylko najistotniejsze,
najpilniejsze sprawy wymagające załatwienia. W Piastowie proces inwestycyjny porusza się w
żółwim tempie i na raty, dlatego koniecznie jest przyspieszenie na wszystkich frontach. Temat
wodociągu i kanalizacji miejskiego powinien być dawno zamknięty i zakończony. Priorytetem
moich działań będzie dążenie do normalności, czyli wybudowanie brakujących ulic i chodników
(z pełną infrastrukturą)Tego potrzebujemy do codziennego życia. Będziemy budować ulice – nie
obwodnice. Zakończymy realizację budowy nowej przychodni dla północnej części Piastowa
– potrzebnej, dawno obiecanej i oczekiwanej przez mieszkańców. Będziemy zabiegać o lepszą
dostępność usług służby zdrowia i specjalistów. W zrewitalizowanej Willi Millera, wspomagając
się rządowym „programem senioralnym” utworzymy Dzienny Dom Seniora („przedszkole dla
staruszka”). W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych chcemy wybudować system
ścieżek rowerowych. Wybudujemy zadaszony, objęty monitoringiem parking dla rowerów przy
stacji PKP. Będziemy starać się o rozszerzenie I strefy biletowej SKM i KM do Pruszkowa, krótko
mówiąc Piastów w I strefie. Wprowadzimy Kartę Mieszkańca, a osoby, które tu mieszkają, płacą
podatki i nie zalegają z nimi będą mogły korzystać z ulg i ułatwień (np. program „Warszawa+” dofinansowani biletu ZTM). Na rozwój gmin województwa mazowieckiego przeznaczone są setki
milionów złotych. Wystarczy złożyć odpowiednio przygotowany projekt. Program który przygotowaliśmy to nasza propozycja zrównoważonego, realnego i dynamicznego rozwoju miasta
opartego na pełnej współpracy z mieszkańcami – zapraszam do zapoznania się z nim.
Pozostają kwestie oświaty, możliwości spędzania czasu wolnego. Na edukację przeznaczona
jest znacząca część budżetu gminy. Musimy starać się utrzymać wysoki poziom szkół i wspierać wybitnie uzdolnionych uczniów i najlepszych nauczycieli, w szczególności musimy docenić pracę nauczycieli wychowawców. Mamy w planie budowę Sali gimnastycznej prze Szkole
Podstawowej nr 3 i Liceum Ogólnokształcącym, realizację nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, kontynuowanie prac remontowych Miejskiego Ośrodka Kultury, współpracę z organizacjami sportowymi i klubami, również osiedlowymi i stworzenie dodatkowych możliwości
spędzania wolnego czasu dla młodzieży, emerytów i rencistów.
Przez wiele lat był ( i jest) Pan przedsiębiorcą. Rozwój prywatnych firm, które płacą podatki, to dodatkowe wpływy do budżetu miasta. Czy widzi Pan możliwości przyspieszenia
rozwoju gospodarczego Piastowa?

Krzysztof Paweł

Smolaga
Brak terenów inwestycyjnych na pewno nie ułatwia procesu rozwoju przedsiębiorczości w
naszej gminie. Konieczne jest obniżenie wydatków bieżących miasta w stosunku do przychodów. Jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju miasta, a na dzień dzisiejszy obecna władza zafundowała mieszkańcom Piastowa znaczący wzrost kosztów bieżących i zadłużenie w
wysokości prawie 30 mln zł. Zadanie na tą kadencję jest proste - zwiększyć dochody miasta nie
podnosząc podatków i utrzymać poziom wydatków na inwestycje. W celu ożywienia społeczno-gospodarczego rozwoju Miasta, planujemy zacieśnienie więzi między lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami z pobliskich gmin dla wzajemnego świadczenia usług. Chciałbym
doprowadzić do zorganizowania cyklicznych spotkań przedsiębiorców dla wymiany doświadczeń, rozwoju działalności oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Takie lokalne forum gospodarcze.
Czym, na zakończenie naszej rozmowy, chciałby Pan przekonać do swojej kandydatury potencjalnego wyborcę?
Piastów potrzebuje zmiany, potrzebuje kompetentnej, merytorycznie przygotowanej do realizacji wyzwań władzy samorządowej. Ludzi, którzy chcą coś zrobić, wiedzą, jak to zrobić, i mają
odpowiednie kompetencje, aby to zrobić. Przedstawiamy ambitny, a zarazem realny program i
bierzemy pełną odpowiedzialność za jego realizację. Możemy to zrobić i jesteśmy przekonani,
że razem to zrobimy. Zachęcam do poparcia naszego bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Piastowa i udziału w wyborach.
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Porozumienie dla Piastowa

BEZPARTYJNY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Szanowni Państwo

TEGO NIE BĘDZIEMY ROBILI

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym klubami osiedlowymi Spółdzielni
Mieszkaniowej działającymi na terenie Naszego Miasta.
Realizacja nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych (sala gimnastyczna LO,
szkoła nr 3, tereny rekreacyjne przy ul. Sowińskiego)
Stworzenie dodatkowych możliwości spędzenia wolnego czasu dla młodzieży,
emerytów i rencistów.
Modernizacja i budowa nowych bezpiecznych placów zabaw

Przeprowadzać konsultacji po fakcie
Budować obwodnicy Pruszkowa przez Piastów
Budować platformy przesiadkowej na wiadukcie
Zapożyczać Miasta u banksterów
Masowo wycinać drzewa i sadzić krzaczki (które za chwile ograniczą widoczność
na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych)

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

NASZA PROPOZYCJA

Walka z chuligaństwem i wandalizmem -modernizacja monitoringu miejskiego w celu
skuteczniejszego wykorzystania w działaniach operacyjnych policji.
Wspomagając się rządowym „programem senioralny” utworzymy Dzienny Dom
Seniora
Zwiększenie liczby patroli policyjnych na terenie Miasta.
Zabieganie o lepszą dostępność usług służby zdrowia i specjalistów.
Zakończenie budowy i oddanie do użytku przychodni dla północnej części Piastowa.
Pełna współpraca w zakresie programu rządowego „Czyste powietrze”

to zrównoważony, realny i dynamiczny rozwój miasta oparty na pełnej współpracy z mieszkańcami:

INFARSTRUKTURA
Zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odcinków kanalizacji i wodociągów.
Zaprojektowanie i budowa brakujących nawierzchni ulic i chodników.
Budowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Remont dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
Pozyskiwanie funduszy unijnych i regionalnych na rozwój Naszej Gminy.
Zadaszony, objęty monitoringiem parking dla rowerów przy stacji PKP.
Rewitalizacja Willi Millera
Popieramy polski handel - rewitalizacja targowiska
Stworzymy budżet obywatelski

SPRAWY SPOŁECZNE I GOSPODARKA
SKM i KM inicjatywa rozszerzenia I strefy biletowej do Pruszkowa- Piastów w I strefie.
Wprowadzimy Kartę Mieszkańca (cel zniżki, przystąpienie do programu Warszawa+)
Doprowadzenie do ożywienia społeczno-gospodarczego Miasta.
Spotkania przedsiębiorców dla wymiany doświadczeń, rozwoju działalności oraz
tworzenia miejsc pracy.
Wprowadzenie efektywniejszych sposobów utrzymania czystości na terenie Miasta.
Obniżenie wydatków bieżących w stosunku do przychodów.
Pełna współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi i osób starszych.

OŚWIATA, KULTURA I SPORT
Wzbogacenie oferty Miejskiego Ośrodka Kultury.
Kreowanie i wspieranie inicjatyw artystycznych przy pomocy animatorów kultury i sportu.
Promocja zdrowego trybu życia dla Mieszkańców Piastowa, (np. wspólna gimnastyka rekreacyjna)
Rewitalizacja nawierzchni boisk szkolnych.
Utrzymywanie wysokiego poziomu szkół, w tym wspieranie wybitnie uzdolnionych uczniów, najlepszych
nauczycieli oraz nauczycieli wychowawców.

Nasze pomysły nie wyczerpują tematu rozwoju i poprawy życia w Naszym mieście.
Jesteśmy otwarci na propozycje i zapraszamy do zgłaszania problemów.
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Nowy sprzęt w Piastunie Rozbudowa

mat. SPZOZ Piastun

25 września 2018 r., burmistrz
miasta, Grzegorz Szuplewski wraz
ze skarbnikiem Grażyną Wójcik,
dyrektorem SPZOS PIASTUN Mateuszem Kuczabskim oraz członkiem zarządu województwa mazo-

wieckiego, Elżbietą Lanc, podpisał
kolejną umowę o dofinansowanie
dla Piastowa ze środków unijnych.
Środki przyznane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 862 533,03 zł

do kasacji

przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
i diagnostycznego dla piastowskiej
przychodni zdrowia.
Projekt „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług
medycznych i diagnostycznych
oraz wsparcie opieki skoordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” zakłada zakup
sprzętów m.in. do pracowni kardiologicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej.
Całkowita wartość projektu
szacowana jest na 4 828 166,29 zł.
Urządzenia zaczną pojawiać
się w przychodni już na początku
2019 roku. Natomiast w nowym,
powstającym budynku będą instalowane w drugiej połowie przyszłego roku, po oddaniu obiektu
do użytkowania.

Urząd Miejski rezygnuje z kontrowersyjnego
projektu
Mimo niskiej frekwencji oraz
tego, że wynik konsultacji, zgodnie z prawem, nie jest wiążący
- zostanie on wzięty pod uwagę.
Władze Piastowa przyjmują opinię większości osób, które wypowiedziały się w konsultacjach
społecznych w sprawie realizacji
inwestycji miejskiej pn. „Budowa
i rozbudowa dróg publicznych
– ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”. Oznacza to odstąpienie od realizacji inwestycji
w formie przedstawionej podczas
konsultacji.
Konsultacje trwały w dniach
25.06 – 10.09.2018 r. Złożono
w nich około 1500 ankiet. Ponad

Anna Lorens

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Anonimowi
Alkoholicy
są
wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem
i pomagać innym w wyzdrowieniu
z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy
samowystarczalni poprzez własne
dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się
w żadne publiczne polemiki, nie
popiera ani nie zwalcza żadnych
poglądów.
Naszym podstawowym celem
jest trwać w trzeźwości i pomagać
innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

INFOLINIA AA
tel. 801 033 242

spis adresów i godzin mityngów grup AA w Piastowie
Poniedziałek
18:00 Piast
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej –
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną)
/ Mityng trwa bez przerwy 1,5 h. [Wszystkie otwarte]
Środa
18:30 Wszechświat
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]
Czwartek
18:00 Grupa wsparcia dla współuzależnionych
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej –
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną)
19:00 Anioły
Piastów, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte]
Niedziela
17:00 Wszechświat II
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wsparcie oraz informacje
o mityngach i placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

fot. Shutterstock

Preambuła AA

mat. Urząd Miejski w Piastowie

Dofinansowanie unijne na sprzęt medyczny
dla Przychodni Piastun

300 wrzucono do urny w Urzędzie
Miejskim i około 1200 dostarczyli
przedstawiciele
stowarzyszenia
sprzeciwiającego się idei budowy
przedmiotowego ciągu ulic.
W przypadku ankiet złożonych
do urny niewielka ich większość
wskazuje na poparcie dla tej inwestycji. W przypadku opinii dostarczonych przez stowarzyszenie
większość jest przeciwnego zdania.
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KWW Nasz Piastów - Wspólnota Samorządowa

Szanowni Państwo
Przed nami bardzo ważne zadanie – wybór przedstawicieli naszej wspólnoty Mieszkańców Piastowa do
samorządu terytorialnego. Dokonamy tego wyboru już
niedługo, 21 października. Zróbmy to świadomie i odpowiedzialnie.
Bezpartyjny KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa zgłasza 27 kandydatów do Rady Miejskiej.
Są to osoby uczciwe, niezależne i kompetentne, zdolne
do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dla wspólnego dobra Mieszkańców Piastowa.
Dotrzymujemy słowa! Dowodem na to jest dorobek mijającej kadencji, podczas której zrealizowaliśmy
najważniejsze punkty programu przedstawionego cztery lata temu. Uzyskał on Państwa poparcie dając większość mandatów w Radzie Miejskiej i funkcję Burmistrza
kandydatom KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa.
Kończąca się kadencja zapisuje się w historii Naszego Miasta czterokrotnym wzrostem nakładów na
inwestycje w porównaniu z poprzednią, gdy w Piastowie rządziły wspólnie PO, PiS i PdP. W ciągu niespełna czterech lat (2015-2018) zainwestowanych
zostało blisko 80 mln. zł. To więcej niż przygotowany
jeszcze przez poprzedników cały budżet roku 2015,
pierwszego obecnej kadencji. Dzięki temu udało się
zrealizować program dynamicznego rozwoju Piastowa.
Dowiedliśmy, że warto nam zaufać. Wiemy jak skutecznie – bez szkodliwych swarów i kłótni, z dala od
marnej jakości „polityki” partyjnej – podejmować ważne
zadania inwestycyjne i zabiegać o środki niezbędne do
ich finansowania. Jak rozwijać miasto w sposób zrównoważony dbając o bezpieczeństwo naszych finansów.
Nigdy nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy okazanego zaufania. Jesteśmy środowiskiem samorządowym
z doświadczeniem konsekwentnej i owocnej pracy dla
wspólnego dobra. Dlatego z pełną odpowiedzialnością
proponujemy realny program dalszego dynamicznego
rozwoju naszego miasta na lata 2018-2023 zawierający
następujące zadania:
Inwestycje miejskie - budowa nawierzchni ulic
i chodników, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i światłowodowej, parkingów P+R, rozbudowa sieci ścieżek
rowerowych, rewitalizacja Willi Millera z otoczeniem,
modernizacja targowiska,
Ochrona środowiska - regulacja rzeki Żbikówki
z budową zbiorników retencyjnych w porozumieniu międzygminnym, kontynuacja miejskiego programu „Stop
smog” wymiany pieców i współpraca w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste powietrze”, zakup
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autobusów niskoemisyjnych dla obsługi miejskich linii
autobusowych P1 i P2, kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego i parkowego na energooszczędne, budowa i organizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych,
Edukacja - rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza, rozbudowa Przedszkola Miejskiego
nr 4, budowa hal sportowych dla szkół podstawowych
nr 3 i nr 4, modernizacja boisk przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 5, wdrażanie nowoczesnych programów
nauczania we wszystkich placówkach oświatowych,
Kultura - rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury,
nowa siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka J. Piłsudskiego, poprawa jakości współpracy
z klubami osiedlowymi,
Sport i rekreacja - budowa boisk na modernizowanym terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. J. Sowińskiego, utworzenie nowych stref rekreacji i modernizacja placów zabaw, oświetlenie boiska i rozbudowa
trybun z zadaszeniem na stadionie miejskim,
Zdrowie - zapewnienie pełnego wyposażenia dla
nowej filii przychodni Swszystkich szkołach,
Bezpieczeństwo - rozbudowa sieci monitoringu
miejskiego i jego włączenie do sieci światłowodowej,
wprowadzenie ograniczeń ruchu na ulicach miasta dla
ciężkich pojazdów, utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej,
wprowadzenie zajęć z praktycznego udzielania pierwszej pomocy we wszystkich szkołach Piastowa.
Zapewniamy, że Państwa poparcie udzielone naszym kandydatom nie zostanie zmarnowane. Dowiedliśmy już tego traktując zawsze obecność w samorządzie
jako służbę Mieszkańcom Naszego Miasta.

Grzegorz

Szuplewski
kandydat na Burmistrza
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Angelika

Bartłomiej Arkadiusz

Tomasz

Monika

Gromada

Sarnacki

Kurek

Kwatek

Beata Julita

Albert

Henryk Wojciech

Urszula Maria

Prusak

Nowotniak

2

Kalita

Wiśniewska

Jarosław Maria
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Grażyna Józefa

Nowak

Katarzyna

Wilewska

Katarzyna

Rudnicka

Rafał Edward

Nowakowski
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Historia ilustrowana cz. XVII
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W roku 2018 piastowska Ochotnicza Straż Pożarna obchodzi swoje 95-lecie. To ważna rocznica, a OSP jest jedną
z najważniejszych organizacji społecznych w historii naszego miasta. Tak jak starsze o 5 lat harcerstwo, z którego
nota bene nasza straż się wywodzi, także OSP była aktywnym uczestnikiem ruchu oporu podczas okupacji niemieckiej stanowiąc jeden z filarów struktur Polskiego Państwa
Podziemnego w Piastowie. W roku 2003 w miesięczniku
„Nasz Piastów” publikowane były wspomnienia wojennego komendanta OSP, druha Zenona Jaworskiego. Za zgodą
redakcji „NP” w ostatnim odcinku naszego dodatku historycznego poświęconego okresowi II wojny światowej przywolujemy obszerne fragmenty tych wspomnień.

Jak piastowska straż
pożarna walczyła
z niemieckim okupantem

Zenon Jaworski, na polecenie kierownictwa zakładów „Lilpopa”
po wybuchu II wojny światowej udał się do filii zakładów w Lublinie. Po zniszczeniu zakładów w pierwszych dniach września
misja sekcji strażackiej dowodzonej przez Z. Jaworskiego dobiegła końca. W tym momencie zaczyna się jego dalsza opowieść…
„decyzją zarządu zakładów dowodzona przez mnie straż zostaje
rozwiązana i po otrzymaniu uposażenia za 4 miesiące zwolniona ze
służby. Z Lublina udałem się z kilkoma strażakami dalej na wschód
i zatrzymałem się pod Chełmem za rzeką Wieprz. Na apel prezydenta Starzyńskiego udałem się niezwłocznie w drogę powrotną do
obrony warszawy. Niestety powrót nie należał do łatwych. Do Warszawy przybyłem w przeddzień kapitulacji, dzieląc wraz z żołnierzami i ludnością gorycz naszej klęski narodowej. Trzeciego dnia po
moim powrocie do Piastowa przyszedł do mojego domu serdeczny
mój przyjaciel, były drużynowy 1 Drużyny Harcerskiej w Piastowie
druh Jan Sadowski wraz z druhem Feliksem Zaborowskim i poinfor-

mowali mnie o istniejącej sytuacji. Zaproponowali mi wstąpienie
do organizacji konspiracyjnej i pomoc w jej organizacji. Czując
się Polakiem i żołnierzem z omawianej propozycji skorzystałem
bez większego namysłu, licząc, że jako były pracownik „tudora” i były naczelnik piastowskiej OSP będę miał pod dostatkiem
kandydatów do straży i do zawiązującej się organizacji konspiracyjnej. Tak też się rzeczywiście stało. Do zakładów „Lilpopa”,
pozostających pod władzą niemiecką nie zgłosiłem się. Po powrocie do domu zastałem oprócz rodziców dwie siostry mężatki
z czworgiem dzieci i jedną nieletnią siostrę. Wszyscy bez żywności i opału. W pierwszym rzędzie zająłem się zdobywaniem prowiantu, opału, itp. Nawet zza Skierniewic i Kielc. Jednocześnie
zapoznałem się również ze smutnym faktem, iż Ochotnicza Straż
pożarna w Piastowie nie istnieje, a cały sprzęt pożarniczy został
pozostawiony nad Bugiem na tzw. pastwę losu. Po poważnym
przemyśleniu sprawy wraz z kolegą z zakładów „Tudor” druhem
oddziałowym Aleksandrem Kozłowskim postanowiliśmy odszukać porzucony sprzęt naszej OSP. W tym celu po przeprowadzeniu rozeznania wśród strażaków którzy uczestniczyli w ewakuacji straży nad Bug, m.in. z druhem Wódkowskim, korzystając
z ich wskazówek pojechaliśmy na rowerach we wskazany rejon
nadbużański. Po nitce do kłębka porzucony sprzęt u różnych gospodarzy i w różnych wioskach odnaleźliśmy i zabezpieczyliśmy.
Następnie po powrocie do Piastowa i otrzymaniu przy pomocy
druha Prochnaua, druha oddziałowego Wl. Milewskiego oraz
Artura Boenkego samochodu ciężarowego z „Tudora” omawiany sprzęt znajdujący się w bardzo opłakanym stanie przywieźliśmy do Piastowa.
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Z uwagi na to, że boksy w Domu Straży
były zajęte przez Niemców (stajnie dla koni)
wynajęliśmy drewnianą szopę od obywatela
Markowskiego z ul. Dworcowej w Piastowie.
I w ten sposób przywróciliśmy działalność
straży, zakonspirowanej komórki AK. Poczatki
naszej działalności były bardzo skromne i prawie nijakie. Najważniejsze było pozyskanie zaufania Niemców przez bardzo czynne i pełne
Zenon Jaworski
zaangażowanie, doprowadzenie do należytego stanu odzyskanego sprzętu. Poczynając od wozu rekwizytowego,
motopompy, drabin, a nawet hełmów strażackich i węży pożarniczych, wszystko wymagało wiele samozaparcia i mozołu, aby ten
sprzęt odzyskał jakąś praktyczną wartość i wygląd. Motopompa
była po prostu rozszabrowana. Nie posiadała ani jednego detalu
miedzianego lub mosiężnego (produkcja bimbru nad Bugiem). Węże
pożarnicze w 85% poginęły. Z uwagi na ciągłe ruchy jednostek wojskowych uwaga nasza była zawsze zwrócona na naszą faktyczną
remizę. Przy każdej okazji czyniliśmy starania o odzyskanie zajętych
na stajnie dla koni boksów. Pomoc druha inż. Prochnaua, Boenkego i innych osób sprawiły, że i żandarmeria i Ortzkomendatura
wyraziły zgodę na zwrócenie nam zabranych boksów samochodowych Domu straży, itp. To było nasze pierwsze niezaprzeczalne osiągnięcie. Od tej pory mieliśmy już remizę i świetlicę, oraz mieszkanie
dla podoficera służbowego oraz magazyn przylegający do Sali imprezowej zamienionej na wojskowe warsztaty rusznikarsko-samochodowe. W miarę upływu czasu szeregi straży rozrastały się m.in.

Pożar magazynów przy ul. Gniewkowskiej / Fot. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944
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i przez tych, którzy po licznych, dłuższych i krótszych tułaczkach
wrócili do Piastowa. Wielu wróciło z posiadanymi umundurowaniami strażackimi i uzbrojeniem. Z uwagi na to, że okupant
zażądał uregulowania spraw organizacyjnych, przedłożenia
sobie imiennych list wszystkich członków straży, ustalono stalą
24-godzinną służbę w remizie, aby tym samym zwiększyć stan
osobowy strażaków. Ponadto poczyniono starania, aby strażacy otrzymali legitymacje służbowe upoważniające do swobodnego poruszania się w ciągu całej doby po terenie podległym
żandarmerii i Ortzkomendaturze oraz Arbeitzamtowi, chroniące ich posiadaczy również od wywozu do Rzeszy (…)”
Działalność straży oprócz troski o sprzęt i działalności
konspiracyjnej obejmowała także, co oczywiste, udział w akcjach pożarniczych. Miały one jednak specjalny charakter,
który tak opisuje Z. Jaworski: „Wspominając linię telefoniczną
łączącą nas z naszymi oprawcami trzeba stwierdzić, że miała ona i tę dobrą stronę, że telefon z Ortzkomendatury świadczył o tym, że wyjeżdżamy do płonącego obiektu niemieckiego.
Wówczas obowiązywała nas inna taktyka jazdy i gaszenia płonącego obiektu. To nie był rozkaz pisany, ani ustny – „to tak
było trzeba”. Doskonałym tego przykładem były: garbarnia w
Łomiankach, składy benzyny „Karpaty” przy ul. Gniewkowskiej
w Warszawie, podpalone przez żołnierzy AK oraz wojskowe magazyny żywnościowe w Ołtarzewie koło Ożarowa. Wszystkie te
trzy obiekty były bronione przez wszystkie jednostki straży pożarnych wojskowych i cywilnych, niemieckich i polskich z całego
rejonu podległego Ortzkomendaturze, Komendzie Powiatowej
Żandarmerii, a nawet Gestapo. Niestety, obiektów tych nie udało się uratować „bo musiały one spłonąć” mimo, że np. płonące
magazyny benzyny na ul. Gniewkowskiej osobiście ratował sam
gubernator”.
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A jak wyglądał udział piastowskich strażaków w akcji gaśniczej
magazynów w Ołtarzewie możemy dowiedzieć się z relacji Z. Jaworskiego: „Tak się złożyło, że będąc akurat w remizie odebrałem
powiadomienie telefoniczne z Ortzkomendatury, że palą się magazyny wojskowe w Ołtarzewie i rozkaz natychmiastowego wyjazdu.
W związku z tym zarządziłem alarm i wyjazd. W naszym posiadaniu
był już drugi samochód straży pożarnej z Włoch, której załoga wraz
z komendantem Wichrowskim została wywieziona do Niemiec. Jako
pierwsza wyjechała pod moją komendą zmiana dyżurna. Na wozie znajdowało się w chwili wyjazdu łącznie 14 ludzi. Obok mnie
siedział druh oddziałowy A. Kozłowski jako kierowca. Jadąc drogą
okrężną i mając sporo czasu do przemyślenia całej sprawy, doszliśmy do wniosku z druhem Kozłowskim, że należałoby jeszcze trochę
wydłużyć tę naszą drogę do gaszenia pożaru obiektu wojskowego...
Po zawróceniu samochodu z załogą na wysokości mniej więcej wlotu do dzisiejszego tunelu prowadzącego do szosy ożarowskiej od
strony Włoch, przyjechaliśmy do Piastowa w chwili, kiedy alarm
syreny jeszcze trwał… Powtórny wyjazd odbył się tą samą drogą…
Po przyjeździe na miejsce pożaru zastałem trzy straże, rozwinięte
stanowiska gaśnicze, ale jeszcze żadna motopompa nie pracowała, mimo że istniejące na miejscu glinianki aż „prosiły” aby z nich
czerpać wodę bez ograniczeń. Przyczyną tego milczenia motopomp
była łatwa do zrozumienia nerwowość mechaników działających
pod pistoletami maszynowymi… Jako komendant straży okręgowej
tak określanej przez komendanta powiatowego żandarmerii Lipszera, objąłem komendę, która trwala aż do przedpołudnia dnia
następnego. Z nastaniem nocy zaczęły kursować dwa nasze samochody. Najbardziej humorystycznie wyglądało samo gaszenie pożaru. Otóż, wbrew temu czego się spodziewaliśmy, ogień obejmował

górną partię budynku kotłowni, w której były zmagazynowane wszelkiego rodzaju tytonie i papierosy oraz tym podobne
rzeczy. Nad obiektami magazynowymi górowały tylko wysokie
kominy fabryczne… Zachodziła konieczność spowodowania,
aby ogień przeniósł się na niższe kondygnacje i rozszerzył swoje dzieło zniszczenia… Aspirant Jabłoński mający bardzo silny
głos z własnej inicjatywy krzyknął po niemiecku: „uciekajcie, bo
się kominy walą!” Na efekt tego głośno wyrażonego ostrzeżenia wartownicy i oficerowie niemieccy, jak stado bawołów wystraszeni chlupocąc po gęstej, rozmiękłej glinie opuścili swoje
wyznaczone stanowiska. Na taki moment tylko czekali wtajemniczeni ratownicy. W krótkim czasie tam, gdzie do tej pory było
głucho i ciemno, wkrótce zrobiło się jasno i gorąco. M.in. pękające butelki ze spirytusem, likierami, miodami itp. strzelały jak
petardy. A 55-litrowe beczki, kadzie z masłem, oliwą i olejami
płonęły jak pochodnie. Pogrom był całkowity… Reasumując,
stwierdzić należy, ze wkład naszej OSP w Piastowie tylko na
opisanym odcinku w dzieło zniszczenia mienia okupanta nie
należał do najmniejszych, a co przy tym bardzo ważne nie pociągnął za sobą ofiar w ludziach.”
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Działalność straży, choć świetnie zorganizowana i zakonspirowana musiała jednak wzbudzać od czasu do czasu
podejrzliwość Niemców. Taka groźna sytuacja miała miejsce już pod koniec okupacji niemieckiej, a dotyczyła bezpośrednio druha komendanta Zenona Jaworskiego. „Któregoś
dnia (daty nie pamiętam) zostałem powiadomiony, że w remizie
oczekują na mnie jako komendanta straży żandarmi i własowcy
po dowództwem tzw. „Kłapiucha” krwawego podoficera, który
już od pewnego czasu na terenie Piastowa dokonywał doraźnie kilku egzekucji m.in. i Żydów. O powyższym z ich polecenia
poinformował mnie Komendant Obywatelskiej Straży Bronisław

Dziewulski, z którym współdziałaliśmy jako straż powołana do
opieki nad bezpieczeństwem mieszkańców Piastowa przed złodziejami i bandytami. Po uzgodnieniu z nim, że w razie aresztowania mnie powiadomi aspiranta Jabłońskiego oraz ogn. W. Wiśniewskiego, aby Jabłoński usunął z wozu strażackiego rzeczy
niebezpieczne. Jabłoński był akurat naszym samochodem
w Warszawie po broń i inne materiały wojskowe, które nam
zgłaszano przez osoby, które już opuściły Warszawę. Gdy wraz
z Br. Dziewulskim udałem się na to niebezpieczne spotkanie zastałem już żandarmów w lokalu Nur fur Deutsche Santowskiego, którzy już mieli zatrzymane dwie kobiety i małe dziecko…
Do Pruszkowa prowadzono nas pieszo mimo ulewnego deszczu. Po doprowadzeniu nas do budynku żandarmerii prawie
równocześnie przybiegł tam aspirant Jabłoński, który jak myślę
rozproszył podejrzenia hitlerowców co do mojej osoby i samej
straży… Wiedzieliśmy, że to już ostrzeżenie naprawdę ostatnie.
Okazało się jednak, że to sytuacja wojenna naszych oprawców
zadecydowała o tym.

Pożar w fabryce „Tudor”
i koniec wojny

„Po zaledwie kilku dniach i naszej wzmożonej ostrożności
w nocy 17 stycznia nastąpiło bombardowanie fabryki „Tudor”
bombami zapalającymi i pożar, który tylko najwyższej ofiarności strażaków naszej straży jako jedynej czynnej w całym rejonie, został ugaszony. Pomimo, ze nawet obsługa motopompy
pracującej przy zbiorniku wodnym obok bocznicy z druhem Wł.
Stylińskim jako dowódcą została ostrzelana z broni pokładowej.
Tego samego dnia około południa do naszego Piastowa wkroczyły od strony Pruszkowa oddziały Wojska Polskiego na czołgach. O tym, jak nagłe i niespodziewane było zaskoczenie może
świadczyć m.in. fakt, ze pruszkowscy żandarmi z komendantem,
krwawym oprawcą z Warszawy znanym wszystkim hauptmanem Szulcem zostali wyłapani na miejscu w Pruszkowie (hauptman Szulc w Błoniu), zaś powiatowy komendant żandarmerii
hauptman Lipszer w Otwocku.”

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

www.czaspiastowa.pl
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W MIEŚCIE?
ogłoszenia zamówione

KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

|

lista nr 16

Samorząd powiatowy silny, solidarny, pomocniczy
W wyniku wyborów samorządowych do Rady Powiatu
Pruszkowskiego w 2014 roku Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa objęło pięć mandatów. Była
to zbyt mała liczba, aby w 27 osobowej radzie skutecznie
promować swój program wyborczy. Radni MWS ocenili,
iż największe możliwości realizacji ich zobowiązań wyborczych rokuje współpraca z radnymi PIS, co zaowocowało
utworzeniem większościowej koalicji w radzie. W toku kadencji dzięki istotnej reorientacji wydatków zostało zrealizowanych wiele od dawna oczekiwanych zadań inwestycyjnych.
Wybudowana została nowa siedziba dla LO im. T. Zana
w Pruszkowie. Przygotowano dokumentację budowlaną dla
LO im. T. Kościuszki i Zespołu Szkolno–Wychowawczego
przy ul. Wapiennej.
Wybudowana została Izba Przyjęć i poradnia przyszpitalna oraz wyremontowano część oddziałów w szpitalu
powiatowym. Przygotowano dokumentację do dalszej rozbudowy szpitala. Oddano do użytkowania Środowiskowy
Dom Samopomocy przy ul. 3-go Maja w Pruszkowie.
W ok. 30 zadaniach inwestycyjnych zmodernizowano
część dróg powiatowych we wszystkich gminach, wyposażając niebezpieczne skrzyżowania w nowoczesną sygnalizację świetlną.
Przekazano do prowadzenia Miastu Piastów LO im.
A. Mickiewicza wraz z nieodpłatną darowizną nieruchomości, realizując w ten sposób zobowiązanie Powiatu
wprowadzone na wniosek piastowskich radnych powiatowych z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
Dokonano kapitalnego remontu części jezdnej wiaduktu im. L. Okulickiego w Piastowie i przebudowy
skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Bohaterów Wolności z wprowadzeniem sygnalizacji świetlnej, a także
zmodernizowano system dyscyplinowania kierowców
na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr
5.

uzasadnionych powodów, jednakże starosta nie stał się primus inter pares organów wykonawczych samorządów jak
to zakładała koncepcja MWS.
Nie podjęto także skutecznych działań związanych
z utworzeniem powiatowego transportu zbiorowego i jego
integracji z publicznym transportem Warszawy jako pierwszy krok ku rzeczywistej metropolizacji obszaru funkcjonalnego miasta stołecznego.
Są to zadania, tak jak i wiele nowych planowanych do
realizacji w zbliżającej się kadencji 2018 – 2023.

Niestety nie wszystkie elementy programu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej dla powiatu pruszkowskiego
udało się zrealizować. Po początkowych intensywnych kontaktach osłabł impet prac i częstotliwość spotkań Konwentu
Gmin z powiatu pruszkowskiego, jako forum wymiany poglądów i ustaleń wspólnych działań starosty oraz wójtów,
burmistrzów i prezydenta. Zapewne złożyło się na to wiele

Poprawę bezpieczeństwa Powiatu poprzez współfinansowanie:

W nowej kadencji planujemy:
Poprawę opieki zdrowotnej, w tym nad matką i dzieckiem poprzez uruchomienie:
- nowego bloku operacyjnego i centrum diagnostyki
w tym onkologicznej,
- nowego bloku porodowego, nowego oddziału pediatrycznego, szkoły rodzeniai poradni
laktacyjnej.
Rozwój oświaty poprzez wspieranie budowy:
- LO im. T. Kościuszki, basenu Zespole Szkół przy ul.
Gomulińskiego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy
ul. Wapiennej,
- utworzenie Centrum Edukacji Doświadczalnej Mały
Kopernik,
- rozwój szkolnictwa technicznego i branżowego.
Poprawę opieki senioralnej i wsparcie niepełnosprawnych poprzez współfinansowanie:
- budowy ośrodka kompleksowej opieki nad dorosłymi
niepełnosprawnymi,
- budowy ośrodka dla osób z wadami sprzężonymi,
w tym dla autystyków w Pszczelinie,
- domów dziennej opieki senioralnej.

- zwiększenia liczby patroli policji,
- dalszej rozbudowy sieci dróg powiatowych z ograniczeniem ruchu w gęsto zamieszkałych dzielnicach,
- budowy przeprawy drogowej przy ul. Grunwaldzkiej,

- rozwój ekologicznego, nowoczesnego transportu publicznego i współpraca z gminami nad rozszerzeniem funkcjonowania „wspólnego biletu” na wszystkie linie (w tym
WKD).
Aktywizację społeczności lokalnej poprzez:
- organizację Muzeum Regionalnego Ziemi Pruszkowskiej,
- utworzenie Powiatowego Punktu Promocji Wydarzeń
„Pruszkowianka” oraz internetowego portalu wydarzeń,
- utworzenie nowoczesnego oraz spójnego systemu komunikacji i promocji działań powiatowych,
- utworzenie Powiatowego Centrum Wolontariatu i Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz podwojenie nakładów na konkursy dla organizacji pozarządowych,.
- utworzenie powiatowego centrum koordynacji działań
prowadzących do ograniczania zanieczyszczeń powietrza,
- rozszerzenie oferty oświatowej poprzez wzmocnienie inicjatyw zmierzających do powstania wieloprofilowego
kształcenia zawodowego młodzieżyw budynku LO im. F.
Nansena,
- propagowanie rodzicielstwa zastępczego jako najlepszej formy pomocy dzieciom w przypadku braku lub głębokich dysfunkcji rodziców biologicznych,
Program szczegółowy dla Piastowa
- remonty i modernizacje ulic powiatowych w Piastowie, w szczególności:
• remont al. marsz. J. Piłsudskiego z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żbikowską,
• modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul. H.
Sienkiewicza do ul. Regulskiej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Regulską i przebudową skrzyżowania z ul. H.
Sienkiewicza,
- utworzenie powiatowego centrum koordynacji działań
prowadzących do ograniczania zanieczyszczeń powietrza,
- rozszerzenie oferty oświatowej poprzez wzmocnienie
inicjatyw zmierzających do powstania wieloprofilowego
kształcenia zawodowego młodzieżyw budynku LO im. F.
Nansena,
- propagowanie rodzicielstwa zastępczego jako najlepszej formy pomocy dzieciom w przypadku braku lub głębokich dysfunkcji rodziców biologicznych,

KANDYDACI DO RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
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wybory samorządowe
ogłoszenia zamówione

Odwrót od samorządności?
W czasie upływającej kadencji nastąpiły znaczące
zmiany prawa oraz klimatu politycznego dotyczącego
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. W pierwszej kolejności należy wymienić zmiany prawa wyborczego i to nie te w sferze techniki przeprowadzania
wyborów, co samej ich istoty czyli reprezentatywności
przedstawicielskiej. Problem dotyczy likwidacji systemu
wyborów większościowych do rad gmin w jednomandatowych okręgach wyborczych w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Wybory większościowe czyli takie,
w których zwycięża kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów, a nie partyjna lista, umożliwiają wybór
autentycznych przedstawicieli tak małych, jak i dużych
wspólnot mieszkańców i osiedli. Natomiast wybory proporcjonalne, w których głosuje się na listy kandydatów
preferują duże organizacje, przede wszystkim partie polityczne i ich aparat.
Drugą sprawą, która pochłonęła na wiele miesięcy
część aktywności działaczy samorządowych gmin i po-

wiatów, był projekt poselski ustawy o utworzeniu Metropolii Warszawskiej, jako szczególnej formy organizacji wspólnoty mieszkańców miasta stołecznego i około
czterdziestu gmin z jego otoczenia. Propozycja ustawy
przewidywała ograniczenie części kompetencji rad gmin
i burmistrzów na rzecz rady metropolii i prezydenta metropolii wybieranego przez wszystkich mieszkańców.
Faktycznie nastąpiłaby centralizacja decyzji z jednoczesnym ograniczeniem władztwa samorządów gminnych.
Dzięki zjednoczonemu, wielomiesięcznemu oporowi
większości gmin aglomeracyjnych i ich mieszkańców
Sejm nie kontynuował procedury ustawodawczej.
Wreszcie sprawą trzecią, może najmniej ważną, a kontrowersyjną jest kwestia obniżenia wynagrodzeń wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków
jako pokłosie wypłaty nienależnych premii w administracji rządowej. Nie jest tu istotne czy ten lub ów wójt, burmistrz czy prezydent miał za wysokie wynagrodzenie, ale
o ustawową normę, która poziom wynagrodzenia organu

wykonawczego samorządu pozostawia w kompetencji
mieszkańców zapośrednictwem wybranej przez nich
rady odpowiedniego
szczebla.
Wymienione wyżej zmiany bądź inicjatywy prawne dotyczące samorządu
terytorialnego wskazują na zarysowanie się niebezpiecznej tendencji wycofywania się z polityki decentralizacji
państwa i jej podstawowego kanonu pomocniczości,
na rzecz centralizacji i omnipotencji partyjnej. Faktycznie nastąpiłaby centralizacja decyzji z jednoczesnym
ograniczeniem władztwa samorządów gminnych. Dzięki
zjednoczonemu, wielomiesięcznemu oporowi większości gmin aglomeracyjnych i ich mieszkańców Sejm nie
kontynuował procedury ustawodawczej.

Zdzisław Brzeziński

KANDYDACI DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

SŁUŻYMY LUDZIOM

lista nr

NIE PARTIOM

Dr n. med.

Mateusz Kuczabski
Urodził się 21 września 1965 roku
w Warszawie. Lekarz, pracownik naukowo-dydaktyczny, menadżer, dziennikarz. Posiada cztery specjalizacje w zakresie medycyny, ukończył także studia
podyplomowe w zakresie zarządzania.
Działacz samorządu lekarskiego przez
dwie kadencje. Pracował w mediach, instytutach naukowo-badawczych, mazowieckich szpitalach i administracji centralnej. Ostatni okres życia zawodowego
dzieli między pracę dyrektora SPZOZ,
lekarza i nauczyciela akademickiego.
Za motto działności uznaje słowa indyjskiego filozofa:
„Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie
jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem.”

1

Konrad Rytel
Inżynier budownictwa lądowego, przez
wiele lat nadzorował realizację wielu budów komunikacyjnych w Polsce.
Od 1990 roku zaangażowany w działalność samo-rządową. W gminach i powiatach pełnił różne funkcje w zarządzaniu gminą oraz powiatem. W swojej działalności samorządowej nie był związany
z żadną partią, a wszystkie funkcje samorządowe sprawował z wyboru bezpartyjnych samorządowców.
Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe i samorządowe pragnie wykorzystać do działań związanych z wszechstronnym wykorzystaniem funduszy europejskich i rządowych na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i wsparcia samorządów gminnych i powiatowych na
terenie całego województwa mazowieckiego.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie

zapraszają
na program słowno-muzyczny na podstawie poematu kard. Karola Wojtyły
„Myśląc Ojczyzna”.
Prezentacja będzie miała miejsce 14 października 2018 r. o godz. 19.00
w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 23
w 40.rocznicę wyboru kard. K. Wojtyły na papieża.
reklama

STRZYŻENIE DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

reklama
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Ogłoszenia drobne
PRACA
Firma Espes, producent biurowych ścianek działowych, poszukuje pracowników do produkcji, przy obróbce szkła oraz
profili aluminiowych. Praca w siedzibie firmy w Opaczy Kolonia, 300 m. od przystanku kolei WKD. | tel. 501 769 294

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
reklama
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Dzień Pamięci

fot. Muzeum Dulag 121

W niedzielę 30 września odbyły się coroczne Obchody Dnia Pamięci
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc, które Patronatem
Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Św. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego, odprawioną przez byłego więźnia obozu Dulag 121 – ks.
Stanisława Kicmana. Po Mszy nastąpiło złożenie kwiatów i zapale-

nie zniczy pod tablicą upamiętniającą „Akcję pod Arsenałem”, skąd
wyruszył X Marsz Niepokonanych
– pierwsza część Marszu Pamięci
„Tędy Przeszła Warszawa”.

Coraz bogatsze zbiory

Pruszkowska część Obchodów
rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Cywilnej Ludności Powstańczej
Warszawy, po której z Placu przed
Kościołem Św. Kazimierza, wyruszył III Marsz Pamięci Więźniów
Obozu Dulag 121 i Niosących Im
Pomoc. W Marszu szli profesjonalni rekonstruktorzy, ale znaczną
jego część stanowili mieszkańcy
Powiatu Pruszkowskiego. Udział
w Marszu wzięli uczniowie aż 17.
szkół z terenu Powiatu.
Każdy z rekonstruktorów miał
swoją postać. Była kobieta w ciąży, zagubione rodzeństwo, matka
z kilkorgiem dzieci, narzeczeni…
Wszyscy wspólnie upamiętnili
mieszkańców stolicy, którzy przeżyli gehennę wygnania z walczącego a potem grabionego, burzonego i palonego przez okupanta
miasta. Wygłodzeni i przerażeni
ludzie byli pędzeni przez płonące
miasto. Po długim, wykańczającym marszu docierali do obozu
w Pruszkowie, gdzie w skrajnie
trudnych warunkach czekali na
selekcję, podczas której decydowano o ich dalszych losach.
Marsz Pamięci przeszedł ulicami Pruszkowa na teren dawnego
obozu przejściowego, gdzie mia-

ła miejsce inscenizacja obozowej
segregacji przypominająca te,
które odbywały się przed halą nr
5 w 1944 roku. Rekonstruktorzy
odgrywający Niemców dzielili ludzi na zdolnych i niezdolnych do
pracy, wyłapywali powstańców,
a polskie sanitariuszki pomagały
chorym i wycieńczonym ludziom.
Po inscenizacji odbyła się część
oficjalna Obchodów. Rozpoczęły ją
słowa Zbigniewa Herberta „A jeśli
miasto padnie, a ocaleje jeden, on
będzie miasto”. Na uroczystości
obecni byli świadkowie historii,
którzy przeszli przez obóz w Pruszkowie, kombatanci, a także przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, stowarzyszeń, szkół oraz
instytucji i oczywiście uczestnicy
Marszu.

Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

W minionym czasie dzięki uprzejmości Pana Antoniego Zduńskiego wzbogaciliśmy nasze zbiory
militarne. Rzeczowa darowizna
pozwala nam na dołączenie do już
istniejącej kolekcji między innymi menażki wojskowe, elementy
wyposażenia żołnierzy biorących
udział w działaniach zbrojnych
podczas II wojny światowej. Piastowskie Archiwum Miejskie dostało także szereg eksponatów
ukazujących codzienne życie obywatela w okresie PRL oraz fotografie dokumentujące nasze miasto
w latach siedemdziesiątych XX
wieku.
Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Mikulskiego nasza jednostka zyskała walizki, kufry, torby,
kasety, płyty, przedmioty użytku
codziennego, które w nowej siefot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Piastowskie Archiwum Miejskie na trwałe wpisało się w kulturalne
zainteresowania mieszkańców miasta Piastowa.

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Już po raz drugi jednym
z punktów programu Obchodów
był Marsz Pamięci, który przeszedł
ulicami Warszawy i Pruszkowa.
W wydarzeniu wzięło udział kilka
tysięcy osób, w tym blisko 600
rekonstruktorów.
W niedziele ulicami Warszawy
i Pruszkowa przeszedł Marsz Pamięci „Tędy Przeszła Warszawa”.
600. rekonstruktorów wspólnie
z mieszkańcami Warszawy, Pruszkowa i okolic upamiętniło 650
tys. warszawiaków, którzy w trakcie i po Powstaniu Warszawskim
byli wypędzani ze stolicy do obozu przejściowego Dulag 121 na
pruszkowskim Żbikowie. Obchody
w Warszawie rozpoczęły się Mszą

kierowaną do mieszkańców miasta Piastowa, a także odwiedzających nas osób.

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

jako zaufana instytucja, mogąca
stale przechowywać pamiątki rodzinne oraz przedmioty użytkowe ukazujące i obrazujące życie
polskiego społeczeństwa na przestrzeni dziejów. Dzięki takim Darczyńcom nasza jednostka nie tylko
zdobywa nowe cenne eksponaty
ale także włącza je w poczet kolekcji archiwalnych i muzealnych,
dając im nowe życie. Jednocześnie
nowe nabytki pozwalają poszerzyć
ofertę edukacyjną i ekspozycyjną

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

O potrzebie naszego istnienia
świadczą nie tylko liczne wycieczki szkolne odwiedzające nasze
progi oraz coraz lepiej układająca się współpraca z placówkami
szkolnymi i jednostkami organizacyjnymi naszego miasta. Nasza
obecność na miejskich imprezach
masowych, publikacje na stronie
internetowej oraz na portalu społecznościowym przynoszą już dziś
wymierne efekty. Piastowskie Archiwum Miejskie postrzegane jest

13

dzibie PAM-u będą stanowiły ekspozycję wyposażenia dawnego
mieszkania. Powyższą wystawę na
pewno uzupełnią dwa odbiorniku

radiowe przekazane przez Pana
Grzegorza Parysa.
Nie sposób tu wymienić wszystkich naszych darczyńców, sympatyków, którzy nie tylko osobiście,
ale także przy pomocny nowinek
technicznych dostarczają nam nowych materiałów prezentowanych
na portalu społecznościowych.
Wszystkim bardzo dziękujemy.
Dzięki Wam Piastowskie Archiwum Miejskie ma możliwość pełniejszego prezentowania dziejów
naszego miasta, a także otwarcia
na nowe wyzwania, które Państwo
przed nami stawiacie. Zapraszamy
także do naszej siedziby, aby móc
naocznie zapoznać się z historią
Piastowa.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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Jak uniknąć grypy?
Każdego roku wytwarzana jest nowa szczepionka, która ma za zadanie chronić organizm
podczas najbliższego sezonu grypowego.

chorowania. Szczepionki przeciw
grypie 2018/2019 są już dostępne
w polskich aptekach i placówkach
opieki zdrowotnej. Specjaliści namawiają do jak najszybszego zaszczepienia się.

fot. Shutterstock

Rekomendacje szczepień przeciw
grypie na sezon 2018/2019

Każdego roku pojawiają się
szczepionki
przeciwko
grypie
o zaktualizowanym składzie, ponieważ wirus charakteryzuje się
dużą zmiennością. W ostatnim
roku doszło do znacznych mutacji
i w tegorocznej szczepionce pojawią się dwa zupełnie nowe szczepy wirusa grypy.
W sezonie 2018/2019 zgodnie z zaleceniami WHO w składzie
szczepionek przeciw grypie na półkuli Północnej znajdować się będą
następujące szczepy wirusa grypy:
W szczepionkach trójwalentnych przeciw grypie:
• A/Michigan/45/2015 (H1N1)

pdm09 – wirus podobny
• A / S i n g a p o r e / I N FIMH-16-0019/2016 (H3N2) - wirus
podobny
• B/Colorado/06/2017 - wirus
podobny (B/Victoria/2/87 lineage)
Dodatkowo w szczepionkach
czterowalentnych przeciw grypie:
B/Phuket/3073/2013 - wirus
podobny (B/Yamagata/16/88 lineage)
Dawki zalecane szczepionki
przeciw grypie

• dzieciom od 6. m.ż. do 35.
m.ż.: 1 dawka - 0,25 ml (postać pediatryczna 0,25 ml) (1 lub 2 dawki), po 4-6 tygodniach następna 1
dawka (postać pediatryczna 0,25
ml),
• dorosłym i dzieciom od 36.
m.ż.: 1 dawka - 0,5 ml, dzieciom do
ukończenia 8 r.ż., które uprzednio
nie były szczepione, należy podać
drugą dawkę po 4-6 tygodniach.
Jak się zaszczepić na grypę w sezonie
2018/2019?

Aby zaszczepić się przeciwko
grypie, należy udać się do najbliższej przychodni. Można także samemu kupić szczepionkę w aptece
i udać się z nią do lekarza (szczepienie wykonuje tylko wykwalifikowany personel medyczny).

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun

reklama

nak grupy ryzyka – dzieci, seniorzy i osoby cierpiące na choroby
przewlekłe, szczególnie narażone
są na zachorowanie, jak również
ciężkie powikłania pogrypowe.
Z roku na rok liczba zakażeń wirusem grypy jest coraz większa.
Według alarmujących danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu
Higieny w Warszawie, od września
2017 roku w naszym kraju odnotowano 47 zgonów z powodu
grypy oraz zarejestrowano ponad

5 mln przypadków zakażeń. Dla
porównania w 2013/2014 było ich
około 2 mln, czyli o ponad połowę mniej. Z powodu niepokojącej
tendencji wzrostowej, szczególnie ważne jest przygotowanie się
do tegorocznego kulminacyjnego
momentu sezonu grypowego, który w naszym kraju występuje od
stycznia do marca.
Najefektywniejszy czas, aby
zabezpieczyć się i uniknąć choroby obejmuje okres od września do
grudnia, zatem przed szczytem za-

fot. Shutterstock

Bardzo ważna jest świadomość, że wirus grypy jest podstępny, mutuje i ewoluuje. Każdego
roku wytwarzana jest nowa szczepionka, która ma za zadanie chronić organizm podczas najbliższego sezonu grypowego. Coroczne
szczepienie wzmacnia odporność,
znacząco redukuje ryzyko zachorowania, ale przede wszystkim
zabezpiecza przed poważnymi zagrożeniami związanymi z powikłaniami grypy.
Ogólnoświatowe
zalecenia
dotyczące szczepienia przeciwko
grypie mówią, zgodnie z wytycznymi organizacji ACIP oraz WHO,
że zaszczepić powinien się każdy. W Polsce nie ma obowiązkowych (finansowanych z budżetu
Ministerstwa Zdrowia) szczepień
przeciw grypie. Są to szczepienia
zalecane. Rekomendacje szczepień przeciw grypie w sezonie
2018/2019 różnią się od zeszłorocznych zaleceń. W tym roku po
raz pierwszy seniorzy powyżej 65
roku życia mogą skorzystać z 50%
refundacji kosztu szczepionki.
Przeciwko grypie można się zaszczepić już od początku września.
Należy pamiętać, że każdy może
zarazić się wirusem grypy, jed-

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

przyroda

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Jesienne przeprowadzki

fot. Shutterstock

Zamykamy sezon dla roślin tarasowych

Mamy jesień, poranki i wieczory są chłodne. Zawitały do
nas pierwsze przygruntowe przymrozki. Pora pomyśleć o roślinach
w pojemnikach, które pochodzą
z obszarów o cieplejszym klimacie. Do najbardziej popularnych
i sprawdzonych pod względem
przechowywania należą: pelargonia, datura, fuksja, oleander,
oliwka, laur, rozmaryn, lantana
i oczywiście drzewka cytrusowe.
Przed przeniesieniem na zimowy
spoczynek należy wykonać kilka
niezbędnych czynności. Na początek wyrywamy wszystkie chwasty
z doniczki. Usuwamy suche liście,
uszkodzone i połamane pędy.
Kolejną czynnością jest dokładne
sprawdzenie, czy nie bytują na
nich szkodniki. Jeżeli tak, to wykonujemy odpowiedni oprysk, który

pomoże pozbyć się niechcianych
gości. Możemy też wykonać profilaktyczny oprysk na zdrowych roślinach. W ten sposób zabezpieczmy je przed atakiem szkodników
po przeniesieniu do cieplejszego
miejsca. Wykonanie oprysku na
zewnątrz jest łatwiejsze i do tego
dysponujemy bogatszą ofertą
preparatów owadobójczych. Po
rozpoznaniu szkodnika kupujemy odpowiedni oprysk. Bardzo
pomocni w doborze oprysków są
sprzedawcy, którzy doradzą jaki
będzie najbardziej skuteczny na
danego szkodnika. Najczęściej
występującymi szkodnikami niszczącymi nasze rośliny są: mszyce,
przędziorki, tarczniki, miseczniki,
wełnowce. Gdy temperatura na
zewnątrz osiągnie średnie wartości około 4 stopni Celsjusza , donireklama

ce przenosimy na przygotowane
wcześniej miejsca. Wspaniale, jeśli pomieszczenie posiada okno,
a temperatura w pomieszczeniu
nie przekracza 10 stopni Celsjusza. Ograniczamy podlewanie do
minimum, aby tylko podtrzymać
rośliny przy życiu i oczywiście
przestajemy zasilać. Po pewnym
czasie na pędach pojawią się blade, wiotkie odrosty. To oznacza, że
rośliny mają zbyt mało światła słonecznego. Nie jest to problemem,
gdyż wiosną przycinamy odrosty
a rośliny wystawiamy w zacienione miejsca. Po dwóch tygodniach
rośliny się zahartują i staną się odporne na dotyk wiosennych promieni słońca. Często się zdarza,
że nasze rośliny są rozrośnięte,
a doniczki pokaźnych rozmiarów.
Wspaniałym ułatwieniem jest wózek do ich przewożenia (wiem co
mówię, sama mam taki). Wózek
ten posiada dwa koła, oczywiście
dwie rączki umożliwiające prowadzenie, ale przede wszystkim
wspaniałą półkę, na której przewozimy donice. Wystarczy podjechać wózkiem, unieść lekko donicę, wsunąć półkę pod dno donicy,
odchylić wózek i ładunek jest gotowy do przeprowadzki. Zostanie
nam tylko zmiecenie resztek roślinnych, pajęczyn i zmycie śladów
po doniczkach. Teraz możemy
przyznać, że letni sezon tarasowy
uważa się za zamknięty.
Barbara Lipieta

reklama
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Jaka forma jesienią?
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Priorytetowym zadaniem PKS
Piastovii-Zap jest zajęcie jak najwyższej lokaty w I lidze piłki nożnej kobiet. Dlatego też do rywalizacji w półfinale Pucharu Polski
kobiet z MUKS Praga Warszawa
trener Jacek Sękowski desygnował
młode zawodniczki oraz grające
w mniejszym wymiarze czasowym w pierwszym zespole. Nasze
zawodniczki grające w eksperymentalnym zestawieniu wyraźnie
uległy grającym w pełnym składzie
warszawiankom 0:5 (0:3).

KKP Bydgoszcz

6

18

24:4

2

KKP Stomilanki Olsztyn

6

15

23:9

3

UKS SMS II Łódź

6

13

13:7

4

Akademia Piłkarska LG Gdańsk

6

10

27:14

5

MUKS Praga Warszawa

6

10

20:8

6

PKS Piastovia - ZAP Piastów

6

10

21:13

7

KS Polonia Środa Wielkopolska

6

9

17:18

8

KKPK Medyk II Konin

6

8

5:7

9

KS Unifreeze Górzno

6

7

10:12

10

KS Raszyn

6

4

7:14

11

KSS Kotwica Kórnik

6

0

10:40

12

KS Sztorm AWFiS Gdańsk

6

0

1:32

Beata Cabaj

fot. PKS Piastovia - ZAP Piastów

Gabriela Kuczyńska

1

fot. PKS Piastovia - ZAP Piastów

Koniec pucharowej przygody Piastovii -ZAP

Podczas dwutygodniowej
przerwy w rozgrywkach ligowych
spowodowanej
zgrupowaniami
kadry Polski w różnych grupach
wiekowych, nasze zawodniczki
spędziły więcej czasu w gabinetach lekarskich, niż na treningach,
gdyż urazy leczyły nasze czołowe
piłkarki Gabriela Kuczyńska (złamanie nosa), Aleksandra Zubrzycka, Aleksandra Bordziakowska czy
Aneta Dąbrowska.
Naszą drużynę czekają teraz
dwa trudne mecze derbowe. 14.10
o godz. 18.00 na boisku MUKS
Praga w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej oraz 21.10 o godz. 15.00

na naszym obiekcie. Liczymy, że
swój dorobek bramkowy poprawi
Beata Cabaj, która z 11 trafieniami przewodzi stawce najlepszych
pierwszoligowych snajperek.
Ponadto nasze dwie zawodniczki,
Agnieszka
Boćkowska
i Marta Kaczmarczyk otrzymały
powołanie do reprezentacji niedosłyszących w futsalu na mistrzostwa Europy, które odbędą się
w listopadzie w fińskim Tamperee.
Włodzimierz Golfert
reklama

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