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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI
Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Jadłodzielnia Piastów

Obiekt zlokalizowano na terenie targowiska miejskiego w sąsiedztwie siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Lwowskiej 8. Wybrana lokalizacja zapewnia równy i nieogra-

niczony dostęp dla mieszkańców
miasta chcących brać na co dzień
czynny udział w tym przedsięwzięciu.
Jadłodzielnia Piastów powstała z inicjatywy Pani Izabeli Idzi-

fot. FB Foodsharing Piastów

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Z początkiem maja Piastów znalazł się w gronie miast, w których funkcjonują Jadłodzielnie. W dniu 5 maja
o godzinie 14:00 nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszej takiej placówki w naszym mieście.

kowskiej (Foodsharing Piastów,
Graty z Chaty Piastów) oraz Radnego Roberta Madeja (Stowarzyszenie Nasz Piastów). Dzięki
ścisłej współpracy z Burmistrzem
Miasta Piastowa, Panem Grzegoreklama

rzem Szuplewskim oraz Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Piastów dołączył do grona miast,
w którym dostrzega się problem
marnowania żywności.
Idea Jadłodzielni polega na
oddawaniu jedzenia, które trafiłoby do kosza, a które nadaje się
jeszcze do spożycia, w myśl hasła:
„Dziel się i częstuj. Nie marnuj.”
Przedsięwzięcie skierowane jest
do wszystkich mieszkańców Piastowa bez względu na status społeczny czy materialny.
Jadłodzielnia jest otwarta 7 dni
w tygodniu w godzinach od 8:00
do 20:00 z wyjątkiem dni targowych – otwarcie od godziny 13:00.
Obiektem opiekuje się grupa
wolontariuszy i ratowników żywności zrzeszona w grupie Foodsharing Piastów. Organizatorzy
zapraszają chętne osoby, które
chciałyby się w łączyć w tę inicjatywę do kontaktu poprzez profil na
facebook’u: Foodsharing Piastów.
UM Piastów

w numerze
Wracamy na start
Po wielu miesiącach wyczekiwania w końcu możemy powiedzieć, że sezon 2021 ruszył pełną
parą. Pojawiły się już pierwsze
potwierdzone terminy zawodów
biegowych triathlonowych oraz
biegów ultra.
Czytaj - str. 6

Dramatyczny maj 1981 r.
40 lat temu strzelano do papieża. Walka o jego życie skupiała
uwagę świata. W tym czasie odchodził wielki Prymas Tysiąclecia.
Czytaj - dodatek historyczny

Piastów okiem zielarki
Dawnej w ogrodach w naszym
mieście często rosły drzewa
i krzewy owocowe. Jednym z najwcześniej zakwitających wiosną
krzewów jest śliwa tarnina.
Czytaj - str. 8

Chwasty inaczej
Rosną prawie wszędzie, często
są roślinami leczniczymi, popularnie nazywamy je chwastami.
Są z nami od tysięcy lat. Przodkowie zapoznawali się z nimi
i umiejętnie wykorzystywali ich
zalety.
Czytaj - str. 11
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List do mieszkańców
Narodowy Spis Powszechny 2021

fot. GUS

Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia do 30 września
2021 r. na terenie całej Polski
realizowany jest Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w *naszej gminie / naszym
mieście.
Mając świadomość powagi
obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której
na pierwszym miejscu jest troska
o zdrowie, dołożono wszelkich
starań aby zapewnić Państwu
bezpieczeństwo. Dlatego też
przyjęte obecnie metody udziału
w spisie wykluczają konieczność

kontaktu osobistego z osobami
z zewnątrz.
Podstawową i obowiązkową
metodą spisową jest samospis
internetowy poprzez aplikację
dostępną na stronie https://spis.
gov.pl/. W ten sposób możemy
wypełnić obowiązek spisowy
w domu w dogodnym dla siebie
terminie. Do elektronicznego
formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając
numer PESEL wraz z nazwiskiem
rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić
się do Urzędu Miejskiego ul. 11

Listopada 2, gdzie będzie czekać
specjalnie przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony
pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną opcją
jest spis przez telefon. Wystarczy
zadzwonić na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99. Infolinia
działa od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 18:00.
Od dnia 1 maja rachmistrzowie włączyli się do prac spisowych
i w pierwszej kolejności, ze względu na sytuację epidemiczną, będą
się kontaktować z niespisanymi
osobami telefonicznie.
Narzędzia oraz procedury
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną
gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie
dane zebrane od respondentów
są objęte tajemnicą statystyczną będą należycie i starannie zabezpieczone.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy
kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym (tel. 22 770 5205,
email: sekretarz@piastow.pl).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.
pl/.
Przypominając o wspólnej
odpowiedzialności za nasze miasto, apeluję o udział w spisie powszechnym 2021.
Gminny Komisarz Spisowy
Grzegorz Szuplewski

Jak wziąć udział w Spisie?
Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową
Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać
z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!
Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP
2021) możemy się wywiązać już
od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 –
podstawowa i OBOWIĄZKOWA
metoda spisu. Nie warto z tym
zwlekać!
Do aplikacji zalogujemy się
korzystając z Krajowego Węzła
Identyfikacji Elektronicznej lub
podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL
przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty
e-mail.
Nie masz komputera? Pomo-

gą urzędnicy
Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem,
mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu
Gminy lub Miasta i zgłosić chęć
udziału w NSP 2021. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer
z dostępem do sieci internetowej.
W razie pytań lub problemów
wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.
Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność
punktu spisowego i umówić się
w Urzędzie na konkretną godzinę.

Można również spisać się
przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.
Rachmistrz ostatnią deską ratunku
Jeśli z ważnych powodów nie
spisaliśmy się przez Internet –
w domu lub w Urzędzie Gminy/
Miasta – musimy spodziewać się
telefonu od rachmistrza lub jego
wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje
się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy
się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto
spisać się samemu przez Internet
w dogodnym dla nas terminie.
Więcej informacji:
https://spis.gov.pl/
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ogłoszenie zamówione

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!
Osoby, które nie wypełniły
jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP
2021), powinny spodziewać się
telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić
na kilka sposobów.
W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały
tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis
przez telefon za pośrednictwem
infolinii dostępnej pod numerem
22 279 99 99. Od 13 maja akcję
spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni
kontaktować z osobami, które
jeszcze nie wypełniły formularza
spisowego.
Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie.
Nie będą oni odwiedzać mieszkań
i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy.
Od czego rozpocznie się rozmowa?
Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy,
zobaczy na ekranie swojego te-

lefonu numer 22 828 88 88. Jest
to gwarancja dla respondenta, że
dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca
się pod niego.
Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz
podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora
służbowego.
Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz
ma obowiązek poinformować
o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to
zrobić:
- na stronie internetowej
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,
- poprzez infolinię spisową 22
279 99 99.
Dodatkowo każdy z nas może
zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr
PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można
uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

O co będzie pytać rachmistrz?
W czasie spisu rachmistrz
będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich
treść jest dostępna na stronie
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie
może on wychodzić poza ten
zakres i pytać np. o majątek,
oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób
spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy.
Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych
dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia
się ona w częściach formularza
dotyczących niepełnosprawności,
wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.
Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania
z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości
odmówić udziału w spisie, dlatego namawiamy do spisania się z
własnej inicjatywy przez Internet
lub infolinię spisową (22 279 99

99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza można się
wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny,
możliwie szybki termin rozmowy.
Co zrobić, gdy dzwonił
oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres
spisu i nabierzemy podejrzeń, że
dzwoniąca do nas osoba może
podszywać się pod rachmistrza,
należy się rozłączyć i powiadomić
o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się
z Gminnym Biurem Spisowym.
Można też zawiadomić policję –
na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego
do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas
rachmistrz okazał się oszustem.
Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że
mamy do czynienia z oszustem,
warto pamiętać, że równolegle
ze spisem prowadzone są inne
cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się

więc dziwić, jeśli po wypełnieniu
obowiązku spisowego NSP 2021
zadzwoni do nas ankieter urzędu
statystycznego z prośbą o udział
w jakimś badaniu. Warto wesprzeć działania statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych służą przecież
całemu społeczeństwu.
Podobnie jak w NSP 2021,
w przypadku badań ankietowych
też mamy prawo zweryfikować
tożsamość dzwoniącej do nas
osoby. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub
e-mailowo z Urzędem Statystycznym w Warszawie.
Mieszkańcy
województwa
mazowieckiego znajdą wszystkie
niezbędne informacje o terminach i zakresie poszczególnych
badań na stronie internetowej:
https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/
Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do
odwołania są realizowane przez
pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.
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wywiad
Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Czy wiadomo
już kiedy mieszkańcy Piastowa
będą mogli zaszczepić się w nowym punkcie szczepień?
Grzegorz Szuplewski: Tak,
nastąpi to jeszcze w maju. Zakończyliśmy już procedurę uzyskania
wszelkich niezbędnych zezwoleń
i wyposażenia placówki. Punkt
szczepień powszechnych zorganizowany jest w nowym obiekcie
– filii przychodni SPZOZ Piastun
przy ul. Skorupki 16A. Uruchomienie punktu szczepień jest pierwszym działaniem organizacyjnym
w ramach zagospodarowania tego
nowoczesnego, w pełni funkcjonalnego budynku na potrzeby nowoczesnej placówki ochrony zdrowia
– zgodnie z dewizą Piastuna „chronimy zdrowie”. W związku z rozpoczęciem działalności w nowej

lokalizacji chciałbym zwrócić się
do mieszkańców naszego miasta o
skorzystanie z możliwości zaszczepienia się tu, na miejscu, w ustalonym, dogodnym dla każdego
terminie. Nowy punkt szczepień
otwiera w tym zakresie dodatkowe możliwości znacznie wspierając
akcję szczepień prowadzoną już od
kilku miesięcy w przychodni SPZOZ
Piastun przy ul. Reja. Bardzo zachęcam wszystkich, którzy jeszcze
tego nie uczynili do zapisania się
na szczepienie. Chodzi przecież nie
tylko o zabezpieczenie się przed
skutkami tak bardzo groźnej dla
każdego choroby, jaką jest Covid-19, ale też o ograniczenie jej
rozprzestrzeniania się. To też wyraz naszej społecznej solidarności.
C.P.: W miarę postępu realizacji programu szczepień w skali
całego kraju pandemia koronawirusa słabnie – tak wynika choćby
z codziennych raportów o spadku liczby zachorowań. Stopniowo
znoszone są kolejne obostrzenia.
Czy także w naszym mieście takie
działania wkrótce nastąpią? dbałości o estetykę i czystość przestrzeni
publicznej.
G.S.: Cały czas staramy się elastycznie reagować na zmiany, czasami nawet wyprzedzając oficjalne
zalecenia. Tak więc już od poniedziałku 31 maja przywracamy nor-

malną pracę Urzędu Miejskiego,
oczywiście z zachowaniem niezbędnych zaleceń i przepisów sanitarnych, Pozostawimy przy okazji
pewne udogodnienia wprowadzone w ostatnim czasie – jak np. możliwość zostawiania korespondencji
w specjalnych skrzynkach zlokalizowanych na zewnątrz budynków
UM. Wznowią też wkrótce swoją
działalność w pełnym zakresie takie instytucje jak Miejski Ośrodek
Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Działa już w zwykłej formule Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wydarzeniem, które w sposób
niejako oficjalny podkreśli tę akcję
otwarcia w skali całego miasta
będzie piknik rekreacyjny nazwany symbolicznie „Znowu razem!”,
który odbędzie się w ostatnią niedzielę maja w godz. 15.00-20.00.
Zapraszamy serdecznie do udziału. W programie pikniku, który
zorganizowany będzie na terenie
stadionu miejskiego (MOSiR) i nowym parkingu przy UM przewidziane są m.in. gry i zabawy dla dzieci
z okazji nadchodzącego ich święta,
prezentacje oferty stowarzyszeń
i organizacji działających w Piastowie, promocja zdrowia i aktywności
fizycznej - co nabiera szczególnego
znaczenia w tym czasie. Chcemy
też zaprezentować założenia kompleksowego programu działania

na rzecz poprawy stanu środowiska w naszym mieście, nazwanego
„Lepszy klimat dla Piastowa” oraz
przekazać informacje zainteresowanym na temat możliwości skorzystania z programów rządowych
„Mój prąd” i „Czyste powietrze”.
C.P.: W Program, o którym Pan
wspomniał ma na celu…
G.S.: …wskazanie i podjęcie
kompleksowych działań dla poprawy stanu środowiska, w szczególności zaś ograniczenia zużycia
energii i promocji wykorzystania jej
odnawialnych źródeł. W programie
ujęte są zarówno działania już podjęte, kontynuowane i planowane.
A więc znajduje się w nim zarówno
nasz miejski program „Stop smog”
dopłaty do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła współodpowiedzialnych za niską emisję będącą
głównym czynnikiem powodującym smog; miejski system monitoringu powietrza i upowszechnianie
dostępu do informacji zebranych
poprzez system; rozwój klastra
energetycznego powołanego trzy
lata temu; ale także planowany
rozwój sieci ciepłowniczej w oparciu o własne źródło geotermalne,
o którego uruchomienie usilnie od
dłuższego czasu zabiegamy; dalsza termomodernizacja obiektów
użytku publicznego; promocja budownictwa wysoce energooszczęd-

nego i pasywnego; przygotowanie
planu adaptacji miasta do zmian
klimatu; rozwój zielono-niebieskiej
infrastruktury i zagospodarowanie
wód opadowych; rozwój elektromobilności i rozwój instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii.
Mamy opracowane dokumenty
strategiczne dot. działania w wielu z
wymienionych obszarów, jesteśmy
także sygnatariuszami „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu
i energii”, co nakłada na nas obowiązek aktywnych działań na rzecz
poprawy środowiska. Mamy też
podpisane we wrześniu 2020 r. porozumienie o współpracy z innowacyjnymi firmami Saulle Technologies
i Columbus, działającymi na rzecz
rozwoju unikalnej w skali światowej
technologii perowskitowej w zastosowaniach fotowoltaicznych. 21
maja we Wrocławiu uruchomiona
została pierwsza w świecie fabryka
perowskitów. Tego samego dnia
podpisana została „Karta Zielonej
Transformacji” – dokument wyznaczający perspektywę współpracy
wielu środowisk na rzecz rozwoju
sprawiedliwej transformacji energetycznej. Nasze miasto znalazło się
w gronie pierwszych sygnatariuszy
tego historycznego dokumentu.
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MARZYSZ O ZRZUCENIU ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW ?
Chcesz schudnąć w sposób naturalny, zdrowy i bezpieczny?
Korzyści programu zdrowia:
•
wysoka skuteczność
•
brak efektu jo-jo
•
poznanie zdrowych nawyków żywieniowych
•
stała opieka dietetyka klinicznego w cenie
•
pomagająca społeczność i grupy wsparcia na fb
•
dostęp do przepisów i ciekawostek dietetycznych
•

aplikacja mobilna

ZAPRASZAMY!
Dla czytelników
Czasu Piastowa
upominek do
pierwszego etapu
programu

605 653 981

suplements4you@mailplus.pl
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Piastovia młodzieżą stoi

ogłoszenie zamówione

2021/2022

Przez trudności spowodowane pandemią Covid-19 oraz ograniczenie finansowania sportu
przez Urząd Miasta w Piastowie, zarząd PKS Piastovia został zmuszony do wycofania
drużyny seniorek z rozgrywek I ligi piłki nożnej kobiet. Władze klubu postanowiły jednak
dalej kontynuować prace z młodzieżowymi drużynami dziewcząt.
Wiodącą grupą są tzw. Orliczki,
czyli dziewczynki urodzone w 2010
roku i młodsze. Od stycznia br. rozpoczęły treningi pod okiem trenera
Adriana Gustowskiego, najpierw w
hali sportowej LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie, a następnie
na obiekcie MOSiR Piastów. W rozgrywanych turniejach halowych
oraz spotkaniach sparingowych,
dziewczynki uzyskiwały bardzo
dobre wyniki pokonując m.in.
Ząbkovię, KS Raszyn czy KS Ursus.
Pomimo znacznie zmniejszonej dotacji z funduszu Urzędu Miasta na
szkolenie młodzieży, Piastovia się
nie poddała. Pomoc klubowi zaoferował Pan Lech Sznajder, prezes
firmy ZAP Sznajder Batterien S.A.
Dla młodych adeptek futbolu za-

MIEJSKI OŚRODEK
KULTURY
W PIASTOWIE
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

PLASTYCZNE
ECO-ART
RĘKODZIEŁO
NAUKA GRY NA PIANINIE I GITARZE
ZAJĘCIA PRZEDPRZEDSZKOLNE
ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH

ZAJĘCIA SZACHOWE DLA CAŁEJ
RODZINY
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

fot. Piastovia

JOGA,PILATES, GIMNASTYKA
CERAMIKA
I WIELE INNYCH

fot. Piastovia

kupiono profesjonalne stroje oraz
sprzęt sportowy. W porozumieniu
z rodzicami włodarze klubu planują
zorganizowanie w miesiącach letnich obozu sportowego w ośrodku
w Lidzbarku Welskim. Bezpośrednio po wakacjach Orliczki rozpoczną
zmagania w rozgrywkach ligowych
prowadzonych przez Mazowiecki
Związek Piłki Nożnej, co oznacza, iż
futbol kobiecy powróci na piastowski stadion.
Aktualnie
prowadzony
jest
nabór dziewczynek chętnych do
uprawiania piłki nożnej urodzonych
w 2010 roku i młodszych. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 513 640 233
lub mailowo:
piastovia.piastow@gmail.com.
Włodzimierz Golfert

reklama

Korty PTTiB już czynne
Zapraszamy
wszystkich chętnych!
Zapisy dzieci do nauki gry
i zakup abonamentów - tel. 501 135 724
Rezerwacja kortów - tel. 515 159 509
po godz.16 - tel. 22 723 75 44

ZAPISY W SEKRETARIACIE MOK
UL. WARSZAWSKA 24
LUB POD NR TEL. 504 049 789

WWW.MOKPIASTOW.PL / MOKPIASTOW@WP.PL

CO NAM W DUSZY GRA
01.06.2021R. 17:00
106 MIN.14/18 ZŁ.
DRUGA POŁOWA
04-06.06.2021R. GODZ. 19:00
95 MIN. 14/18 ZŁ.
NA RAUSZU
11-13.06.2021R.19:00
115 MIN 14/18 ZŁ.
SKĄD SIĘ BIORĄ SNY
28-30.05.2021R.17:00
106 MIN. 14/18 ZŁ.
MINARI
18-20.06.2021R. 19:00
115 MIN. 14/18 ZŁ.
CRUELLA
25-27.06.2021R.17:00
134 MIN. 14/18 ZŁ.

KINO BAŚŃ
UL. WARSZAWSKA 24
501-750-673
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Wracamy na start
Zaczęło się! Po wielu miesiącach wyczekiwania i dynamicznie zmieniających
się obostrzeń w końcu możemy powiedzieć, że sezon 2021 ruszył pełną parą.
Dla entuzjastów sportowej adrenaliny pojawiły się już pierwsze potwierdzone
terminy zawodów biegowych triathlonowych oraz biegów ultra.
łączyć do sportowej rywalizacji. Według najnowszych
i potwierdzonych informacji,
w najbliższym czasie w naszej okolicy, a dokładnie
w Pruszkowie, zostanie aktywowana inicjatywa o nazwie
„Parkrun”. Jestem wielkim
fanem sobotnich spotkań
i jeżeli tylko miałem czas, zawsze z przyjemnością brałem
w tym biegu udział.
Parkrun co do zasady odbywa się zawsze o ustalonej
porze tj. w sobotę o godzinie 9:00 w Parku Potulickich
w Pruszkowie. Trasa prze-

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Dla zawodników jak i organizatorów pierwsze starty
to duże wyzwanie logistyczne. Jako uczestnik dwóch
tegorocznych imprez – w Żyrardowie i w Płocku mogę
jednak śmiało powiedzieć,
że dobra współpraca władz
miejskich z firmami, które są
odpowiednio przygotowane,
aby zapewnić bezpieczne
współzawodnictwo, wypada
do tej pory na piątkę.
Myślę, że imprez sportowych z potwierdzonymi terminami będzie coraz więcej.
Dlatego czerwiec to świetny
moment, aby zastanowić się
gdzie warto się zapisać i do-

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

biega wzdłuż stawów oraz
parku. Jedna pętla wynosi 2,5
km. Aby ukończyć rywalizację
należy pokonać dwie pętle
wyznaczone na stałe. Dodatkowym ułatwieniem jest tablica umieszczona w miejscu
gdzie rozpoczyna się pętla.
Najbliższy start obędzie się
12 czerwca. Warto wcześniej
zarejestrować się na stronie
www.parkrun.pl
ponieważ
czas w jakim pokonamy trasy
będzie wtedy uwzględniany
w statystykach. Dzięki temu
po kolejnych występach będzie można zweryfikować
swoje postępy. Zawodnicy
biorący udział w biegu często
występują również jako wo-

lontariusze wspomagający
innych biegaczy np. oznaczając trasę lub wydając tokeny
dzięki którym można dokładnie określić czas konkretnych
zawodników.
Z niecierpliwością czekamy również na decyzję i mocno trzymamy kciuki za cykl
biegów historycznych, w którym zawsze z przyjemnością startowałem. Być może
w najbliższym czasie również
na ulice naszego miasta powróci sportowa rywalizacja.
Jestem optymistą i wierzę,
że najgorsze mamy już za
sobą. Być może dlatego że do
pierwszego startu w zawodach ultra pozostało już tylko
kilka godzin (a dokładnie 4 :)).
O godzinie 7:15 wyruszę razem z koleżankami z team-u
na trasę Rzeźniczka czyli tzw.
Małego Rzeźnika. Czeka nas
sportowa rywalizacja w tradycyjnej formie, co bardzo
cieszy i napawa optymizmem
przed jutrzejszym, a właściwie dzisiejszym startem.
Wszystkim aktywnie spędzającym czas, sportowcom
amatorom zależy przede
wszystkim na powrocie do
normalności. Jestem przekonany, że rok 2021 dostarczy
nam wszystkim sportowych
emocji, których tak bardzo
nam brakowało.
Bartosz Nowicki
Prezes Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów,
Triathlonista Amator
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40 lat temu strzelano do papieża. Walka o jego życie
skupiała uwagę świata. W tym czasie odchodził wielki
Prymas Tysiąclecia
Dramatyczny maj 1981 roku
Jest środa, 13 maja 1981 roku, godz. 17:19.
Ojciec Święty Jan Paweł II w odkrytym samochodzie
przejeżdża między sektorami wydzielonymi dla
pielgrzymów przybyłych na Plac Św. Piotra w Watykanie, by uczestniczyć w tradycyjnej audiencji. O tej
porze turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca strzela do papieża. Dwie kule ranią ciężko Jana Pawła II.
Jego życie jest bardzo poważnie zagrożone. Świat
zamarł. Od tej pory o życiu papieża decydują sekundy. Został przewieziony błyskawicznie do kli-

niki Gemelli, gdzie natychmiast przeprowadzono kilkugodzinną
operację. Rzymski szpital od tej pory skupiał na sobie uwagę całego świata. Warto przytoczyć w tym miejscu relację Krzysztofa
Mroziewicza, który 13 maja 1981 roku był redaktorem dyżurnym
Polskiej Agencji Prasowej. Oto jego wspomnienie opublikowane
w książce „Strzały do Papieża. Zamach na Jana Pawła II w depeszach Polskiej Agencji Prasowej z 13 maja 1981 r.” wydanej
przez PAP w 2006 roku: Trzynastego maja papież miał być zabity, miał umrzeć, miał zginąć – nie wiadomo, którego czasownika dziś użyć. Prawdopodobnie wszystkich trzech naraz. Feralny
trzynasty, ćwierć wieku temu, zaczął się w Polskiej Agencji Prasowej po południu na dyżurze trwającym od godziny 16.00 do
22.00. W gabinecie naczelnego redaktora redakcji zagranicznej,
Michała Czarneckiego odbyła się zwyczajna narada, na której dowiedzieliśmy się, co było od rana i co może nastąpić do północy.
Tego zdarzenia jednak nikt nie przewidywał, przeto rozeszliśmy
się do swoich maszyn do pisania (komputerów jeszcze nie było).
Kilkanaście minut później Czarnecki podszedł do teleksu AFP.
Sekretarz redakcji Zuzanna Michniewicz opowiedziała, że miał
on nadzwyczajne zdolności wyczuwania alarmujących sytuacji.
Zawsze wtedy, kiedy podchodził do teleksu, zaczynała tam być
drukowana wiadomość stawiająca wszystkich na baczność. Tak
miało być i tym razem. W momencie kiedy wziął do ręki wydruk,
rozległy się dzwonki teleksowe (sygnalizujące korespondencję bardzo ważną) i zaczęły pojawiać się litery depeszy z Placu
Świętego Piotra: Zamach na papieża. Czarnecki dał mi depeszę,
a sam poszedł do swojego gabinetu, gdzie stał telefon rządowy.
Zapewne zatelefonował do prezesa PAP Janusza Roszkowskiego,
który w takich przypadkach był pierwszym informatorem władz.
Do mnie należało zredagowanie pierwszego sygnału. Napisałem:
Strzały do papieża. 13,5 rzym. pap, jak podaje agencja france presse
oraz reporter włoskiej agencja ansa do jana pawła 2 (rz) oddano
dwa strzały. papież został raniony. (f,r)
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Polska zamarła
Biskupi w Ojczyźnie Jana Pawła II wezwali
do modlitwy w intencji ciężko rannego w zamachu
papieża. O godz. 20.00 z katedry wawelskiej odezwał się Dzwon Zygmunta. W całym kraju rozpoczęły się nocne czuwania i modlitwy, którymi objęto także śmiertelnie chorego kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Wieść o chorobie
Prymasa Tysiąclecia podano nazajutrz po zamachu na Jana Pawła II. W całym kraju rozpoczęły się
modlitwy i nocne czuwania w intencji Jana Pawła
II. Mijały kolejne dni, Polacy trwali na modlitwie,
a cały świat oczekiwał na wieści z rzymskiej kliniki
Gemelli. I nadeszły. 23 maja lekarze wydali tak bardzo oczekiwany komunikat, w którym potwierdzili,
ze bezpośrednie zagrożenie dla życia Jana Pawła II
minęło. Po kolejnych dwudziestu dniach Jan Paweł
II powrócił do Watykanu. W pierwszym publicznym
przemówieniu po zamachu papież przebaczył Ali
Ağcy.
Budynek Polskiej Agencji PrasoweJ

Czy kiedyś poznamy prawdę?

Watykan Plac św. Piotra 13 maja 1981. Cierpiący Ojciec Święty w drodze do
ambulansu.

Turecki zamachowiec został zatrzymany natychmiast
po oddaniu strzałów do papieża na Placu Św. Piotra, osądzony
i w lipcu 1981 roku skazany przez włoski sąd na dożywocie. Ułaskawiony po 19 latach, trafił do tureckiego więzienia za inne przestępstwa. Od jedenastu lat przebywa na wolności. Wielokrotnie
szokował swoimi wypowiedziami na temat inspiracji i organizacji
zamachu. Bardzo często są one ze sobą sprzeczne i mało wiarygodne. Ale być może już tylko on zna całą prawdę Może kiedyś
ją ujawni? Sprawa zamachu na Jana Pawła II na Placu św. Piotra
była przedmiotem dochodzenia podejmowanego w rożnych krajach. Polski Instytut Pamięci Narodowej także wszczął śledztwo
w sprawie zamachu na Jana Pawła II. Działanie IPN w tym zakresie koncentruje się bardziej na zbadaniu udziału służb różnych
krajów w inspirowaniu i przeprowadzeniu akcji wymierzonej
w papieża Polaka. wskazując na bezpośrednie zaangażowanie
w przygotowanie zamachu służb bułgarskich. Istotnym wątkiem pozostaje oczywiście udział przedstawicieli ówczesnych
państw bloku komunistycznego (IPN wskazuje na bezpośrednie
zaangażowanie w przygotowanie zamachu służb bułgarskich).
W tym kierunku zmierzało też śledztwo prowadzone przez nieżyjącego już włoskiego sędziego Ferdinando Imposimato, który
jednoznacznie wskazał władze ZSRR jako inspiratora zamachu.
Piętnaście lat temu tę opinię potwierdziła komisja śledcza włoskiego parlamentu, której ustalenia wskazały ten sam kierunek.
Zdaniem członków komisji to I sekretarz KPZR Leonid Breżniew
wydał rozkaz zabicia Jana Pawła II. Współodpowiedzialni za tę
decyzję byli zaś członkowie radzieckiego Biura Politycznego, które zatwierdziło decyzję Breżniewa.
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Dwa dni przed zamachem na Placu św. Piotra, przybył do Warszawy ks. Stanisław Dziwisz.
Celem jego wizyty było spotkanie z ciężko chorym
Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Sekretarz papieża tak wspomina tę wizytę: „11 maja wieczorem
z polecenia Ojca Świętego odwiedziłem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w jego rezydencji. Prymas Tysiąclecia leżał już złożony ciężką chorobą. Ksiądz Kardynał zatrzymał mnie na długą rozmowę, w której
chciał przekazać Papieżowi swoją ostatnią wolę. Wystosował też do Ojca Świętego list. Liczył się ze śmiercią. Wydawał się bardzo słaby i całkowicie pogodzony
z wolą Bożą.” („Strzały …”, PAP 2006, str.6). Przebywający w szpitalu Gemelli po zamachu Jan Paweł
II bardzo przeżywał niepokojące wieści z Warsza-

Kraków 17 maja 1981r. Msza św w intencji Papieża przed Kościołem Mariackim na Rynku Głównym

Kraków Katedra Wawelska 14 maja 1981r. - modły w intencji Jana Pawła II

Rzym 18 maja 1981r. Jan Paweł II w papieskim apartamencie kliniki Gemelli po
przeniesieniu z oddziału intensywneji terapii

wy o pogarszającym się stanie zdrowia Prymasa. Ks.Dziwisz: „24
maja Papież przekazał Prymasowi przez telefon – za pośrednictwem
ks. H.Goździewicza – pozdrowienie i błogosławieństwo. Dnia następnego, o godz. 12.15 doszło do ostatniej rozmowy z umierającym Prymasem. Rozmowa była krótka Zapamiętałem słowa: „Przesyłam błogosławieństwo i ucałowanie”. („Strzały…”, PAP 2006, str.
8). Kardynał Stefan Wyszyński do ostatnich chwil swojego życia
prosił rodaków o modlitwę w intencji rannego Ojca Świętego.
Prymas Tysiąclecia zmarł w czwartek 28 maja w uroczystość
Wniebowstąpienia. Jego śmierć oznajmiły głośnym biciem dzwony katedry warszawskiej o godz. 10.00. Ta smutna wiadomość
dotarła do Watykanu nieco wcześniej. Relacja ks.Dziwisza: „28
maja – uroczystość Wniebowstąpienia. Nastąpiła poprawa stanu
zdrowia Ojca Świętego, ale czas jego pobytu w szpitalu musiał
być przedłużony. Tego dnia, o godz. 4.40 zmarł Ksiądz Prymas
Wyszyński. Jego śmierć nie była zaskoczeniem. Ale poruszyła nas
wszystkich do głębi. Wiadomość oficjalna przyszła około godz.
10.00. Prywatnie ks. B.Piasecki dał znać już o 6.30. Poinformowałem Papieża trochę później. Przyjął wiadomość z głębokim
wzruszeniem.” („Strzały…”, PAP 2006, str. 9). W przeddzień pogrzebu Prymasa Polski Ojciec Święty przygotował list, który został odczytany przez specjalnego wysłannika Papieża, którym był
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Kardynał Agostino Casaroli.
On też przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. Ks. Stanisław Dziwisz tak opisuje ten dzień:
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„31 maja, w niedzielę, Ojciec Święty nagrał na taśmę rozważanie przed modlitwą Regina Coeli. Głos
miał już mocniejszy. O godz. 17.00 Papież uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Księdza
Prymasa za pośrednictwem Radia Watykańskiego.
Równocześnie z Mszą św. pogrzebową odprawiał
w poliklinice swoją Mszę. Po Eucharystii powiedział: „Będzie mi go brakowało. Łączyła mnie z nim
przyjaźń, potrzebowałem jego obecności.” („Strzały…” PAP 2006, str. 9).
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Polski odbył się z udziałem wielusettysięcznego zgromadzenia rodaków wdzięcznych
za jego 33-letnią posługę prymasowską. Nieprzypadkowo zasłużył na miano Prymasa Tysiąclecia będąc niezłomnym obrońcą praw człowieka, praw narodu i praw Kościoła w rządzonym
przez komunistyczne władze państwie. Za swą
postawę był przez cały czas przez te władze
prześladowany, inwigilowany, zniesławiany. Nie
zawahano się nawet uwięzić ks.Prymasa na ponad trzy lata i odsunąć od sprawowania funkcji
pasterskiej polskiego Kościoła Wszystko na próżno, bo autorytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego niepomiernie wzrósł w czasie przymusowego
odosobnienia. Msza św. pogrzebowa sprawowana była w sercu stolicy, na Placu Zwycięstwa.
Tu, gdzie niemal dokładnie dwa lata wcześniej,

Pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski.
Msza na krakowskich Błoniach

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Kardynał Stefan Wyszyńki

podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II żarliwą modlitwą do Ducha Świętego wzmacniał ducha Polaków
do pokojowej walki o odnowę Ojczyzny. 31 maja 1981 roku
po zakończeniu Mszy św. pogrzebowej uformował się długi
kondukt żałobny podążający za trumną Prymasa Tysiąclecia, która spoczęła w krypcie katedry warszawskiej. Takim
królewskim pogrzebem żegnaliśmy tego wielkiego Polaka, prawdziwego „Interrexa” jak zwykł nazywać go wybitny
opozycjonista czasu PRL Wojciech Ziembiński.
Uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w Warszawie 12 września 2021 roku.
Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego
beatyfikacja odbyła się w Watykanie 1 maja 2011 roku, a kanonizacja 27 kwietnia 2014 roku.

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)

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

GrupaWsparcia.pl - pomocny portal
GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy, anonimowy portal dla ludzi
szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przystań, gdzie
całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania
twarzy – można podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc.
Jak to działa?
Główną część portalu stanowią rozmaite pokoje służące wymianie myśli
i doświadczeń, wspierające samorozwój oraz poprawę kondycji psychicznej,
historie innych użytkowników czy możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z innymi. Możemy wyróżnić kilka
form wsparcia, którymi są:
Grupy prowadzone przez specjalistów np. „Grupa Wsparcia Psychologa

Agaty” - prowadzona przez psychoterapeutę Agatę Ziobrowską lub „Pomoc
Prawna” - udzielane są darmowe porady
prawne naszego prawnika z 20 letnim
stażem.
• Dział społeczność, w której to możemy opisywać w każdej chwili nasze
problemy i uzyskiwać wsparcie od innych użytkowników
• Grupy dedykowane konkretnym
problemom np. DDA, depresja, strata
osoby bliskiej, doświadczenie przemocy
itd.
Każda grupa wsparcia online posiada swojego admina i użytkowników,
którzy realizują zamierzone cele. Grupy
mogą mieć charakter: otwarty, zamknięty oraz z częściowo ograniczonym dostępem (np. dla osób pełnoletnich).

pl?

Co oferuje portal GrupaWsparcia.

GrupaWsparcia.pl
pozwala
na
darmową konsultację psychologiczną
oraz prawną, rozmowy z innymi użytkownikami na czacie prywatnym lub
grupowym, utworzenie własnej grupy
wsparcia, prowadzenie internetowego
dziennika oraz możliwość wzięcia udziału w regularnie organizowanych warsztatach i wykładach prowadzonych przez
specjalistów. Ponadto nowi użytkownicy
mogą skorzystać z samouczka, który
w prosty sposób pokazuje możliwości
platformy.
Wyszukiwarka ofert
Zdajemy sobie sprawę, że nie każda
pomoc jest możliwa online. Wyszukiwarka ofert dostępna na portalu pozwala na znalezienie specjalisty, mieszkania
oraz pracy znajdujących się blisko Twojego miejsca zamieszkania. Przeglądaj
oferty dodane przez sprawdzone organizacje pozarządowe aby zapewnić sobie jeszcze lepsze wsparcie w trudnych
chwilach.
Rejestracja
Aby skorzystać z możliwości oferowanych przez portal GrupaWsparcia.pl
wystarczy utworzyć konto oraz kliknąć
w link aktywacyjny, który zostanie przesłany na podany adres mailowy. Sama
rejestracja trwa kilka sekund – wystarczy wpisać adres email, nazwę użytkownika oraz hasło. Po chwili otrzymasz maila zwrotnego z informacją o utworzeniu
nowego konta. Po kliknięciu w link możesz już w pełni korzystać w portalu.
GrupaWsparcia.pl działa w wersji komputerowej i w aplikacji mobilnej (Android / IOS). Właścicielem portalu jest Fundacja ADRA Polska.

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.
Jeżeli alkohol jest problemem w Twojej
rodzinie, możesz skorzystać ze wsparcia
grupy rodzinnej Al-Anon, a jeśli sam/a
jesteś uzależniony/a od alkoholu, możesz przyjść na spotkania Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików. Nie zwlekaj!
Szukaj pomocy już dziś!
Gdzie w Piastowie znaleźć grupę rodzinną Al-Anon?
Grupa
rodzinna
AL-ANON
„Wdzięczność” spotyka 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).
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.
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 niepijący-

mi członkami rodziny, przede wszystkim
z własnymi dziećmi.
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.
1. Czy martwi Cię to, jak wiele pije
ktoś Ci bliski?
2. Czy masz kłopoty finansowe z powodu picia tej osoby?
3. Czy kłamiesz, by ukryć picie jakiejś
osoby?
4. Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na Tobie, to on czy ona przestaliby pić dla Twojego dobra?
5. Czy z powodu osoby pijącej Twoje
plany często upadają lub są przekreślane, a posiłki opóźniane?
6. Czy stosujesz pogróżki w rodzaju:
„Jeśli nie przestaniesz pić, to to od ciebie
odejdę”?
7. Czy dyskretnie próbujesz wyczuć
zapach alkoholu w oddechu osoby pijącej?
8. Czy boisz się zdenerwować tę
osobę w obawie, że to wywoła napad
pijaństwa?
9. Czy cierpisz lub masz kłopoty
z powodu zachowania osoby pijącej?
10. Czy z powodu picia masz zepsute święta lub spotkania?
11. Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło Ci się dzwonić po
pomoc policji?
12. Czy szukasz ukrytego alkoholu?
13. Czy masz poczucie klęski, dlatego że nie możesz kontrolować picia?
14. Czy przez większość czasu czujesz złość, zmieszanie lub przygnębienie?
15. 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.
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:
18:30 grupa „Wszechświat”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica
„Dom Jana Pawła II”).
Czwartek:
19:00 grupa „Anioły”, ul.
Elizy Orzeszkowej 23 (sala przy Kościele,
wejście od ul. Norwida) .
Niedziela:
17:00 grupa „Wszechświat II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica
„Dom Jana Pawła II”).
Czy AA jest dla Ciebie?
Odpowiedz na poniższe pytania i zastanów się czy niepokoi Cię Twoje picie.
1.
Czy często wypijasz więcej
niż zamierzałeś/aś lub chciałeś/aś?
2.
Czy z powodu alkoholu wpadasz w kłopoty?
3.
Czy podczas picia miewasz
zaniki pamięci?
4.
Czy najbliżsi mówią Ci, że pijesz za dużo?
5.
Czy zdarza Ci się kłamać, aby
ukryć przed innymi swoje picie?
Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na któreś
z powyższych pytań, przyjdź na mityng
AA albo zadzwoń na infolinię 801-033242, która jest czynna we wszystkie dni
tygodnia w godz. 8:00-22:00.
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zdrowie

Piastów okiem zielarki

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

jako żywopłoty. Jej gęste i cierniste zarośla chroniły mieszkańców
posesji przed wzrokiem przechodniów i nieproszonymi gośćmi. Były
także schronieniem dla ptaków.
W takich ciernistych zaroślach nie
zagrażały im bowiem koty.
Tarnina jest rośliną miododajną. Dostarcza wielkich ilości pyłku
i nektaru. Jej kora gotowana z sodą
oczyszczoną barwi tkaniny na żółto, a owoce na ciemnoszary do zielonego. Można to wykorzystać do
zabawy z dziećmi przy naturalnym

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Dawnej w ogrodach w naszym
mieście często rosły drzewa i krzewy owocowe. W maju, kiedy zaczynały kwitnąć, miasto wyglądało
prześlicznie i na każdym kroku czuć
było wiosnę. Jednym z najwcześniej
zakwitających wiosną krzewów jest
śliwa tarnina, zwana tarniną, tarką
lub ciarką.
Tarnina dobrze sobie radzi na
glebie piaszczystej, gliniastej, kamienistej. Nie ma wymagań. Rośnie
szybko, nawet do metra rocznie.
Niegdyś krzewy tarniny sadzono

barwieniu wielkanocnych jajek czy
bawełnianych T-shirtów.
W średniowieczu wytwarzano
z kory tarniny atrament, jednak
okazał się on mało odporny na
światło. Ale dla zabawy można
przygotować sobie trochę takiego
atramentu i zabawić się w średniowiecznego skrybę.
Gałązki tarniny są często używane do budowy tężni solankowych.
Tarninowe tężnie można zobaczyć
w Ciechocinku i w podwarszawskim Konstancinie. W naszej piastowskiej tężni nie znajdziemy jednak tarniny. W niej zastosowano
gałązki brzozowe.
Tarnina jest rośliną leczniczą.
Dziś na obrzeżach Piastowa na
nielicznych już niezagospodarowanych terenach można spotkać
pojedyncze krzewy tarniny. Zapewne są pozostałością po niegdysiejszych żywopłotach, które znaczyły
granice własności gruntów. Niestety, ze względu na zanieczyszczenia
nie polecam zbierania jej kwiatów
i owoców w tym miejscu.
Ale jeśli znajdziemy tarninę w lesie warto z jej walorów skorzystać.
Kwiaty tarniny zbiera się na początku kwitnienia w suchy dzień i suszy
w cieniu w przewiewnym miejscu.
Napar z nich działa przeciwzapalnie, uspokajająco, przeciwskurczowo i przeciwobrzękowo. Hamuje
także reakcje alergiczne. Sprawdza
się przy leczeniu stanów zapalnych
nerek, przeziębieniu, żylakach, he-

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

ne rodniki odpowiedzialne za starzenie się i choroby. Zatem pijąc
kieliszeczek tarninówki możemy
czuć się jakbyśmy zażywali lekarstwo.
Kiedy wybierzecie się wczesną
wiosną na pola przy autostradzie
i otoczy Was nagle zapach gorzkich
migdałów możecie być pewni, że
w pobliżu zakwitła swoimi śnieżnobiałymi kwiatami śliwa tarnina „zabytek” wśród piastowskich krzewów.
Małgorzata Adamiak-Zabłocka
blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl
fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Ceny gruntów w Piastowie przyprawiają o zawrót głowy. Nie ma się więc co dziwić,
że z roku na rok znikają kolejne niezabudowane działki, a rosnące na nich stare
drzewa i krzewy zastępują tuje szmaragdy i brukowa kostka.

moroidach i trądziku różowatym.
Napar z 1 łyżki suszonych kwiatów tarniny i szklanki wrzątku parzy się przez 30 minut. W ciągu
dnia można wypić go 1 – 2 szklanki.
Owoce tarniny mają cierpki
smak i zbiera się je dopiero po
pierwszych przymrozkach. Suszone sprawdzą się jako lek przeciwbiegunkowy, a ze świeżych można
zrobić konfiturę. Należy jednak
pamiętać, aby pozbyć się pestek
z owoców. Zawierają one bowiem
szkodliwe glikozydy cyjanogenne,
z których w organizmie człowieka
powstaje cyjanowodór.
Alkoholowe nalewki na owocach tarniny zostały nieco zapomniane, ze względu na trudność
zbioru owoców z ciernistych krzewów. Jeśli jednak ktoś chciałby zrobić sobie ten aromatyczny trunek,
powinien pamiętać, że jeśli zaleje
alkoholem owoce wraz z pestkami,
to nastaw taki nie może stać dłużej
niż miesiąc i po tym czasie należy
go zlać. Inaczej w nalewce znajdą
się związki cyjanogenne.
Aby uzyskać wyborny trunek
warto wiosną zrobić nalewkę na
kwiatach tarniny, a następnie zalać
nią zebrane jesienią po pierwszych
przymrozkach owoce. Z tarniną dobrze komponują się goździki, jałowiec i anyż.
Jeśli jakaś podróż zawiedzie
Was do hiszpańskiej Navarry, spróbujcie tradycyjnego tarninowego likieru Pacharán. W Wielkiej Brytanii
natomiast możecie posmakować
nalewki tarninowej na ginie. Nazywa się ona Sloe Gin i ma nawet
swoje Mistrzostwa Świata, które
odbywają się w grudniu niedaleko
Royal Tunbridge Well w pobliżu
granicy hrabstwa Kent i East Sussex.
Wyciągi z owoców tarniny mają
udowodnioną naukowo aktywność
antyoksydacyjną i „wymiatają” wol-
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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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ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione

reklama

Nowoczesne segmenty z garażem
w standardzie PREMIUM
bezpośrednio

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę lokal użytkowy 15,8 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl
Wynajmę lokal użytkowy 27,55 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl
Wynajmę lokal mieszkalny 13,91 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

606 317 913

Pruszków,
ul.Wincenty Jaroszewskiej

USŁUGI
Skrzypce, pianino, keyboard, nauka muzyki 692-825-344

• Powierzchnia: 142 m2
• 4 pokoje, 2 łazienki,
• powierzchnia działki: 322 m2
• Planowany termin realizacji: wiosna 2022 r.
Cena za m2:

6 900,00 zł

Ogłoszenie nieruchomości ma jedynie charakter informacyjny i może ulegać zmianom. Tym samym nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Ostateczny wygląd budynku może
różnić się od wizualizacji.

reklama

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

PRACA
Tak może wyglądać Twoje ogłoszenie
wyróżnione. Zapraszamy do składania
zamówień: reklama@czaspiastowa.pl

reklama

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

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE HYBRYDOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

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

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

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

fot. Shutterstock

Rosną prawie wszędzie, często są roślinami leczniczymi, popularnie nazywamy je
chwastami. Są z nami od tysięcy lat. Przodkowie zapoznawali się z nimi i umiejętnie
wykorzystywali ich zalety.

fot. Shutterstock

roślin. Nie darzymy ich miłością,
nie doszukujemy się w nich zalet i uroku. Przez lata człowiek
skupiał się na ich wyniszczaniu,
produkując różne trucizny, które
szkodzą nie tylko chwastom.
Musimy sobie przypomnieć,
że rośliny uprawne zostały
ukształtowane w procesie ewolucji i sztucznej selekcji. Niektóre
z nich w prostej linii wywodzą
się z dzikich roślin. Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, że
chwasty nam towarzyszące spełniają swoje bardzo ważne funkcje w przyrodzie. Ich obecność
ogranicza erozję nieużytków,
chroniąc wierzchnią warstwę
gleby przed wysuszeniem i za-

skorupieniem. Zatrzymują składniki pokarmowe w glebie, co
przyczynia się do wzbogacenia
gleby w związki azotowe i wapń.
Takim przykładem jest koniczyna, którą zaciekle usuwamy
z naszych trawników, a uwielbiana jest przez zapylacze. Chwasty stwarzają korzystne warunki
dla rozwoju pożytecznych organizmów, które hamują rozwój
szkodników. Dzieje się to w ten
sposób, że chwasty przez swój
system korzeniowy wydzielają
różne związki chemiczne, którymi żywią się drobnoustroje
glebowe. Te drobnoustroje następnie stymulują wzrost roślin
uprawnych. Poprawiając rozwój
systemu korzeniowego powodują, że rośliny są dobrze odżywione, mocne i nie straszne im żadne choroby. Chwasty działają jak
broń biologiczna, którą można
wykorzystać do walki ze szkodnikami. Gorczyca polna działa hamująco na rozwój mszyc,
wrotycz odstrasza stonkę i do
tego pięknie się prezentuje w
wazonie. Wielu z nas produkuje
z chwastów własne preparaty do
ochrony i nawożenia roślin. Pokrzywa, skrzyp polny i krwawnik,
to wielka, wspaniała trójka.
Z częstych obserwacji wiemy,
że nasiona chwastów, są sto-

łówką dla naszych skrzydlatych
przyjaciół. Komosa, perz, osty,
pokrzywy, bylica, i wiele innych
roślin, to ważne źródło pokarmu
tak poszukiwanego przez ptaki
w czasie zimy i wczesną wiosną.
Również my korzystamy z tej
wielkiej stołówki. Takim przykładem są liście komosy białej, które przygotowujemy jak szpinak.
Wiele roślin suszymy, a później
robimy z nich herbatki. Kłącza
perzu w ogrodzie działają nam
na nerwy, a w herbacie działają
moczopędnie;).
O chwastach pamięta przemysł kosmetyczny, a przemysł
farmaceutyczny korzysta z ich
właściwości leczniczych. Taki
znienawidzony
podagrycznik
ma właściwości rozjaśniające,
a kiedyś był wykorzystywany
w leczeniu dny moczanowej,
czyli podagry. Uroczym chwastem jest mak polny, lecz niewielu z nas ma świadomość, że
wyciąg z płatków maku polnego
łagodzi stany zapalne górnych
dróg oddechowych i ułatwia odkrztuszanie. Stokrotki są bardzo
wdzięczne dopóki nie pojawią
się na naszym, wypielęgnowanym trawniku. Jednak warto
dać jej szansę, bo wtedy trawnik
staje się bardziej atrakcyjny dla
pszczół, trzmieli i innych owadów, których istnienie jest dla
nas bardzo istotne. Któż z nas
nie zna pokrzywy? Ten najbardziej powszechny chwast jest
najbardziej wartościową rośliną

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Chwasty inaczej

Podążanie
za
postępem
i używanie nowych technologii
w naszych czasach, zupełnie zawróciło nam w głowie. Zatraciliśmy poczucie obowiązku dbania
o naszą piękną, zieloną planetę.
Zapomnieliśmy, że Ziemia to
doskonałe urządzenie składające się z wielu części i każda,
nawet najdrobniejsza cześć, jest
niezbędna do funkcjonowania
całości. W przypadku przyrody,
chwasty uznawane są za nieprzydatne, a czasem szkodliwe
dla upraw. Musimy mieć na uwadze, że są składową tej wielkiej
machiny i czemuś służą. Na naszych wypielęgnowanych grządkach nie ma miejsca dla dzikich
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jaką spotykamy w ogrodzie. Ma
zastosowanie kulinarne, lecznicze, kosmetyczne. Może być stosowana jako roślina barwierska
i włóknodajna. Jest rośliną żywicielską kilku gatunków motyli.
Zanim zachwycimy się rusałką
admirałem w ogrodzie, to jego
gąsienica musi zjeść kilka liści
pokrzywy aby przeistoczyć się
w pięknego motyla. Kolejnym
chwastem, który przywołuje w
nas miłe wspomnienia jest mniszek lekarski. To z niego każda
z nas plotła piękne wianki w
ciepłe, letnie dni. To nic, że ręce
miałyśmy poplamione, liczył się

efekt. Dzisiaj już tak nie patrzymy na żółte kwiatki mniszka,
które zawsze tętnią owadzim
życiem. Może czas zmienić zdanie? Mniszek ma zastosowanie
w ziołolecznictwie, a mleczny
sok ma właściwości naturalnego
kauczuku. Być może niebawem
ktoś zastosuje go w produkcji
gumy. Nie sposób nie wspomnieć o krwawniku, który chętnie porasta piaszczyste, suche,
słoneczne miejsca. Jego kwiaty
są bardzo dekoracyjne i nadają
się do suchych bukietów. Wiele
odmian krwawnika uprawia się
jako rośliny ozdobne, może warto docenić urok i tego. Okazałą
rośliną, która pospolicie rośnie
w całej Polsce, jest żywokost
lekarski. Jak nazwa wskazuje,
roślina ma zastosowanie w ziołolecznictwie. Korzeń żywokostu
stosuje się tylko zewnętrznie.
Jest stosowany w leczeniu zwichnięć, stłuczeń, stanów zapalnych
stawów, oraz złamań kości.
U mnie żywokost jest ozdobą
rabaty kwiatowej. Muszę jeszcze
wspomnieć o skrzypie polnym,
który potrafi odrosnąć z najmniejszego kawałka kłącza pozostawionego w ziemi. Jego kłącza
sięgają bardzo głęboko i ich usunięcie jest niemal niemożliwe.
Pojęcie ,,chwast”, jest dość
umowne i oznacza roślinę, która
rośnie tam gdzie jej nie chcemy.
Dla jednych jest rośliną niepożądaną, dla innych jadalną i leczniczą, a dla jeszcze innych ozdobną. Pewne jest, że bez poznania
bliżej naszych chwastów, nie powinniśmy ich spożywać. Zebrane
w nieodpowiednim czasie lub
spożyte w zbyt dużej ilości, mogą
nam zaszkodzić. Namawiam do
przyjrzenia się niektórym chwastom, może dostrzeżecie w nich
coś wyjątkowego. Nie namawiam do pozostawienia ogrodów samym sobie, ale jakiś mały
kawałek niekoszonego trawnika
w niewidocznym miejscu, dla celów badawczych...może tak.
Fińskie przysłowie mówi - ,,dla
człowieka szczęśliwego każdy
chwast jest kwiatem, a dla cierpiącego, każdy kwiat to chwast”.
Barbara Lipieta
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