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w numerze

7 marca w Piastowie zainstalo-
wane zostało drugie serce – po-
jemnik na plastikowe nakrętki. 
Zostało one usytuowane przy 
budynku piastowskiego liceum.

Sezon startów w zawodach zbliża 
się wielkimi krokami. Sumiennie 
przepracowana zima pozwala, 
niezależnie od kapryśnej pogo-
dy, patrzeć z ostrożnym optymi-
zmem na naszą formę oraz reali-
zację planów startowych.

Dęby zawsze uważane były za 
drzewa wyjątkowe. W Piastowie 
można zobaczyć różne ich ga-
tunki. Małgorzata Adamiak-Za-
błocka przygląda się lokalnym 
okazom i przybliża właściwości 
lecznicze dębów.

Serca dwa

Zawody tuż tuż

Piastów okiem zielarki

wspierać. 
 Wspólnie ustaliliśmy, że naj-
lepiej będzie podzielić zadanie 
na trzy etapy. Pierwszy to wybór 
lokalizacji, drugi powołanie Ko-
mitetu inicjatywy obywatelskiej 
(działanie zgodne z Uchwałą RM 
Nr IX/52/2019 z dnia 23 kwietnia 
2019 r. w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej) oraz 
trzeci etap: uchwalenie przez 
Radę Miejską w Piastowie sto-
sownej uchwały w tej sprawie.
 Rzeczą oczywistą jest, że każ-
dy z etapów podzielony jest na 
konkretne działania, które musi-
my wspólnie przeprowadzić, aby 
pomyślnie zrealizować zadanie.
 Na te działania składają się 
sprawy formalne, organizacyjne 
i finansowe. Mamy je starannie 
nakreślone i w miarę postępu 
prac będziemy na bieżąco infor-
mować mieszanców czy i kiedy 
powstanie skatepark w naszym 
mieście. 

miejsca do wykonywania skom-
plikowanych trików i ewolucji na 
desce czy dwóch kółkach. 
 Słusznym argumentem, który 
w petycji wskazuje Wiktor Poni-
kowski jest „przede wszystkim 
bezpieczeństwo młodych ludzi, 
którzy bardzo często wykorzy-
stują do ćwiczeń ruchliwe ulice, 
przyuliczne krwężniki lub przy-
stanki autobusowe.” Nie trudno 
się z tym nie zgodzić, tym bar-
dziej, że częstokroć pasja mło-
dych ludzi wykracza daleko poza 
racjonalną ocenę zagrożenia.
 Zwróciłem się do Wiktora Po-
nikowskiego z prośbą o spotka-
nie, ten przyjął moje zaproszenie 

 W ostatnim czasie w mediach 
społecznościowych pojawiła się 
petycja do władz miasta o  wy-
budowanie toru rowerowego 
„pumptrack“ lub skateparku. 
Apel w tej sprawie umieścił 
w  mediach społecznościowych 
Wiktor Ponikowski – młody 
mieszkaniec naszego miasta 
i  jednocześnie przedstawiciel 
piastowskich środowisk skate-
board`erów i bike`rów, tj. mło-
dzieży, która większość wolnego 
czasu spędza aktywnie na rowe-
rze lub deskorolce. Środowisko 
to niestety nie może rozwijać 
swoich pasji w Piastowie. Młodzi 
ubolewają na brak bezpiecznego 

i wraz z radną Moniką Ropelew-
ską oraz przedstawicielem Sto-
warzyszenia „Samorządowy Pia-
stów” Łukaszem Dutkiewiczem 
wspólnie ustaliliśmy plan działa-
nia, celem wsparcia dla realizacji 
pomysłu budowy w Piastowie 
pumptracku lub skateparku.
 Zdajemy sobie sprawę, że 
droga do realizacji pomysłu nie 
jest prosta, a oczekiwania są 
ogromne. Na szczęście wraz 
z oczekiwaniami jest również ol-
brzymi zapał, który towarzyszy 
nam w działaniu. Cieszy rów-
nież fakt, że młodzi piastowianie 
wykazują inicjatywę, a naszym 
obowiązkiem jest takie działania 

Skatepark dla Piastowa
Piastów - wciąż białą plamą na mapie obiektów typu skatepark. Czy potrzebny jest 
u nas taki obiekt i czy jest on w ogóle wyczekiwany przez mieszkańców?

J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c z a s
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Mniejsza ilość światła, przesu-
szone powietrze, wysuszona zie-
mia od rozgrzanego parapetu - 
to nie najlepiej wpływa na dobry 
stan naszych kwiatów. W marcu 
poświęćmy roślinom odrobinę 
uwagi i  poddajmy je podstawo-
wym zabiegom pielęgnacyjnym, 
które przywrócą im blask i wigor. 

Spa dla roślin domowych

reklama
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fot. Przemysław Worek (archiwum prywatne)

Przemysław Worek

Zastępca Burmistrza Piastowa
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Na Wielkanoc wszystkim
naszym Czytelnikom, 

Współpracownikom i Przyjaciołom
życzymy dużo zdrowia, słońca,

spokoju oraz szeroko rozumianej pogody ducha! 
Mamy nadzieję, że ten czas będzie okazją

do wielu radosnych chwil 
spędzonych w gronie najbliższej rodziny.

REDAKCJA CZASU PIASTOWA

Z okazji 
nadchodzących Świąt 

wszystkim naszym 
Partnerom, 

Współpracownikom 
i Klientom życzymy, 

aby ten wyjątkowy czas był 
pełen wiary, nadziei i miłości,

a spotkania w gronie 
najbliższych upływały 
w miłym, wiosennym 

nastroju.

ogłoszenie redakcji

reklamaGUS - materiał prasowy
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7 marca w Piastowie zainstalowane zostało drugie 
serce – pojemnik na plastikowe nakrętki. Zostało one 
usytuowane przy budynku piastowskiego liceum.

Serca dwa

Niespełna miesiąc upłynął 
od inauguracji pierwszego pia-
stowskiego serca. W Walen-

tynki, 14 lutego stanęło ono 
przy Miejskim Ośrodku Kul-
tury przy ul. Warszawskiej 24. 

Instalacja ta, będąca częścią 
akcji charytatywnej wspierają-
cej finansowanie rehabilitacji 
potrzebujących, najmłodszych 
mieszkańców Piastowa, spotka-
ła się z niezwykle pozytywnym 
odbiorem mieszkańców. Serce 
szybko wypełniło się po brzegi. 

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom, podjęto starania o ko-
lejny pojemnik. I tym razem, 
siłami członków oraz sympaty-
ków Stowarzyszenia „Samorzą-
dowy Piastów” szybko udało 
się zebrać niezbędne fundusze 
i doprowadzić projekt ten do 
realizacji. Nowe serce – pojem-
nik na plastikowe nakrętki zlo-
kalizowane zostało tym razem 
po południowej stronie miasta, 
na popularnym trakcie przed 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Adama Mickiewicza przy ul. 
11  Listopada 2A. Uroczysta in-
auguracja nowego serca miała 
miejsce 7 marca i połączona 
była z obchodami Dnia Kobiet. 
Punktualnie o godzinie 12:00 
pojemnik wypełniły pierwsze 
partie nakrętek. Przybyłe na 
miejsce mieszkanki Piastowa 
otrzymały w prezencie symbo-
liczne tulipany.
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Opracowano na podstawie materiałów Polskie-
go Radia Kierowców oraz Fundacji Poza Sche-
matami
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Nie tak dawno, 
8 marca w Piastowie zaprezentował 
się nowy autobus miejski o  intry-
gującej nazwie Pilea. Czy w  związ-
ku z  tym możemy spodziewać się 
trwałej obecności takich pojazdów 
na ulicach naszego miasta?

Grzegorz Szuplewski: Wizy-
ta elektrycznego autobusu Pilea 
w  Piastowie wpisuje się w realiza-
cję jednego z celów strategicznego 
rozwoju jakim jest elektromobil-
ność. Bardzo się cieszę, że właśnie 
8 marca w Piastowie zainauguro-
wana została trasa promocyjna 
tego autobusu, wiodąca z Mazow-
sza przez Lubelszczyznę, ziemię 
świętokrzyską i Podkarpacie do 
Małopolski, gdzie planowane jest 
jej zakończenie w Zakopanem. 
Warto przekazać kilka informa-
cji o  autobusie - to innowacyjny 
pojazd niskoemisyjny z napędem 
całkowicie elektrycznym. Innowa-
cyjność rozwiązania charaktery-
stycznego dla Pilei to lokalizacja 
ciężkich baterii zasilających w pod-
woziu. Dzięki temu uzyskany został 
efekt obniżenia środka ciężkości, 
co powoduje, że pojazd jest bar-
dziej stabilny i  lżejszy. To z kolei 
przekłada się na zużycie energii 
i oczywiście, cenę pojazdu oraz 
koszty jego eksploatacji. To, co 
szczególnie dla nas istotne, auto-
bus jest znacznie krótszy (tylko 8,5 
m długości) od prezentowanego 
jesienią w Piastowie elektrycznego 
Mercedesa. Co warto także podkre-
ślić, ten autobus produkowany w 
Solcu Kujawskim jest w ponad 60% 
wykonany z polskich komponen-
tów. Projekt Pilea realizuje Agencja 
Rozwoju Przemysłu. Mam nadzieję, 
że być może już wiosną przyszłego 
roku będziemy mogli w  Piastowie 
na stałe korzystać z polskich auto-
busów elektrycznych. To działanie 
wpisuje się w kompleksowy plan 
poprawy środowiska w mieście, 
nazwany roboczo „Lepszy klimat 

dla Piastowa”.
C.P.: Powoli dobiega końca se-

zon grzewczy. Czy można powie-
dzieć o jakiejś poprawie stanu po-
wietrza w Piastowie?

G.S.: Wydaje się, że tak. Do 
takiego wniosku skłaniają wyni-
ki monitoringu stanu powietrza 
z pięciu punktów pomiarowych, 
które w sposób ciągły analizuje-
my. Cztery z nich należą do miasta, 
piąty do WIOŚ. Pewna poprawa 
jest zauważalna i to jest niewątpli-
wie efekt wymiany ok. 400 źródeł 
ciepła w  gospodarstwach indy-
widualnych, których właściciele 
skorzystali ze wsparcia finanso-
wego naszego miejskiego progra-
mu „Stop smog”. To jest przykład 
wspólnego, efektywnego działania 
dla dobra wszystkich mieszkańców 
Piastowa, jakim jest ograniczenie 
niskiej emisji - głównego winowaj-
cy uciążliwego smogu w naszym 
mieście. Chciałbym podzielić się 
z Państwem jeszcze jedną infor-
macją, ważną z punktu widzenia 
walki ze smogiem. To wspólna ini-
cjatywa powiatu pruszkowskiego, 
Piastowa i innych gmin, mająca na 
celu zmianę źródła produkcji ciepła 
pruszkowskiej elektrociepłowni. 
W tej sprawie przygotowywane jest 
wspólne wystąpienie samorządów 
do właściciela elektrociepłowni - 
PGNIG Termika. Wymiana źródła 
ciepła tego zakładu z konwencjo-
nalnego na gazowe z pewnością 
przyczyni się do ograniczenia 
smogu nad Piastowem. Według 
szacunków, zanieczyszczenia z EC 
mogą być odpowiedzialne nawet 
za kilkanaście % zanieczyszczeń. 
Skuteczna walka ze smogiem na-
biera szczególnego znaczenia 
w sytuacji pandemii koronawirusa. 
Chciałbym dodać, że nasze miasto 
podejmuje aktywne działania na 
rzecz ograniczenia zużycia energii 
i promocji jej odnawialnych źródeł 
w przestrzeni publicznej. W tym 

czasie minął rok od przystąpienia 
Piastowa do międzynarodowego 
Porozumienia Burmistrzów na 
rzecz klimatu i energii. To ambitne 
forum miast, które biorą na siebie 
odpowiedzialne zobowiązanie dą-
żenia do redukcji emisji CO2 o co 
najmniej 40% do 2030 r., a w swo-
ich planach działań nie koncentrują 
się jedynie na ograniczeniu zużycia 
energii, lecz patrzą na problem 
szerzej, uwzględniając komponent 
adaptacji do zmian klimatu.

C.P.: Rozmawiamy w atmosfe-
rze nadchodzących świąt Wielkiej-
nocy. W tym roku to czas szczegól-
ny...

G.S.: Tak, te święta obchodzić 
będziemy w bardzo trudnym cza-
sie. Oczywiście już w roku ubiegłym 
Wielkanoc przypadła na okres pan-
demii koronawirusa, ale wtedy do-
piero uczyliśmy się nowej sytuacji 
- praktycznego znaczenia takich 
słów jak „kwarantanna”, „izolacja”, 
„lockdown”, nie mówiąc o samej 
nazwie Covid-19 oznaczającej jed-
noznacznie poważne zagrożenie 
dla zdrowia i życia. Przyzwyczajali-
śmy się dopiero do tych wszystkich 
ograniczeń, które tak bardzo wielki 
wpływ wywarły i wciąż wywierają 
na nasze życie. Dziś żyjemy w du-
żym zagrożeniu, trudno je nawet 
porównywać z wiosną ubiegłego 
roku. Ale wtedy udało nam się coś 
ważnego - zbudować solidarną 
postawę wobec zagrożenia. Bez 
nadmiernego entuzjazmu, ale ze 
zrozumieniem podeszliśmy do 
obowiązku noszenia maseczek, za-
chowania dystansu i konsekwent-
nego stosowania się do zaleceń 
sanitarnych. Dziś musimy powrócić 
do tej postawy - w trosce o nasze 
zdrowie i zdrowie innych, naszych 
bliskich przyjaciół, znajomych. Bez 
tak solidarnej postawy ponosić 
będziemy ciągle porażki w nieustę-
pliwej walce ze śmiertelnym wiru-
sem. Musimy przetrwać ten trudny 
czas, a wtedy razem zwyciężymy. 
Sytuacja w porównaniu z rokiem 
ubiegłym jest gorsza, ze względu 
na skalę zachorowań, ale też z dru-
giej strony lepsza - nie jesteśmy 
już bezbronni wobec zagrożenia. 
Mamy szczepionki, coraz więcej 
z nas nabiera odporności, wiele 
osób już pokonało chorobę. Wielu 
niestety zmarło. Pamiętamy o nich 
w modlitwie.

Święta Wielkiejnocy niosą pełne 
nadziei wspaniałe orędzie zwycię-
stwa życia nad śmiercią. Przyjmij-
my tę nadzieję z otwartym sercem. 
To moję życzenia dla Państwa na 
ten szczególny czas.
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ogłoszenie zamówione

Prowadzenie samochodu pod 
wpływem alkoholu może być roz-
patrywane jako wykroczenie lub 
przestępstwo. Kara zależy m.in. od 
tego, czy mamy do czynienia z tak 
zwanym stanem po spożyciu, czy 
już z nietrzeźwością.

Jeśli stężenie mieści się między 
0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 
0,25 mg w  1 dm3 wydychanego 
powietrza), mówimy o stanie po 
spożyciu alkoholu. 

Stan nietrzeźwości zaczyna się 
z kolei w momencie, gdy zawartość 
przekracza 0,5 promila (lub 0,25 
mg w 1 dm3 wydychanego powie-
trza).

Biorąc pod uwagę powyższe, 
przekazujemy Państwu informa-
cje uzyskane z Komisariatu Policji 
w  Piastowie, dotyczące prowadze-
nia pojazdu po alkoholu w roku 
2020.

Liczba kierowców zatrzymanych 
na terenie miasta Piastowa:

- w stanie po użyciu alkoholu - 
1 osoba

- w związku ze stanem nietrzeź-
wości - 20 osób. 

Przedstawione dane pokazują 
realne zagrożenie dla naszego bez-
pieczeństwa. 

PAMIĘTAJMY!! Konsekwencje 
jazdy samochodem pod wpływem 
alkoholu mogą być dramatyczne, 
zarówno dla samego kierowcy, 
jak i wszystkich uczestników ru-
chu drogowego.

Jak sytuacja wygląda w przy-
padku narkotyków? 

Tu również wyróżnia się dwa sta-
ny – stan po spożyciu środka dzia-
łającego podobnie jak alkohol (tak 
mogą działać na organizm np. nie-
które leki) oraz stan spowodowany 
środkiem odurzającym. 

Jeśli występuje podejrzenie, że 
kierowca mógł prowadzić pod wpły-
wem środków odurzających, bada-
nie w tym kierunku może przepro-
wadzić Policja. Oprócz niej, a także 
Straży miejskiej, w takim przypadku 
można dokonać tzw. obywatelskie-

go zatrzymania. Jesteśmy do tego 
uprawnieni, gdy złapiemy spraw-
cę na gorącym uczynku, nie mając 
możliwości ustalenia tożsamości 
sprawcy albo gdy istnieje ryzyko, że 
podejmie on ucieczkę. Zatrzymany 
powinien zostać niezwłocznie odda-
ny Policji. 

A co, jeśli świadomie wsiada-
my do samochodu z osobą, która 
jest pod wpływem substancji psy-
choaktywnych?

Osoba, która decyduje się, aby 
wsiąść do samochodu, wiedząc, że 
kierowca jest pod wpływem alko-
holu czy narkotyków i dojdzie do 
wypadku, w którym zostanie po-
szkodowana, traci prawo do peł-
nego odszkodowania. Natomiast 
jeśli zachodzi sytuacja, w której ktoś 
świadomie udostępnia samochód 
osobie pod wpływem, podlega ka-
rze grzywny, a wówczas, gdy taki 
kierowca spowoduje wypadek, to 
osoba powierzająca ponosi taką 
sam odpowiedzialność karną, co 
kierujący. 

Czym może się zakończyć jaz-
da rowerem pod wpływem sub-
stancji psychoaktywnych?

Może zakończyć się mandatem. 
Jego wysokość zależy od tego, czy 
kierujący był w stanie po spożyciu, 
czy już w stanie nietrzeźwości. Jazda 
po kieliszku może też oznaczać dla 
rowerzysty karę aresztu oraz zakaz 
prowadzenia pojazdów innych niż 
mechaniczne.

CHROŃMY SIEBIE I INNYCH. 
WYBIERAJMY JAZDĘ BEZ CHEMII!!

Więcej na stronie: 

bezchemiinadrodze.pl

Opracowano na podstawie ma-
teriałów Polskiego Radia Kierowców 
oraz Fundacji Poza Schematami.

ALKOHOL I NARKOTYKI 
W RUCHU DROGOWYM

fot. Shutterstock
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Sezon startów w zawodach zbliża się wielkimi krokami. Sumiennie 
przepracowana zima pozwala, niezależnie od kapryśnej pogody, 
patrzeć z ostrożnym optymizmem na naszą formę oraz realizację 
planów startowych.

Zawody tuż tuż

Do tej pory niepisaną za-
sadą było rozpoczęcie sezonu 
biegowego dystansem pół-
maratońskim w Wiązownej. 
Od ponad roku żyjemy jednak 
w  innej rzeczywistości. Dlate-
go również kalendarz startowy 
nie jest już tak oczywisty jak to 
miało miejsce dwa lata temu. 
Obecnie rozpoczęcie sezonu 
to termin umowny. „Covidowa” 
rzeczywistość nauczyła nas już 
pewnej odporności na zmiany. 
Myślę, że każdy indywidula-
nie podchodzi do swoich pla-
nów, uwzględniając dynamikę 
zmian otaczającego nas świata, 
a osoby potrafiące się szybciej 
zaadoptować, mają większa 
szanse aby w odpowiednim 
momencie pokazać na co je 
stać.

Jedno jest pewne – każdy 
sportowiec amator, dobrze 
zmotywowany i nastawiony na 
cel, realizuje plan krok po kro-
ku, systematycznie i sumiennie 
wykonując każdą jednostkę tre-
ningową.

Jestem zwolennikiem pla-
nowania na tyle, na ile jest to 
możliwe i jednocześnie zaanga-
żowania w to co robię w 100%, 

niezależnie czy jest to praca za-
wodowa, trening czy czas który 
poświęcam synowi. Co cieka-
we, właśnie sport nauczył mnie 
i właściwie ciągle uczy takiego 
podejścia do życia.

W drużynie Rozbieganego 
Piastowa spotykają się biegacze 
o bardzo różnych „profilach” – 
różnym poziomie wytrenowa-
nia, ambicjach, oczekiwaniach 
i preferencjach, jeśli chodzi 
o  sport. Dlatego też natural-
nym jest, że w tak dużej grupie 
tworzą się mniejsze, nieformal-
ne podgrupy, zrzeszające oso-
by o  zbieżnych oczekiwaniach, 
którym nie wystarczają dwa 
treningi popołudniowe w  ty-

godniu. Ich potrzeby determi-
nowane są ambitnymi wyzwa-
niami na ten rok. Do realizacji 
takich ambicji potrzebny jest 
dedykowany plan, który jest 
zdecydowanie mocno wyma-
gający i powiedzmy to sobie 
wprost – dość intensywny. Tak 
się złożyło, że wraz z moimi ko-
leżankami i  kolegami od jakie-
goś czasu postawiliśmy na takie 
właśnie podejście do biegania 
i obecnie jesteśmy na półmetku 
przygotowań do sezonu star-
towego. Z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że plan reali-
zujemy w 100%, a w tym roku 
zdecydowanie postawiliśmy na 
biegi ultra oraz triathlon (ale 
o tym w kolejnym artykule).

Bieg ultra to długodystan-
sowy bieg w terenie górzystym, 
gdzie suma przewyższeń sta-
nowi nie mniej niż 5% w sto-
sunku do długości dystansu 
dla biegów krótszych (do 6 km) 
i nie mniej niż 3% dla biegów 
długich, czyli od półmaratonu 
wzwyż. Mówiąc krótko, biega 
się długo i po wzniesieniach.

Start A i jednocześnie de-
biut na tego typu zawodach 
zaplanowaliśmy na trasie Rzeź-
niczka, czyli Małego Rzeźnika 
na dystansie 28 km. Trasa nie 
należy do łatwych. Jest wyma-
gająca z sumą przewyższeń na 
poziomie 1060 m. Z przyjemno-
ścią wracam na bieszczadzkie 
szlaki w rozszerzonym składzie 
w barwach teamu Garmin Pol-
ska.

Myślę, że dodatkowym atu-
tem biegów górskich jest ich 
specyfika oraz możliwość star-
tu z zachowaniem dystansu 
społecznego. Pomijając fakt, 
że jestem optymistą, uważam 
że tego typu inicjatywy mają 
największą szanse na realizacje 
w obecnej rzeczywistości.

Kolejne zawody, na które 
wybieramy się w tym roku, od-
będą się w Radkowie tj. Garmin 
Ultra Race, gdzie zdecydowa-
łem się wystartować w dwóch 
biegach – w sobotę zmierzę się 
z dystansem 55 km, suma prze-
wyższeń 2000 m oraz w nie-
dziele na dystansie 24km gdzie 
będę supportował koleżanki 
z teamu, zatem radość podwój-

na:) Góry Stołowe są przepięk-
ne jesienią. W tym roku zamie-
rzam poza rywalizacją również 
przyjrzeć się lepiej otaczającej 
przyrodzie. Trzy lata temu po-
jechałem bez odpowiedniego 
przygotowania. Ostatnie 5 km 
na trasie 55km stanowiło nie 

lada wyzwanie, aby w ogóle 
skończyć te zawody. Dlatego 
w tym roku plan treningowy 
uwzględnia też i takie wyzwa-
nia.

Zapisy cały czas trwają. 

W  przypadku osób nie mają-
cych doświadczenia, organiza-
tor przygotował dystans 9 km, 
co uważam za dobry pomysł 
dla osób, które w tym momen-
cie podejmą decyzję o stracie. 
Poza startami A, w miedzy cza-
sie warto wybrać starty kontro-
lne do weryfikacji stanu przy-
gotowań. W naszym przypadku 
będą to na pewno: Półmaraton 
w Wiązownej, Wings For Life, 
Grand Prix Piastowskich Bie-
gów Historycznych oraz na za-
kończenie sezonu – Bizon Ultra 
Trail.

Pierwszy dzień wiosny po-
mimo niesprzyjającej aury daje 
nadzieję, że za moment ujem-
ne temperatury będą już tylko 
wspomnieniem, a my zwarci 
i gotowi ruszymy na trasy zawo-
dów po nowe życiówki, czego 
z miejsca sobie i wszystkim ży-
czę. Do zobaczenia na szlakach!

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Bartosz Nowicki

Biegacz i triathlonista amator
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Piastovia - sprostowanie
 W poprzednim wydaniu ga-
zety „Czas Piastowa” (nr. 48, luty 
2021), oprócz artykułu związa-
nego z wycofaniem zespołu PKS 
Piastovia Piastów z I ligi, jest 
również komentarz Pana Burmi-
strza, Grzegorza Szuplewskiego, 
odnośnie tegoż faktu (strona 4). 
Ponieważ w wypowiedzi kierowa-
ne są zarzuty Burmistrza wzglę-
dem osób zarządzających klu-
bem, czujemy się w obowiązku, 
by do tych zarzutów się ustosun-
kować.
 Przygotowania do sezonu 
jesień 2020 – wiosna 2021 klub 
rozpoczął w czerwcu 2020 r., kie-
dy to stworzony został kosztorys 
wydatków na zespół seniorek. 
Poza oczywistymi środkami prze-
znaczonymi na działalność klu-
bu, kosztorys zawierał konieczne 
środki na wzmocnienia oraz do-
datkowo na stypendia dla za-
wodniczek. Budżet został przed-
stawiony Panu Burmistrzowi 
i  uzyskał wstępną ustną akcep-
tację. Początkowe zapewnienia 
o dużym wsparciu pieniężnym ze 
strony Miasta, z powodu wzro-
stu zachorowań na Covid – 19 
i ograniczeniu możliwości finan-
sowych, zostały szybko wycofa-

ne. Otrzymaliśmy informację, że 
Miasto nie jest w stanie zagwa-
rantować nam żadnej konkretnej 
sumy na 2021r.  Ostatecznie na 
bieżący rok klubowi przyznana 
została dotacja w wysokości 32 
tysięcy złotych. Jest to kropla 
w  morzu potrzeb, gdyż same 
dojazdy w rundzie rewanżowej 
pochłonęłyby kwotę powyżej 45 
tysięcy złotych. O żadnych pry-
watnych sponsorach chcących 
wesprzeć klub nie zostaliśmy po-
informowani.
 Prosiliśmy również o pomoc 
Radę Sportu w Piastowie, kiero-
waliśmy pisma o trudnej sytu-
acji do Pana Przewodniczącego 
Jarosława Kurdziela. Do dnia 
dzisiejszego nie otrzymaliśmy na 
żadne z nich odpowiedzi. To tyle 
komentarza jeśli chodzi o słowa 
Pana Burmistrza o tym, że mia-
sto nie odmawiało żadnej pomo-
cy, w tym finansowej.
 W całej historii działalności 
klubu, otrzymaliśmy od Władz 
Miasta szereg obietnic bez po-
krycia. Jeszcze Prezesowi Rafało-
wi Maletce obiecywano sfinanso-
wanie pełnych transferów 3 – 4 
zawodniczek wraz ze stypendia-
mi i mieszkaniami dla nich. Prze-

bąkiwano także o tym, że wyróż-
niające się zawodniczki miałyby 
otrzymywać od Urzędu Miasta 
pomoc finansową. Żadna z tych 
obietnic nie była zrealizowana.
 Co do argumentu, że decyzji 
o odejściu z pierwszoligowego 
klubu zawodniczki nie podjęły 
z dnia na dzień, a klub nie pod-
jął działań zapobiegających. 
W  budżecie przedstawionym 
Władzom Miasta wskazaliśmy 
konieczność wypłat stypendiów, 
dzięki którym byłoby możliwe za-
trzymanie zawodniczek w klubie. 
Te działania zapoczątkowaliśmy 
już w czerwcu ubiegłego roku, 
więc z odpowiednim wyprzedze-
niem. Po ustnej akceptacji bu-
dżetu, zawodniczki zostały poin-
formowane, że będą mogły liczyć 
na stypendia, później musieliśmy 
się z tych słów wycofać. Była 
również kwota na wzmocnienia, 
gdyby jednak któraś z nich zdecy-
dowała się odejść. Nie otrzymali-
śmy koniecznej kwoty, w związku 
z czym nie mieliśmy argumentów 
by te zawodniczki zatrzymać. 
Klub pierwszoligowy brzmi dum-
nie, jednak nie przekłada się to 
w  żaden sposób na docenienie 
zawodniczek w nim grających.

Oprócz rozmów z Miastem, pro-
wadziliśmy również rozmowy 
z  warszawskim klubem piłkar-
skim chcąc rozpocząć z nim 
współpracę. Chcieliśmy dokonać 
połączenia obu zespołów, tak by 
młodsze zawodniczki grały w niż-
szej lidze, a starsze łapały do-
świadczenie na boiskach pierw-
szoligowych. Niestety ostatecznie 
nie udało się tego zrealizować. 
Próbowaliśmy więc wypożyczyć 
zawodniczki z klubów okolicz-
nych grających w niższych ligach 
oraz sprowadzić zawodniczki 
z  doświadczeniem na boiskach 
pierwszoligowych. Jednak gdy 
przychodziło do przedstawienia 
warunków finansowych, nie było 
dalszego zainteresowania.  
 Do ostatniego dnia wierzyli-
śmy, że uda się zapobiec wycofa-
niu z rozgrywek. Działania, które 
zostały podjęte miały na celu 
utrzymanie zespołu na poziomie 
I ligi. Jednak koszty, które klub 
musiałby ponieść były zbyt duże 
w porównaniu z wpływami do 
klubowej kasy. Dodatkowo chcie-
liśmy uniknąć sytuacji, w której 
musielibyśmy oddawać mecze 
walkowerem z powodu zbyt ma-
łej kadry meczowej, czy też braku 

środków by pojechać na mecz 
wyjazdowy np. do Wodzisławia  
Śląskiego.
 Na zakończenie i dla porów-
nania chcieliśmy jeszcze przed-
stawić jakie wsparcie od miasta 
otrzymują inne kluby pierwszoli-
gowe oraz jakie warunki swoim 
zawodniczkom oferują kluby:

• Polonia Środa Wielkopolska – 
tamtejszy Urząd Miasta oprócz 
kwoty przekazanej klubowi w ra-
mach budżetu, pokrywa wszyst-
kie koszty wyjazdów wraz nocle-
gami i wyżywieniem. Dodatkowo 
zapewnia tzw. pulę sponsorów 
i te firmy finansują stypendia dla 
zawodniczek,

• SWD Wodzisław Śląski – za-
wodniczki grające w Centralnej 
Lidze Juniorek otrzymują jedno-
razowe stypendia w wysokości 
1400 zł. Juniorki otrzymują mie-
sięcznie z Urzędu Miasta stypen-
dia w wysokości 500 zł miesięcz-
nie. Seniorki otrzymują stypendia 
od prywatnych sponsorów. Oczy-
wiście klub otrzymuje również od 
miasta środki budżetowe,

• Czwórka Radom wypłaca 
swoim zawodniczkom stypendia 
miesięczne w wysokości 400 zł. 
Przed pandemią Covid-19 sty-
pendia wynosiły 600 zł.

Zarząd PKS Piastovia ZAP Piastów

Naszemu redakcyjnemu koledze, 
Zbigniewowi Staneckiemu,

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Mamy 
składają 

członkowie redakcji
Czasu Piastowa

Z wielkim smutkiem i żalem 
żegnamy naszego wielkiego przyjaciela z kortów

Mirosława Pabijanka 
Wyrazy głebokiego współczucia

składamy rodzinie i bliskim Mirka.
Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Przyjaciele z Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce
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Natchniona pieśń polskiej wolności
 Napisany oryginalnie przez Józefa Wybickie-
go w układzie sześciu zwrotek, tekst Pieśni Legio-
nów od samego początku niósł potężny ładunek 
emocji patriotycznych. Wyzwalały one w sercach 
Polaków zarówno żal za utraconą zaledwie dwa 
lata wcześniej wolnością Ojczyzny, jak i przede 
wszystkim wzywały do czynu – walki zbrojnej o jej 
odzyskanie.

Jan Henryk Dąbrowski
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 Stąd wśród bohaterów pieśni jawi się 
w  pierwszym szeregu wódz Legionów Polskich, 
generał Jan Henryk Dąbrowski, który na ich czele 
ma przywrócić Ojczyźnie utraconą wolność. Ważną 
rolę w walce o  Polskę ma do odegrania inna po-
stać umieszczona w pieśni – cesarz francuski Na-
poleon Bonaparte. Jawi się on jako gwarant obec-
ności polskiego wojska u swojego boku, walczący 
o zwycięstwo nad wrogami Polski – Rosją, Austrią 
i Prusami, państwami, które dokonały jej ostatecz-
nego rozbioru. Kolejny bohater Pieśni Legionów 
to hetman Stefan Czarniecki, bohater zwycięskich 
walk w  epoce szwedzkiego potopu. Nie mogło 
oczywiście w patriotycznym przesłaniu Wybickiego 
zabraknąć miejsca dla Naczelnika niedawnej Insu-
rekcji, generała Tadeusza Kościuszki, który w tym 
czasie był carskim więźniem. Wśród bohaterów 
pieśni są także ci, którzy czekają z bijącym sercem 
pełnym nadziei – ojciec i Basia, wypatrujący wolnej 
Polski i słyszący w oddali bicie w bojowe bębny. 

Napisany oryginalnie przez Józefa Wybickiego w 
układzie sześciu zwrotek, tekst Pieśni Legionów od 
samego początku niósł potężny ładunek emocji 
patriotycznych. Wyzwalały one w sercach Polaków 
zarówno żal za utraconą zaledwie dwa lata wcze-
śniej wolnością Ojczyzny, jak i przede wszystkim 
wzywały do czynu – walki zbrojnej o jej odzyska-
nie.

 Za sprawą kampanii bojowej Legionów Polskich generała 
Dąbrowskiego i wielu stoczonych przez nich bitew, sprawa walki 
o wolną Polskę nabrała międzynarodowego znaczenia. Z pewno-
ścią przyczyniła się do niej także porywająca serca pieśń Wybic-
kiego, znana później także jako Mazurek Dąbrowskiego. W roku 
1807 wojska Dąbrowskiego przyniosły ją na ziemie polskie, gdzie 
zyskała nadzwyczajną popularność. Znalazła także trwałe miej-
sce w polskiej literaturze.
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 Utworem literackim, który szczególnie roz-
sławił Pieśń Legionów jest narodowy poemat „Pan 
Tadeusz” Adama Mickiewicza. Motyw przyszłego 
hymnu polskiego pojawia się w nim trzykrotnie, 
silnie zaznaczając swoją obecność. Po raz pierw-
szy w księdze I, gdy Tadeusz po powrocie do domu 
rodzinnego, odnajduje w nim na nowo przedmioty 
znane z dzieciństwa, wśród nich zegar z kurantem.

Nawet stary stojący zegar kurantowy 
W drewnianej szafie poznał u wnijścia alkowy;
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek.

Napisany oryginalnie przez Józefa Wybickiego w 
układzie sześciu zwrotek, tekst Pieśni Legionów od 
samego początku niósł potężny ładunek emocji 
patriotycznych. Wyzwalały one w sercach Polaków 
zarówno żal za utraconą zaledwie dwa lata wcze-
śniej wolnością Ojczyzny, jak i przede wszystkim 
wzywały do czynu – walki zbrojnej o jej odzyska-
nie.

Drugi raz, za sprawą postaci wodza Legionów, który jawi się jako 
przywódca walki zbrojnej o niepodległość w opowieści Księdza 
Robaka, emisariusza sprawy polskiej.

Krzyknęli: „Dąbrowskiego!” Wszystko razem wrzasło, 
Wszystko się uścisnęło: chłop z tatarskim hrabią, 
Mitra z Krzyżem, Poraje z Gryfem i Korabią.

Naczelne miejsce dla natchnionej pieśni wolności zarezerwował 
wieszcz Mickiewicz w ostatniej księdze, w opisie koncertu Jan-
kiela, granego w obecności samego bohatera Pieśni Legionów, 
generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!...
Marsz Dąbrowski do Polski! - I wszyscy klasnęli,
I wszyscy: „Marsz Dąbrowski!” chórem okrzyknęli!
Muzyk, jakby sam swojej dziwił się piosence,
Upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce, (...)
Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił,
Zakrył rękami, spod rąk łez potok się rzucił:
„Jenerale, rzekł, Ciebie długo Litwa nasza 
Czekała - długo, jak my Żydzi Mesyjasza”.

Adam Mickiewicz, 
fot. Jan Mieczkowski



CZAS

PIASTOWAHistoria ilustrowana

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.

 Kampania moskiewska Napoleona dodat-
kowo wzmocniła jej społeczny i narodowy przekaz. 
Niestety, wraz z upadkiem Napoleona sprawa pol-
ska straciła poważnego na scenie europejskiej orę-
downika. W kolejnych latach, za sprawą namiastki 
polskiej państwowości, Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Polskiego pod protektoratem cara ro-
syjskiego, istniały marionetkowe instytucje i nawet 
niewielka armia, ale w żadnym wypadku nie speł-
niały one pragnień Polaków o własnym wolnym 
państwie. Pieśń Legionów towarzyszyła już odtąd 
wszystkim ważnym wydarzeniom w historii Pol-
ski. Śpiewana była podczas akcji zbrojnej polskich 
podchorążych pod przywództwem Piotra Wysoc-
kiego, na frontach walk Powstania Listopadowego 
i wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku, towarzyszyła 
uchodźcom i wzmacniała ducha Wielkiej Emigra-
cji, towarzyszyła walkom toczonym przez Polaków 
za wolność „naszą i waszą” w 1846 roku i podczas 
Wiosny Ludów roku 1848, w wielu miejscach i kra-
jach. Tak było również przy ostatnim wielkim zry-
wie wolnościowym XIX wieku – Powstaniu Stycz-
niowym i ponurych latach po jego upadku, czasie 
cierpienia, tułaczki, zesłania tysięcy polskich patrio-
tów. Natchnione słowa „Jeszcze Polska nie zginęła” 
umacniały wiarę w ziszczenie się kiedyś idei wol-
nej Ojczyzny i zachęcały do przetrwania. Do cza-
su odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 
1918 potrzeba było jeszcze wiele cierpienia i dani-
ny krwi. Warto przypomnieć fragment wspomnień 
polskiego oficera, uczestnika I wojny światowej, 
który brał udział w formowaniu polskich oddziałów 
w kanadyjskim obozie Niagara on the Lake, w la-
tach 1916-1918. Wojska te, złożone przede wszyst-
kim z Amerykanów polskiego pochodzenia, stały 
się zalążkiem słynnej Błękitnej Armii dowodzonej 
podczas I wojny światowej przez generała Józefa 
Hallera, a po ewakuacji do Polski weszły w skład 
odrodzonego wojska polskiego i walczyły w wojnie 
1920 roku. Wincenty Skarżyński tak zapamiętał te 
ważne wydarzenia:

„Chwila oczekiwana nareszcie nadeszła. Dnia 16 grud-
nia 1917 roku okręt „Niagara” żegnany przez tych, co 
wiedzieli o odjeździe pierwszego batalionu, składają-
cego się z około 1000 ochotników polskich, odpłynął 
z portu nowojorskiego do Francji. Podróż tego pierw-

Napisany oryginalnie przez Józefa Wybickiego w 
układzie sześciu zwrotek, tekst Pieśni Legionów od 
samego początku niósł potężny ładunek emocji 
patriotycznych. Wyzwalały one w sercach Polaków 
zarówno żal za utraconą zaledwie dwa lata wcze-
śniej wolnością Ojczyzny, jak i przede wszystkim 
wzywały do czynu – walki zbrojnej o jej odzyska-
nie.

szego oddziału Armji Polskiej do Francji na pewno można zaliczyć 
do jednej z najwspanialszych chwil z tego okresu. Twarze chłopców 
naszych zawsze były uśmiechnięte, nikomu przez myśl nie przecho-
dziło, że może być w jakiemkolwiek niebezpieczeństwie, radowali się, 
że zdążają na drugą półkulę, by pomścić tam krzywdy przodków, by 
zatknąć wkrótce sztandar wolności na naszych własnych ziemiach. 
Należy zaznaczyć, że w owym czasie nie było nic nadzwyczajnego 
spotkać się z nieprzyjacielską „submariną”, miną lub innemi niespo-
dziankami. Wigilję i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, pa-
miętam spędziliśmy bardzo wesoło na okręcie. Ksiądz kapelan Ja-
worski podczas naszej podróży odprawił z pobożnem skupieniem 
na pokładzie okrętu dwie Msze Święte, a Pasterkę w pierwszy dzień 
świąt w Sali jadalnej okrętu, co wywarło wielkie wrażenie na naszych 
chłopcach. Dnia 27 grudnia 1917 r. przybyliśmy do Bordaux. Naza-
jutrz zaczęliśmy lądować. Na przyjęcie i powitanie przybył szef szta-
bu Misji Francusko-Polskiej pułkownik Mokiejewski, major Radziwiłł, 
kapitan Jagniątkowski i porucznik Rodzyński z dwunastoma tręba-
czami, specjalnie przysłanymi dla zagrania fanfary, oraz z batalio-
nem Senegalczyków – zdaje się pierwotnie przeznaczonym przez 
władze wojskowe francuskie do ujęcia w karby niesfornych Polaków 
– wreszcie przedstawiciele władz. Wspaniała i niezapomniana była 
chwila, gdy statek zbliżał się do brzegu, gdzie stali trębacze grający 
„Jeszcze Polska nie zginęła”, a na pokładzie masa ochotników, już 
uszykowanych w szeregi, zaintonowała w takt za trąbkami słowa 
hymnu.” (W. Skarżyński, „Armja Polska we Francji w świetle fak-
tów”, Warszawa 1929, str. 56-57).

Tak więc, zanim Pieśń Legionów stała się oficjalnie naszym hym-
nem narodowym (co do dokładnej daty tego wydarzenia istnieją 
rozbieżności), zdobyła spontanicznie zaszczytne miejsce w ser-
cach wszystkich Polaków.
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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 bli-
skie alkoholikowi, dlatego jej skutki 
są niezwykle dotkliwe dla całych 
rodzin. Jedną z najskuteczniejszych 
form radzenia sobie z  uzależnie-
niem od alkoholu jest uczestnictwo 
w spotkaniach grup Anonimowych 
Alkoholików. Jeśli Ty lub ktoś z Two-
jego otoczenia ma problem z alko-
holem, skorzystaj z pomocy, Anoni-
mowi 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. Kra-

kowska 17 ( Dom Parafialny, wej-
ście 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 epidemio-
logiczną, przypominamy o  możli-
wości 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 przy-
jaciół 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 ro-
dziny. Otoczenie pijącego zostaje 
przez tę chorobę jakby „napromie-
niowane”, zachowanie najbliższych 
zmienia się, choć oni sami często 
tego nie widzą. Rodziny i przyjacie-
le alkoholika otrzymują w Al-Anon 
szansę uczenia się od siebie na-
wzajem, jak – mimo choroby – żyć 
w sposób satysfakcjonujący i szczę-
śliwy.

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 ja-
kiejś osoby?

Czy czujesz, że gdyby osobie 

pijącej zależało na Tobie, to on czy 
ona przestaliby pić dla Twojego do-
bra?

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

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 piją-
cej?

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

Czy z obawy przed brutalnym 
zachowaniem zdarzyło Ci się dzwo-
nić po pomoc policji?

Czy szukasz ukrytego alkoholu?
Czy masz poczucie klęski, dla-

tego że nie możesz kontrolować 
picia?

Czy przez większość czasu czu-
jesz złość, zmieszanie lub przygnę-
bienie?

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 odbywa-
ją się w każdy czwartek o godzinie 
18:00 w  Domu Parafialnym przy ul.  
al. Krakowska 17 (wejście schoda-
mi metalowymi od ul. Powstańców 
Warszawy, I piętro). Na spotkaniach 
zwanych mityngami nikt nikomu 
nie udziela rad, nie poucza, nie po-
lemizuje, a wszyscy zobowiązani są 
do zachowania anonimowości – co 
gwarantuje poczucie bezpieczeń-
stwa. Dłuższy czas uczestniczenia 
w spotkaniach korzystnie wpływa 
na rozwój osobisty. Wzmacnia od-
porność na manipulacje, uczy po-
zytywnego spojrzenia na siebie i in-
nych oraz stwarza szansę naprawy 
wzajemnych relacji z niepijącymi 
członkami rodziny, przede wszyst-
kim z własnymi dziećmi.

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

OFERTA WOTUW w Pruszkowie
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 – se-
kretariat całodobowego oddziału 
terapii uzależnienia od alkoholu,
tel. 22. 739 10 42 - rejestracja po-
radni terapii uzależnienia od alko-
holu i współuzależnienia.

Leczenie w WOTUW jest bezpłat-
ne również dla osób nieubezpie-
czonych.

Całodobowy Oddział Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu

Oddział oferuje 8 tygodniowy 
program terapeutyczny dla osób 
uzależnionych od alkoholu a także 
osób uzależnionych mieszanie od 
alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych w tym uzależnio-
nych od alkoholu i hazardu.

Podstawowe formy terapii to:

psychoterapia indywidualna i grupowa,
grupy edukacyjne,
treningi radzenia sobie z uzależnieniem.

Zapisy oraz szczegółowe informa-
cje dotyczące leczenia w Ośrodku 
można uzyskać, telefonicznie każ-
dego dnia od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach: 8.00 – 14.30 tel. 
22 739 13 41.

Wyznaczanie terminu przyjęcia do 
Całodobowego Oddziału Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu odby-
wa się na podstawie aktualnego 
skierowania wystawionego przez 
lekarza oddziału szpitalnego, le-
karza rodzinnego lub lekarza innej 
poradni.

Skierowanie powinno być wypisa-
ne na druku „Skierowanie do Szpi-
tala Psychiatrycznego”.

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 wsparcia 
rodzinom osób uzależnionych.

W godzinach popołudniowych 
w poradni odbywają się grupy te-
rapeutyczne do udziału w których 

kwalifikują terapeuci:

trzymiesięczna grupa zapobiega-
nia nawrotom choroby alkoho-
lowej - poniedziałki godz. 17.00-
19.30,

grupa dalszego zdrowienia – środa 
godz. 16.30-19.30

comiesięczne zjazdy absolwen-
tów, organizowane w każdą 
ostatnią sobotę miesiąca w godz. 
10.00-18.00, na których absolwen-
ci rozliczają się ze swojego planu 
zdrowienia oraz uczestniczą w za-
jęciach uczących ich umiejętności 
rozwiązywania na trzeźwo wła-
snych problemów.

indywidualne sesje terapeutycz-
ne: poniedziałki i czwartki w godz. 
15.30-19.00.

grupa psychoterapeutyczna DDA 
( Dorosłe Dzieci Alkoholików) od-
bywająca się we wtorki godzina 
17:00

grupa pracy nad mechanizmami 
uzależnienia w procesie trzeźwie-
nia – w formie maratonowym/
warsztaty 1 x w miesiącu w soboty.
grupa dla osób współuzależnio-
nych – czwartki godzina 17:30 – 
20:00

Oferta dla rodzin leczących się 
pacjentów.

W Ośrodku dwa razy w miesiącu 
(w niedziele) odbywają się spo-
tkania konsultacyjno-edukacyjne 
z rodzinami leczących się pacjen-
tów. Są one prowadzone przez 
terapeutów. Ich celem jest przeka-
zanie rodzinom wiedzy na temat 
tego czym jest uzależnienie, na 
czym polega leczenie odwykowe 
i zdrowienie w chorobie alkoholo-
wej, z jakimi problemami borykają 
się rodziny alkoholików, co to jest 
współuzależnienie oraz na czym 
polega zjawisko przemocy w ro-
dzinie.

Do pierwszego kontaktu z te-
rapeutami zapraszamy po wcze-
śniejszej rejestracji telefonicznej 
- tel. 22. 739 10 42.

Poradnia czynna jest we wszyst-
kie dni robocze, poza środą. Pora-
dy diagnostyczne i sesje psychote-
rapii indywidualnej odbywają się 
w poniedziałki, w czwartki w godzi-
nach 8.30-19.30, we wtorki i piątki 
– w godzinach 8.30-15.00.

Aktualnie nie odbywają się mitingii 
AA.

Grupy terapeutyczne będą re-
alizowane od  12.04.2021 r.

aktualna oferta Wojewódzkiego Ośrodka 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

w Pruszkowie 
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zdrowie

 W Polsce występują dwa ro-
dzime gatunki dębu: dąb szypuł-
kowy i bezszypułkowy. Często 
można spotkać także pochodzący 
z Ameryki Północnej dąb czerwo-
ny, który pięknie przebarwia się 
jesienią. Niestety z punktu widze-
nia botanika jest on gatunkiem 
inwazyjnym, bo bardzo silnie się 
rozmnaża i wypiera rodzime ga-
tunki. 
 Przy wiadukcie w Piastowie 
możemy zobaczyć różne gatunki 
dębów. Rośnie także kilka dębów 
czerwonych, posadzonych ku 
pamięci Honorowych Obywateli 
miasta Piastowa. W mieście dąb 
czerwony nie stanowi zagrożenia. 
Nie należy ich tylko sadzić w po-
bliżu rezerwatów czy parków na-
rodowych. 
 Dęby zawsze uważane były za 
drzewa wyjątkowe. Zbierali się 
pod nimi książęta, kapłani, ma-
gowie i druidzi. Uważano je za 
drzewa święte i magiczne. I trud-
no się dziwić. Te potężne drzewa, 
które potrafią dożyć 1500 lat, 
zawsze budziły respekt i podziw. 
Dwa okazałe dęby można zoba-
czyć w naszym mieście przy ulicy 
Dworcowej. 
 Dębowe żołędzie są pokar-
mem dla zwierząt i ludzi. Niegdyś 
w czasach nieurodzaju zmielo-
ne żołędzie dodawano do mąki, 
a  pożywną kawę żołędziową 
podawano rekonwalescentom 
i chorym na anemię. 
 Nie było to pozbawione sensu. 

Jak się okazuje, kawa z żołędzi do-
starcza składników mineralnych, 
w tym magnezu i witamin z grupy 
B. Wpływa także pozytywnie na 
układ pokarmowy. Z powodze-
niem można nią zastąpić trady-
cyjną małą czarną. Kawa taka jest 
dostępna w sklepach zielarskich. 
Można zrobić ją także samemu, 
ale trzeba się przy tym trochę na-
pracować, aby pozbawić żołędzie 
goryczy. 
 Liście dębu to bardzo dobry 
surowiec leczniczy, łatwy do za-
stosowania w domu. Żeby przy-

gotować odwar z liści dębu gotu-
jemy 2 łyżki rozdrobnionych liści 
z 2 szklankami wody, przez ok. 
20 minut. Potem odstawiamy na 
pół godziny i przecedzamy. Taki 
odwar można stosować przy nie-
strawności i biegunce (pół szklan-
ki, dwa lub trzy razy dziennie). 
Możemy nim także płukać usta 
przy aftach i nadżerkach i  prze-
mywać owrzodzenia skórne, 
zmiany alergiczne i trudno gojące 
się rany. 
 Cierpiącym na zgagę może 
pomóc nalewka z liści dębu. By 

ją przygotować zalewamy 1 część 
rozdrobnionych świeżych liści 
dębu 5 częściami wódki i odsta-
wiamy na 7 dni. Potem filtrujemy 
i zażywamy raz dziennie po ma-
łym kieliszeczku. Nalewka taka 
jest pomocna także przy biegun-
ce. 
 Wysuszone liście dębu, 
sproszkowane w młynku do kawy 
i przechowywane w zamkniętym 
szklanym pojemniku, przydadzą 
się jako przeciwzapalna zasypka 
na skórę przy wypryskach, owrzo-
dzeniach i sączących się ranach. 
 Jeśli po ugotowaniu dodamy 
do odwaru z liści dębu mały kie-
liszek alkoholu i ostawiamy na 30 
minut, otrzymamy płukankę do 
włosów. Stosowana przez dłuż-
szy czas nada ciemnym włosom 
ładny odcień. Pomoże także przy 
nadmiernym przetłuszczaniu się 
włosów. 
 W celach leczniczych stosuje 
się także korę dębową. Ale liście 
są zdecydowanie bardziej do-
stępne i bezpieczniejsze do sa-
modzielnego stosowania. Korę 
można pozyskiwać tylko z  mło-
dych pni i gałęzi wycinanych pod-

czas przerzedzania lasów. Chyba, 
że ktoś ma własne dęby i przyci-
na im młode gałązki. Trzeba jed-
nak pamiętać, że wyciągi z  kory 
zawierają dużo więcej substancji 
czynnych i stosowanie ich we-
wnętrznie wymaga solidnej wie-
dzy. Z  uwagi na dużą zawartość 
garbników mogą one bowiem 
uniemożliwić przyswajanie ma-
gnezu, wapnia, cynku i selenu 
w  organizmie, a także unieczyn-
nić witaminę B. 
 Czasem na dębowych liściach 
można zobaczyć małe „kulki”. To 
galasy dębowe zwane „dębian-
kami”. Powstają przez nakłucie 
liścia przez owady z rodzaju gala-
sówkowatych. W miejscu uszko-
dzenia liścia składają one jaja, 
wokół których tworzy się narośl. 
W naszym klimacie zimą z tego 
schronienia uwalnia się dorosły 
owad. Niegdyś używano galasów 
do produkcji atramentu. Galasy, 
które uwolniły już swojego miesz-
kańca, są dobrym surowcem do 
wyrobu naturalnych konserwan-
tów do domowych kosmetyków. 
Można z nich zrobić także napar 
do płukania jamy ustnej przy 
aftach i stanach zapalnych dzią-
seł. 
 W najstarszej greckiej wyrocz-
ni w Dodonie w świętym gaju 
Zeusa kapłani przepowiadali 
przyszłość z szumu dębowych 
liści. Wybierzcie się latem lub je-
sienią na spacer pod piastowskie 
dęby przy wiadukcie. Pomimo 
jeżdżących górą samochodów, 
może uda się usłyszeć szum ich 
liści i wywróżyć sobie przyszłość...

Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka

Wiadukt w Piastowie ma 27 lat. Trudno sobie dziś wyobrazić, że kiedyś go nie było. 
Były to czasy, w których przejechanie samochodem „za tory” było prawdziwym 
wyzwaniem, zwłaszcza w szczycie kursowania pociągów.  Teraz przy wiadukcie 
mamy skwerek. Dopiero niedawno zauważyłam, że posadzono tam kilka dębów. 

Piastów okiem zielarki
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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

Poszukujemy osób na stanowiska: Elektryk, Konserwa-
tor Budynku, Operator Kotłowni. Praca w Duchnicach.
Tel. 511 899 867.

PRACA

reklama

Wynajmę lokal użytkowy 56 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

Wynajmę lokal użytkowy 15,80 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

Wynajmę lokal mieszkalny 13,91 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

NIERUCHOMOŚCI

reklama

sprzedam 
mieszkanie

60.2m2, po remoncie 
(okna, łazienka, WC, gładzie). 

W pełni wyposażone.  
tel.  kontaktowy: 535 002 865

w Piastowie

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

Szanowni Mieszkańcy Piastowa.
Życzymy zdrowych

Świąt Wielkanocnych
Przemysław Worek Z-ca Burmistrza Miasta Piastowa

Klub Radnych „Samorządowy Piastów”
Zarząd Stowarzyszenia „Samorządowy Piastów”

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

ORAZ wiosennego nastroju, 

Jerzy Derlatka oraz pracownicy 
miejskiego ośrodka sportu i rekreacji

ŻYCZY

Pełnych radości, pokoju 
Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności 
i sukcesów 

życzy Państwu 
Zarząd Piastowskiego Towarzystwa 

Tenisowego i Bocce
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? przyroda

11www.czaspiastowa.pl

Barbara Lipieta

 Jeśli mamy dużo roślin, może-
my to robić etapami. Zacznijmy 
od przeglądu roślin pod kątem 
szkodników. Okres, gdy pracu-
je centralne ogrzewanie sprzyja 
rozwojowi chorób. W razie ko-
nieczności wykonujemy odpo-
wiedni oprysk. Usuwamy chore, 
przesuszone, uszkodzone kawał-
ki, które mogą przyczynić się do 
zainfekowania rośliny. Na koniec 
kwalifikujemy rośliny do przesa-
dzenia. Często zastanawiamy się, 
kiedy należy roślinę przesadzić, 
i czy w ogóle jest taka potrzeba. 
Dbamy o nie, dostarczamy im 
niezbędnych składników z wodą 
i odżywkami, to może przesa-
dzanie nie jest konieczne? Otóż 
w doniczce mają określoną ilość 
miejsca i podłoża, które po pew-
nym czasie staje się bezwarto-
ściowe. Rośliny cały czas rosną 
i powiększają swoją masę korze-
niową. Gleba stopniowo ulega 
zbiciu i jest w niej coraz mniej po-
wietrza. Skład chemiczny wody 
i odkładanie niektórych skład-
ników używanych do zasilania, 
zmienia jej odczyn. Gleba staje 
się zasolona. Utrudnia to pobie-
ranie substancji, dzięki którym 
roślina może rosnąć.
 Przesadzenie rośliny do no-

wego pojemnika ze świeżym, za-
sobnym podłożem jest obowiąz-
kowe. W niedalekiej przyszłości 
odwdzięczy się pięknym rozwo-
jem. Na co powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę, zanim podej-
miemy decyzję o przesadzaniu? 
Wykluczamy rośliny, które są 
w fazie kwitnienia i owocowania 
(cytrusy). Wszystkie te, których 
bryła korzeniowa jest mocno po-
plątana i poprzerastana, a części 
korzeni wysuwają się z otworów 
na dnie doniczki, jak najbardziej 
musimy przesadzić. Innym sy-
gnałem może być to, że roślina 
wytworzyła wiele odrostów i nie 
mieści się w pojemniku. Do tego 
pojemnik stał się mało stabilny 
i  często się wywraca. Bywa, że 
po podlaniu cała woda przecieka 
szybko na spodek. To oznacza, 
że bryła korzeniowa wypełnia 
całą objętość doniczki i oczekuje 
na wymianę. Koniecznie musimy 
wymienić ziemię w donicy, w któ-
rej podłoże jest zbite, a na wierz-
chu tworzy się wapienny osad. 
Jest to alarm, że nasza woda jest 
zbyt twardą do podlewania ro-
ślin. Często po okresie zimowym 
obserwujemy wykrystalizowa-
ny nawóz na brzegach doniczki, 
uczy nas to, że zbyt hojnie nawo-

ziliśmy doniczkę, a ziemia jest już 
zakwaszona. Bardzo niepokoją-
cym sygnałem jest, gdy roślina 
traci soczysty kolor, nie wypusz-
cza nowych przyrostów, a nawet 
opadają jej liście. To również 
może być prośba o  wymianę 
podłoża, ponieważ nie radzi so-
bie ona z pobieraniem składni-
ków niezbędnych do życia. Jeśli 
nie zareagujemy odpowiednio 
szybko, możemy stracić roślinę.
 Istnieje taka zasada, że rośliny 
młode o dużej sile wzrostu prze-
sadzamy co roku, starsze co dwa, 
trzy lata. Roślinom mocno rozro-
śniętym w dużych doniczkach 
wystarczy wymiana wierzchniej 
części podłoża. Aby przesadza-
nie poszło nam bez przeszkód, 
musimy wcześniej przygotować 
niezbędne rzeczy. Będzie nam 
potrzebne dobre podłoże, czyste 
doniczki (warto wykorzystać te,  
które zalegają w naszych składzi-
kach i nadać im nowe życie), coś 
do drenażu (drenaż jest niezbęd-
ny, pomaga odprowadzić nad-
miar wody, a korzeniom ułatwia 
dostęp powietrza).
 Przed przesadzaniem rośliny 
obficie nawadniamy. Korzenie 
mające wystarczającą wilgoć nie 
będą tak bardzo zszokowane po 

przełożeniu do nowego pojem-
nika. Mając przygotowaną nową 
doniczkę z zabezpieczonym dre-
nażem, przysypanym niewielką 
ilością ziemi, przystępujemy do 
wyjęcia rośliny ze starej doniczki. 
Przewracamy ją do góry dnem 
i podtrzymując ją od spodu jedną 
ręką wysuwamy z doniczki. Gdy-
by stawiała opór, możemy lekko 
opukać o brzeg stołu. Następnie 
usuwamy starą ziemię spomię-
dzy korzeni, zarazem je rozplątu-
jąc. Wszystkie uszkodzone, zbrą-
zowiałe, wyglądające niedobrze, 
obcinamy. Tak oczyszczoną ro-
ślinkę wkładamy do przygotowa-
nej doniczki i uzupełniamy wokół 
nową ziemią. Zwracamy uwagę, 
aby szyjka rośliny znajdowała 
się o około 1 centymetra poniżej 
brzegu doniczki. Zachowanie tej 
wysokości ma duże znaczenie 
przy podlewaniu. Na koniec zo-
staje tylko lekko ucisnąć i spraw-
dzić, czy wszystkie przestrzenie 
w doniczce zostały dokładnie wy-
pełnione. Zraszamy z góry i od-
stawiamy na miejsce. Świeżo po-
sadzone rośliny chronimy przed 
silnym słońcem i przewiewnym 
miejscem. Zajmujemy się nią 
z dużą troską przez najbliższych 

kilka dni. Zwilżamy w razie po-
trzeby. Nawożenie rozpoczyna-
my po upływie dwóch-czterech 
tygodni od przesądzenia.
 Rośliny, tak jak ludzie, po-
siadają swój zegar biologiczny 
i  swoje wymagania. Właśnie te-
raz oczekują od nas wsparcia. 
Odrobina uwagi i kilka sztuczek 
spowodują, że będziemy z wielką 
przyjemnością zerkać w stronę 
naszej zielonej kolekcji. Rośliny 
nawilżą nasze powietrze i spra-
wią, że dom będzie bardziej przy-
tulny. A to bardzo cenna zaleta 
w obecnej chwili, gdyż spędzamy 
w nim coraz więcej czasu.

W marcu mamy idealny moment na zajęcie się domowymi roślinami, które podczas 
zimy wystawione były na czas wielkiej próby. Mniejsza ilość światła, przesuszone 
powietrze, wysuszona ziemia od rozgrzanego parapetu - to nie najlepiej wpływa na 
dobry stan naszych kwiatów. Teraz poświęćmy roślinom odrobinę uwagi i poddajmy 
je podstawowym zabiegom pielęgnacyjnym, które przywrócą im blask i wigor. 
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