NAKŁAD: 5000 szt.

NR 47 | STYCZEŃ, 2021 r

ISSN 2543-8336

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI
Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Konkurs rozstrzygnięty
Znamy już wyniki konkursu na najlepszy „Fotoreportaż Sylwestrowy” 2020/2021.
Choć ogłosiliśmy go w ostatniej chwili i nie daliśmy czytelnikom zbyt wiele czasu
na przygotowanie, nasza skrzynka konkursowa szybko zapełniła się zgłoszeniami.
Jak witali 2021 rok nasi czytelnicy w dobie panującej pandemii? Zapraszamy na
fotorelację z sylwestrowej zabawy autorstwa nagrodzonych przez nas uczestników
konkursu.

debatować. Wybór był trudny
i zabrał sporo czasu. Ostatecznie, po burzliwych obradach,
wyłoniona została trójka zwycięzców. Choć regulamin tego
nie przewidywał, postanowiliśmy
przyznać w konkursie również
trzy dodatkowe wyróżnienia.
To był nasz pierwszy, ale
na pewno nie ostatni konkurs.
Wszystkim uczestnikom bardzo
dziękujemy za udział, gratulujemy kreatywności i pozytywnej
energii. Zwycięzcom konkursu
życzymy dodatkowo samych
miłych chwil przy korzystaniu
z przyznanych nagród. Zapraszamy na fotorelację z Sylwestra
2020 roku, autorstwa konkursowych laureatów.
I miejsce
Wraz z zaostrzeniami obostrzeń odpadały kolejne sylwestrowe możliwości.
Finalnie wszechobecna kwarantanna dopadła i nas!
Miało być powitanie Nowego Roku w tropikach: piaszczyste
plaże, lazurowa woda, palmy, a w
rzeczywistości jedyne palmy jakie
zobaczyliśmy to te wetknięte w nasze owocowe koktajle :).
Jednak wystarczyło tylko kilka taktów muzycznych, jedna
nieskładnie zatańczona samba,
paczka zimnych ogni, aby - mimo
tysięcy kilometrów i różnicy kilkudziesięciu stopni Celsjusza - poczuć ten tropikalny rytm.
Bo klimat tworzą ludzie!

Zwycięska praca: Aga i Olek

Tegoroczny Sylwester był inny
niż wszystkie. Sytuacja wymusiła
na nas rezygnację z hucznych
balów i dużych imprez. Większość z nas spędziła ten dzień
w kameralnym gronie – wśród

rodziny i najbliższych znajomych.
Byliśmy bardzo ciekawi, jak będą
się bawić nasi Czytelnicy przy tak
ograniczonych odgórnie możliwościach. Tak właśnie zrodził się
pomysł na nasz pierwszy redak-

cyjny konkurs - na najlepszy „Fotoreportaż Sylwestrowy”.
Musimy przyznać, że ilość
nadesłanych zgłoszeń przerosła
nasze najśmielsze oczekiwania.
Konkursowe jury miało nad czym
reklama

Aga i Olek
(zdjęcie konkursowe po lewej)

dokończenie artykułu - str. 2

w numerze
500+ po nowemu
Już 1 lutego rusza przyjmowanie
wniosków o wypłatę świadczenia
z programu Rodzina 500+. Zasady uległy zmianie.
Czytaj - str. 3

Słowo klucz - motywacja
Według badań statystycznych
prowadzonych przez producenta aplikacji wspomagającej proces treningowy, 19 stycznia jest
dniem, w którym upadają postanowienia noworoczne. Jak do
tego nie dopuścić?
Czytaj - str. 5

Piastów okiem zielarki
Na jakie lecznicze rośliny możemy natrafić w naszym mieście?
Czytaj - str. 8

Zimowy Piastów
Zimowy fotoreportaż,
dawno nie widzieliśmy.

jakiego

Czytaj - str. 10

Kąpiel leśna - co to takiego?
Ludzie przez stulecia pracowali
nad stworzeniem sobie komfortowych i bezpiecznych warunków bytowania. To doprowadziło nas do odcięcia się od
natury i zamknięcia w czterech
ścianach. Opisujemy prosty sposób na symboliczny powrót do
korzeni.
Czytaj - str. 11
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II miejsce
Zdecydowanie to była piękna
noc karaoke spędzona z rodzinką
:) Hity lat 80, 90 ponownie były na
szczycie listy przebojów.
Michelle Jackson

III miejsce
Tak się (nie)bawiliśmy z dziećmi
na naszym domowym prywatnym
sylwestrze. Skoro dyskoteki są zamknięte, to zrobiliśmy sobie własną
dyskotekę:)
Katarzyna Kosmala

Wyróżnienie
Zabawę Sylwestrową spędzałam
w gronie najbliższych, męża, siostry
i szwagra. Klasyczna domówka
z pysznym jedzeniem i oglądaniem
koncertu w telewizji. Tańce były!
Sztuczne ognie również :)
W tym roku jak nigdy wcześniej
nigdzie nie wyszliśmy, niestety takie
czasy. Ale obiecaliśmy sobie z mężem, że zaoszczędzone pieniądze
(fryzjer, kosmetyczka, nowa sukienka, sam bal, powrotna taksówka)
wydamy na podróż do Budapesztu
jak już tylko będzie można latać.
W Nowym Roku życzę abyśmy
wreszcie mogli wrócić do normalności i wolności. Tylko tyle i aż tyle:)
Wszystkiego najlepszego!

III miejsce: Katarzyna Kosmala

Anastazja G.

II miejsce: Michelle Jackson

Wyróżnienie

Wyróżnienie: Marzena Kwiatkowska
Wyróżnienie: Ewa N.

Moja zabawa sylwestrowa zaczęła się bardzo nietypowo i dosyć
wcześnie.
Morsowałam! Serdecznie każdemu i wszystkim polecam. Oprócz
wspaniałego towarzystwa, zabawy poprawiamy swoją odporność.
Morsy nie chorują :)
Ewa N.

Wyróżnienie
Rodzina i przyjaciele!!!! Najważniejsze wartości w życiu każdego
człowieka!!!! Zdrowia i spełnienia
wszystkich marzeń w Nowym Roku
2021!
Marzena Kwiatkowska
Wyróżnienie: Anastazja G.
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500+ po nowemu
Już 1 lutego rusza przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia z programu
Rodzina 500+ na nowych zasadach. Zmiany dotyczą okresu świadczeniowego oraz
terminów składania wniosku.

fot. Shutterstock

Rządowy program Rodzina
500+ wszedł w życie 1 kwietnia
2016 roku. Początkowo wypłata
świadczenia 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.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 lipca 2019 roku,
świadczenie przysługiwało już
na każde posiadane dziecko,
które nie ukończyło jeszcze 18
roku życia, bez konieczności
spełniania kryterium dochodowego. W 2021 roku zasady te
nadal pozostają w mocy. Mimo
krążących długi czas pogłosek,
Ministerstwie Rodziny i Polityki
Społecznej nie zmieniło formy
świadczenia na niepieniężną.
Wypłaty nadal będą się odbywać się w takiej samej formie.
Począwszy od bieżącego roku
zmianie ulega jednak okres, na
jaki przyznawane jest świadczenie oraz obowiązujące terminy

składania wniosku.
Trwający aktualnie okres
świadczeniowy, na który ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego obowiązuje od 1 lipca 2019 roku do
31 maja 2021 roku. Z tego też
powodu w 2020 roku składanie
nowych wniosków nie było konieczne. Wyjątek stanowili jedynie rodzice nowonarodzonych
dzieci, wnioskujący o wsparcie
z programu Rodzina 500+ po
raz pierwszy. Począwszy od
2021 roku, prawo do świadczenia ustalane będzie, co do zasady na okres roczny, trwający od
1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
Najbliższy okres świadczeniowy
będzie więc trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja roku
2022.
Nabór
wniosków
na
nowy okres świadczeniowy
2021/2022 rozpocznie się już
1 lutego – w formie elektronicznej oraz 1 kwietnia br. – w formie tradycyjnej (papierowej).

Aby nie utracić ciągłości wypłaty i otrzymać 500 zł na każde
dziecko w pierwszym miesiącu
nowego okresu tj. w czerwcu
2021 roku, nowy wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie 30 kwietnia 2021 roku.
Złożenie wymaganych dokumentów do 30 czerwca 2021
roku gwarantuje jeszcze wypłatę przyznanego świadczenia
wraz z wyrównaniem od czerwca, najpóźniej do 31 sierpnia
2021 roku. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie z programu Rodzina 500+ złoży wniosek
na nowy okres po 30 czerwca
2021 roku, świadczenie będzie
przysługiwało jedynie od miesiąca jego złożenia.
Organem realizującym program Rodzina 500+ na terenie
Miasta Piastowa nadal pozostaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Agata Atamańczuk

reklama
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ogłoszenie zamówione

Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Za nami
pierwsza w tym roku sesja Rady
Miejskiej. Czy nasze miasto ma
już uchwalony budżet na rok
2021?
Grzegorz Szuplewski: Tak, 26
stycznia budżet został przez Radę
Miejską uchwalony. W tym roku
nastąpiło to o miesiąc później niż
w poprzednich latach, z powodu
ogólnej sytuacji. Dokument, o którym rozmawiamy został przygotowany w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i konserwatywny
w dobrym tego słowa znaczeniu.
No i oczywiście zgodny z obowiązującymi przepisami, tak jak
zawsze czynimy. Wprowadzone
zostały tylko niewielkie poprawki
w stosunku do projektu przygotowanego zgodnie z ustawowym
obowiązkiem, na 15 listopada
ub. roku. Ten projekt przedłożony Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej został
przez tę instytucję oceniony bardzo pozytywnie, praktycznie bez
uwag. Tak jak Wieloletnia Prognoza Finansowa, kolejny ważny
dokument niezbędny do prowadzenia odpowiedzialnej polityki
finansowej miasta. Biorąc pod
uwagę ogólnie trudną i niepewną
sytuację, tegoroczny budżet jest
dokumentem prorozwojowym,
zapisaliśmy w nim wysoką kwotę
zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. W liczbach ogólnych
prognozowane dochody miasta
określone zostały w wysokości 139550048,34 zł co stanowi
wzrost o prawie 5,5% w stosunku
do dochodów ubiegłorocznych.
Co warto podkreślić, planujemy
o 10% wyższe niż w roku 2020 dochody własne. Po stronie wydatkowej ogólny wzrost w stosunku
do ubiegłego roku przewidziany
jest na poziomie niewiele przekraczającym 3%. Wydatki ogółem przewidujemy w wysokości

142666816,99 zł. Istotne znaczenie dla oceny budżetu ma struktura wydatków. Wydatki bieżące
planujemy na niższym poziomie,
ok. 2%, a wydatki majątkowo-inwestycyjne znacznie, bo blisko
40% wyższe niż w roku ubiegłym.
Kwota tegorocznych wydatków
majątkowych zaplanowana jest
w wysokości 23327822,56 zł. Te
liczby najbardziej opisują prorozwojowy charakter tegorocznego
budżetu.
C.P.: W SPZOZ Piastun rozpoczęły się już szczepienia seniorów
przeciw COVID-19. Jak można
ocenić działania w tym zakresie
prowadzone w naszym mieście?
G.S.: Jak wiemy, akcja szczepień przeciwko COVID-19 w Piastowie realizowana jest tylko
w przychodni SPZOZ Piastun.
Zorganizowana jest profesjonalnie i przebiega zgodnie z planem. Pierwsze osoby z grona
najstarszych seniorów zostały
już zaszczepione, zaplanowane
są kolejne szczepienia. Wszystkie zapisane osoby są dokładnie
poinformowane o terminie szczepienia. Dzięki temu wszystko
przebiega sprawnie, nie tworzą
się kolejki i zachowane pozostają
wszelkie zasady bezpieczeństwa.
Jedynym problemem na dziś pozostaje niewielka, niestety, ilość
dostępnych szczepionek. Zaledwie 30 tygodniowo, to zdecydowanie za mało. Wypada mieć
tylko nadzieję na zwiększenie tej
ilości.
C.P.: Co dalej ze sporem z Panattoni o drogę dojazdową do
powstającej inwestycji magazynowej?
G.S.: Na mocy upoważnienia
udzielonego mi przez Radę Miejską na ostatniej ubiegłorocznej
sesji, podjąłem działania w celu
przygotowania porozumienia
z inwestorami realizującymi bu-

dowę hal magazynowych przy
ul. Fiołkowej w Ożarowie Maz.
Sytuacja, z którą mamy do czynienia, z powodu realizacji tej
inwestycji nie jest dla nas szczęśliwa. Odwrotnie, jak się spodziewamy, może ona oddziaływać
negatywnie na nasze miasto co
najmniej w dwóch wymiarach:
pogorszenia
bezpieczeństwa
ruchu drogowego szczególnie
w okolicy północnego wyjazdu
z Piastowa ulicą Lisa-Kuli i zagrożenia wylaniem rzeki Żbikówki
w sytuacji nadmiernych opadów
deszczu, które występują coraz
częściej. Hale magazynowe powstające w tym miejscu to nie
jest dla nas miłe sąsiedztwo, ale
z drugiej strony mamy obowiązek
– jako burmistrz i radni – działać
na rzecz bezpieczeństwa miasta
i jego mieszkańców przyjmując
do wiadomości realną sytuację.
Na dziś wygląda ona w ten sposób: znaczna część inwestycji jest
już zrealizowana i raczej wykluczyć należy możliwość jej zaniechania. Możliwość dojazdu do
niej w obecnym stanie istnieje
realnie tylko od strony ul. Lisa-Kuli. Jest jeszcze jedna istotna
okoliczność, którą koniecznie
trzeba wziąć pod uwagę: powierzony nam w drodze porozumienia z GDDKiA tymczasowy zarząd
nad istotnym z tego punktu widzenia fragmentem drogi wewnętrznej łączącej ul. Lisa-Kuli
w Piastowie z ul. Fiołkową w Ożarowie Mazowieckim, może zostać
niebawem wygaszony. To oznacza, że prawdopodobnie zostaniemy pozbawieni jakiegokolwiek
wpływu na organizację ruchu
drogowego w tym newralgicznym miejscu. Dlatego w przygotowanym i zaakceptowanym na
ostatniej sesji przez Radę Miejską
porozumieniu znalazły się zapisy
gwarantujące nam jedynie możliwe w tej sytuacji zabezpieczenia.
W zakresie rozwiązania drogowego są to: przebudowa zakrętu-zjazdu z ul.Lisa-Kuli w drogę
wewnętrzną łączącą z ul. Fiołkową w Ożarowie Maz., z wydzieleniem osobnego pasa dł.ok. 80 m
dla samochodów oczekujących
na możliwość skrętu w kierunku ul. Fiołkowej i wyjazdu z tego
kierunku na wiadukt i z budową
sygnalizacji świetlnej sterującej
ruchem; generalna modernizacja ul. Lisa-Kuli do skrzyżowania
z Al. Piłsudskiego z budową instalacji odwodnieniowej, nową
nawierzchnią, budową chodników dla pieszych i bezpiecznych

Choroba alkoholowa

Drodzy Mieszkańcy,
informujemy, iż w bibliotekach przy
ul. Warszawskiej i Dworcowej można
wypożyczyć książki oraz skorzystać
z bezpłatnych broszur związanych
z tematyką uzależnienia od alkoholu.
Literaturę i broszury miasto Piastów
otrzymało od instytucji, które działają na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. od
Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, grupy
Anonimowych Alkoholików i grupy rodzinnej Al-Anon. Celem przekazania
zbiorów i publikacji do bibliotek jest
umożliwienie Państwu dostępu do
materiałów źródłowych i tym samym
zwiększenie świadomości na temat
choroby alkoholowej.
Alkohol jest substancją powszechnie
dostępną i akceptowaną. Spożywany
jest w wielu sytuacjach społecznych:
podczas uroczystości, spotkań, wyjazdów, itp. Możny by więc powiedzieć,
że temat jest nam dobrze znany. Ale
czy na pewno? W społeczeństwie
funkcjonuje wiele mitów i fałszywych
przekonań na temat alkoholu, jego
właściwości i wpływu na organizm.
Ponadto, trzeba zauważyć, że jego
nadużywanie wpływa nie tylko na
osobę spożywającą alkohol, ale na
całą rodzinę.
W każdej książce znajdziecie Państwo
informacje na temat tego gdzie szukać pomocy i wsparcia w sytuacji gdy
członek rodziny nadużywa alkoholu.
Udostępniamy również link do strony
Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, na której
dostępne są broszury w wersji elektronicznej, jak również plik pdf z ofertą pruszkowskiej placówki leczenia
uzależnień.

https://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-uzaleznienie-od-alkoholu

Przypominamy, iż na terenie miasta
Piastowa działa:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (GKRPA),
której członkowie udzielają bezpłatnej pomocy osobom uzależnionym
od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
Dyżury Gminnej Komisji prowadzone
są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem
świąt) w godzinach 18:00 -20:00.
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Wojciech Stanaszek – Przewodniczący Komisji
Michał Koperski – członek Komisji
Mariusz Wyralski – członek Komisji

2. Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK),
którego pracownicy motywują osoby
uzależnione, jak i członków ich rodzin
do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a także do
skorzystania ze wsparcia grup samopomocowych (grup Anonimowych
Alkoholików oraz grup rodzinnych
Al-Anon).
Specjaliści PIK:
Wojciech Stanaszek – prawnik, kurator specjalista,
Michał Koperski – pedagog, asystent rodziny, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Mariusz Wyralski – pracownik socjalny, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Z przedstawicielami Gminnej Komisji
oraz Punktu Interwencji Kryzysowej
można kontaktować się telefonicznie:
Wojciech Stanaszek – nr tel. 508-220-205,
Michał Koperski – nr tel. 510-213-749.

przejść oraz poboczy. W zakresie
ograniczenia niebezpieczeństwa
zalewowego na rzece Żbikówce –
budowa na nieruchomości inwestora zbiorników retencyjnych,
których projekt musi być zgodny
z ustaleniami opracowania wykonanego ma nasze zlecenie dwa
lata temu, dotyczącego regulacji
rzeki Żbikówki na całej jej długości. Zakres i formę wszystkich wymienionych inwestycji, wykonanych na koszt inwestora, określi
umowa inwestycyjna, która sporządzona zostanie w uzgodnieniu

z upoważnionymi przedstawicielami miasta Piastowa. Ostatni punkt porozumienia dotyczy
wpłaty na rzecz miasta w wysokości 2 mln zł na rzecz inwestycji
środowiskowych. Dzięki temu porozumieniu mamy realny wpływ
na poczynienie niezbędnych, ale
zarazem jedynych możliwych
w tej sytuacji zabezpieczeń dla
naszego miasta.
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Słowo klucz - motywacja
Według badań statystycznych prowadzonych przez producenta aplikacji wspomagającej proces treningowy, 19
stycznia jest dniem, w którym upadają postanowienia noworoczne. Jak do tego nie dopuścić?

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

osiągnęliśmy, czy też nie – jasne
zasady, tzw. krótka piłka. Z drugiej strony, nie zawsze jest tak,
że dostajemy wszystko przy
pierwszym podejściu. Dlatego
tak samo ważna jest droga, jaką
pokonujemy i czas, jaki założymy, aby cel osiągnąć.
Uważam, że styczeń to
świetny moment, aby zastanowić się, jaki wynik spełni nasze
oczekiwania. Jaki cel jest realny,
a jaki stanowi dla nas barierę
nie do przeskoczenia. Może
okazać się, że nasze sportowe
marzenia, zweryfikowane przez
trenera, skonsultowane i omówione, będą za wysoko postawioną poprzeczką albo realnym do pokonania wyzwaniem.
7 rano, -15⁰C - fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Wszyscy znamy ten euforyczny moment, kiedy wskazówki zegara pokonują ostatnie
sekundy starego roku. Jesteśmy pełni wiary, zmotywowani,
a projekcje dotyczące realizacji
celu są klarowne i oczywiste.
Co zatem powinniśmy zrobić,
aby nasze postanowienia, które
również uważam za pozytywny
impuls do działania, przetrwały
dłużej niż 19 dni? Odpowiedź
na pytanie nie jest oczywista,
ale jest kilka rzeczy, na które
warto zwrócić uwagę.
Z perspektywy własnych doświadczeń ostatnich lat, z życia
prywatnego oraz sportowca
amatora, mogę z czystym sumieniem potwierdzić, że mo-

tywacja oraz odpowiednie nastawienie mają kluczowy wpływ
na proces treningowy, a przy
okazji również na inne dziedziny życia.
Większość z nas pamięta
film opowiadający historię młodego skrzypka Kuby Brennera,
który w wyniku kilku błędnych
decyzji trafia w sam środek
gangsterskich porachunków.
Na szczęście historia głównego
bohatera komedii „Chłopaki nie
płaczą” kończy się po jego myśli. Mówiąc o motywacji, chciałbym jednak przywołać tu inną
postać z tej kultowej już produkcji. W jednej ze scen młody człowiek zapytany w czasie
rozmowy przez głównego bo-

hatera „Co chce w życiu robić”,
potrafił jednoznacznie określić
swój cel. Oczywiście z perspektywy czasu, należy uznać, że
„Laska”, bo o nim mowa, podjąłby zapewne inne decyzje życiowe, mając możliwości, jakie
mają obecnie młodzi ludzie.
Jednak jeżeli spojrzymy na to
nieco szerzej, zauważymy to, co
jest tu kluczowe – miał on jasno
określony cel. Przyznać muszę,
że z przyjemnością wracałem
i nadal wracam do tego filmu.
Bynajmniej nie tylko dla tej sceny.
W odniesieniu do sportu,
cel może oznaczać określony
wynik na macie. Wynik daje jednoznaczną odpowiedź, czy go

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)
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fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Kolejnym ważnym aspektem jest wsparcie otaczających
nas osób. Moje doświadczenia
prywatne oraz sportowe jednoznacznie pokazują, że do
osiągniecia celu potrzebujemy
ludzi, których cele są zbliżone
do naszych. Osób wyznających
podobne wartości, podobnie
jak my szukających rozwiązań
problemów w życiu prywatnym
i zawodowym. Wielokrotnie
przekonałem się już, że wsparcie osób, z którymi trenuję,
pomogło mi spojrzeć szerzej
i zastanowić się nad właściwym
rozwiązaniem.
Wspólną motywację do
działania najłatwiej pokazać na
przykładzie treningów indywidualnych oraz drużynowych.
Od kilku miesięcy, kiedy pojawia się pytanie „czy widzimy
się dzisiaj na treningu?” – niezależnie czy jest to godzina 7:00
rano w niedzielę, czy 19:00 we
wtorek, trenujemy bez względu
na pogodę, czy natłok obowiąz-

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

ków dnia codziennego. Cieszy
później fakt, że zawodnik lub
zawodniczka osiąga świetne
wyniki w biegu na 5 km lub 10
km. Wynik to efekt ciężkiej indywidualnej pracy i wspólnej
motywacji do działania. Warto
dodać, że dodatkowo in plus
działa możliwość weryfikacji
w aplikacji ilości przepracowanych treningowo godzin. Jestem fanem aplikacji, które automatycznie zliczają kilometry
z danej dyscypliny, ale równie
dobrze sprawdzi się tu dziennik z naszymi notatkami i podsumowaniem tygodnia. Często
zawodnicy trenujący po 10 godzin tygodniowo są zaskoczeni
ile kilometrów w ciągu tygodnia
pokonali na treningu.
fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Wśród wielu cech narodowych,
jakie
posiadamy,
optymizm niestety nie należy
do najczęściej spotykanych.
Ubolewam nad tym. Według
mnie wiara w to, co robimy
i przekonanie, że nam się uda,
to najważniejsze elementy pomagające nam wyjść na prostą
z sytuacji kryzysowych, ale też
osiągać inne wyznaczone sobie
cele.
Praca nad motywacją trwa
każdego dnia. Szukajmy ludzi,
którzy inspirują nas do działania. Jeżeli zobaczą w was osoby
z pasją w tym co robicie, gwarantuję, że podzielą się swoim
doświadczeniem. Będą wiedzieć, że są tacy sami jak wy i że
też kiedyś takich osób szukali.
Trzymam bardzo mocno kciuki za wyniki i wierzę, że każdy
potrafi osiągnąć swój cel – jak
nierealny by on nie był. No a teraz czas na trening. Zostawiam
was z parafrazą znanej maksymy – Kto jak nie my? Kiedy jak
nie teraz?

Bartosz Nowicki
Prezes Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów
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Od Pieśni Legionów do hymnu RP
Mazurek Dąbrowskiego – niezwykła pieśń, wiodąca do wolności kolejne pokolenia Polaków. Napisana została w lipcu 1797 roku w Reggio Emiglia
dla stacjonujących w tym włoskim mieście wojsk
polskich pod komendą generała Jana Henryka
Dąbrowskiego. Autorem słów Pieśni Legionów,
bo taką nazwę nosiła w tym czasie, jest Józef
Wybicki, poseł i senator-wojewoda, prezes Sądu
Najwyższego i generał. Jeden z najwybitniejszych
Polaków epoki schyłku I Rzeczypospolitej i walk
o utraconą niepodległość. W roku 2021 obchodzimy setną rocznicę wydania oficjalnych dokumentów rangi ministerialnej, w których Mazurek
Dąbrowskiego traktowany jest jako hymn odrodzonej Polski. Pierwszym polskim politykiem,
który tak właśnie określił sławną Pieśń Legionów
był generał Kazimierz Sosnkowski, ówczesny minister Spraw Wojskowych.

Jan Henryk Dąbrowski

Józef Wybicki
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Droga do Legionów
W swoich pamiętnikach Józef Wybicki bardzo obrazowo opisuje sytuację polskich emigrantów politycznych i dowódców wojskowych,
którzy wkrótce po ostatecznym upadku I Rzeczypospolitej Polskiej
znaleźli się w Paryżu. Przenieśmy się w czasie i przestrzeni do wydarzeń opisanych przez tego wnikliwego obserwatora i aktywnego
ich uczestnika, by lepiej zrozumieć genezę Legionów Polskich gen.
Dąbrowskiego i cały bogaty przekaz patriotyczny słów napisanej dla
nich wkrótce pieśni. „Pamiętniki Józefa Wybickiego” to fascynujące
źródło wiedzy o tamtych czasach:
„Wkrótce dostrzegłem, będąc w takiej zażyłości z osobami rządzącemi, iż
każdy z nich czuł potrzebę egzystencyi Polski, lecz tej przywrócić nie było
jeszcze w mocy Francyi. Wynikły, mówiono, nowe stosunki polityczne
z obcymi dworami, których Francya dla własnego interesu obrażać nie
może. Wreszcie powiedział mi jeden z nich poufale: wszystkie interesa
wewnętrzne i cały kierunek wojen, jest na teraz w ręku generała komenderującego we Włoszech, Napoleona Bonapartego. Tymczasem przybywało do Paryża coraz więcej wygnańców. Wszystkich zamiary były patriotyczne, ale wszystkich pojęcia nie były równe. Byli tacy, którzy w tym
błędnym zostawali przesądzie, iż Francya ruszy zaraz z swoją całą siłą
przeciw Rosyi, Austryi i Prusom na dźwignienie Polski. Był to rodzaj zawrotu głowy, przy najlepszym sercu. Zaciągnę zasłonę na wiele scen gorszących; to tylko wspomnę, iż dwie zaczęły się partye formować. Wspomnienie to, jeszcze dotąd rozdziera me serce. Przybył Karol Prozor, były
oboźny litewski, który nadzwyczajnie wiele dla ojczyzny ucierpiał, a który
do prawdziwego patriotyzmu wiele światła i zimnej rozwagi łączył. Z tym
szanownym mężem jak najściślejsza łączyła nas przyjaźń, jemu więc,
jako i generałowi Wielhorskiemu i Barssowi, związki moje z dyrektoriatem szczególnie udzielałem. Z żalem patrzaliśmy na tych demagogów
polskich zapędy, na których czele stał kasztelan Mniewski, przeciw którego patriotyzmowi nic mówić nie mogę. Był on marszałkiem powstania
kujawskiego, wiele się do sprawy publicznej przyłożył i wiele dla niej
ucierpiał, ale od momentu wkroczenia generała Dąbrowskiego do Wielkiej Polski, powziął niechęć ku niemu i stąd do Paryża przyjechał. Generał
Dąbrowski był prawda łatwy do obrażenia Mniewskiego, jako marszałka
powstania kujawskiego, gdyż wychowany w szkole żołnierskiej w Saksonii, nie umiał dość obywatelskiego ducha ocenić; ale Mniewski powinien
mu to był darować dla miłości ojczyzny. Mniewski nie ukojony na Dąbrowskiego i na mnie, jako jego przyjaciela, całą żółć swoją wylewał.
Przyszło do tego, iż cała partya Mniewskiego nazywała w posiedzeniach
swoich Dąbrowskiego Niemcem a mnie Dąbrowskim.(…) Co do mnie,
idąc zawsze drogą roztropności, nie pytałem się o partye, bo nie byłem,
tylko z moją ojczyzną; a mając zawsze w pamięci, com słyszał od osób
rządowych, że wszystkie interesa wojenne są w ręku Bonapartego, przedstawiałem generałowi Wielhorskiemu i innym równie myślącym, abyśmy
jaką drogą do niego trafić mogli. A gdy różni oficerowie polscy z wszystkich stron do Paryża przybywający opowiadali mi, jak wiele znajduje się
żołnierzy Polaków, szczególnie z Galicyi po fortecach pruskich jeńcami,
wpadłem na tę myśli szczęśliwą, czyby nie można otrzymawszy dla nich
wolność, zrobić z nich jaki korpus żołnierza polskiego, któryby pod komendą generała rodaka, mógł być do armii Bonapartego przyłączony. Tę
myśl wyrobiłem zaraz w sposób noty do dyrektoriatu i komunikowałem
ją Wielhorskiemu i Prozorowi. Przyjęto projekt z jak największym uniesieniem i Wielhorski przełożył go natychmiast na język francuski. Ja i Barss
wzięliśmy obowiązek jak najbardziej popierać projekt ten w dyrektoriacie, który skoro go doszedł, bardzo dobrze przyjętym został. Ale wkrótce
ja sam zapytany zostałem, którego generała z Polaków możnaby postawić na czele tego formować się mającego korpusu, odpowiedziałem, że
generała Wielhorskiego, bo sobie od początku tego życzył i był zdatny.

Dyrektoryat przecież zamilczał i tego mojego podania nie zatwierdził,
z jakich powodów, nie wiem. Wtem przybył do Paryża generał Zajączek,
którego szanowna żona z więzienia wydobyła austriackiego. Skoro się ze
mną zobaczył, udzieliłem mu zaraz mój projekt; pochwalił go a ja go
natychmiast podałem dyrektoriatowi, jako wielce zdatnego do prowadzenia tego korpusu. Ale dyrektoriat i tu jeszcze swej woli nie objawił.
W tym stanie rzeczy przyjeżdża do Paryża generał Dąbrowski, którego się
nigdy nie spodziewałem, gdyż wszelka komunikacja między nami była
przecięta. Był on, wyjechawszy z Warszawy, w Berlinie i jak mi powiedział,
ofiarował mu król pruski rangę generała-lieutenanta; on zaś odpowiedział, iż tylko wtenczas przyjmie tę rangę, jeżeli się król pruski królem
polskim deklarować będzie, czego uczynić z widoków politycznych król
okazał niepodobność. Tymczasem Dąbrowski dostrzegłszy, iż go policya
śledzi, wyniósł się potajemnie z Berlina ku Renowi; tam gdy trafił na komendę generała Kleber, owego sławnego wojownika, który potem w Egipcie został zabitym, znając się z nim dawniej, opowiedział mu swoje zamiary, iż szukać chce we Francyi służby dla ratowania swej ojczyzny.
Generał Kleber jak najgrzeczniej go przyjął i z nim się rozłączył; dał mu
wielce zalecające listy do dyrektoriatu i wiele innych pochlebnych listów
do rozmaitych osób w Paryżu. Przybywszy Dąbrowski do Paryża, najpierwej się starał ze mną zobaczyć i powiedział, że idąc za moją radą, w żadną obcą służbę nie wszedł i że tu chce doświadczyć, czyby czego dla kraju
nie można zrobić. Wystawiłem mu cały stan rzeczy, szczególnie że projekt
mój względem uformowania korpusu polskiego dyrektoriat dobrze przyjął; pozostało jeszcze tylko do decyzji, któryby generał Polak miał nim
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dowodzić, gdyż ci, których dotąd proponowałem, nie zostali przyjęci. Przypadł do
serca Dąbrowskiemu ten projekt i odpowiedział, iż na rekomendację Klebera ufa,
że jemu dyrektoriat wykonanie tego powierzy. Jakoż, gdy sam odniósł listy od
Klebera do dyrektoriatu i my ponowiliśmy za nim prośby i przedstawienia, odpowiedział dyrektoriat Dąbrowskiemu, iż mu da w tej mierze listy do generała Bonaparte, aby on, jeżeli mu się to zdaje, pozwolił Dąbrowskiemu formować korpus
polski z jeńców Polaków złożony. Nigdy nie byłem szczęśliwszy, jak gdy tę odpowiedź dyrektoriatu Dąbrowski mi komunikował. Prócz może jakiej tajnej pojedynczej zazdrości, radość między nami była powszechna; smuciło nas tylko to, że
ani Dąbrowski, ani my, nie mieliśmy na tę podróż pieniędzy; ubóstwo było poJózef Wybicki
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wszechne. Lecz wtem szczęśliwa gwiazda generała Dąbrowskiego
chciała, iż przybył do Paryża kapitan Zabłocki (w rewolucyi 1794
już był majorem i adiutantem Dąbrowskiego), później jego adiutant i przywiózł dla mnie od generała Dziewanowskiego tysiąc
czerwonych złotych. Szanowny ten obywatel zaszczycał mnie od
dawna swoją szczególną przyjaźnią; cały zaś był gotów oddać
majątek na dobro kraju; jakoż po większej części złożył go na ołtarzu ojczyzny; okryty ranami w szeregach ojczystych; nie wiem
czy mu się kraj przyzwoicie wywiązał. Te słów kilka w hołdzie tak
szanownemu mężowi złożywszy, wracając do rzeczy, zwołuję obrady i jak owym łaknącym chleba pokazuję dukaty. Zapłaciwszy
z nich dług poczciwemu restauratorowi, który mnie na borg żywił, resztę między Dąbrowskiego, Wielhorskiego i Barssa podzieliłem. Przybył także generał Wojczyński, z swego czystego patriotyzmu i obszernego światła znakomity; ten się sam ofiarował
towarzyszyć generałowi Dąbrowskiemu. Szczególnie przecież do
tej tak ważnej wyprawy starałem się nakłonić generała Wielhorskiego, jako nade wszystko do wszelkich mów w obcym języku
zdatnego. Tak więc, gdy już wszystko było gotowe do wyjazdu Dąbrowskiego, generał Zajączek wyzwał go na pojedynek, a to za
obrazę honoru, której się Dąbrowski w dziełku swojem niemieckiem miał dopuścić przeciw niemu. Nowy smutek. Przełożyło się
przecież Dąbrowskiemu, że gdy już jest w misyi do Włoch od rządu przeznaczonym, pojedynek ten do ukończenia tej misyi odłożyć musi. Zajączek przestał na tej eksplikacyi, bo i tak zapewne
tylko poduszczony, ten krok mimowolnie zrobił. Gdy się już ta
zawada usunęła, generał Dąbrowski szczęśliwie do Włoch do Bonapartego pojechał. Umówiliśmy między sobą korespondencyę
listowną, gdyż ja w Paryżu pozostałem. Otóż tu zaród tych sławnych legii, o których pewno dzieje świata nie zapomną! Wyłożyłem szczerą ich historyę, że ja do ich związków najwięcej się przyłożyłem. Mało mi w tem współcześni oddali sprawiedliwości, ale
moje hasło jest tylko: ut sit bene patria!” („Pamiętniki Józefa Wybickie-

go Senatora Wojewody Królestwa Polskiego”, wydanie okolicznościowe
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - Gdańsk 2018,
str. 281-288).)

Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Napoleon Bonaparte

Po szczęśliwym dotarciu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
do Włoch i akceptacji gen. Napoleona Bonaparte dla myśli
utworzenia wojsk polskich u jego boku, 9 stycznia 1797 roku
doszło do podpisania umowy w sprawie ich sformowania.
Umowę podpisał gen. Dąbrowski z rządem Republiki Lombardzkiej. Nowe siły zbrojne otrzymały nazwę Legionów Polskich. Ich mundury i sztandary nawiązywały do polskiej tradycji narodowej i wojskowej, język komend i stopnie wojskowe
były polskie. Legioniści nosili na mundurach naszywki z napisem „Ludzie wolni są braćmi.”. Legionistom-ochotnikom
przysługiwało prawo obywatelstwa lombardzkiego z prawem
powrotu do kraju po odzyskaniu wolności. Już po czterech
miesiącach liczebność Legionów przekroczyła 7 tysięcy. Żołnierze rekrutowani byli głównie z ochotników i polskich jeńców w niewoli austriackiej. Struktura Legionów obejmowała
2 legie, w składzie po 3 bataliony. Każdy batalion zawierał 10
kompanii, wśród nich 8 fizylierskich, 1 grenadierska i 1 strzelecka. Liczebność każdej kompanii wynosiła 125 legionistów.
Dowódcą pierwszej legii został generał Józef Wielhorski,
a drugiej generał Franciszek Rymkiewicz. Wódz naczelny Legionów Polskich we Włoszech, generał Jan Henryk Dąbrowski
wprowadził nowoczesny system dowodzenia oparty na wzorach francuskich. Zniesione zostały kary cielesne, wprowadzono ścieżki awansu wojskowego dla żołnierzy nie mających
szlacheckiego pochodzenia. Generał Dąbrowski wprowadził
obowiązek nauki czytania i pisania oraz pogłębiania wiedzy
historycznej o Polsce.
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Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
Wiosną 1797 roku do Włoch przybył jeden z głównych inicjatorów
utworzenia wojska polskiego walczącego o odzyskanie niepodległości ojczyzny u boku Francji, Józef Wybicki. Udał się do kwatery głównej wodza legionów, gen. Dąbrowskiego, który wówczas stacjonował
w mieście Reggio nell’Emilia w północnych Włoszech. Tam ok. 20
lipca ułożył słowa do słynnej Pieśni Legionów Polskich we Włoszech,
zwanej później Mazurkiem Dąbrowskiego – od blisko stu lat naszego hymnu narodowego. Słowa pieśni napisane przez Wybickiego
w patriotycznym uniesieniu, na widok świetnie prezentujących się
polskich żołnierzy, ujęte zostały w sześć zwrotek i refren zaczynający
się od słów „Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski…”,
podkreślający główne przesłanie pieśni wiodącej kolejne pokolenia
Polaków na fronty walki o wolność Ojczyzny.

Oryginalny tekst Pieśni Legionów
Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.
Jak Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.
Na to wszystkie jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli.

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.
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W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon
Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to
ciężka choroba dotykająca coraz
więcej osób, również ludzi bardzo
młodych. Oprócz osoby bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem,
choroba ta ma wpływ na osoby bliskie alkoholikowi, dlatego jej skutki
są niezwykle dotkliwe dla całych
rodzin. Jedną z najskuteczniejszych
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, skorzystaj z pomocy, Anonimowi Alkoholicy 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 piętro.)
Środa:
18:00 – grupa „Wszechświat” –
mityngi zawieszone do odwołania
Czwartek:
19:00 – grupa „Anioły”, ul. Elizy
Orzeszkowej 23 (sala przy Kościele)
Niedziela:
17:00 – grupa „Wszechświat II”,
mityngi zawieszone do odwołania.
W związku z sytuacja epidemiologiczną, 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 pijącego 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 uczenia się od siebie nawzajem, jak – mimo choroby – żyć
w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.
Czy Al-Anon jest dla Ciebie?
Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym 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

OFERTA PRUSZKOWSKIEJ PLACÓWKI
LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ogłoszenie zamówione

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Pruszkowie.
Poradnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie
Do poradni mogą zgłaszać się
osoby uzależnione od alkoholu,
a także uzależnione mieszanie od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Udzielamy konsultacji i wsparcia rodzinom osób uzależnionych.
W godzinach popołudniowych
w poradni odbywają się grupy terapeutyczne do udziału w których
kwalifikują terapeuci:
Grupy dla osób uzależnionych:
Grupa zapobiegania nawrotom
choroby, Grupa pracy nad mechanizmami uzależnienia, Grupa
dalszego zdrowienia. Jeden raz
w tygodniu odbywa się Grupa dla
osób współuzależnionych.
UWAGA: Aktualnie grupy terapeutyczne z uwagi na zaistniałą
sytuację epidemiologiczną zostały
zawieszone do odwołania.
Do pierwszego kontaktu zapraszamy po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej - tel. 22 739 10 42.
Poradnia czynna jest we
wszystkie dni robocze, poza środą. Porady diagnostyczne i sesje
psychoterapii indywidualnej odbywają się w poniedziałki, w czwartki
w godzinach 8.30-19.30, we wtorki
i piątki – w godzinach 8.30-15.00.
Aktualnie indywidualne sesje
terapeutyczne oraz porady lekarskie udzielane są w systemie teleinformatycznym.
Całodobowy Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
Oddział oferuje 8-tygodniowy
program terapeutyczny dla osób
uzależnionych od alkoholu a także
osób uzależnionych mieszanie od

pijącej zależało na Tobie, to on czy
ona przestaliby pić dla Twojego dobra?
Czy z powodu osoby pijącej
Twoje plany często upadają lub są
przekreślane, a posiłki opóźniane?
Czy stosujesz pogróżki w rodzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić, to
to od ciebie odejdę”?
Czy dyskretnie próbujesz wyczuć zapach alkoholu w oddechu
osoby pijącej?
Czy boisz się zdenerwować tę
osobę w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?
Czy cierpisz lub masz kłopoty
z powodu zachowania osoby pijącej?
Czy z powodu picia masz zepsute święta lub spotkania?
Czy z obawy przed brutalnym
zachowaniem zdarzyło Ci się dzwonić po pomoc policji?
Czy szukasz ukrytego alkoholu?
Czy masz poczucie klęski, dlatego że nie możesz kontrolować
picia?
Czy przez większość czasu czujesz złość, zmieszanie lub przygnębienie?

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w tym uzależnionych od alkoholu i hazardu :
Podstawowe formy terapii to:
• psychoterapia
indywidualna
i grupowa,
• grupy edukacyjne,
• treningi radzenia sobie z uzależnieniem.
PRZYJĘCIA NOWYCH OSÓB
Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące leczenia w Ośrodku można uzyskać, telefonicznie
każdego dnia od poniedziałku do
piątku w godzinach: 8.00 – 14.30
tel. 22 739 13 41
Wyznaczanie terminu przyjęcia do
Całodobowego Oddziału Terapii
Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego
skierowania wystawionego przez
lekarza oddziału szpitalnego, lekarza rodzinnego lub lekarza innej
poradni.
Skierowanie powinno być wypisane 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 numerami telefonów:
• tel. 22 739 13 41, 22 758 68 09 – sekretariat całodobowego oddziału terapii uzależnienia od alkoholu
• tel. 22 739 10 42 - rejestracja poradni terapii uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia

Leczenie w WOTUW jest bezpłatne
również dla osób nieubezpieczonych.

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 miasta
działa grupa rodzinna AL-ANON
„Wdzięczność”. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie
18:00 w Domu Parafialnym przy ul.
al. Krakowska 17 (wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców
Warszawy, I piętro). Na spotkaniach
zwanych mityngami nikt nikomu
nie udziela rad, nie poucza, nie polemizuje, a wszyscy zobowiązani są
do zachowania anonimowości – co
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Dłuższy czas uczestniczenia
w spotkaniach korzystnie wpływa
na rozwój osobisty. Wzmacnia odporność na manipulacje, uczy pozytywnego spojrzenia na siebie i innych oraz stwarza szansę naprawy
wzajemnych relacji z niepijącymi
członkami rodziny, przede wszystkim z własnymi dziećmi.
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Piastów okiem zielarki
ce nisko i łatwo zobaczyć jak wyglądają pączki topolowe. Pączki
te można zbierać wiosną, jesienią
ale także w łagodne zimy.
Zastosowanie w fitoterapii
mają pączki świeże albo wysuszone w temperaturze nie wyższej
niż 40 stopni. Suszone pączki topoli trzeba przechowywać w zamkniętym szklanym słoju.
Napar z pączków topoli przygotowujemy zalewając łyżkę
rozdrobnionych świeżych lub suszonych pączków jedną szklanką
wrzącej wody. Po 30 minutach
napar przecedzamy i dodajemy
sok malinowy albo miód. Aby lepiej wyekstrahować związki czynne z pączków, można je przed
zalaniem wrzątkiem skropić spirytusem.

Od urodzenia mieszkam w Piastowie. W czasach mojego dzieciństwa w mieście
była cała masa nieużytków, nazywanych przez nas „łąkami”. Spędzałam tam
z koleżankami i kolegami ze szkoły prawie cały wolny czas. A miałam go sporo, bo
w telewizji były tylko dwa programy, a o smartfonach nikt nawet nie marzył.

fot. Shutterstock

my go na malutkim ogniu przez
3,5 godziny. Potem maść filtrujemy i przekładamy do zakręcanego słoika. Do jeszcze ciekłej
ale schłodzonej maści można
dodać 10 kropli olejku z drzewa
herbacianego, 10 kropli olejku
eukaliptusowego i 10 kropli olejku lawendowego. Ale nie jest to
niezbędne.

płytami naszego miasta chwasty,
zupełnie inaczej niż dotąd.
Dziś chcę Wam opowiedzieć
o topoli. W latach 70-tych masowo sadzono topole w miastach.
Drzewa te szybko rosną i szybko
dawały efekt zieleni. Ale niestety
mają one płytki system korzenio-

wy i szybko się starzeją. Już po
40 latach mogą zacząć chorować
i wywracać się podczas porywistych wiatrów. Dlatego zaczęto je
z miast usuwać.
W Piastowie przy ulicy Styki
zostało jeszcze kilka dużych topoli. Drzewa te mają gałęzie sięgają-

fot. Shutterstock

W moim domu zawsze stosowało się zioła. Kiedy dla mojego
młodszego brata potrzebny był
rumianek „na brzuszek”, albo dla
mamy dziurawiec „na wątrobę”,
biegłam po nie „na łąki” albo „nad
tory”. Dziś jestem dyplomowanym zielarzem – fitoterapeutą
i dokładnie wiem, co w dziurawcu
działa „na wątrobę”, a w rumianku „na brzuszek”. Niestety ziół nie
mogę zbierać już w Piastowie.
Z moich „łąk” z dzieciństwa właściwie nic nie zostało, a powietrze
i gleba są bardzo zanieczyszczone. Wciąż jednak spacerując po
mieście spotkam rośliny lecznicze. I choć nie radzę ich tu raczej
zbierać, to sądzę, że warto się
im przyjrzeć, umieć je rozpoznać
i nauczyć się je stosować. Wiedza
ta może przydać się podczas wakacyjnych wyjazdów i weekendowych wypadów za miasto. A czasem wtedy, kiedy zamknięte są
już wszystkie apteki.
Co miesiąc chciałabym zaprosić Was na spacer po Piastowie
i pokazać lecznicze kwiaty, zioła
i drzewa. Jestem pewna, że kiedy
poznacie bliżej rośliny lecznicze,
popatrzycie na drzewa i wyrastające pomiędzy chodnikowymi

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

UWAGA!

Można także przygotować intrakt topolowy, zalewając 1 część
świeżych rozdrobnionych pączków 5 częściami gorącego alkoholu (70%) na 7 dni. Po tym
czasie przefiltrować i zażywać
łyżeczkę intraktu 3 razy dziennie
przy grypie, przeziębieniu czy bólach reumatycznych. Aby uniknąć
niebezpieczeństwa zapalenia się
podgrzewanego alkoholu, najlepiej połączyć spirytus 95% z wrzącą wodą w ilości odpowiedniej do
otrzymania 70% alkoholu.
Wyciągi z pączków topoli działają napotnie i obniżają gorączkę.
Usuwają też zbędne produkty
przemiany materii. Mogą być
stosowane przy anginie, grypie,
przeziębieniu, reumatyzmie,
obrzękach i dnie moczanowej.
Można je podawać dzieciom.
Kto cierpi na bóle stawów,
nerwobóle czy bóle mięśni może
przygotować sobie doskonałą
maść topolową:
1 część świeżych pączków topoli rozdrabniamy, wkładamy do
słoika i skrapiamy spirytusem.
Odstawiamy na godzinę. Potem
zalewamy ciepłym smalcem wieprzowym albo gęsim (smalcu ma
być objętościowo 2 razy więcej
niż pączków) i wstawiamy słoik
do gorącej wody. Podgrzewa-

Salicylany zawarte w pączkach topoli nie drażnią żołądka,
w przeciwieństwie do salicylanów
syntetycznych (Aspiryna). Jednak
osoby uczulone na salicylany nie
powinny ich stosować. Nie należy
również stosować pączków topoli
razem z lekami przeciwzakrzepowymi, gdyż związki zawarte
w pączkach wzmagają działanie
tych leków.
Małgorzata Adamiak-Zabłocka
Z zawodu jest matematykiem. Ukończyła Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od wielu lat rozwija także swoją zielarską pasję. Ukończyła studia podyplomowe na SGGW na Wydziale Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu, organizowane
przez Katedrę Roślin Warzywnych i Leczniczych. W Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach – Panewnikach pod
kierunkiem wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie, zdobyła dyplom
zielarza – fitoterapeuty. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów. Ukończyła kurs botaniczny
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada certyfikaty uczestnictwa w licznych konferencji naukowych
z dziedziny naturoterapii. Jest słuchaczką praktycznych kursów stosowania ziół
w różnych schorzeniach, prowadzonych
przez wybitnych dydaktyków z dziedziny fitoterapii. Od 2017 roku prowadzi
blog osobisty „Klinika Podagryka”, na
którym dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami w stosowaniu ziół w chorobach nerek i w dnie moczanowej.
Prowadzi również na FB stronę „Klinika
Podagryka”, na której publikuje ciekawostki o roślinach leczniczych.
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ogłoszenie zamówione

reklama

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę lokal mieszkalny 17,30 m2
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

OSOBISTE
PONAWIAM BO NIE PRZYSZŁAŚ:(:( Zadbany, wysportowany, 27l. Dziewczynę EMO poznam. SPOTKAJMY SIĘ POD
ZEGAREM RONDA W SOBOTNIE POPOŁUDNIE. Będę czekał
w lutym, poznasz po czerwonych lacostach i białej kurtce...

USŁUGI
Bieżąca pomoc z matematyki - liceum; technikum. Pomoc w przygotowaniu do matury, zaliczenia poprawki.
U mnie w domu - Pruszków, ul. Działkowa
cena : 90,- za 1,5 godziny. Tel. 501 081 603
Projektowanie graficzne - logotypy, ulotki, katalogi. NIEDROGO i PROFESJONALNIE (grafik z 15-letnim doświadczeniem po pracy w korporacjach).
KONTAKT: 603-809-492
Skrzypce, pianino, keyboard, nauka muzyki 692-825-344

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

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

reklama
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przyroda

Zimowy Piastów
W tym roku zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale i wszystkich innych obywateli.
Podziwiamy nasze miasto pokryte gęstymi pierzynami śniegu. Niektórzy młodzi
mieszkańcy zobaczyli coś takiego po raz pierwszy, a co więcej, mogli dowiedzieć się
do czego służą sanki.
Fot: Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)
(zdjęcia na zamówienie Urzędu Miejskiego w Piastowie)
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W MIEŚCIE?

Kąpiel leśna - co to takiego?

fot. Shutterstock

Ludzie przez stulecia pracowali nad stworzeniem sobie komfortowych i bezpiecznych
warunków bytowania. To doprowadziło nas do odcięcia się od natury i zamknięcia
w czterech ścianach.

Ostatni rok był dla nas szczególnie trudny. Zapanował strach
i wielki stres. Musieliśmy ograniczyć kontakty międzyludzkie
i zmienić przyzwyczajenia. Wielu
z nas poczuło ogromną potrzebę odwiedzenia lasu, poczucia
przestrzeni, posłuchania ciszy.
Choć znamy wiele sposobów na
zresetowanie głowy, to nic nie
działa tak kompleksowo jak las.
Badania pokazują, że spacer po
lesie obniża poziom ciśnienia
krwi i poziom hormonu stresu
(adrenaliny i kortyzolu). Łagodzi
niepokoje, negatywne emocje:
złość, zazdrość. Pomaga w pozbyciu się ogólnego zmęczenia
i doskonale wietrzy umysł. Spacery po lesie pomagają wrócić do
zdrowia po operacjach i przebytych chorobach. Pacjenci mający
kontakt z żywą zielenią, potrzebują mniej środków przeciwbólowych. Leśne powietrze jest wyjątkowo czyste, wiec w czasie takich
spacerów dotleniamy organizm,
inhalujemy i odkażamy drogi
oddechowe. Wystarczy głęboko
oddychać, by wzmocnić własną
odporność. Olejki eteryczne wydzielane przez sosny, świerki,
jodły, działają bakteriobójczo
i wykrztuśnie, udrażniając układ
oddechowy.

Część psychologów twierdzi,
że wiele objawów depresyjnych
i obniżenie nastrojów spowodowane jest brakiem kontaktu
z naturą. W Japonii od dawna
prowadzi się badania w kierunku
prozdrowotnej praktyki zwanej
shinrin-yoku (kąpiel leśna). Zanurzenie się w leśną atmosferę ma
przywodzić na myśl zanurzenie
w wodzie. Wielkim orędownikiem tej metody leczenia jest dr
Qing Li, profesor nadzwyczajny
Nippon Medical School w Tokio oraz wiceprezes i sekretarz
generalny Międzynarodowego
Towarzystwa Medycyny Naturalnej, również prezes Towarzystwa
Medycyny Leśnej w Japonii. Jego
książka ,,Shinrin-yoku. Sztuka
i teoria kąpieli leśnych’’ była wydana w Polsce. Historia shinrin-yoku rozpoczęła się w 1982
roku, kiedy Japońska Agencja
Leśnictwa wprowadziła ideę spacerów leśnych jako remedium
na choroby cywilizacyjne. Metoda ta polega na wolnych, relaksacyjnych spacerach i odbiorze
naturalnego otoczenia wszystkimi zmysłami. Las oddziałuje
na nasze zmysły w rożny sposób. Główną rolę przypisuje się
substancjom, które wydzielają
drzewa i różne rośliny leśne (fi-

toncydy) jak i bytującym w lasach
mikroorganizmom. Niezbędna
jest również koncentracja zmysłów na otoczenie. To po prostu bycie w naturze, łączenie się
z nią poprzez nasz słuch, dotyk,
zapach, wzrok. Otwierając nasze
zmysły chłoniemy świat przyrody, który nas uzdrawia. Qing Li
zapewnia, że shinrin-yoku nie
tylko wzmacnia układ odpornościowy, ale także obniża poziom
cukru we krwi, dodaje energii,
osłabia lęki i redukuje stres.
Jak poprawnie się kąpać, aby
szybko zauważyć efekty? Zaczynamy od znalezienia odpowiedniego miejsca z drzewami (las,
park). Wyłączamy telefon. Zaczynamy nasz spacer nie obierając
celu, a jedynie koncentrujemy
się na tym, co nas otacza. Pozwólmy ponieść się nogom powoli. Niech nasze ciało będzie
przewodnikiem. Nie ma w tym
momencie znaczenia, że nigdzie
nie dojdziemy. Celebrujemy
chwilę, która jest tylko nasza. Jak
podpowiada Qing Li, wsłuchujmy
się w śpiew ptaków, szum wiatru w liściach drzew. Wciągnijmy
głęboko zapach lasu, dotknijmy
mokrego mchu. Ważne, abyśmy
znaleźli odpowiednie miejsce dla
siebie, w którym poczujemy się

dobrze. Wydaje się banalnie proste. Jednak wielu z nas ma wielkie problemy w byciu samemu
ze sobą. Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłej stymulacji różnymi
bodźcami. Spacerując po lesie
lub biegając, mamy zatkane uszy
słuchawkami. Odrzucamy to, co
może sprawić, że oczyścimy nasz
umysł, polepszymy samopoczucie i skutecznie wesprzemy naszą
odporność.
Dzisiaj można zauważyć, że
coraz więcej ludzi odczuwa potrzebę powrotu do korzeni, głębszego kontaktu z naturą. Dlatego
moda na kąpiele leśne powędrowała w świat i staje się jednym
z najbardziej popularnych sposobów odnowy biologicznej. W Europie rośnie liczba ośrodków
specjalizujących się w tej naturalnej terapii.
Interesujące są amerykańskie badania, które mówią, że
Amerykanie 87% czasu spędzają
w budynkach, 6% w samochodach i innych środkach komunikacji, pozostałe 7% to czas na
dojście do auta i z powrotem, ale
też chwile spędzone na balkonie przy papierosie. Jeśli chodzi
o polskie dzieci, troje na czwo-
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ro z nich spędza mniej czasu na
powietrzu, niż osadzeni w zakładach karnych na spacerniakach.
Nasze dzieci w normalnych okolicznościach przechodzą ścieżkę
z domu na parking i z powrotem.
W dobie pandemii jest jeszcze
gorzej. Nie brzmi to prozdrowotnie.
Nie zamykajmy się przed naturą. Zamiast deptać w miejscu
na bieżni, wyjdźmy do parku.
Niech nas nie zniechęca gorsza
pogoda. Ponoć nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
Barbara Lipieta
reklama
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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