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prowadzonej przez firmę Panat-
toni. Warto przypomnieć, że ulica 
Lisa-Kuli, wąska, praktycznie bez 
pobocza, chodników i bezpiecz-
nych przejść dla pieszych to jedy-
na droga wyjazdowa z Piastowa 
w kierunku północnym. Codzien-
nie pokonują ją tysiące pojazdów 
i wygenerowanie dodatkowego 
ruchu w sposób oczywisty po-
gorszy bezpieczeństwo drogo-
we w  tym szczególnym miejscu. 
Także bezpieczeństwo miesz-
kańców z ulicy Lisa-Kuli. Dlatego 
nie może być akceptacji z naszej 
strony dla takiego zagrożenia, co 
wielokrotnie było komunikowane 
przedstawicielom inwestora. Dla-
czego zatem inwestor, znając co 
najmniej od trzech lat niezmien-
ne stanowisko władz samorzą-
dowych Piastowa w tej sprawie, 
nie podjął skutecznych działań 
w celu znalezienia alternatyw-
nej drogi dojazdu? Nie wiadomo. 
Ale wiadomo, że ignorując nasze 
stanowisko podjął realizację tej 
ryzykownej ze względu na opi-
saną sytuację inwestycji. Dlacze-
go? Odpowiedzi należy zapewne 
szukać w słowach zapisanych 
w  materiale promocyjno-rekla-
mowym umieszczonym na stro-
nie www.panattoni.pl: „Panattoni 
Park Warszawa Konotopa III to 
kolejny projekt Panattoni w tym 
rejonie odpowiadający na wciąż 
rosnące potrzeby rynku logistyczne-
go. Bezpośrednie sąsiedztwo Węzła 
Konotopa decyduje o wyjątkowości 

ne, podobnie jak pytanie o uciąż-
liwość dla sąsiadów. A  jednak 
inwestorzy realizujący tę inwe-
stycję usiłują bagatelizować jej 
skalę i lekceważyć uzasadnione 
w pełni obawy mieszkańców 
i  władz samorządowych Piasto-
wa. A sprawa jest dla nas ważna 
z dwóch powodów. Oba wiążą się 
z realnym zagrożeniem pogorsze-
nia stanu bezpieczeństwa. Pierw-

 Na początek kilka faktów. 
Tuż za północną granicą naszego 
miasta, na terenie Ożarowa Ma-
zowieckiego, powstaje kompleks 
bardzo dużych obiektów maga-
zynowych. Dwie hale o łącznej 
powierzchni 6 ha + powierzchnia 
dojazdowo-parkingowa. 
 Pytanie o to, czy takie obiekty 
znacząco będą oddziaływać na 
środowisko wydaje się retorycz-

szy to wzrost intensywności 
ruchu drogowego w szczególnie 
newralgicznym punkcie naszego 
miasta, którym jest wyjazd w kie-
runku północnym ulicą Lisa-Kuli. 
Chodzi tu o zjazd z tej ulicy w uli-
cę Fiołkową, przy której powstają 
wielkie hale magazynowe. Dru-
gim potencjalnym zagrożeniem 
jest odbiór i odprowadzenie wód 
opadowych z terenu inwestycji 

Nie damy się zastraszyć
Chodzi o bezpieczeństwo Piastowa!
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Jest finalistką tegorocznego 
konkursu Miss Polonia. Już nie-
bawem powalczy o koronę  Naj-
piękniejszej Polki. Jak deklaru-
je, Piastów jest jej ukochanym 
miejscem – tu się wychowała i tu 
mieszka. Jaką osobą jest Weroni-
ka Domagalska? 

Fotoperiodyzm to zjawisko reak-
cji roślin na zmiany w długości 
dnia i nocy. Dzięki niemu nasze 
oczy oglądają spektakl zmiany 
koloru liści na drzewach. Dzień 
staje się coraz krótszy, zanika 
produkcja barwnika chlorofilu, 
który jest odpowiedzialny za ko-
lor zielony...

Dla przełamania listopadowej 
szarości, zachęcamy do obej-
rzenia fotorelacji uwieczniającej 
Piastów w pięknej jesiennej od-
słonie. 

Najpiękniejsza Polka
z Piastowa

Magia jesiennych liści

Jesienny Piastów

w numerze

reklama

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Jak donosi Komenda Powiatowa 
Policji w Pruszkowie, oszustom 
stosującym metodę „na policjan-
ta” udało się okraść mieszkań-
ców Piastowa na kwotę ponad 
100 tys. złotych.

Wyłudzenia na policjanta

ogłoszenie zamówione
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tej konkretnej lokalizacji”. No wła-
śnie. Dlaczego więc od początku 
nie zaprojektowano dojazdu do 
tej „wyjątkowej” lokalizacji naj-
krótszą drogą od wspomnianego 
Węzła Konotopa, który stanowi 
o tej wyjątkowej atrakcyjności? 
Pytanie, na które nie znamy od-
powiedzi. Podobnie jak na kolejne 
dotyczące przewidywanego ruchu 
pojazdów już podczas eksploatacji 
hal magazynowych. Pytania te za-
dawaliśmy przy każdym spotkaniu 
z przedstawicielami inwestora, 
a było ich co najmniej kilka od wio-
sny 2017 roku. 
 Budowa hal rozpoczęła się 
w  2019 roku i od tej pory znacz-
nie nasilił się ruch pojazdów 
ciężarowych korzystających ze 
zjazdu z ul. Lisa-Kuli w drogę we-
wnętrzną, ul. Fiołkową. Dlatego 
postanowiliśmy ograniczyć ruch 
najcięższych samochodów po-
przez odpowiednie oznaczenie 
zjazdu w ulicę Fiołkową w gra-
nicach naszego miasta. Jest to 
droga wewnętrzna, zbudowana 
kilka lat temu jako serwisowa dla 
budowanej wówczas drogi eks-
presowej. Ulica Fiołkowa nie ma 
odpowiednich parametrów do tak 
intensywnej eksploatacji przez 
ruch ciężkich samochodów, z ja-
kim mamy obecnie do czynienia za 
sprawą inwestycji Panattoni. Po 
jej ukończeniu z pewnością uciąż-
liwość i zagrożenie nie znikną. Tak 
duże obiekty magazynowe gene-
rują bardzo duży ruch samocho-
dów również w czasie normalnej 
eksploatacji. Co ciekawe, na kil-
kakrotnie zadane pytanie o  prze-
widywaną wielkość ruchu samo-
chodowego, nigdy nie uzyskaliśmy 
od przedstawicieli Panattoni żad-
nej konkretnej odpowiedzi poza 
mglistym określeniem, że „nie 
taki duży”. Nasza decyzja o ogra-
niczeniu ruchu ciężkich samo-
chodów jest zgodna z prawem 
i powodowana jedynie troską 
o  bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego w mieście i bezpieczeństwo 
mieszkańców. 
 Zaś co do szacowanej ilości po-
jazdów (owianej tajemnicą), które 
mogą pojawić się w przypadku 
oddania do użytkowania budowa-
nych hal magazynowych, możemy 
posłużyć się analogią korzystając 
z dostępnego w internecie mate-
riału prasowego. W artykule pt. 
„Nie chcemy tirów pod oknami”, 
opublikowanym w Przeglądzie 
Piaseczyńskim 11 lutego br. (Nie 
chcemy tirów pod oknami | www.
przegladpiaseczynski.pl) opisana 
jest sprawa protestów mieszkań-

ców Zamienia przeciwko budo-
wie hal magazynowych Panattoni 
o  identycznej powierzchni, jak te 
powstające za północną granicą 
Piastowa. Oto fragment tego arty-
kułu:
 „– Myślałam, że to będą niewiel-
kie magazyny, do których dojazd 
będzie bezpośrednio od trasy S7. 
Dopiero przedstawiony przez firmę 
Panattoni raport o oddziaływaniu 
inwestycji na środowisko pokazał, 
z  czym mamy mieć do czynienia 
– wyjaśnia jedna z  mieszkanek Za-
mienia. Z raportu wynika bowiem, 
że same hale mają zająć obszar 6 ha 
i posiadać aż 89 doków dla tirów. 
Centrum logistyczne ma pracować 
na trzy zmiany. A dane dotyczące 
oddziaływania na środowisko zosta-
ły ograniczone do obszaru samej in-
westycji, nie uwzględniając dojazdu 
do magazynów.
 – Pierwotnie inwestor mówił 
o  2  tys. pojazdów dziennie w tym 
800 tirach, które miały codziennie 
dojeżdżać do hal. Po zmianie rapor-
tu, w  jego ostatecznej wersji zredu-
kowano liczbę tirów do zaledwie 
kilkudziesięciu. Jak to możliwe, sko-
ro rozładunek jednego ma trwać od 
godziny do czterech? Dane te są nie-
wiarygodne – podkreślają mieszkań-
cy. Najbardziej jednak zaniepokoiła 
ich informacja o tym, że setki, a na-
wet tysiące samochodów dziennie, 
w tym ciężkich tirów, będą poruszały 
się ulicami obok ich domów oraz bu-
dowanej właśnie szkoły w Zamieniu. 
Okazało się bowiem, że przed wybu-
dowaniem trasy S7 dojazd miałby 
się odbywać przez teren gmin Lesz-
nowola i Raszyn do al. Krakowskiej.” 
 Jak wynika z przytoczonego 
tekstu, podawana przez inwestora 
w dokumentach liczba pojazdów 

obsługujących hale magazynowe, 
podlega zadziwiającym fluktu-
acjom. To zapewne dlatego nigdy 
jednoznacznie tej liczby nam nie 
przedstawiono. Ale wiemy już, że 
jest duża, o wiele za duża jak na 
przepustowość wąskiego zjaz-
du w ul. Fiołkową. Kilkakrotnie 
zwracaliśmy uwagę inwestora 
na potrzebę poszukania innego 
rozwiązania, podpowiadając al-
ternatywny kierunek dojazdu do 
jego nieruchomości – od strony 
zachodniej z pominięciem Piasto-
wa. Czyli najkrótszą drogą w  kie-
runku węzła autostrady, który 
w  świetle cytowanego wcześniej 
materiału marketingowego firmy, 
stanowi o  wyjątkowości realizo-
wanej inwestycji. Rzeczywiście, 
wiosną lub latem tego roku, po 
zmarnowanych kilku latach, przy-
gotowana została wreszcie wstęp-
na koncepcja takiego właśnie 
rozwiązania dojazdu do budowy. 

Dodajmy, że z punktu widzenia 
bezpieczeństwa naszego miasta 
jest to jedyna możliwość do za-
akceptowania. Niestety, w ślad za 
koncepcją nie poszły dalsze kroki, 
być może z  powodu negatywnej 
opinii władz Pruszkowa. Wkrót-
ce potem firma Panattoni wróciła 
do uparcie forsowanej koncepcji, 

przedstawiając modyfikację zjaz-
du z ulicy Lisa-Kuli we Fiołkową. 
 Chcąc poznać opinię mieszkań-
ców Piastowa na ten temat, zapy-
taliśmy ich. Koncepcja została 
zdecydowanie odrzucona prawie 
jednogłośnie przez wszystkich, 
którzy wzięli udział w przepro-
wadzonych trzy miesiące temu 
konsultacjach społecznych. To po-
twierdza nasze stanowisko, w tym 
ograniczenie ruchu samochodów 
ciężarowych o masie powyżej 

3,5 t na dawnej drodze serwiso-
wej. Tymczasem firma Panatto-
ni lekceważąc oczywiste prawo 
i  obowiązek samorządu gminy 
do troski o bezpieczeństwo, do-
maga się cofnięcia zakazu, a więc 
nieograniczonego ruchu ciężkich 
samochodów w tym miejscu. 
Co więcej, stosuje różne formy 

zastraszania m.in. w postaci ko-
lejnych pism autorstwa różnych 
kancelarii prawnych. W pismach 
zawarte są pogróżki kierowane 
pod naszym adresem z przedsta-
wianymi konsekwencjami w po-
staci ew. wysokich odszkodowań, 
jeśli nie zastosujemy się do ocze-
kiwań autorów pism. Niedawno 
otrzymaliśmy też kopię wniosku 
do prokuratury. Pod moim adre-
sem kierowane są zarzuty o łama-
nie prawa i działanie w złej woli, 
podważana jest wola współpracy. 
Indagowani są Państwo Radni. 
Autorom tych działań brakuje wy-
obraźni, że możliwa jest zgodna 
współpraca Rady Miejskiej i Bur-
mistrza, szczególnie w sprawach 
tak zasadniczych, jak bezpieczeń-
stwo miasta i jego mieszkańców.
 Pragnę zapewnić, że nie za-
mierzamy ulegać żadnym groź-
bom, niezależnie od tego kto je 
formułuje i jakim potencjałem 
dysponuje. Najważniejszą prze-
słanką działania samorządu po-
zostaje dobro mieszkańców i nic 
tego nie zmieni.
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Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie
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 Ofiarami wyławianymi przez 
oszustów są najczęściej senio-
rzy. Wpadając w przygotowaną 
na nich pułapkę, tracą często 
oszczędności całego swojego ży-
cia. Warto zapoznać się z mecha-
nizmem ich działania, aby ostrzec 
swoich bliskich i samemu rów-
nież nie dać się nabrać.
 Jak działają złodzieje stosujący 
metodę „na policjanta?” Mecha-
nizm ich postępowania jest dość 
prosty. 
 W pierwszej kolejności wy-
konują oni telefon do wybranej 
ofiary, na numer stacjonarny, 
podając się za członka rodziny. 
W przypadku wątpliwości tłuma-
czą swój zmieniony głos np. cho-
robą, bądź też próbują wywołać 
u starszej osoby poczucie winy za 
to, że ich nie pamiętają. Podczas 
rozmowy umiejętnie manipulu-
ją rozmówcą i jego uczuciami, 
wyciągając z niego jak najwięcej 
potrzebnych informacji. Proszą 
seniora o pilne pożyczenie dużej 
sumy pieniędzy potrzebnej na 
pokrycie kosztów tragicznych na 
ogół zdarzeń – wypadków drogo-
wych, czy też operacji. Połączenie 

zostaje wtedy niespodziewanie 
przerwane.
 Po chwili telefon dzwoni do 
wskazanej osoby ponownie Tym 
razem oszuści wcielają się już 
w rolę funkcjonariuszy CBŚ, bądź 
policji. Informują ich o próbie wy-
łudzenia pieniędzy i oszuście, któ-
rego ofiarą o mało nie padli. Pro-
szą o pomoc w rozpracowaniu 
grupy przestępczej i zatrzymaniu 
złodziei, którzy okradają starsze, 
bezbronne osoby. Pomoc ta po-
legać ma na przekazaniu posia-
danych środków finansowych 
w postaci gotówki, bądź przele-
wu bankowego wykonanego na 
wskazany numer rachunku. Po 
osiągnięciu celu wszelki kontakt 
z przestępcami się urywa. 
 Oszuści stosujący tę metodę 
potrafią być bardzo przekonują-
cy. Dla uwiarygodnienia swojej 
osoby bez zastanowienia poda-
ją wszelkie informacje, o  jakie 
potencjalna ofiara zapyta – np. 
swoje personalia. Wywierają też 
presję czasu i nierzadko powołują 
się na ewentualne konsekwencje 
prawne grożące w przypadku od-
mowy współpracy z funkcjonariu-

szami.
 Jak nie dać się oszukać? Przede 
wszystkim zachować ostrożność 
i nie podejmować żadnych po-
chopnych działań. Nie udzielać 
też telefonicznie prywatnych 
informacji. W przypadku telefo-
nów, zwłaszcza stacjonarnych, ni-
gdy nie mamy pewności kto jest 
po drugiej stronie słuchawki.
 Pamiętaj, że policja nigdy nie 
prosi o przekazywanie pieniędzy, 
ani nie informuje telefonicznie 
o prowadzonych przez siebie ak-
cjach. Jeśli odbierzesz podobny 
telefon i podejrzewasz, że może 
być to potencjalna próba wyłu-
dzenia od Ciebie pieniędzy, skon-
taktuj się z policją. Komenda Sto-
łeczna Policji uruchomiła w tym 
celu specjalną, całodobową linię 
telefoniczną. Warto zapisać sobie 
ten numer i poinformować o nim 
swoich bliskich i znajomych, 
zwłaszcza tych w starszym wieku. 

Telefonować można pod nr: 
22 60-33-222.

Popularny sposób kradzieży „na policjanta” nie ominął również naszego miasta. Jak 
donosi Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, oszustom stosującym tę metodę 
udało się okraść mieszkańców Piastowa już na kwotę ponad 100 tys. złotych.

Wyłudzenia na policjanta
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Od kilku dni 
mamy nowych mieszkańców 
Piastowa. Przybyli do nas z dość 
daleka…

Grzegorz Szuplewski: Z Ka-
zachstanu. Naszymi nowymi 
mieszkańcami od 27 listopada 
są Państwo Burkowscy: Iosif, Ta-
tiana, Aleksandr i Vitalij. Polska 
rodzina, potomkowie naszych 
rodaków ze wschodnich kresów 
II Rzeczypospolitej, wypędzo-
nych przez władze sowieckie do 
Kazachstanu w latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku. Bardzo 
się cieszę, że po wielu miesiącach 
działań proceduralnych, Państwo 
Burkowscy mogą już być wśród 
nas. Dziękuję wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili, a przede 
wszystkim Radzie Miejskiej, która 
podejmując uchwałę o zaprosze-
niu tej polskiej rodziny do Piasto-
wa, otworzyła jej drogę do Ojczy-
zny. 

C.P.: Nadeszła pełnia sezonu 
grzewczego, a w nim tradycyjna 
troska o stan naszego powietrza. 
Czy odczuwamy jakąś poprawę?

G.S.: Tak i mamy tego dowo-
dy. Są nimi raporty instytucji i or-

ganizacji zajmujących się monito-
rowaniem środowiska. Mamy też 
własne dane pochodzące z na-
szych stacji pomiarowych zloka-
lizowanych w czterech punktach 
Piastowa. Z dostępnych informa-
cji – z publikacji, analiz i naszych 
danych wynika, że sytuacja ule-
ga systematycznej poprawie. To 
przede wszystkim skutek decyzji 
podejmowanych przez naszych 
mieszkańców, właścicieli nieru-
chomości, którzy zdecydowali 
się zmodernizować stare źró-
dła ciepła na nowe, ekologiczne 
i skorzystać z dopłat z miejskiego 
programu „Stop smog”. W ciągu 
ponad dwóch lat, wymienionych 
zostało w ten sposób blisko trzy-
sta źródeł niskiej emisji, która – 
jak wiemy – jest głównym powo-
dem smogu. Wysokość dotacji do 
wymiany pieców z budżetu mia-
sta to kwota ponad 700 tys. zł. To 
bardzo dobrze wydane pieniądze. 
W ciągu tych dwóch lat udało się 
zredukować średnioroczne stęże-
nie pyłów PM 2,5 i PM 10 w na-
szym powietrzu o ponad połowę! 
Podejmujemy dalsze działania 
w zakresie ograniczenia niskiej 

emisji pochodzącej z  mieszkań 
komunalnych. Planujemy pod-
łączenie części budynków (tam, 
gdzie będzie to możliwe) do sie-
ci miejskiej, a kilku następnych 
do sieci gazowej. Liczymy też na 
pomyślne rozstrzygnięcie w za-
kresie dofinansowania budowy 
źródła geotermalnego dla po-
trzeb rozwoju miejskiej sieci cie-
płowniczej. Te działania z pewno-
ścią radykalnie poprawią sytuację 
miasta w  zakresie ograniczenia 
zjawiska smogu.

C.P.: Przygotowany jest już 
projekt budżetu miasta na rok 
2021. Co zawiera ten dokument?

G.S.: Tak jak każdego roku, 15 
listopada mija ustawowy termin 
złożenia projektu budżetu jedno-
stek samorządu terytorialnego 
na następny rok. Zgodnie z tym 
obowiązkiem opracowany został 
projekt budżetu Miasta Piastowa 
na rok 2021 i przedłożony Ra-
dzie Miejskiej oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej. Projekt ten 
podlega teraz analizie RIO pod 
względem formalnym i prawnym 
oraz jest od tej pory przedmio-
tem prac merytorycznych komisji 
Rady Miejskiej w celu zaopinio-
wania przed przyjęciem przez 
RM już w formie uchwały budże-
towej. Planujemy przyjęcie jej, 
wyjątkowo, w terminie później-
szym niż zwykle, czyli w marcu 
przyszłego roku. Głównym powo-
dem jest oczywiście trudna sytu-
acja finansów samorządowych, 
która drastycznie dotyka także 
Piastowa. Nie wiemy jeszcze jak 
duże będą straty w tegorocznych 
dochodach budżetowych, co za-
wsze rzutuje na projekt kolejne-
go budżetu. W tym roku tak pre-
cyzyjne, jak w  latach ubiegłych, 
szacowanie wykonania docho-
dów i wydatków jest oczywiście 
szczególnie trudne. Założyliśmy 
główne parametry budżetu przy-
szłorocznego na podobnym po-

ziomie, jak w kończącym się roku. 
Dość znacznie przeprojektowane 
są wydatki majątkowe. Nie zna-
czy to jednak, że inwestycji bę-
dzie bardzo mało. Kontynuujemy 
przecież duże zadania, takie jak 
budowa przychodni i rewitaliza-
cja Willi Millera, które dobiegają 
końca. Trwa budowa centrum 
przesiadkowego. Rewitalizujemy 
kolejne budynki z mieszkania-
mi komunalnymi. Z  pewnością, 
choć mniej niż dotąd, budować 
będziemy nowe drogi i uzupeł-
niać infrastrukturę miejską. Pa-

miętajmy też, że czekamy na roz-
strzygnięcia w kilku konkursach, 
do których złożyliśmy wnioski 
o  dofinansowanie takich zadań, 
jak budowa małej architektury 
miejskiej w zakresie infrastruk-
tury niebiesko-zielonej, bardzo 
bogaty i zróżnicowany zakres za-
dań w  ramach projektu NewCity 
– wielofunkcyjnego centrum mia-
sta oraz budowy odwiertu geo-
termalnego dla potrzeb rozwoju 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

reklama

ogłoszenie zamówione
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Z Weroniką Domagalską rozmawiał

Artur Andruszaniec

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wywiad

5www.czaspiastowa.pl

Jest finalistką tegorocznego konkursu Miss Polonia. Już niebawem powalczy 
o koronę  Najpiękniejszej Polki. Jak deklaruje, Piastów jest jej ukochanym miejscem 
– tu się wychowała i tu mieszka. Jaką osobą jest Weronika Domagalska? Udało nam 
się namówić ją na krótką rozmowę.

Najpiękniejsza Polka z Piastowa

Czas Piastowa: Chcielibyśmy 
przedstawić naszym czytelni-
kom pełniejszy obraz Pani osoby 
i Pani historię. Jak wyglądała Pani 
ścieżka życiowa do czasu trafie-
nia do elitarnego grona najpięk-
niejszych Polek?

Weronika Domagalska: Wy-
chowałam się w Piastowie w cu-
downej rodzinie, którą bardzo ko-
cham. Chodziłam do przedszkola 
przy ulicy Godebskiego, później 
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Stanisława Staszica i Gimnazjum 
nr 1. Następnie, wybrałam war-
szawskie liceum XXXVII LO im. 
Jarosława Dąbrowskiego, które 
bardzo dobrze wspominam. Ma-
turę napisałam bardzo dobrze 

i dostałam się na 8 kierunków 
studiów - wybrałam prawo na 
Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Obroniłam 
się w tym roku zdobywając tytuł 
magistra prawa. Już w trakcie 
studiów pracowałam w między-
narodowych korporacjach, np. 
Deloitte, a także w funduszach 
inwestycyjnych. W międzyczasie 
wyjechałam za granicę i ukoń-
czyłam kursy językowe w Kaplan 
University w Londynie. Odbyłam 
także szkolenie z „business law” 
w Vienna University of Econo-
mics and Business. Zrobiłam wie-
le, ale to dopiero początek. Mam 
głowę pełną pomysłów! Jestem 
pewna, że ewentualny sukces 
w konkursie Miss Polonia pomo-
że mi je zrealizować.

CP: Rzadko spotykamy 
w „wielkim świecie” kogoś z Pia-
stowa. Zwykle położenie na-
szego miasta trzeba przybliżać 
rozmówcy korzystając z rozpo-
znawalności sąsiednich gmin. 
Czy pochodzenie z małej miej-
scowości utrudnia karierę, czy 
może w niej pomaga?

WD: Pochodzenie z małej 
miejscowości nie utrudnia karie-
ry. Wprost przeciwnie – napędza 
ją. Powoduje, że chcemy i stara-
my się bardziej. Mamy wysokie 
ambicje. Śmiałe marzenia. Po-
łożenie Piastowa wcale nie jest 

takie złe. Bliskość Warszawy, 
dużego ośrodka biznesowego, 
sprzyja realizacji wszelkich pla-
nów. Otwiera na świat. Tak jak 
wspominałam na początku, wraz 
z narodzinami w małym mieście 
rodzą się ambicje. Tylko od nas 
zależy, czy za nimi podążymy. 
Czy sięgniemy po więcej.

CP: Co najchętniej zmieniłaby 
Pani w naszym mieście?

WD: Nie wiem, czy jest coś, co 
chciałabym zmienić. Natomiast 
wiem, że jest wiele, co chciała-
bym wesprzeć. Mamy w Piasto-
wie wiele do zrobienia dla np. 
osób z niepełnosprawnościami, 
czy rodzin, które znajdują się na 
skraju ubóstwa. Te osoby i rodzi-
ny czekają na naszą pomoc, choć 
głośno na co dzień o tym nie 
mówią. Powinniśmy też o  wiele 
energiczniej wspierać tzw. soli-
darność pokoleń. Łączyć osoby 
starsze z młodszymi. Walczyć 
w ten sposób z wykluczeniem 
społecznym, samotnością, nie-
zrozumieniem. Gdy mówię, że 
powinniśmy, nie mam na myśli 
urzędników czy prezesów stowa-
rzyszeń i fundacji. Mam na myśli 
każdego z nas. Ciebie, mnie, każ-
dego.

CP: Czy kibicuje Pani Piasto-
vii?

WD: Piłka nożna jest obecna 
w moim domu od zawsze. Wiel-
kimi kibicami są mój tata i brat. 
Jestem pod wrażeniem piłka-
rek z Piastovii – ich waleczności, 
odwagi, hartu ducha. Trzymam 
mocno kciuki za ten klub. Moją 
ukochaną dziedziną, którą upra-
wiałam jako dziecko, była akro-
batyka. Dziś jest to stretching.

CP: Z wykształcenia jest Pani 

prawnikiem. Czy udział w kon-
kursie Miss Polonia zmienił Pani 
plany zawodowe, czy może trak-
tuje to Pani jako jednorazowy 
epizod?

WD: Wykształcenie prawni-
cze otwiera wiele możliwości. 
Wcale nie musi oznaczać tylko 
i  wyłącznie pracy w kancelarii 
adwokackiej, w sądzie, czy w pro-
kuraturze. Prawo to dziedzina, 
która otacza nas z każdej strony 
i w każdym okresie życia. Od jego 
znajomości i sprawnego poru-
szania się w gąszczu przepisów 
niejednokrotnie zależy nasze 
życie, zdrowie, biznes. Posiada-
nie wiedzy prawniczej umożliwia 
także wspieranie innych – tych, 
których na takie usługi nie stać, 
lub tych, którzy nie do końca 
rozumieją otaczający nas świat. 
W tym sensie udział w konkursie 
Miss Polonia nie zmienił moich 
planów zawodowych. Zawsze pa-
trzyłam na prawo szeroko – bez 
ograniczeń. Udział w konkursie 
Miss Polonia to nie epizod, a ko-
lejny, ważny, przełomowy etap, 
dzięki któremu o moich warto-
ściach i planach mogą dowie-
dzieć się inni.

CP: Często zarzuca się kon-
kursom piękności uprzedmioto-
wianie kobiet. Jakie są Pani od-
czucia w tej kwestii.

WD: Aby brać udział w kon-
kursie Miss Polonia trzeba mieć 
przede wszystkim piękną duszę, 
piękne serce i piękny umysł. To 
kolejna, bardzo skuteczna i zu-
pełnie wyjątkowa, platforma dla 
kobiet, która umożliwia przeka-
zywanie wizji i wartości. Każda 
z finalistek Miss Polonia posia-
da gruntowne wykształcenie. 
Dziewczyny są studentkami lub 
absolwentkami szkół wyższych, 
uniwersytetów, akademii. Są 
wśród nas prawniczki, socjoloż-
ki, dietetyczki. Mówimy w wielu 
językach. Pracujemy zawodowo, 
rozwijamy swoje biznesy. Po-
siadamy niepowtarzalne pasje. 
Stawiamy na doskonalenie się 

w każdej dziedzinie życia.

CP: Bycie osobą rozpozna-
walną daje szerokie możliwości. 
Także w obszarze działalności 
pomocowej. Pod koniec paź-
dziernika brała Pani udział w ak-
cji charytatywnej Miss Polonia 
#KORONAZGŁOWY przekazu-
jąc środki ochronne i żywność 
piastowskiemu Stowarzyszeniu 
Dzieci i Osób Niepełnospraw-
nych Oraz Ich Rodzin „Sprawni 
Razem”. Czy ma Pani jakieś po-
mysły na kontynuowanie dobro-
czynnej działalności, wspierają-
cej lokalną społeczność?

WD: Planuję kolejne akcje 
skierowane do różnych środo-
wisk: osób niepełnosprawnych, 
starszych, wykluczonych. Po 
pierwszej akcji, gdy wspólnie 
z firmą Sokołów wsparliśmy Sto-
warzyszenie Dzieci i Osób Nie-
pełnosprawnych Oraz Ich Rodzin 
„Sprawni Razem”, zaczęli się do 
mnie zgłaszać kolejni sponso-
rzy. Znane polskie firmy o wiel-
kim sercu. Będziemy pomagać 
i w  Piastowie i w innych miej-
scowościach na terenie całego 
kraju. Nie ukrywam, że moim ce-
lem jest zinstytucjonalizowanie 
tej pomocy tak, by docierała do 
potrzebujących konsekwentnie 
i systematycznie. Nie ukrywam 
też, że ewentualny sukces w kon-
kursie Miss Polonia przybliżyłby 
mnie do realizacji tego celu. Dla-
tego trzymajcie za mnie kciuki!

CP: Jakie ma Pani plany na 
najbliższe lata? Czy wiąże Pani 
swoją przyszłość z Piastowem?

WD: Z Piastowem związana 
jest moja przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość. Tutaj jest mój 
rodzinny dom. Tutaj mieszka 
moja kochana rodzina: mama, 
tata, brat, babcia. Tutaj są moje 
ulubione miejsca, choćby sobot-
ni targ, który odwiedzam w towa-
rzystwie mojej mamy. Nawet jeśli 
wielki świat rzuci mnie gdzieś da-
leko moim ukochanym miejscem 
pozostanie Piastów. Nie wyklu-
czam też, że pozostanę w Piasto-
wie i tutaj będę rozwijać swoje 
zawodowe plany i prywatne pa-
sje. To naprawdę dobre miejsce 
do życia.

fot. Milena Szymańska

fot. Paweł Wawer

fot. Weronika Domagalska (archiwum prywatne)

fot. Marcin Danielewicz fot. Weronika Domagalska (archiwum prywatne)



Krwi nie da się niczym zastąpić. Nie da się jej 
wyprodukować. Codziennie potrzebna jest 
tysiącom Polaków. W naszym rejonie deficyt 
krwi dotyczy obecnie niemal wszystkich jej 
grup. Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie wzywa do jej 
oddawania. Pilnie potrzebne jest również 
osocze ozdrowieńców COVID-19.

Pamiętaj, twoja krew ratuje życie

 Dorosły człowiek, w zależ-
ności od masy i budowy ciała, 
posiada przeciętnie od ok. 4 do 
6 litrów krwi. Organizm produ-
kuje jej dokładnie tyle, ile jest 
mu potrzebne. Krew podlega 
ciągłej wymianie – wszystkie jej 
składniki odnawiają się. Dlatego 
też oddawanie krwi, przewidu-
jące jednorazowy pobór 450 ml 
nie stanowi dla zdrowego or-
ganizmu żadnego zagrożenia. 
Objętość krwi wraca bowiem do 
normy już jeden dzień po jej od-
daniu. Krwiodawstwo jest za to 
bezcenne w procesie ratowania 
ludzkiego życia. Według szacun-
ków, jedna jednostka krwi może 
uratować życie nawet trzech 
osób.
 Honorowym dawcą może 
zostać każdy zdrowy człowiek 
pomiędzy 18 a 65 rokiem ży-
cia, o wadze przekraczającej 50 
kg. Osób regularnie oddających 
krew jest jednak wciąż bardzo 
mało, a stacje krwiodawstwa 
ustawicznie borykają się z du-
żym deficytem. Sytuacja w wielu 

regionalnych centrach, w tym 
w  Warszawie jest wręcz drama-
tyczna. Aktualnie w stolicy pilnie 
poszukiwana jest krew z grup: 0, 
A, B i ABRh- oraz ARh+. 
 Krew można oddawać w Re-
gionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Warsza-
wie przy ul. Saskiej 63/75, w jego 
terenowych oddziałach oraz 
w  czasie lokalnych akcji krwio-
dawstwa, prowadzonych zgod-
nie z aktualnym harmonogra-
mem znajdującym się na stronie: 
www.rckik-warszawa.com.pl. 
 Osocze ozdrowieńców po-
bierane jest w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Warszawie przy ul. 
Saskiej 63/75. Dawcami mogą zo-
stać osoby, które przechorowały 
już COVID-19 i zostały uznane za 
zdrowe.
 Nie bądźmy obojętni. Nigdy 
nie wiemy, kiedy sami będziemy 
w potrzebie. 
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JAK WYGLĄDA PROCEDURA ODDAWANIA KRWI?

AKTUALNY STAN ZAPASÓW KRWI i PŁYTEK KRWI W WARSZAWIE

Rejestracja dawcy 
(okazanie dowodu tożsamości, 
wypełnienie kwestionariusza 
dawcy)

ZAPASY KRWI ZAPASY PŁYTEK KRWI

Badanie laboratoryjne 
(oznaczenie poziomu 
hemoglobiny)

Badania lekarskie 
z uwzględnieniem wyników 
badań laboratoryjnych. 
Weryfikacja danych 
zawartych w kwestionariuszu, 
kwalifikacja

ARh+ ARh+

ARh- ARh-

BRh+ BRh+

BRh- BRh-

ABRh+ ABRh+

ABRh- ABRh-

STAN WYSOKI STAN WYSOKISTAN ŚREDNI STAN ŚREDNISTAN NISKI STAN NISKISTAN BARDZO NISKI STAN BARDZO NISKI

0Rh+ 0Rh+

0Rh- 0Rh-

Pobranie krwi 450 ml 
(maksymalny czas pobierania 
- 12 min)

Regeneracja sił, 
odpoczynek

Posiłek regeneracyjny

Agata Atamańczuk
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wiadomości lokalne

Piastowski Klub 
Krwiodawców 

serdecznie zaprasza 
 na ostatnią w tym roku Akcję Krwiodawstwa, 

która odbędzie się 12 grudnia 2020 roku (sobota) 
w godzinach od 9 do 12:30.

 Ambulans oczekiwał będzie na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Al. Tysiąclecia 1.

Z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, 
krew może oddać każdy w wieku od 18 do 65 lat. 

Wystarczy mieć dowód tożsamości z numerem PESEL i być po lekkim posiłku.

Nie bądź obojętny i podziel się z drugim człowiekiem 
w tym wyjątkowym świątecznym czasie najcenniejszym darem życia, 

jakim jest krew.

ZAPRASZAMY!
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Barwy, hymn i godło Rzeczypospolitej Polskiej

GODŁO
Odrodzona w listopadzie 1918 roku Rzeczpospolita Polska była 
państwem, które jeszcze przez trzy lata musiało zabiegać o osta-
teczne określenie swoich granic, zarówno na drodze zabiegów dy-
plomatycznych jak i – przede wszystkim – walcząc z bronią w ręku. 
Dlatego też setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
po 123 latach zaborów, obchodzimy w latach 2018-2021. Bo nie 
był to akt jednorazowy, ale trwający latami dramatyczny proces, 
gdy na frontach walki o ostateczny kształt naszych granic walczyli 
i ginęli Polacy. Bitwa Warszawska, trzy Powstania Śląskie, Powsta-
nie Wielkopolskie, Powstanie Sejneńskie – to okupione ofiarą krwi 
wydarzenia torujące Polakom drogę do pełnej wolności. Młode 
państwo już od pierwszych dni swojego istnienia musiało podjąć 
olbrzymi wysiłek związany z organizacją wszystkich sfer życia pu-
blicznego, powołaniem instytucji publicznych, zadbania o bezpie-
czeństwo i codzienne życia obywateli II RP. Działający od zaledwie 
kilku miesięcy Sejm podjął już 1 sierpnia 1919 roku Ustawę o go-
dłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwszy dokument 
odrodzonej RP regulujący symbolikę państwa. W dokumencie za-
pisano m.in.:

„Za herb Rzeczypospolitej Polskiej 
uznaje się znak orła białego z głową 
zwróconą w prawo (dla patrzącego 
w lewo), ze skrzydłami wzniesione-
mi do góry, ze złotemi szponami, 
koroną i dziobem w  czerwonem 
polu prostokątnem…” oraz: „Za 
barwy Rzeczypospolitej Polskiej 
uznaje się kolory biały i czerwony, 
w podłużnych pasach równole-
głych, z których górny – biały, dolny 
zaś -czerwony…”

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Denar Bolesława Chrobrego (A. Znamie-
rowski, Insygnia, symbole i herby polskie, 
s. 111)

Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich z wi-
docznym herbem państwa polskiego (A. Znamierow-
ski, Insygnia, symbole i herby polskie, s. 10)

„Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na gło-
wie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, 
umieszczony w czerwonym polu tarczy”. (Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych). 

Orzeł od tysiącleci uważany był za króla ptaków. Symbolizował władzę i potęgę. Dla-
tego też władcy Polski z dynastii Piastów umieszczali wizerunek orła na pieczęciach, 
tarczach, chorągwiach i monetach. Najstarszą zachowaną monetą z ukoronowanym 
orłem jest denar Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.
 
Orzeł w koronie w tarczy stał się oficjalnym herbem państwa polskiego w XIII w., za 
panowania króla Przemysła II.

Godło czy herb?

Według heraldyków Orzeł Biały jest godłem herbowym, natomiast godło umiesz-
czone w czerwonym polu to herb Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis w obowiązującej 
ustawie jest zatem błędny i powinien brzmieć: Herbem Polski jest orzeł biały w polu 
czerwonym o uzbrojeniu (szpony i dziób) złotym oraz takiej koronie otwartej.
 Po raz pierwszy błędny zapis nazywający herb godłem pojawił się w stali-
nowskiej konstytucji z 1952 r. i został powielony w ustawie zasadniczej z 1997 r. Błąd 
w oficjalnym nazewnictwie spowodował rozdźwięk z zasadami heraldyki, dlatego też 
do dziś wzbudza dyskusje oraz głosy postulujące naprawę tego stanu.
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OD ORŁA PIASTOWSKIEGO DO hERBU 
RZECZYPOSPOlITEJ OBOJGA NARODóW

W ciągu wieków polski herb ulegał pewnym przeobrażeniom. Wynikało to ze zmian 
w kulturze i sztuce oraz wydarzeń politycznych. 

Za panowania króla Zygmunta I Starego zaczęto wprowadzać herby wielopolowe. Po 
unii lubelskiej i powstaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako herb państwowy 
ustalił się herb czteropolowy, w którym umieszczano naprzemiennie polskiego Orła 
Białego i litewską Pogoń, czyli rycerza na koniu.

Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów z późniejszymi zmianami, takimi jak zastą-
pienie otwartej korony wieńczącej godło koroną zamkniętą (oznaczającą suweren-
ność) czy dodanie piątego pola – tarczy sercowej – z herbem osobistym aktualnie 
panującego króla, był oficjalnym symbolem Rzeczypospolitej do końca XVIII w.

SYMBOl ORŁA BIAŁEGO W CZASIE ZABORóW

Od końca XVIII w., kiedy państwa zaborcze – Rosja, Prusy i Austria – doprowadziły do 
upadku Rzeczypospolitej, wizerunek orła wyobrażał ciągłość państwa polskiego. Pod 
jego symbolem Polacy stawali do walki z zaborcami w kolejnych powstaniach naro-
dowych. Orła umieszczano na herbach z okresu powstania listopadowego (1830–
1831) i styczniowego (1863–1864), biżuterii patriotycznej oraz pocztówkach.

Orzeł na blachach kaszkietów i oficerskich ryngrafach stał się elementem umunduro-
wania wojskowego jeszcze w XVIII w., kiedy kształtował się polski mundur narodowy.
Jako symbol Wojska Polskiego był używany w czasach Księstwa Warszawskiego.
Kontynuując tę tradycję, pod symbolem Orła o niepodległość Polski w czasie I wojny 
światowej walczyły Legiony Polskie, Błękitna Armia czy Korpusy Polskie w Rosji.

GODŁO W WIEKU XX

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ustawą z 1 sierpnia 1919 r. oficjalnym herbem 
Rzeczypospolitej Polskiej stał się Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu. Przypomi-
nał on kształtem polskiego Orła Białego z okresu panowania ostatniego króla Polski, 
Stanisława Augusta Poniatowskiego – było to nawiązanie do tradycji przedrozbioro-
wej i wskazanie tym samym na ciągłość państwa polskiego. Orzeł został umieszczony 
w tarczy francuskiej nowożytnej (prostokątnej, na dole zakończonej języczkiem).

W 1927 r. podjęto decyzję o zmianie wzoru herbu Rzeczypospolitej. Nowy projekt 
nawiązywał bezpośrednio do Orła Białego z czasów Stefana Batorego.

Po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne zależne od sowieckiej Rosji 
pozbawiły polskiego orła jego wielowiekowego atrybutu – korony. Dla większości Po-
laków akt ten symbolizował zniewolenie narodu.

Jednocześnie Rząd RP na Uchodźstwie – prawowity rząd, będący kontynuacją władz II 
Rzeczypospolitej, urzędujący w latach 1940–1990 w Londynie, używał herbu z 1927 r. 
(w 1956 r. wprowadzono zmianę – zamknięto koronę i zwieńczono ją krzyżem).

Dopiero po przemianach politycznych w 1989 r. Orłu Białemu przywrócono jego złotą 
koronę. Nowy herb, obowiązujący do dnia dzisiejszego, wprowadzono na mocy usta-
wy z 9 lutego 1990 r., wykorzystując nieznacznie zmieniony projekt z 1927 r. (m.in. 
zlikwidowano złotą bordiurę tarczy).

Orzeł z monogramem Zygmunta 
I Starego na piersi z  Kaplicy Zyg-
muntowskiej na Wawelu (domena 
publiczna)

Herb Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów z czasów Stanisława 
Augusta Poniatowskiego (domena 
publiczna)

Herb Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów 
(domena publiczna)

Od góry: orzeł piastowski – rewersy pieczęci maje-
statowych Władysława Łokietka i Kazimierza Wiel-
kiego (A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby 
polskie, s. 113)

Od góry: herb Rzeczypospolitej z okresu 
powstania listopadowego [na monecie 
dwuzłotowej] oraz styczniowego [na 
pieczęci Rządu Narodowego] (A. Znamie-
rowski, Insygnia, symbole i herby polskie, 
s. 127)

Krzyż Srebrny (V klasy) Orderu Virtuti Milita-
ri. Order ustanowił Stanisław August Ponia-
towski w 1792 r. po bitwie pod Zieleńcami. 
W 1919 r. nadano mu nazwę Orderu Woj-
skowego Virtuti Militari. Do dnia dzisiejszego 
jest to najwyższe polskie odznaczenie woj-
skowe (domena publiczna)

Herb PRL wprowadzony dekretem z dnia 7 grudnia 1955 r. 
(Internetowy System Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl)

Wzór pieczęci Rzeczypospolitej wprowadzony
ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Internetowy
System Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl)

Herb Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony dekretem 
Prezydenta RP na Uchodźstwie z dnia 11 listopada 1956 r. 
(Internetowy System Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl)

Herb Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony na mocy ustawy z dnia 9 lutego 
1990 r. (Internetowy System Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl)

Herb Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony
na mocy rozporządzenia z dnia 13 grudnia
1927 r. (Internetowy System Aktów Prawnych:
isap.sejm.gov.pl)

Srebrna broszka z okresu 
powstania styczniowego 
(Muzeum Wojska Polskiego)

Odznaka pamiątkowa 
I Korpusu Polskiego 
(domena publiczna)

Orzeł Legionów Polskich 
(domena publiczna)
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BIEl I CZERWIEŃ BARWY NARODOWE

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są: biel i czerwień. Wywodzą się one z barw herbu 
Królestwa Polskiego: biel to barwa godła, czyli Orła Białego, czerwień to barwa pola 
tarczy. Barwy narodowe mają więc pochodzenie heraldyczne.

Biel i czerwień stosowano od wczesnego średniowiecza na chorągwiach królew-
skich i  państwowych. Wszystkie chorągwie były sporządzane według dwóch reguł 
– umieszczano na nich herb państwowy oraz używano wspomnianych barw.

Warto podkreślić, że czerwień od najdawniejszych czasów była zarezerwowana dla 
władców, rycerzy i magnaterii – karmazynowe szaty jako synonim władzy, bogactwa 
i dostojeństwa mogli nosić tylko ludzie uprzywilejowani. Biel była z kolei wykorzysty-
wana w formie rozet na kapeluszach Wojska Polskiego w trakcie panowania Augusta 
II Mocnego. Kokardy (rozety) biało-czerwone pojawiły się za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski.

BARWY BIAŁO-CZERWONE NA PRZESTRZENI WIEKóW

Oficjalnie biel i czerwień zostały uznane za polskie barwy narodowe w czasie powstania listopadowego.

Uchwałę w tej sprawie, na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego, podjął 7 lutego 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego. Zapisano w niej: „Kokardę Narodową 
stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”. Co istotne, uchwała ta odnosiła się nie 
do barw flagi, ale kokardy wojskowej, która określała przynależność państwową żołnierzy.

Odtąd barwy te towarzyszyły Polakom w walkach o niepodległość – uczestnicy kolejnych powstań narodowych oraz patriotycznych manifestacji nosili biało-
-czerwone kokardy, wstążki i opaski.

1 sierpnia 1919 r., już po odzyskaniu niepodległości, Sejm Ustawodawczy RP utrzymał postanowienia z okresu powstania listopadowego i uchwalił ustawę 
o godłach i barwach narodowych, na mocy której biel i czerwień uznano za barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowiono wówczas, że flaga będzie składać 
się z dwóch podłużnych, równoległych pasów – biel u góry, czerwień na dole, w proporcjach 5:8. Postanowienia te obowiązują do dnia dzisiejszego.

Czerwień flagi miała najpierw odcień karmazynowy, w 1927 r. zmieniony na jasnoczerwony (cynober). Obecnie obowiązuje odcień nieco ciemniejszy niż 
cynober.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto narodowe obchodzone 2 maja.

Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych – flaga, szachownica lotnicza, 
proporzec prezydenta RP, bandera, kokardy, wstążki.

Flaga jest eksponowana w trakcie uroczystości państwowych i szkolnych oraz z okazji 
świąt narodowych, a także wywieszana na budynkach mieszczących urzędy.

Barwami narodowymi oznacza się polskie samoloty wojskowe, malując na nich biało-
-czerwoną szachownicę. Po raz pierwszy symbol ten został zastosowany na samolo-
cie jako godło osobiste pilota por. Stefana Steca. W listopadzie 1918 r. przyleciał on 
z meldunkiem z oblężonego Lwowa do Warszawy.

Inną formą eksponowania barw narodowych są kokardy i wstążki. W kwestii układu 
barw w kokardzie narodowej istnieją rozbieżności pomiędzy przepisami prawa a za-
sadami heraldyki. Według zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 2014 r. kokarda 
składa się z dwóch okręgów: białego centralnego oraz okalającego go czerwonego. 
Według heraldyków i źródeł ikonograficznych z okresu zaborów układ jest odwrotny.

FlAGA, SZAChOWNICA lOTNICZA, KOKARDA…

Szachownice lotnicze stosowane kolejno w latach: 
1918–1919, 1919–1993, od 1993 r. (A. Znamierowski, 
Insygnia, symbole i herby polskie, s. 163)
Rozmieszczenie barw pól szachownicy używanej od 
1993 r. pozostaje w sprzeczności z tradycją – począt-
kowo ułożenie pól na szachownicy odzwierciedlało 
kolory tarcz herbu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Flaga Polski musi mieć zachowane proporcje 5:8

Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bandera cywilna i państwowa Polski używana jest 
przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, lotniska 
cywilne, kapitanaty portów oraz na statkach morskich

Bandera wojenna Rzeczypospolitej Polskiej
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszel-
kie 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.

Hymn to uroczysta, podniosła pieśń patriotyczna, ważna dla każdego narodu.

Hymn narodowy Polski nosi tytuł Mazurek Dąbrowskiego. Został napisany przez Jó-
zefa Wybickiego w 1797 r. we włoskiej miejscowości Reggio nell’Emilia niedaleko Bo-
lonii. Właśnie tam z inicjatywy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego tworzono Legiony, 
mające u boku Napoleona walczyć o wolność Polski. Nadzieję na odzyskanie nie-
podległości wyrażały pierwsze słowa hymnu: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my 
żyjemy…”.

Pieśń na melodię mazurka za pośrednictwem emisariuszy trafiła do pozostającej pod 
zaborami Polski – śpiewano ją w trakcie kampanii napoleońskiej oraz powstań listo-
padowego i styczniowego.

Pieśnią niezwykle ważną dla narodu polskiego była przez wieki Bo-
gurodzica, którą rycerze śpiewali m.in. podczas bitwy pod Grunwal-
dem w 1410 r.

Po odzyskaniu niepodległości, kiedy dyskutowano nad wyborem 
hymnu narodowego, rozważano kilka pieśni. Do tej roli preten-
dowała m.in. pieśń Boże, coś Polskę, napisana w 1816 r. na cześć 
rosyjskiego cara Aleksandra I. Polacy dodali do niej nowe zwrotki 
i zmienili słowa refrenu: „Naszego króla zachowaj nam, Panie!” na: 
„Ojczyzny wolność racz nam zwrócić, Panie”. W zmienionej wersji 
pieśń została zakazana przez Rosjan i była śpiewana m.in. przez po-
wstańców styczniowych.

Na początku XX w. Maria Konopnicka napisała Rotę. Pieśń, do której 
muzykę skomponował Feliks Nowowiejski, bardzo szybko stała się 
jedną z najpopularniejszych pieśni narodowych. Po odzyskaniu nie-
podległości jako hymn narodowy rozważano również: Warszawian-
kę, Chorał (Z dymem pożarów…) czy My, Pierwsza Brygada… Naj-
ważniejszą dla Polaków okazała się jednak Pieśń Legionów Polskich 
we Włoszech, znana dzisiaj jako Mazurek Dąbrowskiego. Mazurek 
Dąbrowskiego za hymn narodowy został oficjalnie uznany w lutym 
1927 r. i pozostał nim do dnia dzisiejszego.

Do hymnu!

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obo-
wiązuje zachowanie odpowiedniej postawy oraz powagi i spokoju.

Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarza-
nia hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek (na baczność). 
Mężczyźni w ubraniach cywilnych zdejmują nakrycia głowy. Osoby 
w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zor-
ganizowanej grupie, oddają honory przez salutowanie.

Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu 
oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Zasady eksponowania barw narodowych:

Flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy.

Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.

Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.

Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie.

Na fladze nie wolno umieszczać żadnych napisów i rysunków.

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz…

Rękopis Józefa Wybickiego zawiera sześć zwrotek, tymczasem zgodnie z Zarządze-
niem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1926 r. na hymn skła-
dają się tylko cztery (1, 2, 3 i 5). Pozostałe (4, 6) brzmią następująco:

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.
Marsz, marsz...
Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli

hYMN hYMN I PIEŚNI NARODOWE

SZANUJ SYMBOlE NARODOWE

Portret Józefa Wybickiego (domena 
publiczna) oraz manuskrypt słów Pie-
śni Legionów Polskich we Włoszech 
(domena publiczna)

Istnieją rozbieżności w sprawie autor-
stwa melodii polskiego hymnu – część 
historyków uznaje, że skomponował ją 
Michał Kleofas Ogiński, natomiast inni, 
że jest to popularna ludowa melodia, 
której twórca pozostaje nieznany.

Charles Michel Guilbert d’Anelle, Varsovie. Épisode en 1831 („Umierający żołnierz 
wolności”), 1849 (domena publiczna)

Święto Niepodległości 11 listopada, uroczysta odprawa wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, podnie-
sienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie Hymnu RP (Jakub Szymczuk, Kancelaria Prezydenta RP) OPRACOWANIE: IPN
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Co roku, w listopadzie, 3 Wspólnoty AA  „Piast”, „Wszechświat” oraz „Wszechświat 
II” obchodzą jednocześnie rocznicę założenia grup.

Rocznica piastowskich 
wspólnot Anonimowych 
Alkoholików

Każda z tych grup ma inny 
staż, ale wspólny cel – żyć w trzeź-
wości. Dotychczas w ramach spo-
tkania rocznicowego członkowie 
wspólnoty i jej przyjaciele uczest-

niczyli we mszy świętej w intencji 
trzeźwości oraz mityngu, na któ-
rym dzielili się swoim doświad-
czeniem, siłą i nadzieją, rozwią-
zując wspólny problem i  służąc 

innym wsparciem i pomocą 
w walce o lepsze jutro, wolne od 
alkoholu. Uwieńczeniem spotka-
nia był poczęstunek, a następnie 
zabawa taneczna. Niestety w bie-
żącym roku, sytuacja epidemiolo-
giczna nie pozwoliła na zorgani-
zowanie tak ważnej, nie tylko dla 
członków grup, ale również ich 
bliskich uroczystości. Mimo to, 
przedstawiciele grup w dalszym 
ciągu wzajemnie się wspierają 
oraz dają świadectwo, że można 
trwać w abstynencji i  żyć pełnią 
życia. 

Poradnia Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnie-
nia w Pruszkowie
 Do poradni mogą zgłaszać się 
osoby uzależnione od alkoholu, 
a także uzależnione mieszanie od 
alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych.
 Udzielamy konsultacji i wspar-
cia rodzinom osób uzależnionych.
 W godzinach popołudniowych 
w poradni odbywają się grupy te-
rapeutyczne do udziału w których 
kwalifikują terapeuci:
Grupy dla osób uzależnionych:
Grupa zapobiegania nawrotom 
choroby, Grupa pracy nad me-
chanizmami uzależnienia, Grupa 
dalszego zdrowienia. Jeden raz 
w tygodniu odbywa się Grupa dla 
osób współuzależnionych.
UWAGA: Aktualnie grupy tera-
peutyczne z uwagi na zaistniałą 
sytuację epidemiologiczną zosta-
ły zawieszone do odwołania.

 Do pierwszego kontaktu za-
praszamy po wcześniejszej reje-
stracji telefonicznej - tel. 22 739 
10 42.
 Poradnia czynna jest we 
wszystkie dni robocze, poza śro-

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie.

dą. Porady diagnostyczne i  se-
sje psychoterapii indywidualnej 
odbywają się w poniedziałki, 
w  czwartki w godzinach 8.30-
19.30, we wtorki i piątki – w godzi-
nach 8.30-15.00.
 Aktualnie indywidualne sesje 
terapeutyczne oraz porady lekar-
skie udzielane są w systemie tele-
informatycznym.

Całodobowy Oddział Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu
 Oddział oferuje 8-tygodniowy 
program terapeutyczny dla osób 
uzależnionych od alkoholu a tak-
że osób uzależnionych mieszanie 
od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych w tym uzależ-
nionych od alkoholu i hazardu :
 Podstawowe formy terapii to:
• psychoterapia indywidualna 
i grupowa,
• grupy edukacyjne,
• treningi radzenia sobie z uza-
leżnieniem.

PRZYJĘCIA NOWYCh OSóB  
 Zapisy oraz szczegółowe in-
formacje dotyczące leczenia 
w  Ośrodku można uzyskać, tele-
fonicznie każdego dnia od ponie-

działku do piątku w godzinach: 
8.00 – 14.30 tel. 22 739 13 41
Wyznaczanie terminu przyjęcia 
do Całodobowego Oddziału Te-
rapii Uzależnienia od Alkoholu 
odbywa się na podstawie aktual-
nego skierowania wystawionego 
przez lekarza oddziału szpitalne-
go, lekarza rodzinnego lub leka-
rza innej poradni.
 Skierowanie powinno być wy-
pisane na druku „Skierowanie do 
Szpitala Psychiatrycznego”.

Kierownik WOTUW: 
Bernarda Kejres
Adres: 
05-804 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4
e-mail: wotuw@mscz.pl
strona internetowa: www.wotuw.pl

Informację można uzyskać pod nume-
rami telefonów:

• tel. 22 739 13 41, 22 758 68 09 – 
sekretariat całodobowego oddziału 
terapii uzależnienia od alkoholu

• tel. 22 739 10 42 - rejestracja po-
radni terapii uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia

Leczenie w WOTUW jest bezpłatne 
również dla osób nieubezpieczonych.

OFERTA PRUSZKOWSKIEJ PlACóWKI lECZENIA UZAlEŻNIEŃ

Joanna Sęk

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki 
i przeciwdziałania uzależnieniom

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione
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pomoc

To, co chroni nastolatków przed zachowaniami ryzykownymi

Bez chemii na drodze

 Czy można zrobić coś, by do-
rastające dziecko (mówiąc potocz-
nie) „nie narobiło głupot”, których 
potem będzie żałowało? Możemy 
wbudować w niestabilny system 
funkcjonowania nastolatka bez-
pieczniki, które mają szanse uchro-
nić go przed ryzykownym, nieod-
powiedzialnym zachowaniem – to 
adekwatne poczucie własnej war-
tości i umiejętność radzenia sobie 
z emocjami. Fundamentem tych 
czynników chroniących jest dobra 
więź z rodzicem.
 Utrzymanie dobrej więzi z na-
stoletnim dzieckiem, podobnie, 
jak jego poczucie własnej warto-
ści zależą od historii doświadczeń 

bliskich relacji, na podstawie któ-
rych dziecko uczy się stosunku 
do samego siebie, swoich granic, 
tego, czy jest kimś ważnym i czy 
ma się do kogo zwracać o pomoc. 
Okres dorastania dziecka wyma-
ga zrezygnowania z relacji opartej 
na władzy rodzicielskiej na rzecz 
relacji bardziej partnerskiej, która 
poza tym, że nadal daje poczucie 
bezpieczeństwa, wsparcia, wyzna-
cza dziecku granice, opiera się na 
wzajemnym zaufaniu i szacunku, 
uwzględnia także coraz większą 
swobodę i autonomię dorastają-
cego dziecka. Potrzebuje ono czuć, 
że jego zdanie i uczucia, mimo że 
różne od tego, co myśli i czuje do-

rosły, mają dla rodzica znaczenie. 
Rodzica, który stara się rozumieć 
zmieniające się potrzeby dziecka 
i za nimi podążać. Należą do nich 
m.in. dążenie do coraz większej 
odrębności i autonomii, posiada-
nia własnych spraw. Ważne jest 
przy tym, aby młody człowiek wie-
dział, że rodzic jest kimś, na kogo 
może liczyć, kto poda mu pomoc-
ną dłoń, gdy coś pójdzie nie tak, 
także wtedy, gdy to on „nawali” 
i wpędzi się w kłopoty.
 Dobra rozmowa to podstawo-
we narzędzie budowania z dora-
stającym dzieckiem pozytywnej 
relacji, dzięki której wzmocnimy 
poczucie zaufania do siebie na-
wzajem, a także nasz wpływ na 
życie nastolatka, dla którego po-
zostaniemy prawdziwym autoryte-
tem.
 Więcej na temat prowadzenia 
rozmów z nastolatkiem: https://
bezchemiinadrodze.pl/jak-rozma-
wiac-z-nastolatkami/
 Strona główna kampanii „Bez 
chemii na drodze”: https://bezche-
miinadrodze.pl/

Opracowanie: Fundacja Poza Schema-
tami na zlecenie Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii
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 Przekazujemy wykaz ogólno-
polskich Telefonów Zaufania, które 
mogą okazać się pomocne nie tylko 
w obecnym, wyjątkowym okresie.
 116 111 – Telefon Zaufania Dla 
Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, czynny 
24h/7)
 Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, 
masz jakiś problem, nie masz z  kim 
porozmawiać lub wstydzisz się 
o czymś opowiedzieć. Możesz też, po-
przez stronę www.116111.pl przesłać 
wiadomość.
 800 12 12 12 – Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny, 
czynny pon.-pt. w godz. 8:15 - 20:00)
 Zadzwoń, gdy nie wiesz z kim po-
rozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. 
Jeśli zadzwonisz w godzinach noc-
nych i zostawisz informację o sobie 
i swój numer – konsultanci do Ciebie 
oddzwonią. 
 800 120 002 – Ogólnopolski Te-
lefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” (bezpłatna pomoc 
dostępna przez całą dobę)
 Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej ro-
dzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. 
Możesz opowiedzieć o swojej sytuacji 
i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy 
w Twoim otoczeniu.  
 800 120 226 – Policyjny Telefon 
Zaufania ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie (bezpłatna pomoc 
dostępna pon.-pt. w godz. 9:30 - 
15:30)
 Pod tym numerem telefonu dzieci 
i dorośli mogą uzyskać wsparcie w sy-
tuacji przemocy w rodzinie.
 800 70 22 22 - Linia wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu psychicznego 
(bezpłatna, czynna 24 h/7)
 Pomoc psychologiczna dla osób, 
które czują się przygnębione, nie 
radzą sobie z codziennością, ze stre-
sem, przeżywają kryzys emocjonalny, 

 Czujesz zagrożenie we własnym 
domu? Twój mąż/żona/partner/part-
nerka bije Cię, popycha, rzuca w Cie-
bie przedmiotami, ciągnie za włosy? 
Wyzywa Cię i ośmiesza? Ogranicza 
Twoje kontakty z rodziną? Zabiera Ci 
pieniądze lub je wydziela? Cokolwiek 
zrobisz, zastanawiasz się najpierw, co 
na to powie i jak na to zareaguje?

Jeśli odpowiedziałaś/eś, co najmniej 
na jedno pytanie twierdząco oznacza, 
że najprawdopodobniej doświad-
czasz przemocy ze strony swojej 
żony / partnerki czy swojego męża /
partnera.

Pamiętaj! Za przemoc zawsze od-
powiada sprawca i nic nie uspra-
wiedliwia stosowania przemocy!!

Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia 
zgłoś się na konsultacje do specjali-

nie mogą się pogodzić ze stratą bli-
skiej osoby, doświadczają przemocy, 
nie chce im się żyć. Można też prze-
słać wiadomość na adres e-mail: po-
rady@liniawsparcia.pl 
 116 123 – Poradnia telefoniczna 
dla osób dorosłych w kryzysie emo-
cjonalnym (bezpłatna pomoc dostęp-
na codziennie w godz. 14:00-22:00)
 Pomoc skierowana jest do osób 
dorosłych w kryzysie emocjonal-
nym, potrzebujących wsparcia 
i  porady psychologicznej, rodziców 
potrzebujących wsparcia w proce-
sie wychowawczym, osób niepełno-
sprawnych. 
 800 108 108 - Linia wsparcia dla 
osób po stracie bliskich. (bezpłatna 
pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 
14:00 - 20:00)
 Pomoc adresowana jest do 
wszystkich osób w żałobie, które po-
trzebują pomocy. Dzwoniący mogą 
anonimowo porozmawiać o swojej 
sytuacji, otrzymać wsparcie, zasię-
gnąć porady.
 801 140 068 - Pomarańczowa Li-
nia (bezpłatna pomoc dostępna pon.-
-pt. w godz. 14:00 - 20:00)
 Pomoc dla rodziców dzieci piją-
cych alkohol i zażywających narkoty-
ki. Porady i konsultacje on-line: po-
moc@pomaranczowalinia.pl
 800 100 100 – Infolinia dla rodzi-
ców i nauczycieli w sprawie bezpie-
czeństwa dzieci. (bezpłatna pomoc 
dostępna pon.-pt. w  godz. 11:00 do 
17:00)
 Pomoc dla rodziców i nauczycieli, 
którzy mierzą się z frustracją, bezsil-
nością i potrzebują wsparcia w czasie 
pandemii, a  także pomoc w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci. Porady i kon-
sultacje e-mail: pomoc@800100100.
pl.

stów Zespołu Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie, ul. K. J. Popiełuszki 24 
(www.zowpiastow.pl). 

Wizyty umawiane są pod numerem 
telefonu: 22 753 45 56 od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-20.00, 
a w godzinach nocnych, w weekendy 
i  święta działa telefon interwencyj-
ny (22 753 45 56). 

Dodatkowo, można się skontaktować 
telefonicznie lub e-mailowo z Ogólno-
polskim Pogotowiem Dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
(https://www.niebieskalinia.pl/).

Telefon: 800-120-002  -  bezpłatny 
i dostępny całą dobę

E-mail: niebieskalinia@niebieskali-
nia.info

Ogólnopolskie telefony zaufania

Doświadczanie przemocy domowej

reklama

ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty

9www.czaspiastowa.pl

Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówione

Bieżąca pomoc z matematyki - liceum; technikum. Po-
moc w przygotowaniu do matury, zaliczenia poprawki. 
U mnie w domu - Pruszków, ul. Działkowa
cena : 90,- za 1,5 godziny. Tel. 501 081 603

Kupię DOM do 500 tys. zł 
tel. 791 111 762

Wynajmę lokal użytkowy 17,30 m2

Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

Fryzjerkę zatrudnię do salonu w Piastowie. 
Warunki dobre. Godziny pracy do uzgodnienia. 
Kontakt: tel. 608 223 045

USŁUGI

Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon

Uzależnienie od alkoholu, po-
tocznie zwane alkoholizmem, to 
ciężka choroba dotykająca coraz 
więcej osób, również ludzi bardzo 
młodych. Oprócz osoby bezpo-
średnio dotkniętej uzależnieniem, 
choroba ta ma wpływ na osoby 
bliskie alkoholikowi, dlatego jej 
skutki są niezwykle dotkliwe dla 
całych rodzin. Jedną z najskutecz-
niejszych form radzenia sobie 
z  uzależnieniem od alkoholu jest 
uczestnictwo w spotkaniach grup 
Anonimowych Alkoholików. Jeśli 
Ty lub ktoś z Twojego otoczenia 
ma problem z alkoholem, skorzy-
staj z pomocy, Anonimowi Alko-
holicy czekają.

Gdzie w Piastowie  
znaleźć Wspólnotę AA ?

 
Na terenie naszego miasta 

działają  4 grupy AA:
- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”,
- Grupa „Anioły”,
- Grupa „Wszechświat II”.
Poniedziałek:
18:00 - grupa „Piast”, ul. al. 

Krakowska 17 ( Dom Parafialny, 
wejście schodami metalowymi od 
ul. Powstańców Warszawy, I  pię-
tro.)

Środa:
18:00 – grupa „Wszechświat” – 

mityngi zawieszone do odwołania
Czwartek:
19:00 – grupa „Anioły”, ul. Elizy 

Orzeszkowej 23 (sala przy Koście-
le)

Niedziela:
17:00 – grupa „Wszechświat 

II”, mityngi zawieszone do odwo-
łania.

W związku z sytuacja epi-
demiologiczną, przypominamy 
o możliwości korzystania:

- ze spotkań grup AA w formie 
on-line - szczegóły pod adresem: 
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

- z infolinii AA - 801-033-242 – 
codziennie od 8:00 do 22:00.

Grupy Rodzinne Al-Anon

Siła i nadzieja dla rodzin 
i przyjaciół alkoholików

Al-Anon to ludzie, którzy 
tak jak i Ty, martwią się, że ktoś 
z  bliskich pije za dużo. Choroba 
alkoholowa wpływa na każdego 
członka rodziny. Otoczenie pijące-
go zostaje przez tę chorobę jakby 
„napromieniowane”, zachowanie 
najbliższych zmienia się, choć 
oni sami często tego nie widzą. 
Rodziny i przyjaciele alkoholika 
otrzymują w Al-Anon szansę ucze-
nia się od siebie nawzajem, jak 
– mimo choroby – żyć w sposób 
satysfakcjonujący i szczęśliwy.

Czy Al-Anon jest dla Ciebie?

Miliony ludzi są dotknięte nad-
miernym piciem kogoś bliskiego. 
Zamieszczone poniżej pytania są 
po to, by pomóc Ci zdecydować, 
czy Al-Anon jest Ci potrzebny.

Czy martwi Cię to, jak wiele 
pije ktoś Ci bliski?

Czy masz kłopoty finansowe 
z powodu picia tej osoby?

Czy kłamiesz, by ukryć picie 
jakiejś osoby?

Czy czujesz, że gdyby osobie 
pijącej zależało na Tobie, to on 
czy ona przestaliby pić dla Twoje-
go dobra?

Czy z powodu osoby pijącej 
Twoje plany często upadają lub 
są przekreślane, a posiłki opóź-
niane?

Czy stosujesz pogróżki w ro-
dzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić, 
to to od ciebie odejdę”?

Czy dyskretnie próbujesz wy-
czuć zapach alkoholu w oddechu 
osoby pijącej?

Czy boisz się zdenerwować tę 
osobę w obawie, że to wywoła na-
pad pijaństwa?

Czy cierpisz lub masz kłopoty 
z powodu zachowania osoby pi-
jącej?

Czy z powodu picia masz ze-
psute święta lub spotkania?

Czy z obawy przed brutal-
nym zachowaniem zdarzyło Ci się 
dzwonić po pomoc policji?

Czy szukasz ukrytego alkoho-
lu?

Czy masz poczucie klęski, dla-
tego że nie możesz kontrolować 

picia?
Czy przez większość czasu 

czujesz złość, zmieszanie lub przy-
gnębienie?

Czy czujesz, że nie ma nikogo, 
kto zrozumie Twoje problemy?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na 
któreś z tych pytań, to Al-Anon 
mogą okazać Ci pomoc.

Na terenie naszego mia-
sta działa  grupa rodzinna  AL-
-ANON „Wdzięczność”. Spotkania 
odbywają się w każdy czwartek 
o  godzinie 18:00 w  Domu Para-
fialnym przy ul.  al. Krakowska 17 
(wejście schodami metalowymi 
od ul. Powstańców Warszawy, 
I piętro). Na spotkaniach zwanych 
mityngami nikt nikomu nie udzie-
la rad, nie poucza, nie polemizu-
je, a wszyscy zobowiązani są do 
zachowania anonimowości – co 
gwarantuje poczucie bezpieczeń-
stwa. Dłuższy czas uczestniczenia 
w spotkaniach korzystnie wpływa 
na rozwój osobisty. Wzmacnia 
odporność na manipulacje, uczy 
pozytywnego spojrzenia na siebie 
i innych oraz stwarza szansę na-
prawy wzajemnych relacji z niepi-
jącymi członkami rodziny, przede 
wszystkim z własnymi dziećmi.

NIERUChOMOŚCI

PRACAogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

Skrzypce, pianino, keyboard, nauka muzyki 692-825-344
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Jesienny Piastów
przyroda

Tegoroczna jesień, choć deszczowa, zachwycała bogactwem kolorów. Feeria ciepłych 
odcieni natury, w słoneczne dni, dodawała optymizmu i zachęcała do spacerów. Prawdziwe 
oblężenie przeżywały okoliczne tereny leśne ale i na piastowskich ulicach i w miejskich 
parkach nie brakowało spacerowiczów. Złotą polską jesień 2020 roku mamy już za sobą, 
podobnie jak pierwszy śnieg, choć nie każdy zdążył go zobaczyć. Oby tegoroczna zima 
pokazała nam się w pełnej, białej krasie. Tymczasem, dla przełamania listopadowej szarości, 
zachęcamy do obejrzenia fotorelacji uwieczniającej Piastów w pięknej jesiennej odsłonie. 

Fot: Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative) 
(zdjęcia na zamówienie Urzędu Miejskiego w Piastowie)
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Barbara lipieta

 Pomarańczowe karoteny, 
żółte ksantofile i czerwone an-
tocyjany. Jest to skutek uboczny 
wielu procesów, mających przy-
gotować rośliny do przetrwania 
trudnego okresu chłodów. Prze-
barwienie, a później zrzucenie 
liści, prowadzi do zminimalizo-
wania funkcji życiowych i przej-
ścia w  stan fizjologicznego spo-
czynku. W trakcie przebarwiania 
liści, na styku ogonka z pędem 
powstaje tkanka odcinająca, któ-
ra ułatwia odczepianie się liścia 
od pędu przy niewielkiej pomocy 
grawitacji. Do zaistnienia tego 
procesu przyczynia się gazowy 
hormon roślin – etylen. To hor-
mon starzenia, który odpowiada 
również za dojrzewanie.
 Poduchy kolorowych liści 
uwielbiają dzieci. Wielu z nas 
uwiecznia te wyjątkowe chwile 
na zdjęciach. Nie możemy jed-
nak zapominać, że niezgrabione 
śliskie liście są powodem wielu 
upadków i kontuzji. Zostawione 
na trawie i zimozielonych rośli-
nach, przyczyniają się do ich gni-
cia. 

 Grabienie liści należy do je-
siennego rytuału wszystkich 
posiadaczy ogrodów. Zwykle 
chcemy je wygrabić i pozbyć się 
ich jak najszybciej. Te zwykłe li-
ście są częścią ekosystemu i za-
wierają cenny potencjał. Dobry 
ogrodnik nie wyzbywa się takiej 
materii i zawsze ma plan na jej 
wykorzystanie. Spójrzmy na opa-
dające liście, jak na jeden z wielu 

darów jesieni. Zagrabionymi liść-
mi można zabezpieczyć rośliny 
wrażliwe na mróz. Warstwa liści 
doskonale chroni roślinę przed 
niskimi temperaturami i nic nie 
kosztuje. Pamiętajmy tylko, aby 
na wiosnę je usunąć i zapewnić 
roślinom wystarczający dostęp 
światła słonecznego i powietrza. 
Liście sprawdzą się również jako 
dodatkowa warstwa ochronna 

donic, które pozostawiamy na 
zewnątrz. Wkładając liście mię-
dzy doniczkę a osłonkę uzyskuje-
my dodatkową warstwę izolacyj-
ną dla korzeni rośliny.
 Liście to cenny materiał kom-
postowy. Po kilku miesiącach 
składowania na pryzmie po-
wstaje wspaniały nawóz nazy-
wany ziemią liściową. Ma ona 
doskonałą pojemność wodną, 
dobrą przepuszczalność i prze-
wiewność, a także trwałą struk-
turę. Charakteryzuje ją lekko 
kwaśny odczyn i to, że doskonale 
wpływa na kondycję roślin. Aby 
przyspieszyć kompostowanie, 
rozdrabniamy liście przy pomocy 
kosiarki. Liście można tez kom-
postować w czarnych, foliowych 
workach. Po zapakowaniu wkła-
du, worek zawiązujemy, a po bo-
kach robimy klika otworów przez 
które będzie cyrkulowało powie-
trze.
 Oczywiste jest, że liście, któ-
re wykorzystujemy muszą być 
zdrowe. Nie kompostujemy liści 
dębu i liści orzecha włoskiego. 
Po pierwsze długo się rozkładają, 
a po drugie zawierają substancje 
utrudniające wzrost roślin. Do 

niedawna popularnym rozwią-
zaniem było palenie liści. Trzeba 
zaznaczyć, że dzisiaj jest to za-
bronione i można dostać za to 
mandat. Liście i rośliny, które są 
porażone chorobami i szkodni-
kami pakujemy w odpowiednie 
worki i oddajemy na odpady bio-
degradowalne.
 Opadające liście to natural-
ny element funkcjonowania 
ogrodu. Pozostawione w kącie 
na zimę liściowe kopczyki, będą 
dobrze się komponowały i przy-
ciągną gości. Jeże chowające się 
przed mrozem i śniegiem chęt-
nie zasiedlają takie pryzmy. 
 Złota polska, czy deszczo-
wa i szara jest jedną z pór roku. 
Zawsze towarzyszy jej urokliwe 
zjawisko spadania liści o róż-
nych kształtach i kolorach. War-
to pójść rodzinnie na spacer po 
przysypanych liśćmi ścieżkach, 
które lekko potrącane wirują nad 
ziemią. Jeśli spotkacie takie liście, 
obok których nie będziecie mo-
gli przejść obojętnie, zabierzcie 
je do domu i wykorzystajcie na 
jesienną dekorację. Pomysłów 
może być wiele. Piękny bukiet, 
zakładka do książki, czy lampion 
ze słoika, na który nakleicie swój 
wyjątkowy liść.

Fotoperiodyzm to zjawisko reakcji roślin na zmiany w długości dnia i nocy. Dzięki 
niemu nasze oczy oglądają spektakl zmiany koloru liści na drzewach. Dzień staje 
się coraz krótszy, zanika produkcja barwnika chlorofilu, który jest odpowiedzialny 
za kolor zielony. Widoczne stają się inne barwniki. 
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Magia jesiennych liści
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Piastowskie piłkarki w 1/32 fi-
nału Pucharu Polski kobiet poko-
nały na wyjeździe wicelidera II ligi, 
KS Raszyn 3:2. Obie bramki dla na-
szej drużyny zdobyła Justyna Bart-
man, a wynik meczu ustaliła Julia 
Chudy z rzutu karnego. 

W 1/16 finału nasze dziewczy-
ny spotkały się z ekstraligowym TS 
ROW Rybnik. Do 80 minuty piasto-
wianki grały jak równy z równym. 
Dopiero kiedy w naszym zespo-
le drugą żółtą kartkę, a w  kon-

sekwencji czerwoną, otrzymała 
Monika Wasil, wyżej notowane 
przeciwniczki przechyliły szalę 
zwycięstwa na swoją stronę. Osta-
tecznie rybniczanki zwyciężyły 4:0. 
Należy podkreślić, że awans Pia-
stovii do 1/16 finału jest najwięk-
szym sukces piłkarstwa w Piasto-
wie od 88 lat.

Niestety pucharowy sukces 
nie ma przełożenia na pierwszo-
ligowe występy. Piastowianki za-
kończyły rundę jesienną na 12. 
pozycji, zdobywając, podobnie jak 
sąsiadki zza miedzy z MUKS Praga 
Warszawa, jedynie 2 punkty. Po-
ciechą może być fakt, iż w ostat-
nich spotkaniach nieźle wypadły 
nasze 16-letnie wychowanki: Julia 
Hajduk, Małgorzata Sabała i Anna 
Banasiak. 

Przerwa w ligowych występach 
trwać ma do 6 marca 2021 roku, 
kiedy to PZPN planuje rozegranie 
12. kolejki spotkań. Będzie to zde-
cydowanie gorący okres pracy dla 
prezes Anety Dąbrowskiej i pozo-
stałych członków zarządu klubu. 
Niewątpliwie będą oni musieli 
dokonać zmian w drużynie, po-
szukać wzmocnień w postaci spro-
wadzenia nowych zawodniczek 
oraz pozyskania nowych sponso-
rów, którzy pomogliby zespołowi 
w utrzymaniu gry na zapleczu eks-
traligi. Nowo pozyskanym partne-
rem jest firma deweloperska ACPS 
z Urszulina, która oprócz wsparcia 
finansowego zakupiła dziewczy-
nom nowe stroje meczowe. 

W 2021 roku przypada 10-lecie 
utworzenia kobiecego klubu pił-
karskiego Piastovia. Czas pokaże 
w jakich nastrojach świętować bę-
dziemy ten jubileusz.

Sukces w Pucharze, niepowodzenie w lidze

Tabela po 11. kolejkach

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamówionych reklam, ogłoszeń oraz artykułów 
sponsorowanych.
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Piłkarki Piastovii-ZAP odniosły duży sukces w rozgrywkach Pucharu Polski. Znacznie 
gorzej wyglądały ich występy pierwszoligowe. Piastovia kończy rundę jesienną na 
ostatniej lokacie.  

Włodzimierz Golfert

1 UKS SMS II Łódź 11 26 33:10

2 BTS Rekord Bielsko-Biała 11 22 40:15

3 KKP Stomilanki Olsztyn 11 22 19:18

4 MKS Tarnovia Tarnów 11 20 36:18

5 Hydrotruck Radom 11 18 21:14

6 KS Pogoń Tczew 11 17 18:13

7 KS SWD Wodzisław Śląski 11 17 21:19

8 KS Polonia Środa Wielkopolska 11 13 11:14

9 CWKS Resovia Rzeszów 11 13 21:25

10 UKS 3 Staszkówka Jelna 11 11 26:29

11 MUKS Praga Warszawa 11 2 7:41

12 PKS Piastovia - ZAP Piastów 11 2 9:46


