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Rodzina 500 plus

fot. Shutterstock

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń z programu Rodzina 500+
na nowych zasadach. Począwszy od nowego okresu rozliczeniowego 500 zł miesięcznie
przysługiwać będzie na każde dziecko. Według szacunków, programem objętych
zostanie ponad 2 razy więcej piastowskich dzieci.

Program Rodzina 500+
wspiera materialnie rodziny
już od kwietnia 2016 roku. Dotychczas wypłata świadczenia
w wysokości 500 zł miesięcznie

przysługiwała na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od
osiąganego dochodu. Osoby
o najniższych zarobkach mogły
liczyć dodatkowo na wsparcie

dla pierwszego lub jedynego
dziecka w rodzinie. Wchodząca 1 lipca w życie nowelizacja
ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, rereklama

gulująca zasady rządowego
programu Rodzina 500+, znosi
próg dochodowy i rozszerza
zakres uprawnień do wypłaty
świadczeń wychowawczych. Od
1 lipca 500 złotych miesięcznie
przysługiwać będzie na każde
posiadane dziecko, które nie
ukończyło jeszcze 18 roku życia,
bez konieczności spełniania dodatkowych kryteriów.
Według danych z czerwca
2019 roku, na terenie Piastowa z programu Rodzina 500+
korzysta 1515 rodzin, a świadczenie wypłacane jest łącznie
na 2005 dzieci. Uwzględniając
wchodzącą w życie nowelizację
ustawy, szacuje się, że na terenie Miasta Piastowa wypłatą
świadczeń objętych zostanie
aż 4500 dzieci. Prognoza ta
uwzględnia wszystkie dzieci zameldowane w Piastowie oraz
szacunkową liczbę osób bez
meldunków i cudzoziemców.
czytaj dalej - str.2:

w numerze
Ćwierćwiecze kapliczki
na Placu Słonecznym
W czerwcu 1994 roku poświęcona została kapliczka Najświętszej Marii Panny na Placu Słonecznym.
Czytaj - str. 3

Taniec, sport i zabawa
Trzy ważne sportowe imprezy
piastowskich Przedszkolaków
Czytaj - str. 6

Czym do pożaru w
Piastowie jeżdżono?
Zakończone działania wojenne
w 1945 roku przyniosły polskiej
ludności nowe porządki, które w
sposób diametralny zmieniły nie
jedno ludzkie życie. W nowych
realiach przyszło odbudowywać
wiele instytucji pożytku publicznego. Przed takim zadaniem stanęli także piastowscy strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czytaj - str. 11

Bajkowe oblicze traw
Trawa to nie tylko trawnik.
Trawa to również grupa niezwykłych roślin, która może zdobić
nasze ogrody przez cały rok.
Czytaj - str. 10
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Zielony Piastów

Tak wygląda nowe, zielone
oblicze Piastowa, okiem naszej
fotograf, Anny Bartnickiej. Zagospodarowanie terenów zielonych zostało zrealizowane
dzięki staraniom władz Miasta
Piastowa i pozyskanemu dofinansowania z UE w wysokości
5,5 mln złotych.

gramu 500+ uproszczeniu ulegnie również tryb prowadzonego postępowania. Przyznanie
500 złotych miesięcznego świadczenia na dziecko nie będzie
już wymagało wydania decyzji
administracyjnej. W praktyce
oznacza to, że Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, będący organem realizującym program
Rodzina 500+ na terenie Miasta
Piastowa, będzie wysyłał stosowną informację na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego
braku – poinformuje wniosku-

jącego o możliwości odebrania
informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie MOPS. Nieodebranie takiej informacji nie
będzie miało wpływu na wypłatę
świadczenia.
Wszyscy mieszkańcy Piastowa występujący o prawo do
świadczenia wychowawczego,
przyznawanego w ramach programu Rodzina 500+ mogą liczyć
na pomoc w wypełnianiu stosownych dokumentów. Jak zaznacza Andrzej Zieliński z Działu
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piastowie:
„Pomoc w wypełnieniu dokumentów jest udzielana każdorazowo podczas przyjmowania
wniosku. Pracownik realizujący
Program 500+ w MOPS Piastów
przyjmując wniosek zawsze go
weryfikuje i wskazuje ewentualne braki wymagające uzupełnienia”.
Wszystkie poprawne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ złożone po dniu 30
czerwca 2019 będą ustalały to
prawo na okres do dnia 31 maja
2021 roku.

Agata Z.

Pomagamy Liwii!
Dobrzy ludzie przekazali na ten
cel 3943,22 zł. i 5 meksykańskich
peso. Rada Rodziców ze Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Bohaterów
Powstania Warszawskiego zorganizowała zaś 15 czerwca Piknik
rodzinny, podczas którego zebra-

Liwia ma 9 lat. Jest uczennicą III klasy Szkoły Podstwowej nr
3 w Piastowie. To bardzo dzielna
dziewczynka, u której pół roku
temu stwierdzono nawrót ostrej
białaczki limfoblastycznej.
4 czerwca Liwka miała w szpitalu w Lublinie przeszczep szpiku
od dawcy niespokrewnionego. Jest
nadzieja, że wreszcie ta przeurocza dziewczynka będzie mogła
normalnie spędzać dzieciństwo,
wrócić do szkoły i jej wielkiej pasji,
jaką są konie. Chcemy pomóc na
tyle, na ile możemy. Zorganizowana została akcja wsparcia leczenia
Liwii. Komitet Pomagamy Liwii!
zbierał pieniądze 2 czerwca podczas Miejskiego Dnia Dziecka na
Stadionie Miejskim w Piastowie.

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego z programu 500+ na
nowych zasadach przyjmowane
będą już od 1 lipca 2019 roku –
w formie elektronicznej oraz od
1 sierpnia 2019 roku – w formie
tradycyjnej. W przypadku złożenia wymaganych dokumentów
w okresie od dnia 1 lipca do
30 września, uprawnienia do
wypłaty świadczenia ustalone
zostaną począwszy od dnia 1
lipca, o ile prawo do świadczenia na ten okres nie zostało już
przyznane. Rodzicom składającym wnioski po tym terminie,
uprawnienia będą przysługiwać
od miesiąca jego złożenia. Dodatkowo, na mocy znowelizowanych przepisów wydłużony
zostanie termin na złożenie
wniosku o świadczenie 500+
na dzieci nowo narodzone. Od
1 lipca rodzice będą mieli na to
nie 1 miesiąc, jak dotychczas, ale
aż 3 miesiące od dnia urodzenia
dziecka. Dopełnienie formalności z zachowaniem tego okresu
będzie gwarantowało wypłatę
świadczenia wraz z wyrównaniem.
W ramach nowelizacji pro-

fot. Shutterstock

dokończenie ze str.1

no kolejne 3353,68 zł na wsparcie
leczenia Liwii. Wszystkim, którzy
wsparli akcję pomocy serdecznie
dziękujemy.

Monika Szuplewska
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Ćwierćwiecze kapliczki
na Placu Słonecznym
W czerwcu 1994 roku poświęcona została
przez ks. Jana Lubszczyka, proboszcza
parafii św. Michała Archanioła w Piastowie,
kapliczka Najświętszej Marii Panny na Placu
Słonecznym.

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY

Inicjatorką budowy kapliczki i ofiarodawczynią pierwszej
figurki NMP była Pani Marianna
Walczyk, a dzieło wsparli osobistym zaangażowaniem okoliczni
mieszkańcy, wśród nich szczególnie Roman Poborc, Kazimierz
Gołaszewski i Ryszard Samulski.
Od 25 lat odbywają się tutaj
tradycyjne nabożeństwa majowe i czerwcowe, oraz 15 sierpnia z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Uczestniczy w nich grono kilku-

dziesięciu osób. W roku 2000,
4 września, doszło do chuligańskiego aktu agresji w tym szczególnym miejscu. Zniszczone zostały szyby chroniące figurę, ją
samą potłuczono, a szczątki zostały potem odnalezione w kilku miejscach przy budynkach

wzdłuż ul. Harcerskiej. Odłamano również krzyż wieńczący
kapliczkę. Odnowiona i odpowiednio zabezpieczona wzmocnionymi szybami (przy wsparciu
Urzędu Miejskiego) z nową figurą ofiarowaną przez ks. Jana
Lubszczyka została na nowo
poświęcona 17 września tego
samego roku. Uroczystość zgromadziła ponad sto osób.
Dzisiaj kapliczka, pięknie zadbana przez opiekujących się
nią mieszkańców odnowionego
Placu Słonecznego, jest miejscem chętnie odwiedzanym nie
tylko podczas nabożeństw, ale
także przy okazji spaceru czy
po prostu chęci spędzenia kilku
chwil odpoczynku w tym szczególnym miejscu.

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

reklama
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

wentów klas trzecich gimnazjum
i klas ósmych szkoły podstawowej. Czy to się uda?
G.S.: Musi się udać. Nasze liceum jest przygotowane na przy-

ostatnie trzy lata, czyli MZO
z Pruszkowa. Decyzja w sprawie
rozstrzygnięcia przetargu zapadnie wkrótce, ale już teraz muszę
poinformować o nieuchronnym
wzroście opłaty za odbiór odpadów. Z taką rzeczywistością zetknęły już się wszystkie okoliczne
gminy.

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

Czas Piastowa: Piastów bardzo zazielenił się na wiosnę…
Grzegorz Szuplewski: I pięknie zakwitł wielokolorowymi
kwiatami. To efekt, na który czekaliśmy przystępując do zakrojonego na dużą skalę programu
rewitalizacji terenów zielonych.
Przy okazji widać, że nie ma ich
wcale tak mało, choć – niestety - brakuje dużych parków. Ale
tego raczej już nie zmienimy.
Cieszy też postęp prac rewitalizacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul.J.Sowińskiego, na którym wkrótce
rozpocznie się też budowa wielofunkcyjnego boiska. To końcowe
akcenty wspomnianego wcześniej programu rewitalizacji, który niedawno został całościowo
omówiony na otwartym spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 5
przy licznym udziale młodzieży
i osób zainteresowanych. Było
ciekawie: gra miejska, warsztaty i prezentacje. Widać więc,
że działania na rzecz poprawy
naszego środowiska cieszą się
zainteresowaniem mieszkańców
Piastowa.
CP: Czy wiadomo już, która
firma odbierać będzie odpady
z terenu naszego miasta?
G.S.: W zakończonym kilka
dni temu postepowaniu złożone zostały dwie oferty, dość radykalnie różniące się ceną. Korzystniejszą ofertę złożyła firma
obsługująca nasze miasto przez

jęcie sześciu klas pierwszych, po
trzy w każdym roczniku absolwentów. Przez rok będzie trochę
ciasno, ale potem warunki nauczania zmienią się radykalnie!
Wracając do prac budowlanych
– pierwszy miesiąc ich trwania
przynosi rzeczywiście imponujący efekt. Umowa z wykonawcą
zakłada ukończenie całej inwestycji do jesieni przyszłego roku,
ale firma Warbud na swojej stro-

CP: Trwają intensywne prace na terenie budowy nowych
obiektów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.
Tymczasem od września szkoła
będzie musiała pomieścić absol-

nie internetowej deklaruje ambitnie skrócenie tego czasu. Na
razie wszystko przebiega zgodnie z planem, oby tak dalej!
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Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, pourazowe, nerwobóle, bóle głowy,
kręgosłupa, barku, kolan, bioder. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna dzięki niej ustalone zostaną wskazania do zabiegu lub przeciwwskazania.
Kolejne wizyty w dużo niższych cenach, niż u konkurencji.

Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża
były nie do zniesienia. To niewiarygodne, że człowiekowi w tym wieku
można tak bardzo pomóc i to bez leków! Jestem wzruszony i wdzięczny.
(emeryt)

Zniszczyłam wątrobę i nerki, leki
na bóle wywołały u mnie cukrzycę!

Pan Jakub Górnicki spowodował
swoimi zabiegami, że mogłam odstawić leki, a rwa kulszowa i sztywność
poranna niemal całego ciała, oraz zawroty głowy ustąpiły zupełnie. To dla
mnie jest niesamowite. Ponad trzy
lata leczenia bez efektów, wydatki na
leki i utrata zdrowia”. Jestem panu
Jakubowi wdzięczna.
Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

To, co się dzieje w leczeniu, to
w ogromnej ilości przypadków nie
jest system ochrony zdrowia, ale system ochrony chorób, by nie wyleczyć,
ale leczyć! A ceny leków i leczenie
rosną szybciej, niż inflacja! Te koktajle z przyjmowanych leków niszczą
tysiące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam
sobie to dobitnie po pomocy, jaką
uzyskałam w Naturmedzie u mgr Jakuba Górnickiego. Czuję się świetnie!

kręgosłupa – układu krwionośnego i powięzi (więzadeł) pod kontrolą układu nerwowego, ponieważ ograniczone ukrwienie wokół
jakiegoś kręgu lub stawów powoduje stany zapalne, zwyrodnienia
i problemy bólowe.
Uwzględniając badania (prześwietlenie RTG lub rezonans MR),
osteopata odblokowuje nieprawidłowości likwidując ból. Mgr Górnicki prowadzi również diagnostykę i korektę wad postawy.
Wskazaniami do zabiegów są
między innymi: zaburzenia czucia,
drętwienie kończyn, stany pourazowe, naciągnięcia, zwichnięcia,
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa i barkowa, bóle
pleców i szyi. Zabiegami tymi usuwane są również zaburzenia funkcjonalne układu gastrycznego,
urologicznego, ginekologicznego,
oddechowego, bóle głowy u dzieci
i dorosłych, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci,
zespoły bólowe u kobiet w ciąży
i profilaktyka okołoporodowa.

(prawnik z Łowicza l. 59)

Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. Moja ginekolog podpowiedziała mi osteopatię w Ośrodku
Naturmed. Tu bezpiecznie zlikwidowano mi ból pleców! Osteopatia, to
rewelacyjna metoda! Jestem szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z Błonia)

Ośrodek Medycyny Manualnej
i OSTEOPATII – NATURMED
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy:
tel.: (22) 662 49 07, 604 092 007
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00

Jestem sadownikiem – rolnikiem.
Od dziecka ciężka praca. Już nie było
dla mnie leku. Plecy, bark, lędźwie –
niesamowicie bolały. Zaczęły siadać
kolana i biodra. Czego ja nie łykałem?! Strach mówić! Sanatoria nie
pomagały. Załamany i bez nadziei
trafiłem do Naturmedu! Pan Górnicki wyprowadził mnie z tych dolegliwości. Jestem przeszczęśliwy! Całym
sercem dziękuję!

Zacytujmy kilka wypowiedzi
naszych pacjentów:

DOGODNY DOJAZD Z PIASTOWA
(autobusy 716 / SKM / KM)

(Janusz Wrotycz l. 62)
reklama

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Osteopatia jest wyjątkową
metodą leczenia i diagnostyki. Łączy w sobie nowatorską wiedzę
medyczną oraz holistyczne spojrzenie na wszystkie systemy, narządy i emocje człowieka. Zdrowie
traktuje jako wynik prawidłowego
współdziałania tych elementów
i pozwala przywrócić harmonię
w ich funkcjonowaniu. Koncentrując się na zdrowiu, a nie na zwalczaniu chorób, pozwala zapewnić
wewnętrzną homeostazę i witalność.
U podstaw metody leży zrozumienie zależności pomiędzy anatomią, biomechaniką i fizjologią
oraz szacunek dla ciała i procesów
w nim zachodzących. Ponad 100
lat temu, stworzył ją amerykański lekarz – Andrew Taylor Still
i nazwał „medycyną bez leków”.
W dzisiejszych czasach nie jest jedyną możliwością leczenia, ale respektując osiągnięcia medycyny
klasycznej doskonale ją uzupełnia.
Ponadto poprzez swoją filozofię
stanowi wspaniałą formę profilaktyki i opieki medycznej pierwszego
kontaktu.
Do największych zalet zabiegów u osteopaty należy szybki
i długotrwały efekt, a poprawa
następuje często po 2-4 zabiegach. Osteopatia to metoda, która
nie tylko leczy, ale ukierunkowuje
organizm do prawidłowego funkcjonowania. To ogromna szansa
pomocy cierpiącym, nie mogącym
poddać się operacji. Jest to uznana
i bardzo ceniona metoda leczenia
w systemie medycznym.
Jednym z lekarzy praktykujących w Ośrodku Naturmed jest
mgr fizjoterapii Jakub Górnicki,
wykładowca w jednej z warszawski uczelni na Wydziale Fizjoterapii oraz Medycyny Osteopatycznej, posiadający liczne dyplomy
i certyfikaty polskie i zagraniczne.
Doktor Górnicki zajmuje się trudnymi przypadkami klinicznymi,
a prowadzone zabiegi w ogromnej ilości przypadków zapobiegają
operacjom przepuklin kręgosłupa
oraz stawów: kolanowego, biodrowego, ramieniowego. Usprawniane jest połączenie i zależność od
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Taniec, sport i zabawa

II Międzyprzedszkolny Turniej Tańca „Taniec to moja
pasja” pod patronatem Burmistrza Miasta Piastowa.

Pracowite dni przedszkolaków

fot. PM nr. 4 w Piastowie

Koniec maja i pierwsze tygodnie czerwca okazały się bardzo
aktywnym czasem dla piastowskich przedszkolaków. Najmłodsi Piastowianie wzięli udział w
trzech dużych imprezach – XIX
Olimpiadzie
Przedszkolaków,
sportowych konkurencjach podczas miejskich obchodów Dnia
Dziecka oraz w II Międzyprzedszkolnym Turnieju Tańca.
Zmagania dzielnych maluchów rozpoczęła XIX Olimpiada
Przedszkolaków, która odbyła
się w dniu 30 maja w Przedszkolu Miejskim Nr 4. Impreza ta, o
19-letniej już tradycji, niezmiennie organizowana jest przez Dyrektor placówki, Bożenę Strojek.
Co roku integruje piastowskie
środowisko przedszkolne, propagując ruch i zdrową konkurencję.
W XIX edycji Olimpiady udział
wzięły cztery Przedszkola Miejskie oraz Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Młodzi
sportowcy mieli w tym roku do
wyboru
8 konkurencji. Dwie
dalsze przeznaczone były dla rodziców oraz nauczycieli. Imprezę
uświetniły występy specjalne:
judo oraz pokaz taneczny Rafała
Tarnowskiego. Gośćmi specjalnymi wydarzenia był Zastępca
Burmistrza, Przemysław Worek,
Urszula Nelken - Dyrektor Centrum Usług Oświatowych, Dyrektor MOK, Wanda Przybylak oraz
Dyrektorzy pozostałych Przedszkoli Miejskich, kolejno: Justyna
Zygadło, Elżbieta Dawidowicz i

Danuta Rusak.
Kolejne sportowe wyzwania czekały na przedszkolaków
na festynie zorganizowanym
na Stadionie Miejskim z okazji
Dnia Dziecka. 2 czerwca prawie
trzystu z nich wzięło udział w

tradycyjnym biegu „od bramki
do bramki” pokonując sprinterski dystans 100 metrów. Po tym
niebagatelnym wyczynie na najmłodszych Piastowian czekała
moc zabaw i atrakcji.
Ostatnia impreza miała miejsce w sobotę 8 czerwca. Tym
razem maluchy miały okazję
wykazać się swoimi talentami
tanecznymi. Tego właśnie dnia
w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się druga już edycja Międzyprzedszkolnego Turnieju Tańca
„Taniec to moja pasja”. Wspaniałe pokazy sztuki tanecznej i wielkie emocje przedszkolaków oraz
ich opiekunów to najkrótsza recenzja tego turnieju.
Przedszkolakom gratulujemy
wielkich talentów i sportowego
ducha rywalizacji.

fot. Monika Szuplewska

Już po raz drugi w Piastowie
odbył się turniej tańca dla naszych
przedszkolaków. Impreza zorganizowana została z inicjatywy Rafała
Tarnowskiego współpracującego
z piastowskimi przedszkolami. Zaczęliśmy tańczyć w zeszłym roku 16 czerwca. W tym roku również,
wśród młodych adeptów tego jakże
wymagającego sportu, na parkiecie pojawiły się dzieci z Przedszkola
Sióstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi oraz Przedszkoli nr: 1, 2, 3
i 4. Krótko o współorganizatorze:
Rafał Tarnowski - posiada międzynarodową najwyższą klasę

fot. Monika Szuplewska

fot. PM nr. 4 w Piastowie

Agata Z.

taneczną w tańcach towarzyskich
standardowych oraz latynoamerykańskich; dwukrotny Mistrz Polski
1998 i 1999 w dziesięciu tańcach
(standardowych i latynoamerykańskich); finalista licznych turniejów;
założyciel Firmy Usługi Edukacyjne
Syrena, specjalizującej się w edukacji dzieci przedszkolnych; pracuje z dziećmi i młodzieżą - ma liczne
nagrody i wyróżnienia na przeglądach tanecznych, turniejach. Doświadczenie Pana Rafała Tarnowskiego należało wykorzystać.
Dlaczego nie można zrobić turnieju tańca w Piastowie? - zapytał
ponad trzy lata temu Grzegorz
Szuplewski, na podobnej imprezie w Błoniu. Mamy dzieci, mamy
miejsce, mamy pana Rafała. Robimy. I zostało to zrobione. Po
raz pierwszy w zeszłym roku. Do
współpracy zaproszono Katarzynę
Folgart, prowadzącą rytmikę w naszych miejskich przedszkolach.
fot. PM nr. 4 w Piastowie

Dzieci prowadzone przez panią
Folgart prezentowały tańce ludowe. Wśród sędziów pojawili się:
Michał Paciorek- wielokrotny zwycięzca turniejów tańca towarzyskiego, posiadający klasę A w stylu
latynoamerykańskim oraz standardowym, instruktor tańca sportowego, Fitness, Zumby, animator
czasu wolnego. Pan Michał prowadzi również zajęcia taneczne dla
dzieci w przedszkolach i szkołach
oraz różnego rodzaju kursy dla dorosłych, w tym przygotowuje pary
narzeczonych do pierwszego tańca
weselnego. Uczy też tańca towarzyskiego seniorów. Kolejni jurorzy to:
Urszula Nelken- dyrektor Centrum
Usług Oświatowych, Ewa Bałata-Heba, współpracująca z piastowskimi przedszkolami i Grzegorz
Szuplewski - Burmistrz Piastowa. II
Międzyprzedszkolny Turniej Tańca
pod patronatem Burmistrza Piastowa poprowadziła Katarzyna
Ankudowicz - aktorka znana m.in.z seriali telewizyjnych „Blondynka”, „Bulionerzy” i „O mnie się nie
martw”. O muzykę zadbał zespół
„No i Dobrze”, a atrakcje przedszkolakom zapewnił Cyrk Pompon.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w tańcach standardowych,
latynoamerykańskich i ludowych.
Zatańczyły m.in: polkę warszawską, sambę, kujawiaka, cha-chę,
walca angielskiego, twista i krakowiaka. Uczestnicy tanecznej rywalizacji zostali sprawiedliwie ocenieni i sowicie nagrodzeni. Wszyscy
najmłodsi mieszkańcy Piastowa,
biorący udział w II Międzyprzedszkolnym Turnieju Tańca „Taniec to
moja pasja”, zajęli pierwsze miejsce. Radość widać było nie tylko na
buziach dzieci, ale i na twarzach
dorosłej publiczności. Do zobaczenia za rok.
Monika Szuplewska
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Lata 1946-1947.
Biblioteka i nowa szkoła
średnia
Jak można przeczytać w nocie historycznej dostępnej na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie, zbiory biblioteczne przetrwały lata II wojny
światowej po ich zabezpieczeniu i ukryciu w siedzibie urzędu gminy.
W dokumencie sporządzonym do Zarządu Gminy w Piastowie z dnia 5
lipca 1946 roku czytamy, że po wojnie Biblioteka została otwarta dla czytelników 4 lutego 1946 roku. Należy zaznaczyć, że uruchomienie biblioteki przedstawiało wiele trudności. Na ogólną ilość książek [1272 - przyp.
A.G] 40% tylko można było wypożyczyć czytelnikom, gdyż wskutek niedbałego ich utrzymania 50% książek przed wypożyczeniem należy oddać do
naprawy, a 10% stanowi makulaturę. Katalogi również nie są utrzymane
w należytym porządku. Doprowadzenie biblioteki do właściwego stanu
wymaga dużego nakładu pracy i wielkich kosztów, gdyż obok codziennej
pracy wiele czasu należy poświęcić na korygowanie zapisu książek w księdze inwentarzowej oraz na sprawdzenie niedokładnie
prowadzonej kartoteki czytelników oraz książek.
Warto także zwrócić uwagę na dokument z 23 marca 1946
roku. Wynika z niego, że w czasie II wojny światowej Biblioteka nie
przerywała swojej działalności. Kierownictwo Biblioteki zmieniało
się w ciągu tego okresu kilkakrotnie. Księgozbioru nie kompletowano i nie oddawano do naprawy. Wiele książek uległo zniszczeniu lub zagubieniu. Po wojnie dochód Biblioteki stanowiły jedynie
wpłaty abonamentowe: 20 zł od osoby dorosłej i 5 zł w przypadku
dziecka. Według stanu z 1 marca 1946 roku abonentów bibliotecznych było jedynie 90 osób, z tego 70% dorosłych, 30% młodzieży szkolnej.
15 stycznia 1946 roku Zarząd Nauczycielstwa Polskiego objął opieką Bibliotekę Gminną w Piastowie. Na początku 1946
roku Spółdzielnia Spożywców w Piastowie ofiarowała bibliotece
gminnej w dniu spółdzielczości 91 książek. W sprawozdaniu z 28
czerwca 1947 roku ówcześni pracownicy Biblioteki podsumowali:
Zmniejszony do minimum księgozbiór, pozbawiony wydawnictw
nowych i aktualnych, nie zaspokajał potrzeb obywateli i nie rozbudzał zainteresowań. Ruch był mały. Dzięki otrzymanej w ub.
roku subwencji z Ministerstwa Oświaty Biblioteka powiększyła
ilość tomów, a wtedy przybyło i czytelników. Dwukrotny udział Biblioteki w wystawie książek i zobrazowanie jej dorobku i wzrostu
ułatwiło nawiązać kontakt z obywatelami Piastowa.
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W protokole z dnia 14 lutego 1946 roku dyr. Maria Zaleska opisuje zbiory biblioteczne oraz ilość czytelników tamtego okresu: 1296 książek definitywnie, 74 czytelników czynnych. W wykazie ruchomości sporządzonym
w tym samym dniu widnieją m.in. 5 szaf do książek, 3 stoły z szufladami,
2 stoły bez szuflad, jedno biurko zwykłe, 3 krzesła, 2 stołki, 2 wieszaki
ścienne, jeden wieszak z półkami, jedna szafka, stół warsztatowy, jedna
ławka długa zwykła (...)
W Spisie Inwentarza Biblioteki Gminnej w Piastowie sporządzonym
w dniach 26-30 sierpnia 1947 roku przez Marię Zaleską czytamy: Na półkach tomów 1618, zagubionych 489, oddanych do oprawy do Gimnazjum 50, u czytelników czynnych 355 (...)
http://piastow.naszabiblioteka.com/o-instytucji/historia/

PIASTOWA

Początki „Chemika”
We wrześniu 1946 roku rozpoczęła działalność druga szkoła
ponadpodstawowa w Piastowie. Funkcjonowała ona jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą najpierw przy ulicy Bohaterów
Wolności 23, później przy Godebskiego 3 w tzw. Białym Pałacu.
Dopiero w 1950 roku placówka na trwałe związała się z obecnym
adresem tudzież zmieniła status ze szkoły zasadniczej zawodowej
na Technikum Chemiczne i Zasadniczą Szkołę Chemiczną. Warto
nadmienić, że w rok po utworzeniu szkoły powstał też internat, który przez wiele lat służył naszym uczniom. […]. Gmach przy ul. K.
Namysłowskiego 11 – niedługiej, spokojnej uliczce – to nieodłączny
element miejskiego pejzażu i swoisty punkt orientacyjny w Piastowie. Mieszkańcy Piastowa wielu adresów mogą nie znać, ale zapytani o lokalizację “Chemika” na pewno od razu udzielą precyzyjnej
informacji. Nic dziwnego, skoro tradycja znajdującej się tu szkoły
sięga aż do roku 1946.
https://nansen.edu.pl/o-szkole/
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Kolejny rok szkolny
piastowskiego liceum
i gimnazjum
Jak czytamy w cytowanej już Kronice LO im. A. Mickiewicza w Piastowie rok szkolny 1946/47 przyniósł kolejne ważne wydarzenia w dziejach naszego liceum.
Dnia 1 września 1946 r. szkoła nasza została upaństwowiona i otrzymała tytuł „Państwowe Gimnazjum i Liceum w Piastowie”. W roku tym na
mocy zarządzenia Min. Oświaty młodzież szkół podstawowych po ukończenia kl. VII przyjmowana była do kl. II gimnazjalnej.
Realizując to zarządzenie utworzono 3 klasy drugie gimnazjalne liczące 99 uczniów. W dwóch klasach trzecich uczyło się ponadto 60
uczniów, a w jednej klasie czwartej 36 uczniów. W dwóch klasach licealnych uczyło się 39 uczniów.
Jednocześnie przy Gimnazjum i Liceum powstała średnia szkoła wieczorowa semestralna dla młodzieży opóźnionej w nauce. Semestr III/IV liczył
44 osoby, Semestr V/VI liczył 18 osób.
/Kronika…/

Tymczasem nadeszła zima 1947 roku, a wraz z nią wydarzenia
polityczne w kraju, które dotknęły także społeczność gimnazjalno-licealną Piastowa. 19 stycznia w sfałszowanych przez komunistów wyborach wybrany został Sejm Ustawodawczy. W protokole z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z 27 stycznia
1947 ogłoszonym w Monitorze Polskim z 28 stycznia 1947 podano oficjalne wyniki (sfałszowanych) wyborów. Zgodnie z publikacją komunistyczny Blok Demokratyczny (PPR, PPS, SD, SL
- lubelskie) uzyskał poparcie 80,1% głosów, Polskie Stronnictwo
Ludowe – 10,3%, Stronnictwo Pracy – 4,7%, Polskie Stronnictwo
Ludowe „Nowe Wyzwolenie” – 3,5%, pozostali – 1,4%. Skała fałszerstw dokonanych podczas wyborów 1947 jest tak wielka, że
wg szacunków ekspertów na podstawie zachowanych szczątkowych danych z niewielu komisji obwodowych prawdziwa siła
poparcia dla bloku komunistycznego wynosiła ok. 30%, a dla
głównej siły politycznej, czyli PSL St. Mikołajczyka ponad 66%.
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W nowym Sejmie stronnictwa bloku komunistycznego objęły 394
mandaty, PSL 28, Stronnictwo Pracy 12, PSL „Nowe Wyzwolenie” 7,
pozostali 3. Sejm Ustawodawczy 5 lutego 1947 roku wybrał Boleslawa Bieruta na stanowisko Prezydenta RP, a 22 lutego przyjął ustawę o amnestii skierowaną głównie do żołnierzy zbrojnego podziemia
antykomunistycznego i działaczy organizacji niepodległościowych.
Oficjalnie amnestia była aktem dobrej woli i łaskawości nowej władzy, tak głosiła uruchomiona na wielką skalę rządowa propaganda.
Złożonych obietnic nie dotrzymano, nie było zresztą takiego zamiaru, a prawdziwym celem „amnestii” była likwidacja zbrojnego oporu wobec władzy komunistycznej. Zebrana w toku działań amnestyjnych wiedza posłużyła do kolejnych represji i prześladowań zarówno
osób ukrywających się i prowadzących nadal walkę, jak i tych, które
się ujawniły. Skala amnestii, która obowiązywała od 25 lutego do 25
kwietnia 1947 roku, objęła ponad 70 tysięcy osób.
Powróćmy w tym miejscu do Kroniki LO im.A.Mickiewicza w Piadyr. Białecki

stowie i opisu wydarzeń roku szkolnego 1946/47. Najbardziej
wstrząsające wydarzenie przypada jednak na wiosnę 1947. Pewnego dnia Polskie Radio i prasa ogłosiły apel Rządu, aby członkowie
istniejących dotychczas organizacji podziemnych ujawnili się. Następnego dnia w klasie III b zabrakło 4 chłopców. W szkole zapanowała konsternacja. Wszyscy domyślili się, że chłopcy ci pracowali
w konspiracji i że bojąc się ujawnienia uciekli do lasu. Czekał ich
los Maćka Chełmickiego z „Popiołu i diamentu” Andrzejewskiego.
Wezwano rodziców, przeprowadzono rozmowy. Następnego z kolei dnia wszyscy chłopcy powrócili razem do szkoły, tak jak razem
znikli. Wszystko się wyjaśniło. Istotnie, po apelu Rządu zostali oni
wezwani przez swe władze konspiracyjne w tym celu, aby zbiorowo
udać się do odpowiednich urzędów i zgłosić się w myśl wezwania
Rządu. Po dokonaniu tego powrócili do szkoły. Była wielka radość
z ich powrotu. Po trzech latach odeszli ze szkoły z maturami i wstąpili na wyższe uczelnie. Uniknęli więc losu Maćka Chełmickiego. Rok
szkolny 1946/47 dobiegł końca. Jak zapisano w Kronice uroczystość
odbyła się na szkolnym dziedzińcu, przy pięknej pogodzie. Przemawiał do młodzieży dyr. Ordyński, całując według osobistej tradycji
każdego maturzystę i każdą maturzystkę przy wręczaniu matury.
Przemawiał dr Białecki, następnie członek zarządu Koła Rodziców,
a wreszcie uczeń liceum żegnający odchodzących kolegów. Wiosną
1947 maturę w piastowskim liceum otrzymały 32 osoby: Maria
Bajkowska, Marek Bancarzewski, Anna Baraniak, Alicja Brudkowska, Jadwiga Brzezińska, Elżbieta Cybulska, Kazimierz Grabski, Irena Kacprzyńska, Danuta Kardasz, Janusz Kurdwanowski, Ryszard Lipkowski, Bronisław Palczewski, Zofia Pancewicz,
Roman Pawliński, Kazimierz Reichelt, Halina Rezler, Mirosława
Skrzymowska, Eugenia Włodarczyk, Wiesława Wojciechowska,
Wiesława Zabłocka – absolwenci liceum oraz absolwenci „ciągów”: Barbara Berger, Henryk Duszyński, Janusz Kamer, Czesław Kiciński, Jan Kozański, Irena Kuberska, Zbigniew Pomierny,
Alicja Szatkowska, Aleksander Myrta, Marian Tokarski, Tadeusz
Wąsak i Zdzisław Żelazek.

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?

Czym do pożaru w Piastowie jeżdżono?
Zakończone działania wojenne w 1945 roku przyniosły polskiej ludności nowe porządki,
które w sposób diametralny zmieniły nie jedno ludzkie życie. W nowych realiach
przyszło odbudowywać wiele instytucji pożytku publicznego. Przed takim zadaniem
stanęli także piastowscy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

W czasie okupacji piastowska remiza strażacka zajęta
była przez wojsko okupanta.
Korzystając z niej nie ponosiło
ono żadnych opłat z tego tytułu.
Kłopoty trwały jednak znacznie
dłużej niż sama wojna. Po odzyskaniu budynku piastowscy
strażacy przez dłuższy okres
czasu borykali się m.in. z wysokimi rachunkami za energię
elektryczną, zużytą przez stacjonujące obce wojsko. Doszło
nawet do odcięcia prądu w remizie, co czasowo uniemożliwiło
strażakom wykonywanie zadań
związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa.
Czas po zakończeniu działań

wojennych był okresem wielkich wyzwań. Brakowało niemal
wszystkiego. Remiza wraz z salą
kinową wymagała ponownego
zagospodarowania. Nie chcąc
tracić czasu, strażacy starali się
własnym sumptem pozyskać
środki na wyposażenie budynków, a także zakup wozów bojowych do niesienia pomocy.
Z tymi ostatnimi nie było wcale
łatwo. W tym czasie w całym
kraju doskwierał brak wyposażenia w auta ciężarowe. Były
one bowiem niezwykle ważnym środkiem transportu przy
odbudowie Polski ze zniszczeń
wojennych. Piastowskim strażakom udało się jednak pozyskać

ogłoszenie zamówione

zachęcamy
do aktywnego wspierania
działalności Piastowskiego
Archiwum Miejskiego.
Podzielcie się z nami archiwaliami, które pomogą
stworzyć pełniejszy obraz naszej lokalnej,
miejskiej historii. Liczymy na wszelkie pamiątki,
fotografie, dokumenty, zapisy dźwiękowe,
filmowe, etc.

www.pam.piastow.pl
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kilka pojazdów ciężarowych. Z dokumentów z drugiej połowy
lat 40-tych XX wieku
wynika, że posiadali
oni 4 pojazdy, w tym
3 były własnością
założonej w Piastowie
Strażackiej
Spółdzielni
Pracy.
Stan techniczny tych
pojazdów, a zwłaszcza
skierowanego
na wóz bojowy OSP,
budził jednak wiele
zastrzeżeń. Zdarzały się sytuacje takie
jak ta z 19 stycznia
1946 roku, kiedy to
piastowscy strażacy
zostali zadysponowani do pożaru fabryki w Pruszkowie,
a nie mieli czym dojechać. Jak
donoszą dokumenty, po wyjechaniu z remizy pojazd przejechał kilkaset metrów i „silnik
nie chciał pracować. Samochód
prowadził sierż. Wnorowski Zyg,
który nie mógł usunąć defektu
i samochód sprowadził do remizy. Wobec powyższego straż do
pożaru nie dojechała”. Naczelnik
Straży, Tadeusz Chojnacki w piśmie datowanym na 26 stycznia
1946 roku stwierdził, że pojazd
bojowy straży pożarnej wymaga
ogólnego remontu. Przyczyną
niedomagań była wadliwa instalacja elektryczna, którą postanowiono wymienić we własnym
zakresie po dostarczeniu niezbędnych kabli oraz żarówek.
Do wymiany zakwalifikowano
także akumulator ze względu na
stopień wyeksploatowania.
Piastowscy strażacy skarżyli
się nie tylko na brak sprawnego pojazdu. Brakowało również
benzyny oraz środków smarnych niezbędnych do właściwej eksploatacji pojazdu oraz
3 motopomp, będących na
wyposażeniu jednostki. Chcąc
rozwiązać te problemy i mając
poparcie Zarządu Gminy Piastów, Naczelnik Straży, Tadeusz
Chojnacki w drugiej połowie
1946 roku pisał podania do Centralnego Urzędu Motoryzacji
przy Ministerstwie Obrony Na-

tecznie wykonany w firmie Spółrodowej o przydział samochodu
dzielnia Pracy „Auto – Naprawa”
ciężarowego do użycia w Straży,
na Solcu w Warszawie. Z racji na
jako wozu rekwizytowego (bobrak dostatecznych funduszy
jowego). Prośby te były także
na pokrycie kosztów wykonania
poparte przez Powiatowego
naprawy, opiewających aż na 9
Komendanta Straży Pożarnych
211 złotych, odbiór samochodu
przy Starostwie Powiatowym
stał się jednak niemożliwy. SpraWarszawskim oraz Szefa Departamentu
Kwaterunkowo–
wa ta ciągnęła się jeszcze przez
Budowlanego MON. Aby móc
pierwszy kwartał 1956 roku.
dalej pełnić swoją służbę przy
Władze OSP starały się rówratowaniu dobytku, piastowscy
nież pozyskać dodatkowe auta
strażacy podjęli się naprawy
na potrzeby jednostki. Konieczność ich posiadania wynikała
wysłużonego już Forda, będącego na stanie jednostki, poprzez
z faktu, że zakres działalności
strażaków obejmował nie tylzakup i montaż nowego silnika.
ko teren gminy, czy miasta.
Jednocześnie na placu OSP stał
Piastowscy strażacy nieśli poMercedes. Jako mienie poniemieckie, z uszkodzonym silnimoc również miejscowościom
ościennym. Biorąc pod uwagę
kiem bez możliwości naprawy,
obecność zakładów przemymiał służyć Strażackiej Spółdzielni Pracy „Transport”.
Ze względu na rozległe uszkodzenia nie
został jednak wykorzystany i pozostawał
w dyspozycji OSP.
Dziś możemy przypuszczać, że likwidacja tejże Spółdzielni
pozwoliła na wcielenie przez Likwidatora
pojazdów
ciężarowych w poczet OSP.
Starania o pozyskanie
nowych
wozów
bojowych
w końcu przyniosły
oczekiwane efekty. Widoczne jest to
w jednym z kolejnych
pism, tym razem kierowanym w dniu 16
maja 1955 roku do
Komendy Straży Pożarnych, z wnioskiem
mat. Piastowskie Archiwum Miejskie
o przyznanie etatów
na dwa pojazdy: samochód cysłowych w tym okręgu oraz nie
sternę i wóz auto – pogotowie.
najlepszą jakość dróg, nie dziwi
Dostępne źródła wskazują, że
też fakt, że podjęto próbę zdobycia samochodów terenowych.
w tymże roku piastowską OSP
Mowa tu o zgłoszonej chęci zazasiliły: Studebaker US-6 (6x4)
kupu samochodu terenowego
zakupiony od Ambasady ZSRR
marki „Wilis” od Rejonowej Spółza kwotę 14 000 złotych oraz
dzielni Usług Motoryzacyjnych
samochód ciężarowy marki
oraz Dodge z Centralnego Biura
Ford 2G8T zakupiony za kwotę 1
Zbytu Sprzętu Samochodowe667 złotych od mającej siedzibę
go. Zainteresowanie tym ostatw Warszawie przy ul. Wolskiej
60, Rejonowej Spółdzielni Pracy
nim związane było z planem
Usług Motoryzacyjnych. W tym
zakupu kolejnego wraku i złosamym czasie użytkowany jako
żenia jednego sprawnego wozu
cysterna, pojazd marki Chevroterenowego z dwóch częściowo
let, był już w na tyle złym stanie,
uszkodzonych.
że nie nadawał się do wyjazdów
bojowych. Wiemy z dokumentów, że strażacy podjęli w grudniu 1955 roku starania, mające
Daniel Dalecki
na celu przeprowadzenie remontu silnika. Został on ostaDyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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zdrowie

Jak sobie radzić z upałem?
zaburzeniami w pracy serca, nerek, mięśni, układu oddechowego, a może nawet prowadzić do
groźnego dla życia udaru cieplnego, który objawia się drgawkami i utratą przytomności.
Podczas upałów unikajmy
picia kawy, która odwadnia organizm, wystrzegajmy się również
alkoholu. Zimne piwo wcale nam
nie pomoże, a może wręcz zaszkodzić. W upalne dni nasz organizm jest zmęczony i odwodniony, ponieważ intensywniej się
pocimy. Stąd spalanie i metabolizm alkoholu zachodzą znacznie
wolniej, a jego negatywne skutki
są jeszcze silniejsze.

Ostatnie tygodnie nie pozwalają zapomnieć, że choć do kalendarzowego lata i sezonu
wakacyjnego pozostało kilka dni, to warunki klimatyczne sugerują, że jesteśmy już w jego
centrum. Choć większość z nas wybiera się na urlopy, to i tak część wakacji spędzamy
w gorących miastach, które podczas upałów nawet nocą nie dają wytchnienia.

fot. Shutterstock

Cień, wiatr i klimatyzacja

Kiedy temperatura przekracza 25°C w cieniu, życie w mieście staje się niezwykle uciążliwe. Nagrzane mury budynków
i asfaltowe ulice, które bardzo
długo utrzymują ciepło sprawiają, że nawet w nocy, kiedy kreska
termometru wraca do normy,
miejskie powietrze cały czas jest
nagrzane. Taki upał jest szczególnie niebezpieczny dla naszego
układu sercowo-naczyniowego.
Jednak są sposoby, aby w tych
trudnych dniach zminimalizować negatywne skutki miejskiego żaru. I choć wiele osób cały
rok czeka na ciepłe letnie dni, to
trzeba pamiętać, że upały mogą
prowadzić do odwodnienia organizmu i przegrzania, co jest groźne zwłaszcza dla dzieci i osób
starszych oraz osób przewlekle
chorych - np. zażywających leki
kardiologiczne lub neurologiczne. Nasz organizm potrafi się
bronić przed upałami dzięki mechanizmowi termoregulacji, który pozwala na utrzymanie stałej
temperatury ciała niezależnie od
warunków zewnętrznych. Upały
znosimy jednak gorzej, gdy towarzyszy im duża wilgotność powietrza. Istnieje wtedy dużo większe
ryzyko przegrzania, bo pot nie
odparowuje szybko i organizm

nie może się wydajnie chłodzić.
Może wówczas dojść do zaburzeń w ośrodku termoregulacji
(w podwzgórzu) i przegrzania organizmu.
Dieta Light
Wysoka temperatura sprawia, że ludzki organizm całą
swoją energię skupia na walce
z upałem. Warto również pamiętać, że samo trawienie to proces,
na skutek którego wytwarzane
jest ciepło. Dlatego podczas gorących dni unikajmy wszystkiego
co tłuste, ciężkostrawne i podnoszące ciśnienie. Przestawmy się
na dania lekkie i świeże, które
dostarczą organizmowi wszystkich niezbędnych składników
odżywczych. W pierwszej kolejności ograniczmy ciężkostrawne
posiłki i nasycone kwasy tłuszczowe, które przyczyniają się do
rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Znajdziemy
je w tłustych mięsach, jedzeniu
typu fast food i słodyczach. Unikajmy pełnotłustych produktów
mlecznych takich jak śmietana,
tłusty twaróg, sery topione czy
pleśniowe. Masło zastąpmy wysokiej jakości miękką margaryną,
która nie zawiera szkodliwych

kwasów trans, a zamiast wołowiny przygotujmy na przykład morską rybę bogatą w zdrowe kwasy
tłuszczowe omega-3. Nie zapominajmy o świeżych warzywach
i owocach - to one powinny stanowić fundament naszej letniej
diety. Nie wychodźmy z domu
bez śniadania! Lekki jogurt ze
świeżymi truskawkami, malinami
lub pożywna kanapka z chudym
twarogiem i warzywami, w której
masło zastąpimy miękką margaryną, to doskonałe propozycje na
początek dnia.
Ponadto, powinniśmy wypijać minimum 2 litry wody dziennie. Dla urozmaicenia możemy także wprowadzić chłodną
herbatę lub niedosładzane soki
owocowe. Wychodząc na ulicę
warto jest mieć przy sobie butelkę wody. Odwodnienie to jedna
z głównych przyczyn udaru cieplnego! W przypadku odwodnienia
dobrze jest lekko posolić wodę,
by uzupełnić niedobór elektrolitów. Odwodnione maluchy powinno się poić wodą podawaną
małymi porcjami co kilka minut.
Wraz z potem tracimy nie tylko
wodę, ale też elektrolity (jony
sodu, potasu, wapnia) potrzebne
do prawidłowego funkcjonowania różnych narządów. Grozi to

Opiekunowie dzieci powinni
unikać spacerów w największy
upał (najlepiej w godzinach 1011 rano lub po 16-tej) i wybierać
miejsca zacienione, przewiewne.
Nie powinno się nawet na chwilę
zostawiać dzieci w zamkniętym
samochodzie w upale. Dodatkowo w pomieszczeniach zamkniętych, samochodach możemy
korzystać z klimatyzacji lub wentylatorów. Jednak takich udogodnień używajmy z rozwagą.
Różnica pomiędzy temperaturą
wewnętrzną i zewnętrzną nie
powinna przekraczać 5-6°C (tak
więc jeśli na dworze termometr
wskazuje 30°C, w pomieszczeniu
należy ustawić 25°C). Jeśli różnica będzie większa, zagrożenie
przeziębieniem lub zapaleniem
gardła znacznie wzrośnie. Po intensywnym dniu pracy nie zapominajmy o chwili relaksu. Weźmy
chłodny prysznic i pozwólmy odpocząć naszemu organizmowi,
stres to jeden z głównych wrogów serca. Niezależnie od tego,
czy lepiej czujemy się w wysokich
czy w niskich temperaturach,
podczas skwaru zwróćmy uwagę
na potrzeby naszego serca. Dbajmy o prawidłową dietę, wystrzegajmy się ciężkostrawnych dań,
odpowiednio nawadniajmy organizm i unikajmy długotrwałego nasłonecznienia. Zachowanie
odpowiednich proporcji między
pracą a odpoczynkiem oraz stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń pozwoli nam przetrwać gorące dni w „miejskiej
dżungli”.

dolegliwości skórnych. Badania
specjalistów prowadzone w zeszłym roku wykazały, że aż 40
proc. Polaków doznało w swoim
życiu poparzenia słonecznego.
Aby do niego doszło nie trzeba
wiele - wystarczy spędzić pół
godziny na słońcu w południe
letniego dnia. Pod wpływem
oparzenia słonecznego w skórze
rozwija się stan zapalny i martwica. Po oparzeniu słonecznym
skórę najlepiej schłodzić, a następnie dobrze natłuścić. Około 40 proc. Polaków przyznało
w tych samych badaniach, że
miało inne dolegliwości związane z ekspozycją na słońce - tzw.
fotodermatozy. Są to podrażnienia skóry wywołane reakcją alergiczną na słońce. Fotodermatozy
mogą się też pojawiać pod wpływem związków fotouczulających
(zwiększających wrażliwość skóry na promienie UV), do których
należą różne leki, kosmetyki,
perfumy, a nawet składniki roślinne, np. z ruty czy dziurawca.
Jeśli chodzi o składniki kosmetyków to do alergii pod wpływem
UV przyczyniają się nie tylko
substancje zapachowe, ale też
konserwanty (obecne np. w mydłach przeciwbakteryjnych) i filtry przeciwsłoneczne. Nie znaczy
to, że nie powinniśmy stosować
kosmetyków z filtrami, ale jeśli
coś się dzieje to warto sprawdzić, czy nie jest to alergia na filtr
obecny w kosmetyku i wybrać
inny. Specjaliści przypominają,
że zbyt długie działanie promieni
UV osłabia naszą odporność. Wyrazem tego jest choćby fakt, że
po opalaniu się często dochodzi
do uaktywnienia się opryszczki lub rozwijają się inne ostre
infekcje. Osłabieniu ulega też
obrona przeciwnowotworowa.
Wiadomo, że UV uszkadza DNA,
co może prowadzić do rozwoju
raka, zwłaszcza jeśli nasz układ
odporności gorzej działa. Statystyki wskazują, że zachorowania
na czerniaka podwajają się co
10-20 lat. Jest to związane z kultem opalenizny i coraz częstszymi podróżami do ciepłych krajów. Warto pamiętać, że każde
znamię, które wygląda dziwnie
- na przykład jest asymetryczne,
zmienia kolor, kształt, rozmiary
czy swędzi, powinno się skonsultować z lekarzem specjalistą.
Ważne jest, by w czasie silnego
nasłonecznienia chronić przed
promieniami UV nie tylko skórę,
ale też oczy. Przede wszystkim
należy pamiętać, by zawsze zachowywać zdrowy rozsądek.

Poparzenia skóry
Upały i duże nasłonecznienie wiążą się również z ryzykiem
poparzeń słonecznych i innych

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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ogłoszenia / komunikaty
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W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione

reklama

Ogłoszenia drobne
PRACA
Poszukujemy pracowników do serwisu komputerowego
w Piastowie. CV prosimy przesyłać na adres mailowy:
tom_kamyk@wp.pl

SM w Piastowie zatrudni Inspektora 22 723 61 62

SM w Piastowie zatrudni Konserwatora 22 723 61 62

Zatrudnimy Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności do sprzątania obiektu produkcyjnego w Kaniach. Praca pon-pt, w godz: 6-14 lub 14-22. Zapewniamy dowóz
pracowników ze stacji PKP Pruszków na obiekt i z powrotem.
Posiadamy także pracę na terenie Pruszkowa, oraz Warszawy.
Tel. 798 063 836

USŁUGI
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

Studnie, tel. 601 231 836

Szukasz Sali do wynajęcia na imprezę okolicznościową lub
szkolenie? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję!
Sala mieści się w Klubie Novus w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Skorupki 2 w Piastowie.
Oprócz Sali głównej do dyspozycji wynajmującego oferujemy:
wyposażone pomieszczenie kuchenne, łazienki
Istnieje również możliwość wynajęcia Sali na godziny.
Informacje o wolnych terminach i kosztach wynajmu można
uzyskać u w Klubie Novus pod nr 22 723 61 62.

Repertuar kina Baśń

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

Paskudy

21-23.06.2019 r.

17:00

87 min.

Wymarzony

19:00

115 min.

Francja / Belgia / l. 15

21-23.06.2019 r.
02.06.2019 r.

Aladyn

28-30.06.2019 r.

17:00

128 min.

USA / l. 6 / dubbing

USA / l. 12 dubbing

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

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:

Podły, okrutny, zły

USA / l. 15

28-30.06.2019 r.

19:00

108 min.

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80
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przyroda

fot. Shutterstock

Trawa to nie tylko trawnik. Trawa to również grupa niezwykłych
roślin, która może zdobić nasze ogrody przez cały rok.

cę japońską. Do traw wysokich
powyżej 100 centymetrów należą: miskant chiński, miskant cukrowy, miskant olbrzymi, mozga
trzcinowata, spartyna grzebieniasta, trawa pampasowa. Jeżeli
chodzi o trwałość traw możemy
rozróżnić jednoroczne, dwuletnie oraz wieloletnie. Dodatkowo
o trwałości poszczególnych gatunków i odmian decyduje ich
mrozoodporność. Dlatego bardzo ważne jest, zapoznanie się
z możliwością uprawy w naszym
klimacie.
Trawy rosną w kępach. Mają
zwarty lub luźny pokrój. Jedne są
wyprostowane (miskant), inne
się przewieszają (rozplenica).
Mogą mieć liście bardzo wąskie
(kostrzewa sina), lub szerokie
(turzyca japońska), a czasem
paskowane (miskant chiński Ze-

brinus). Kwiatostany traw też są
bardzo różne. Czasami niepozorne kłoski a niekiedy majestatyczne wiechy. Jeżeli chodzi o kolory,
to nie tylko odcienie zieleni. Występują również trawy brązowe,
bordowe, a nawet żółte. Bogata
oferta gotowych do posadzenia
traw pojawia się od połowy maja.
Teraz właśnie jest najlepszy
moment na dokonanie wyboru
i sadzenie. Trawa zdąży się pięknie ukorzenić i łatwiej jej będzie
przetrwać zimę.
Młode sadzonki po posadzeniu potrzebują wody, zwłaszcza
przy ograniczonych opadach.
Starsze okazy nie są już aż tak
wymagające. Przy zasobnym
podłożu, unikamy nawożenia.
Nadmierna zasobność podłoża
prowadzi do pokładania się roślin. Trawy zimozielone wystar-

wartością potasu, który dobrze
wpływa na korzenie. Na zimę pojemnik należy wstawić do pudła
wyłożonego styropianem, bądź
słomą, a na wierzchnią warstwę
podłoża wysypać korę.
Czy to w donicach na tarasie,
czy między kwiatami na rabatach, trawy sprawdzą się wszędzie, tworząc wyjątkowy nastrój.
Należy wybrać odpowiedni rodzaj dla siebie, aby sprawił nam
największą przyjemność podczas
bliskiego obcowania. Nadchodzą
gorące wakacyjne dni. Warto już
dziś pomyśleć o przygotowaniu
przytulnego kącika, gdzie można będzie przycupnąć w letnie
wieczory i posłuchać cykających
owadów.
Barbara Lipieta

reklama

fot. Shutterstock

Efektownie wyglądają w kompozycjach z innymi roślinami, ale
równie pięknie prezentują się
same. W ostatnich latach, trawy
ozdobne zaczęły zyskiwać na
popularności, stając się stałym
elementem dekoracyjnym większości ogrodów i balkonów. Są
odporne na zmiany pogody i nie
atakują je szkodniki, ani choroby. Trawy ozdobne to nie tylko
długie, wąskie liście. To również
różnorodność form i kolorów,
która zachęca do sięgnięcia
po nie. W zależności od gatunku, trawy mogą zdobić rożnej
wielkości ogrody, mogą rosnąć
w pojemnikach na tarasie czy
balkonie. Odpowiednie odmiany dobrze będą się czuły blisko
oczek wodnych, a jeszcze inne na
skalniakach. Opieka nad nimi nie
jest skomplikowana. Lubią miejsca słoneczne, podłoże średnio
żyzne i wilgotne. Trawy można
podzielić na wysokie, średnie
i niskie. Te ostatnie dorastają
do 50 centymetrów. Najbardziej
popularne to: kostrzewa sina, kostrzewa popielata, turzyca japońska, drżączka średnia i mniejsza.
Trawy średnie dorastają do 100
centymetrów i zaliczyć do nich
można: trzęślicę modrą, trzęślicę trzcinowatą, wydmuchrzycę
piaskową, owsicę spłaszczoną,
trzcinnik krótkowłosy, rozpleni-

czy przeczesać wiosną i usunąć
wszystkie uszkodzone i zeschnięte liście. Trawy, które zamierają na zimę przycinamy wiosną
na wysokość 20 centymetrów.
Jestem zwolenniczką zostawiania suchych źdźbeł do wiosny.
Po przyprószeniu śniegiem lub
osadzeniu się szadzi wyglądają
zjawiskowo. Dodatkowo chronią serce rośliny przed mrozem.
Trawy doskonale się sprawdzą
jako uzupełnienie rabat kwiatowych. Doskonale zamaskują
wysychające rośliny cebulowe,
a także przysłonią te, które po
przekwitnięciu straciły urok. Delikatne liście traw nadają lekkości kompozycjom rabatowym.
Pięknie się poruszają w rytmie
wiatru, a zarazem wprowadzają dynamikę do ogrodu. Trawy
ozdobne coraz częściej wybieramy do ozdoby naszych balkonów, nadając aranżacjom naturalności i zwiewności. Oprócz
tego, że pięknie wyglądają, to ich
cichy szelest pozytywnie wpływa
na nasze samopoczucie. Trawy
w pojemnikach należy regularnie
podlewać, szczególnie w upalne
dni. W pojemnikach można też
nawozić nawozem z większą za-

fot. Shutterstock

Bajkowe oblicze traw
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29 czerwca o godz. 15. Muzeum Dulag 121 zaprasza
na spotkanie z cyklu Karty Historii poświęcone
tematowi obozu KL Warschau. Gośćmi będą prof. dr
hab. Włodzimierz Bojarski oraz Piotr Cieślak – Prezes
Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau.

Obóz KL Warschau – niemiecki obóz koncentracyjny
utworzony w 1943 roku na terenie byłego getta warszawskiego
– jest tematem, który wciąż budzi bardzo wiele kontrowersji.
Podzielone są zdania historyków na temat jego przeznaczenia i zasad funkcjonowania. Od
lat toczy się również spór o to,
gdzie był zlokalizowany, jaka
była jego wielkość oraz czy na
jego terenie znajdowały się ko-

mory gazowe. Według przyjętej
przez IPN wersji, obóz zajmował
obszar pomiędzy ówczesnymi
ulicami: Gęsią, Zamenhofa, Okopową, Glinianą, Ostrowską oraz
Wołyńską i zamordowano w nim
co najmniej 20.000 osób. Więźniami obozu byli Żydzi z różnych
krajów Europy, których zmuszano do pracy przy rozbiórce ruin
getta, a także przy pozyskiwaniu
i segregowaniu wszelkiego wartościowego mienia znajdujące-

go się jeszcze na jego terenie,
jak również Polacy – więźniowie
polityczni. Obóz oraz przylegające do niego ruiny były także
wykorzystywane przez Niemców jako miejsce egzekucji. Masowo rozstrzeliwano tam Polaków – ofiary łapanek na ulicach
Warszawy. Są jednak historycy,
którzy uważają, w oparciu o zeznania świadków i dowody historyczne, że obóz KL Warschau
obejmował o wiele większy obszar, jak również, że w tunelu
przy Dworcu Zachodnim gazowano ludzi. Ta kwestia pozostaje wciąż sporna.
Podczas spotkania prof. dr
hab. inż. Włodzimierz Bojarski
oraz Piotr Cieślak – prezes Komitetu Budowy Pomnika Ofiar
Obozu KL Warschau zaprezentują wyniki kwerend na temat
funkcjonowania obozu, a tym
samym zabiorą głos w toczącej
się debacie historyków na temat KL Warschau. Odpowiedzą
na najbardziej nurtujące pytania dotyczące istnienia obozu,
a wśród nich – na pytanie o istnienie komór gazowych przy
dworcu Warszawa Zachodnia.
Spotkanie jest współorganizowane przez:
• Komitet Budowy Pomnika
Ofiar Obozu KL Warschau –
stowarzyszenie zajmujące się
krzewieniem wiedzy i pamięci
o ofiarach obozu KL Warschau
oraz opieką nad Pomnikiem
Ofiar Obozu KL Warschau w
Warszawie, który znajduje się w
Warszawie na Skwerze Alojzego
Pawełka.
• Prawo do Prawdy – stowarzyszenie kontynuatorów pamięci
o zagładzie Narodu Polskiego

mat. Muzeum Dulag 121

fot. Fot. Archiwum Batalionu „Zośka” / Wikimedia Commons

Nieznana historia KL Warschau

zajmujące się obroną miejsc pamięci narodowej takich jak KL
Auschwitz, KL Warschau przed
zacieraniem prawdy historycznej o nich, a także głoszeniem
prawdy historycznej o zagładzie
Narodu Polskiego podczas II
Wojny Światowej i upowszechnianiem wiedzy historycznej

o tamtych czasach wśród młodzieży.

Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Preambuła AA
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.

INFORMACJE o AA
Infolinia AA - czynna pon.-pt. w godz. 8:00-22:00 - tel. 801-033-242
e-mail: aa@aa.org.pl | strona Internetowa: www.aa.org.pl
SPIS ADRESÓW I GODZIN MITYNGÓW GRUP AA W PIASTOWIE
Poniedziałek
18:00 Grupa „Piast”, 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 Grupa „Wszechświat”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II” – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]
Czwartek
19:00 Grupa „Anioły”, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom
Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte]
Niedziela
17:00 Grupa „Wszechświat II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II” – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]

INFORMACJE o AL-ANON
Punkt Informacyjno Kontaktowy Al-Anon: Warszawa, ul. Kickiego 1, klatka IV, lokal 50 A, domofon 60. Czynny pon. – pt.
w godz. 16:00 – 20:00, tel. 22 299-25-85
e-mail: pik.warszawa@al-anon.org.pl
Strona Internetowa: www.al-anon.org.pl
MITYNG AL-ANON W PIASTOWIE
Czwartek
18:00
Grupa „Wdzięczność”, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M.
B. Częstochowskiej – wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad
kancelarią parafialną)
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Sportowe lato 2019 Koniec sezonu
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Piastovia-ZAP Piastów z 6. lokatą!

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Dla wszystkich chętnych, od
połowy lipca do końca wakacji,
udostępnione zostaną obiekty

sportowe MOSiR (z wyjątkiem
głównej płyty boiska piłkarskiego). Zapraszamy miłośników

gwiazda Beata Cabaj (23 bramki
w sezonie 2018/2019). Powrót
do treningów już w lipcu.

siatkówki plażowej, beach-soccera, bocce, piłki nożnej, lekkoatletyki i wielu innych dyscyplin
sportowych.
Szczegóły do uzgodnienia
w siedzibie MOSiR (Al.Tysiąclecia 1) oraz poprzez kontakt e-mail: mosir.piastow@op.pl lub
tel. 506 948 779.
Więcej informacji: www.mosir.piastow.pl.
Serdecznie zapraszamy do
aktywnego spędzenia wakacji
na Stadionie Miejskim w Piastowie.

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
na otwarte zajęcia w ramach Sportowego
Lata.

Za nami ostatnia, 22 kolejka
rozgrywek pierwszej ligi piłki
nożnej kobiet. Sezon można
uznać za bardzo udany. Nasze
dzielne dziewczyny z Piastovii-ZAP kończą go na dobrym, 6.
miejscu w tabeli. Po wyczerpujących rozgrywkach nadszedł
czas na zasłużony odpoczynek.
Do wyleczenia mamy też sporo
kontuzji i kilka mniejszych urazów. Aktualnie do formy wracają: Gabi Kuczyńska, Beata Chapska, Iza Król i nasza największa

I Liga Piłki Nożnej Kobiet
GRUPA PÓŁNOCNA
tabela po 22 kolejkach
1

KKP Bydgoszcz

22

59

75:16

2

UKS SMS Łódź

22

54

60-20

3

KKP Stomilanki Olsztyn

22

52

79:24

4

KKPK Medyk II Konin

22

42

48:27

5

Akademia Piłkarska LG Gdańsk

22

33

66:44

6

PKS Piastovia - ZAP Piastów

22

32

45:53

7

MUKS Praga Warszawa

22

32

55-42

8

KS Unifreeze Górzno

22

31

61:47

9

KS Polonia Środa Wielkopolska

22

27

44:66

10

KS Raszyn

22

19

33:67

11

KSS Kotwica Kórnik

22

3

14:91

12

KS Sztorm AWFiS Gdańsk

22

0

2:91

reklama

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