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Szyszki i pędy modrzewia są 
bardzo dobrym surowcem zie-
larskim. W roślinie występują 
związki przeciwzapalne, prze-
ciwalergiczne, przeciwnowo-
tworowe, przeciwcukrzycowe 
i  stymulujące układ odporno-
ściowy.

O tej porze roku donice z ro-
ślinami jednorocznymi prze-
stają być ozdobą. Usuwamy 
zeschnięte rośliny, a donice 
i skrzynki wędrują w kąt. Balko-
ny nie wyglądają zbyt ciekawie. 
Trzeba to zmienić. 

Piastów okiem zielarki

Atrakcyjny balkon 
przez cały rok

J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c z a s

Czytaj - str. 2

Czytaj - str. 3

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 11

Po dłuższej przerwie, do Piasto-
wa powraca akcja Graty z Chaty. 
XI Wymianka odbędzie się 7 li-
stopada w lokalnym Hufcu ZHP.

Z końcem września ruszyła 
przebudowa trzeciego, ostat-
niego odcinka ulicy Skorup-
ki. Utrudnienia w tym rejonie 
potrwają do połowy grudnia. 
Nową nawierzchnię zyska też 
niebawem ulica Konopnickiej. 
Zakończenie prac zaplanowane 
jest na 15 listopada.

Czas na wymiankę 

Inwestycje drogowe

Agata Atamańczuk

kao S.A., PKO Bank Polski, SGB 
oraz SKOK Śląsk. W przypadku 
osób sprawujących pieczę nad 
dzieckiem, opiekunów prawnych, 
opiekunów faktycznych, usamo-
dzielnionych osób uczących się, 
dyrektorów placówek opiekuń-
czo-wychowawczych lub opie-
kuńczo-terapeutycznych, wnioski 
składać można wyłącznie za po-
mocą portalu PUE ZUS.

Program Dobry Start od sa-
mego początku cieszy się dużym 
powodzeniem. Rokrocznie korzy-
sta z niego przeważająca część 
uprawnionych. W bieżącym roku 
szkolnym, do tej pory ZUS sfi-
nansował wyprawkę dla 4 mln 
210 tys. dzieci, wypłacając na ten 
cel ponad 1,2 mld zł. W samym 
województwie mazowieckim 
wypłatami objęto już 626,5 tys. 
uczniów, którzy otrzymali łącznie 
186,7 mln zł, co stanowi najwyż-
szą kwotę spośród wszystkich wo-
jewództw w Polsce. Wciąż jednak 
nie wszystkie rodziny i opiekuno-
wie uczących się dzieci, skorzystali 
z czekających na nich pieniędzy. 
Czas na wystąpienie o ich wypłatę 
nieubłaganie się kończy.

Osoby mające jakiekolwiek 
problemy z prawidłowym złoże-
niem wymaganego wniosku o wy-
płatę świadczenia 300+, mogą 
skorzystać ze specjalnej infolinii 
ZUS. Jest ona dostępna pod nr 
telefonu: 22 290 22 02, od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00-
15:00. Infolinia będzie działać 
tylko do końca października. Do-
datkową pomoc można uzyskać 
w placówkach ZUS. Eksperci słu-
żą pomocą zarówno w założeniu 
konta na PUE ZUS, jak i wypełnie-
niu wniosku. 

ukończenia przez nie 20. roku ży-
cia bądź 24 lat w przypadku dzieci 
z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią. Świadczenie Dobry Start nie 
obejmuje dzieci, które w roku 
szkolnym 2021/2022 uczęszczają 
do przedszkola lub klasy 0.

O wypłatę 300 zł na szkolną 
wyprawkę może ubiegać się ro-
dzic lub opiekun dziecka. Wnioski 
o ustalenie prawa do świadcze-
nia przyjmowane są od 1 lipca 
do 30 listopada, wyłącznie dro-

Dobry Start, zwany potocz-
nie 300+ jest rządowym progra-
mem społecznym, realizowanym 
od lipca 2018 roku. Celem jego 
wdrożenia było wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci po-
przez wypłatę na ich rzecz świad-
czenia pieniężnego w wysokości 
300 zł, bez względu na dochód 
rodziny. Środki te przyznawane 
są raz do roku na zakup potrzeb-
nej do szkoły wyprawki, na każde 
dziecko uczące się w szkole, aż do 

gą elektroniczną. Rodzice mają 
do dyspozycji trzy różne formy 
wnioskowania. Mogą dokonać 
tego poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, por-
tal Emp@tia, bądź bankowość 
elektroniczną. W tym roku usłu-
gi takie umożliwiają: Alior Bank, 
Bank Millennium, Bank Pocztowy, 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 
BNP, Credit Agricole Bank Polska 
S.A., Getin Noble Bank, ING, Kasa 
Stefczyka, mBank, Nest Bank, Pe-

Wyprawka szkolna 2021 

fot. Shutterstock
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Od lipca bieżącego roku rodzice dzieci uczących się mogą wnioskować 
o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start. Do tej pory pieniądze na 
szkolną wyprawkę otrzymało ponad 4 mln dzieci. Wniosek o przyznanie 
świadczenia można składać do 30 listopada.
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Inwestycje drogowe
Z końcem września ruszyła przebudowa trzeciego, ostatniego odcinka ul. Skorupki. 
Utrudnienia w tym rejonie potrwają do połowy grudnia. Nową nawierzchnię 
zyska też niebawem ul. Konopnickiej. Zakończenie prac zaplanowane jest na 15 
listopada.

Mieszkańcy ulicy Skorup-
ki muszą liczyć się obecnie ze 
sporymi utrudnieniami. 28 
września rozpoczęła się prze-
budowa tej ulicy na odcinku 
pomiędzy skrzyżowaniami 
z  ulicą J. Piłsudskiego i aleją 
Wojska Polskiego. Prace pro-
wadzone są na długości ok. 322 
metrów. Na inwestycję tę skła-
dają się: remont nawierzchni 
ulicy; budowa zatok postojo-
wych do parkowania prosto-
padłego – łącznie 100 miejsc 
parkingowych oraz 5 dla osób 
niepełnosprawnych; budowa 
chodników, remont zjazdów 
oraz przejść dla pieszych na 
progu zwalniającym; budowa 
systemu odwodnienia; humu-
sowanie wraz z obsianiem tra-
wą niezagospodarowanej czę-
ści pasa drogowego. Roboty 
budowlane na remontowanym 
odcinku ul. Skorupki prowa-
dzone są przez firmę Zakład 
Usług Terenowych Budowla-

nych i Porządkowych MARGOT 
z Warszawy. Zakończenie prac 
zaplanowane jest na 14 grud-
nia bieżącego roku. Po odda-
niu inwestycji, organizacja ru-

chu nie ulegnie zmianie.
Równolegle, wciąż trwa-

ją prace na ul. Konopnickiej. 
Przebudowa w tym rejonie 
obejmuje odcinek od ulicy Ka-

sprowicza do ulicy Norwida, na 
długości ok 200 metrów. W ra-
mach tej inwestycji zniszczona 
nawierzchnia wymieniona zo-
stanie na nową; powstanie sys-
tem odwodnienia nawierzchni 
drogowej; wykonane zostaną 
zjazdy indywidualne do po-
sesji i dojścia do furtek oraz 
chodnik. Po przebudowie sze-
rokość jezdni będzie wynosiła 

5 metrów. Roboty budowlane 
na ul. Konopnickiej prowadzo-
ne są przez firmę Wiesław Bu-
gajczyk BUD-BRUK Zakład Ro-
bót Drogowych z Pruszkowa. 
Oddanie gotowej inwestycji 
planowane jest na 15 listopa-
da tego roku.

Agata Atamańczuk

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

ogłoszenie
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Czas na wymiankę 
Po dłuższej przerwie, do Piastowa powraca akcja 
Graty z Chaty. XI Wymianka odbędzie się 7 listopada 
w lokalnym Hufcu ZHP.

Graty z Chaty to ciesząca 
się dużą popularnością, lokal-
na inicjatywa w duchu zero 
waste. W ramach okazjonalnie 
organizowanych tzw. „wymia-
nek” każdy może przynieść 
zalegające w domu rzeczy i za-
mienić je na inne. Najbliższe 
spotkanie z cyklu Graty z Chaty 
Piastów zaplanowane jest na 
niedzielę, 7 listopada i odbę-
dzie się w Hufcu ZHP Piastów 
przy ul. Bohaterów Wolności 
23.

Czym można się wymie-
niać? Generalnie wszystkim, 
co jest nam już niepotrzebne, 
a nie jest zniszczone, całkiem 
niesprawne i może otrzymać 
drugie życie. Przyjmowane są 
m.in.: ubrania dla dzieci i do-
rosłych, z wyłączeniem butów 

i rzeczy osobistych, zabawki, 
małe agd, elektronika, biżute-
ria, płyty CD i DVD, akcesoria, 
bibeloty, art. papiernicze (np. 
niepotrzebne długopisy, poło-
wa farb, bloku itp.), czy nawet 
rośliny. Wszystkie oddawane 
na wymianę rzeczy powinny 
być czyste i schludne. Ubrania 
powinny być posegregowane 
rozmiarami i opisane.

Jak to działa? Mechanizm 
jest prosty. Dzień wcześniej 
tj. w sobotę, 6 listopada w go-
dzinach 18-20:00 należy przy-
nieść do piastowskiego hufca 
przygotowane do oddania 
rzeczy i zamienić je na spe-
cjalne kupony. Każda rzecz 
odpowiada jednemu kupono-
wi i odwrotnie – za każdy ku-
pon możesz odebrać podczas 
wydarzenia dokładnie jedną 
wybraną rzecz. Wstęp jest dar-
mowy. Ze względu na sytuację 
epidemiczną, przez cały czas 

pobytu na wymiance obowiąz-
kowe jest noszenie maseczek. 

Graty z Chaty to nie tylko 
proekologiczna inicjatywa są-
siedzkiej wymiany. Akcja ta ma 
również wymiar charytatyw-
ny. Wszystkie rzeczy, które nie 
znajdą podczas wymianki swo-
ich nowych właścicieli, trafią 
następnie do osób potrzebują-
cych, w tym m.in. do: Kamiliań-
skiej Misji Pomocy Społecznej, 
Uchodźców przy granicy PL, 
Fundacji Daj Herbatę, czy pia-
stowskiej Jadłodzielni. Rzeczy, 
które nie będą nadawały się 
do oddania, zostaną zutylizo-
wane, bądź wykorzystane do 
upcyklingu. 

fot. Shutterstock

Agata Atamańczuk
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Każdego dnia 
przybywa przypadków zakaże-
nia koronawirusem, pandemia 
rozwija się w sposób wręcz dra-
matyczny. Jak sytuacja wygląda 
w naszym mieście?

Grzegorz Szuplewski: Nie-
stety rzeczywistość pandemiczna 
budzi najwyższy niepokój. Wszy-
scy słyszymy codziennie niepo-
kojące komunikaty, nie ma więc 
sensu ich tutaj przytaczać. Jeśli 
chodzi o nasze miasto, to warto 
podać dane, którymi dysponuje-
my, a które dość dobrze oddają 
sytuację w naszym najbliższym 
otoczeniu. Jak już wcześniej in-
formowałem, w marcu ubiegłego 
roku powołany został miejski ze-

spół antykryzysowy do koordy-
nacji działań związanych z walką 
z pandemią. Od kilkunastu mie-
sięcy zespół zbiera się każdego 
tygodnia, by wymienić informa-
cje i podjąć konieczne działania. 
Na podstawie danych z tego 
miesiąca wiemy, że ilość osób 
mieszkających w Piastowie pod-
danych kwarantannie wzrosła 
o 271% i wynosi ponad trzysta, 
a osób pozostających w  izolacji 
wzrosła ponad dziesięciokrotnie 
(od 4 do 45). To obrazuje groź-
ną w  skutkach dynamikę rozwo-
ju pandemii. Na domiar złego 
w jednej z piastowskich placówek 
oświatowych, Szkole Podstawo-
wej nr 1 pojawiło się ognisko 
koronawirusa skutkując skiero-
waniem na kwarantannę dużej 
ilości uczniów i nauczycieli. W tej 
sytuacji koniecznością stało się 
wprowadzenie w szkole zdalnego 
nauczania. Uczniowie wrócą do 
stacjonarnej nauki 5 listopada. 
Jak wynika z dostępnych informa-
cji, źródłem zakażenia mogła być 
osoba niezaszczepiona, choć nie 
mam stuprocentowej pewności, 
że tak właśnie było. W tej sytuacji 
chciałbym kolejny raz zaapelo-
wać do mieszkańców Piastowa 
o zachowanie znanych zaleceń 
sanitarnych i skorzystanie z moż-
liwości zaszczepienia się przeciw-
ko Covid-19. W  naszym mieście 

mamy korzystne ku temu warun-
ki m.in. dzięki powszechnemu 
punktowi szczepień SPZOZ Pia-
stun, zlokalizowanemu w nowej 
placówce ochrony zdrowia przy 
ul. ks. Skorupki 16 a. Warto sko-
rzystać z możliwości profilaktycz-
nego zaszczepienia się, szczegól-
nie teraz, gdy tak bardzo wzrosło 
zagrożenie pandemiczne. Przy 
okazji chciałbym podziękować 
tym wszystkim mieszkańcom na-
szego miasta, którzy już zaszcze-
pili się. Jest nas już blisko 14 400, 
co stanowi 63,8% wszystkich, któ-
rzy mogą być zaszczepieni. Dzię-
ki temu wysokiemu w skali kraju 
wskaźnikowi Piastów zajmuje 17 
miejsce wśród wszystkich pol-
skich gmin. Korzystając z  okazji, 
warto podać bliższą charaktery-
stykę poszczególnych grup wie-
kowych naszych mieszkańców 
w tej statystyce zaszczepionych: 
wśród najmłodszych (wiek 12-19 
lat) jest 895 osób, w wieku 20-39 
lat - 3756 osób, w wieku 40-59 
lat - 4750 osób, w wieku 60-69 
lat - 2579 osób, a powyżej 70 lat 
- 2761 osób.

CP: Pierwsza odsłona Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych, 
uruchomionego w ramach Pol-
skiego Ładu, nie przyniosła na-
szemu miastu dobrego efektu?

GS: Wyniki pierwszego etapu 
tego programu rzeczywiście przy-
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niosły nam duże rozczarowanie. 
Zgodnie z ideą opisującą pro-
gram mieliśmy mieć do czynienia 
z  działaniem wspierającym na 
niespotykaną dotąd skalę dzia-
łania inwestycyjne samorządów 
o charakterze ponadstandardo-
wym. Takie przynajmniej można 
było odnieść wrażenie słysząc 
jego zapowiedzi i czytając opis 
jego priorytetów. Czyli, inaczej 
mówiąc, niekoniecznie projekty 
drogowe czy wodno-kanalizacyj-
ne, a raczej te, które wykraczają 
poza ogólnie dostępne ścieżki 
dofinansowania z innych znanych 
już programów. Zgłosiliśmy dwa 
projekty o takim właśnie niestan-
dardowym wymiarze, dotyczące 
działań w zakresie kompleksowej 
poprawy stanu obiektów sporto-
wych, w tym w głównym zakresie 
obiektów przyszkolnych oraz bu-
dowy Centrum Usług Publicznych 
wraz z rewitalizacją przestrzeni 
wokół Białego Pałacu i, oczywi-
ście, z odbudową samego bu-
dynku dawnej rezydencji Paproc-
kich, z przeznaczeniem na cele 
publiczne. No cóż, tym razem 
się nie udało. Chciałbym poznać 
wynik oceny naszych projektów, 
by w kolejnym naborze - ma być 
wkrótce ogłoszony - uniknąć błę-
dów, o ile takie były. Być może 
zaważyła tu duża wartość obu 
projektów. Ale oczywiście wielka 

szkoda, że tak się stało.
CP: W ostatnim wydaniu Cza-

su Piastowa poruszyliśmy sprawę 
dezinformacji dotyczącej rzeko-
mego zagrożenia dla naszego 
Parku Niepodległości. Tym razem 
chcemy zapytać o plany związane 
z działką przy ul. Dworcowej, gdzie 
znajdował się dom z mieszkaniami 
komunalnymi zniszczonymi w wy-
niku pożaru w lutym tego roku. 
Podobno w tym miejscu ma po-
wstać obiekt wybudowany przez 
dewelopera?

GS: Słyszałem o tych sensa-
cyjnych informacjach. Mają tyle 
wspólnego z rzeczywistością, co 
wspomniane wcześniej zagroże-
nie dla parku miejskiego. Jak wi-
dać, rozpoczęliśmy już działanie 
mające na celu przygotowanie te-
renu do przywrócenia mu dawnej 
funkcji mieszkalnej. Po wyburze-
niu starej i zniszczonej w wyniku 
wspomnianego pożaru kamienicy 
został uporządkowany obszerny 
plac, na którym wybudowany zo-
stanie nowy dom z mieszkaniami 
komunalnymi. I co najważniejsze, 
inwestorem i właścicielem tego 
obiektu pozostanie gmina. Nie ma 
i nie było nigdy pomysłu sprzedaży 
tej nieruchomości deweloperowi.
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Chcesz schudnąć w sposób naturalny, zdrowy i bezpieczny?
Korzyści programu zdrowia:
• wysoka skuteczność
• brak efektu jo-jo
• poznanie zdrowych nawyków żywieniowych
• 100% skuteczność przy braku przeciwwskazań 
• detoks i redukcja stanów zapalnych organizmu
• stała opieka dietetyka klinicznego w cenie
• pomagająca społeczność i grupa wsparcia na FB
• dostęp do przepisów i ciekawostek dietetycznych
• aplikacja mobilna

ChCesz bezpieCznie zrzuCić zbędne kilogramy i oCzyśCić organizm z toksyn?

Dla czytelników Czasu 
Piastowa - upominek 
do pierwszego etapu 
programu! 605 653 981

zapraszamy!

programzdrowia@mailplus.pl

Justyna
Z programem odchudzała się: 24 tygodnie
Zrzuciła: 24 kg
W obwodach straciła łącznie: 108 cm

przed po

„Moja przygoda rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Waga po-
czątkowa wynosiła 82,5 kg, a celem była utrata 20 kg. Przystępując 
do programu, nie wierzyłam, że można zgubić aż tyle... Po czterech 
miesiącach osiągnęłam swój cel, ale by uniknąć efektu jo-jo, po-
zostałam jeszcze dwa miesiące na podtrzymaniu i schudłam do-
datkowe 4 kg. Dzięki wyjątkowej diecie poprawiły się moje wyniki, 
czuję się szczęśliwsza! Waga wciąż utrzymuje się na poziomie 58 
kg. Ten program odmienił moje życie!”
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Jubileuszowe Mistrzostwa 
W pierwszy weekend września rozegrano jubileuszowe, XXX Mistrzostwa Piastowa 
w tenisie ziemnym. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta 
Piastowa.

Tenisowe Mistrzostwa Pia-
stowa od wielu lat nieodłącznie 
wpisują się w jesienny kalen-
darz miejskich imprez sporto-
wych. W tym roku rozegrane 
zostały na piastowskich kor-
tach już po raz trzydziesty. Roz-
grywki miały miejsce w dniach 
4-5 września, przy pięknej 
pogodzie. XXX Mistrzostwa 
Piastowa w tenisie ziemnym 
objęte zostały patronatem Bur-
mistrza Miasta Piastowa, Grze-
gorza Szuplewskiego.

Rozegrane mecze jak zwykle 

pełne były emocji i szlachetnej 
rywalizacji. Uczestnicy fina-
łów otrzymali puchary, które 
w imieniu Burmistrza wręczali 
prezesi PTTiB, Andrzej Makow-
ski i Zbyszek Stanecki. 

Gra pojedyncza:

finał open | Doliński Krzysztof - Piasecki 
Hubert  6/3  6/0

finał +45 | Rybus Piotr - Czekała Zygmunt  
7/5  6/4

Gra deblowa: 

finał open | Kabat  Jacek,  Kotliński Maciek  
- Krajnik Bartek, Krajnik Patryk   6/0  6/0

finał +45 | Doliński Krzysztof, Grzego-
rzewski Tadeusz  - Rybus Piotr,  Charuta 
Artur  6/2  6/2

Dzieci: 
Dziewczynki 
1. Pawłowska Iga 2. Góral Matylda 

Chłopcy 
do lat 8
1. Kapłan Franek 2. Wikieł Filip 
3. Krajnik Michał 

do lat 10
1. Winnicki Krzysztof 2. Góral Gustaw 
3. Mikielski Maciek 

do lat 12
1. Mrożek Szymon 2. Hatem Szymon 
3. Brzozowski Ksawery 

Leszek Grabarczyk
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sport

Zapewne część z Was spotkała się w życiu zawodowym 
lub prywatnym z  poszukiwaniem odpowiedzi na 
pytanie dotyczące motywacji lub przyczyn jej braku. 
Na przestrzeni lat nie raz i mnie to trapiło. 

Yes, I can!

Podobne poszukiwania, pomi-
mo że uważam je za dobry kieru-
nek, ostatecznie często okazywały 
się jednak kolejnym niezrealizowa-
nym w pełni planem. Obecnie moja 
motywacja jest nieodłącznie zwią-
zania ze sportem. To on rozpędza 
„silnik” dający życiową moc. Prze-
kłada się ona na większość życio-
wych aktywności, bardzo często 
wykraczających daleko poza strefę 
treningową. To sport właśnie mo-
bilizuje mnie do działania, zarówno 
w pracy, jak i w życiu prywatnym. 
Co jednak zrobić w przypadku, 
gdy pomimo szczerych chęci, mo-
tywacji, determinacji, dalej czuje-
my, że z  jednej strony w zasadzie 
wszystko gotowe, aby ruszyć dalej, 
z drugiej, cały czas czujemy jakby 
coś nas „trzymało w miejscu”. Dziś 
chciałbym się przyjrzeć właśnie tej 
części, która „trzyma nas w miej-
scu”.

Bardzo często nie zdajemy 
sobie sprawy, jak dużo negatyw-
nych informacji dociera do Nas 
z zewnątrz. Z biznesowego punktu 

widzenia łatwiej to dostrzec. Nie 
od dziś wiadomo, że newsy oparte 
na szokującym wydarzeniu, akcen-
towanym już na samym początku, 
dają większe prawdopodobień-
stwo, że nie zmienimy stacji, niż ma 
to miejsce w przypadku pozosta-
łych wiadomości. Na taki przekaz 
jesteśmy już względnie uodpornie-
ni. Znacznie gorzej radzimy sobie 
za to z negatywnym przekazem ge-
nerowanym, często nieświadomie, 
przez osoby z naszego najbliższego 
otoczenia. A może on mieć pośred-
nio wpływ na nasze decyzje, podej-
mowane ryzyko i w konsekwencji, 
na nasz dalszy rozwój. Co możemy 
zatem zrobić, aby sobie w tej kwe-
stii pomóc?

Na przestrzeni ostatnich lat 
pracuję mocno nad tym, aby nie 
„pouczać”. Ludzie, którzy wiedzą 
wszystko najlepiej, udzielają porad 
zazwyczaj niepytani, na ogół sami 
mają do przepracowania dużo wię-
cej na własnym podwórku, a wła-
sne braki próbują wypracować na 
otoczeniu. Ciężko jest przyjąć radę 
od kogoś, kto za wszelką cenę chce 
mi powiedzieć, jak powinienem żyć, 
jak realizować swoje cele i jak „mu-
szę” coś zrobić, aby miało to sens.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglą-
da, gdy osoby które nas otaczają, 
z którymi realizujemy nasze pasje 
lub które po prostu traktujemy 
jako autorytet w jakiejś dziedzinie, 
dzielą się swoimi doświadczeniami, 
mają podobną wizję lub po prostu 
są szczere, autentyczne i  wiary-
godne w tym co robią. Jeżeli jeste-
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Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator

reklama

fot. Shutterstock
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śmy otwarci na takich ludzi, prę-
dzej czy później spotkamy ich na 
swojej drodze. Zazwyczaj właśnie 
zapoznanie się z czyimiś doświad-
czeniami, może być kluczem do 
naszej motywacji. Co zaskakujące, 
osoby które swoją postawą są ich 
przeciwieństwem, prędzej czy póź-
niej w naturalny sposób się od nas 
oddalą. Dla mnie pewnym ułatwie-
niem był sport. Miałem okazję spo-
tkać na swojej drodze wspaniałych 
ludzi, otwartych. Bardzo często nim 
poznałem ich osobiście, obserwo-
wałem profile w mediach społecz-
nościowych. Zakładam, że ludzi 
z pasją można znaleźć w każdej 
dziedzinie życia. Mi bardzo pomo-
gło danie sobie szansy na poznanie 
takich osób, posłuchanie ich i sko-
rzystanie z cennych doświadczeń.

Jeżeli w grudniu 2020 roku usły-
szałbym, że wylot na drugi koniec 
świata na zawody, solo i z rowerem 
w walizce, to bzdura, beznadziejny 
pomysł i na pewno nie dam sobie 
rady, byłoby mi tysiąc razy trudniej 
pokonać wszystkie komplikacje, 
jakie pojawiły się w ciągu roku – 
zarówno te związane z pandemią, 
finansami, jak i wieloma innymi 
kwestiami organizacyjnymi. Na 
szczęście tak się nie stało i stawiłem 
wszystkiemu czoła. Poszukałem 
osób, które podobnie jak ja, mają 
jasno wyznaczone cele, opisując 
swoje doświadczenia, rozwiązują 
kolejne problemy, działają i osta-
tecznie realizują to, co zamierzyli.

Nie bez znaczenia jest droga, 
jaką pokonujemy, aby osiągnąć 
cel oraz ludzie, jakich spotykamy 
na naszej drodze. Pierwszy krok 
jednak zawsze należy do nas. Dla 
jednych będzie to zapisanie się na 
kurs językowy, dla innych zakup 
butów do biegania, nabycie pakie-
tu startowego, czy kurs tańca to-
warzyskiego. Z perspektywy czasu 
jest to dla mnie niebywałe, że cel, 
jaki jeszcze rok temu był dla mnie 
marzeniem, rok później stał się 
faktem, a najlepsze i najbardziej 
motywujące jest teraz korzystanie 
z własnych doświadczeń i możli-
wość podzielnia się nimi z osobami, 
które również dziś zadają sobie te 
same pytania, na które szukałem 
jeszcze jakiś czas temu odpowiedzi.

Jestem przekonany, że każdy 
z nas potrafi robić wielkie rzeczy. 
To co dziś stanowi barierę nie do 
przejścia, chwilę później może się 
okazać przygodą i kolejnym zreali-
zowanym marzeniem. Kto jak nie 
my, kiedy jak nie teraz. Piona i do 
zobaczenia na trasie!
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Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy

Ojczyzna jest naszą matką ziemską.
Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni
ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała
i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Polska jest stale oskarżana w innych państwach.
Jest w tym wyraźna i niedwuznaczna chęć
posiadania w środku Europy państwa,
którego kosztem można byłoby załatwić
wszystkie porachunki europejskie.
Podziwu godne jest stałe zjawisko,
że te projekty międzynarodowe znajdują
tak chętne ucho, no i języki,
nie gdzie indziej jak w Polsce.

Józef Piłsudski

Na każdym kroku walczyć
będziemy o to,
aby Polska była Polską!
Aby w Polsce
po polsku się myślało!

Stefan Wyszyński

Życie Polaków Polsce się należy

Józef Haller

Józef Wybicki

Uznaję za oczywiste, że 
mężowie stanu wszędzie 
na świecie zgodni są, że 
powinna istnieć zjednoczona, 
niepodległa i autonomiczna 
Polska.

Prezydent USA Woodrow Wilson
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OD OrłA PiAstOwskiEgO DO hErbU 
rzECzyPOsPOlitEJ ObOJgA NArODów

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

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

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

gODłO w wiEkU XX

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

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

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

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

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

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

Herb Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów z czasów Stani-
sława Augusta Poniatowskie-
go (domena publiczna)

Herb Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów 
(domena publiczna)

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

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

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

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

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

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

barwy, hymn i godło rzeczypospolitej Polskiej

gODłO

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

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

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

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

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

Flaga Polski musi mieć zachowane 
proporcje 5:8

Proporzec Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej

Bandera cywilna i państwowa Pol-
ski używana jest przez przedstawi-
cielstwa dyplomatyczne, lotniska 
cywilne, kapitanaty portów oraz na 
statkach morskich

Bandera wojenna Rzeczypospolitej 
Polskiej

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

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

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

Pieśnią niezwykle ważną dla narodu polskiego była przez wieki Bogurodzica, którą 
rycerze śpiewali m.in. podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

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

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

Do hymnu!

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowa-
nie odpowiedniej postawy oraz powagi i spokoju.

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

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

Zasady eksponowania barw narodowych:

Flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy.

Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma za-
wsze
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.

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

Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie.

Na fladze nie wolno umieszczać żadnych napisów i rysunków.

Mazurek Dąbrowskiego

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

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

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

hyMN

hyMN i PiEŚNi NArODOwE

szANUJ syMbOlE NArODOwE

Istnieją rozbieżności w sprawie autorstwa melo-
dii polskiego hymnu – część historyków uznaje, 
że skomponował ją Michał Kleofas Ogiński, nato-
miast inni, że jest to popularna ludowa melodia, 
której twórca pozostaje nieznany.
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!
symbole narodowe - opracowanie: IPN.

 W roku 2021 miasto Piastów obchodzi 95. rocznicę swojego imienia. Zostało ono 
nadane w wyniku konkursu ogłoszonego wiosną 1926 r. przez władze ówczesnej osa-
dy Utrata. Wśród zgłoszonych propozycji zwyciężyła nazwa „Piastów” zgłoszona przez 
czternastoletniego harcerza, mieszkańca osady, Zygmunta Kosewskiego. Cztery lata 
później Piastów stał się gminą, a w roku 1952 otrzymał prawa miejskie. Podczas 
II wojny światowej mieszkańcy Piastowa czynnie zaangażowali się w walkę o niepod-
ległość, a pamięć o bohaterach tamtego czasu jest żywa i w sposób istotny wpływa na 
kształtowanie tożsamości społeczeństwa miasta. O tym trudnym czasie próby opo-
wiada wystawa pn. Czas bohaterów. Piastów w walce o Niepodległą 1939-1945. 

Jej głównym przesłaniem jest upowszechnienie wiedzy o heroicznej walce mieszkań-
ców Piastowa oraz upamiętnienie bohaterów tamtych wydarzeń. Przywołana zosta-
nie pamięć o akcji bojowej „Kutschera” z 1 lutego 1944 roku, w której z rąk żołnierzy 
AK plutonu specjalnego „Pegaz” zginął „kat Warszawy”, gen. SS i policji F. Kutschera. 
Jednym z uczestników akcji był Zbigniew Gęsicki ps. „Juno”, który udział w niej opłacił 
ofiarą życia. Przed wojną rodzina Gęsickich mieszkała w Piastowie, tutaj Zbigniew 
uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1 i działał w harcerstwie. Także przed wojną 
w Piastowie mieszkał Jan Bytnar ps. „Rudy”, w czasie okupacji niemieckiej jeden z do-
wódców Grup Szturmowych Szarych Szeregów i bohater „Kamieni na szaniec”. Autor 
tej książki, Aleksander Kamiński, oficer AK, był redaktorem Biuletynu Informacyjne-
go, głównego czasopisma Polski Podziemnej. Mieszkał w tym czasie na pograniczu 
Piastowa i Pruszkowa. Wystawa przypomni także o działaniu konspiracji zbrojnej 
w Piastowie i struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego, o wydarzeniach 
1944 roku i Powstania Warszawskiego, związanych bezpośrednio z Piastowem i jego 
mieszkańcami. Są to bitwa stoczona 2 sierpnia 1944 w pobliskich Pęcicach, potycz-
ka stoczona dwa dni później w centrum Piastowa i akcja pomocy dla wypędzonych 
z walczącej Warszawy jej mieszkańców. W walkach stoczonych w 1944 zginęli żołnie-
rze AK z działających w Piastowie formacji podziemnych, wśród nich wielu młodych 
mieszkańców miasta. W szeroko zakrojonej akcji pomocy wypędzonym z Warszawy, 
których męczeński szlak wiódł przez Piastów do obozu Dulag 121 w Pruszkowie, za-
angażowanych było wielu mieszkańców Piastowa. Wystawa Czas bohaterów. Piastów 
w walce o Niepodległą 1939-1945 obejmie szeroki zakres działań niepodległościowych 
podjętych przez mieszkańców Piastowa w latach II wojny światowej na terenie gmi-
ny (rozwinięte na niespotykanie szeroką skalę tajne nauczanie, szkolenie wojskowe, 
akcje zbrojne, druk i kolportaż prasy konspiracyjnej, szkolenie wojskowe, akcje bo-
jowe, produkcja broni – realizowane przez żołnierzy 7 kompanii „Jowisz” VI obwodu 
AK „Obroża”, działalność Wojskowej Służby Kobiet w  zakresie szkolenia łączniczek 
i sanitariuszek). W latach drugiej wojny światowej w  Piastowie organizowana była 

także pomoc ukrywającym się osobom pochodzenia żydowskie-
go. Udzielana była w bardzo wielu formach – poprzez  tymczaso-
we schronienie, ułatwienie w znalezieniu kolejnego bezpiecznego 
miejsca, pomoc w uzyskaniu bezpiecznych dokumentów, wspar-
cie materialne. Dowodem takiej postawy są medale Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata przyznane mieszkańcom naszego miasta. 
Są też utrwalone w literaturze świadectwa osób ocalonych dzięki 
otrzymanej w Piastowie pomocy (J. Olczak-Ronikier „W ogrodzie 
pamięci”, J. Rajchman „Ocalałem z Treblinki”).
 Wystawa Czas Bohaterów. Piastów w walce o Niepodległą 1939-
1945 zostanie otwarta 10 listopada w Parku Niepodległości i będzie 
eksponowana do końca roku 2021.
 Tego samego dnia odbędą się miejskie obchody Święta Nie-
podległości. Spotkamy się tradycyjnie w Parku Niepodległości przy 
pomniku Bohaterów Walk o Niepodległość w latach 1939-1945. Po-
czątek uroczystości o godz. 17.00

Na Święto Niepodległości 2021

Halina Pipiórska ps. Sowa

Halina Mużecka ps. Walka Jan Johne

Józef Kapler

Orzeł AK Order Virtuti Militari

Krzyż Walecznych

Jan Bytnar

Irena Grabowska Zbigniew Gęsicki Władysława Krygier
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Zachowajmy trzeźwość!

Prawne konsekwencje wypadku spowodowanego pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków

jące się warunki pogodowe, ale 
także wzmożone wyjazdy na 
groby. Każdego roku w Polsce 
służby mundurowe poprzez 
„Akcję Znicz” pracują  nad za-
chowaniem bezpieczeństwa 
w  ruchu drogowym. Oczywi-
ście możemy im pomóc. Jak? 
Po prostu nie lekceważmy po-
licyjnych przestróg i pamiętaj-
my o zachowaniu szczególnej 
ostrożności, zarówno za kie-
rownicą, jak i w ruchu pieszym. 
Bądźmy współodpowiedzialni 

odurzających wyłączona zosta-
je odpowiedzialność ubezpie-
czyciela za wyrządzone szkody. 
Oznacza to, że sprawca wobec 
poszkodowanego musi pokryć 
z własnego majątku koszty: le-
czenia, rehabilitacji, wynagro-
dzenia z tytułu niezdolności 
do pracy, wynagrodzenia strat 
w wyniku pogorszonej sytuacji 
ekonomicznej, wypłaty renty 
lub zadośćuczynienia za krzyw-
dę.

W przypadku śmierci oso-
by poszkodowanej – wypła-
ta przysługuje rodzinie, zaś 
w przypadku śmierci kierowcy, 
który spowodował wypadek 
śmiertelny – jego spadkobiercy 
mogą zostać obciążeni wypłatą 
odszkodowania.

rOwErzystA

Podstawową karą za jaz-
dę na rowerze pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków jest 
mandat. Jego wysokość zależy 
od tego, czy rowerzysta został 
przyłapany w stanie po spoży-
ciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila) 
czy w stanie nietrzeźwości (po-
wyżej 0,5 promila). W  pierw-
szym przypadku, czyli w stanie 
po użyciu alkoholu, rowerzy-
ście grozi mandat w wysokości 
od 300 do 500 zł. Natomiast 
kierowca przyłapany na poru-
szaniu się na rowerze w sta-
nie nietrzeźwości zapłaci bez-
względnie 500 zł.

Mandat w wysokości 150 
zł można otrzymać także za 
przewożenie osoby w stanie 

za bezpieczeństwo, zdrowie 
i  życie wszystkich uczestników 
poruszających się po drodze. 
Pamiętajmy!! Nie wsiadajmy za 
kierownicę pod wpływem sub-
stancji psychoaktywnych (alko-
holu, narkotyków). Sprawmy, 
aby w bieżącym roku nie po-
wtórzyły się statystyki policyj-
ne z lat ubiegłych. Jednym sło-
wem: zachowajmy trzeźwość!

Poniżej, można zapoznać 
się z informacjami na temat 
prawnych konsekwencji wy-
padku spowodowanego pod 
wpływem alkoholu lub narko-
tyków. 

nietrzeźwości, stanie po użyciu 
alkoholu lub środka działają-
cego podobnie do alkoholu na 
rowerze lub motorowerze albo 
motocyklu poza bocznym wóz-
kiem.

Dodatkowo rowerzyście 
znajdującemu się w stanie po 
użyciu alkoholu lub narkotyku 
grozi kara grzywny  do 5 tys. zł 
i kara aresztu do 14 dni, a także 
okresowy zakaz prowadzenia 
pojazdów innych niż mecha-
niczne.

PAsAŻEr

Pasażer, który ma świa-
domość, że kierowca jest pod 
wpływem narkotyków lub al-
koholu, w razie wypadku traci 
prawo do pełnego odszkodo-
wania. Podróżowanie z kierow-
cą pod wpływem, gdy jest się 
tego świadomym, traktowane 
jest jako wyrażenie zgody na 
powstanie ewentualnej szkody 
i przyczynienie się do niej. 

włAŚCiCiEl POJAzDU

Osoba udostępniająca po-
jazd komuś po wpływem alko-
holu lub narkotyków może za-
płacić karę grzywny do 5 tys. zł, 
a jeśli dojdzie do wypadku 
z  jego winy, ponosi taką samą 
odpowiedzialność karną, jak 
kierujący. Osoba powierzająca 
pojazd powinna przewidywać, 
że kierowca, któremu przeka-
zuje kluczyki, stwarza zagroże-
nie na drodze i może spowodo-
wać wypadek.

POszkODOwANy

Jeżeli w momencie wypad-
ku poszkodowany (kierowca, 
pasażer, rowerzysta lub pieszy) 
był nietrzeźwy lub pod wpły-
wem alkoholu albo narkotyków 
może mieć ograniczone prawo 
do odszkodowania z tytułu OC 
sprawcy. Ubezpieczyciel będzie 
badał, w jakim stopniu stan po-
szkodowanego przyczynił się 
do wypadku i rozmiaru szkód. 
Stopień jego przyczynienia bę-
dzie wyrażony w procencie, 
o który zostanie pomniejszona 

ostateczna kwota odszkodo-
wania.

Opracowanie: Fundacja Poza Schema-
tami (na zlecenie Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii).

ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

informacje o działaniu leków 
– ważna wiedza dla kierowców
 Na sprawność kierowców 
w  prowadzeniu pojazdów wpły-
wa wiele czynników. Należą do 
nich, przede wszystkim, ogólny 
stan zdrowia, stopień wyszkole-
nia, zdolność oceny sytuacji na 
drodze, samopoczucie psychicz-
ne i fizyczne danego dnia.
 Wśród tych czynników pod-
stawowe znaczenie ma trzeź-
wość, czyli prowadzenie pojazdu 
przez osobę wolną od wpływu 
alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych. Kierowcy cza-
sem zapominają jednak o tym, 
że farmaceutyki, które przyjmu-
ją, mogą również zaburzać zdol-
ność prowadzenia pojazdów, 
podobnie jak alkohol lub narko-
tyki. W  tym artykule zajmiemy 
się kwestią znajomości przez 
kierowców zaleceń producentów 
farmaceutyków co do ich stoso-
wania.
 
błędy strategiczne
 Wśród przyczyn wypadków 
ważną grupę stanowią tzw. błędy 
strategiczne, które są efektem 
podejmowania przez kierowców 
niewłaściwych decyzji. Może to 
być np. prowadzenie pojazdu 
mimo narastającego zmęczenia 
albo pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków. Do tego rodzaju 
błędów zaliczyć można także 
prowadzenie samochodu przez 
kierowcę, który znajduje się pod 
wpływem substancji psychoak-
tywnych zawartych w farmaceu-
tykach.
 Substancje o działaniu psy-
choaktywnym znajdują się nie 
tylko w lekach dostępnych na 
receptę. Preparaty na ból gardła, 
kaszel czy krople do nosa mogą 
zawierać substancje mające po-
tencjalnie negatywny wpływ na 
zdolność do prowadzenia po-
jazdów. Zażywanie tych leków 
może powodować np. senność, 
zawroty i bóle głowy, drżenie rąk, 
a nawet halucynacje.

większość czyta i się dowiadu-
je?
 Wyniki badań przeprowa-

dzonych przez Centrum Bada-
nia Opinii Społecznej na repre-
zentatywnej próbie dorosłych 
mieszkańców Polski wskazują, że 
sięgając po raz pierwszy po lek 
dostępny bez recepty:
• 69% pytanych zadeklarowało, 
że zawsze czyta ulotkę, a kolejne 
19% przyznało, że robi to czasa-
mi;
• 28% badanych stwierdziło, że 
zawsze konsultuje się z lekarzem 
lub farmaceutą, a 24% postępuje 
tak czasami.
 Niestety nie wiemy, ilu w tej 
grupie było kierowców.

badania wśród kierowców-
-alergików
 W szczególnie trudnej sytuacji 
bywają alergicy. Alergia może 
obniżać sprawność w prowadze-
niu pojazdów nie tylko poprzez 
uciążliwe objawy, ale czasem 
także wskutek stosowania far-
maceutyków. Czy alergicy pro-
wadzący pojazdy czytają ulotki 
informacyjne dołączane do le-
ków?
 Do odpowiedzi na to pytanie 
przybliżają nas wyniki badań 
ankietowych 90 kierowców-aler-
gików. Otóż spośród wszystkich 
badanych nieco więcej niż ¼ 
(27,8%) kierowców zapoznało 
się z ulotką dołączoną do leku 
(33,3% kobiet i 22,2% mężczyzn). 
Oznacza to, że zdecydowana 
większość (72,2%) ulotki nie 
przeczytała. Może zatem odpo-
wiednie informacje przekazał im 
lekarz wypisujący receptę? Oka-
zuje się, że też nie. W ankietowa-
nej grupie zaledwie jedna osoba 
zadeklarowała, że została poin-
formowana o możliwych prze-
ciwwskazaniach dotyczących kie-
rowania pojazdem.
 Oczywiście badania te nie 
były realizowane w grupie repre-
zentatywnej, zatem ich wyników 
nie można uogólniać na wszyst-
kich kierowców mających aler-
gie. Zaprezentowane dane wska-
zują jednak, że nieczytanie treści 
ulotek o lekach przez osoby pro-
wadzące pojazdy może być dość 
powszechne.

kAMPANiA bEz ChEMii NA DrODzE

kAMPANiA bEz ChEMii NA DrODzE

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

Przed nami 1 listopada – 
Dzień Wszystkich Świętych, 
a  także 2 listopada – wspo-
mnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Dla większości z nas 
jest to czas pełen zadumy, 
odwiedzania cmentarzy, mo-
dlitwy za zmarłych i zapalania 
zniczy, a zarazem szczególny 
czas dla wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego. W okre-
sie świątecznym poruszanie się 
po drogach jest utrudnione nie 
tylko ze względu na pogarsza-

kiErOwCA

Gdy sprawcą wypadku była 
osoba w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środków 
odurzających, sąd może wy-
mierzyć karę pozbawienia wol-
ności do 12 lat i dożywotniego 
zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, bez możliwo-
ści skrócenia. Dla porównania, 
trzeźwi sprawcy wypadków 
śmiertelnych lub skutkujących 
trwałym kalectwem są karani 
więzieniem do lat 8, a sprawcy 
lżejszych wypadków – do lat 3.

W sytuacji, gdy nietrzeźwy 
kierowca brał udział w wypad-
ku, ale go nie spowodował i nie 
naruszył zasad bezpieczeństwa 
w ruchu, także ponosi odpo-
wiedzialność prawną związaną 
z prowadzeniem pojazdu pod 
wpływem środków odurzają-
cych.

Spowodowanie przez oso-
bę nietrzeźwą lub po użyciu 
środków odurzających wypad-
ku, skutkującego śmiercią lub 
ciężkim uszczerbkiem na zdro-
wiu, wiąże się również z  kon-
sekwencjami finansowymi 
w ramach naprawienia szkody. 
Egzekucji podlega cały majątek 
sprawcy, a w sytuacji braku roz-
dzielności majątkowej, również 
jego małżonka, w tym posiada-
ne nieruchomości i dochody. 

UbEzPiECzyCiEl

W przypadku nietrzeźwości 
lub stanu po użyciu środków 
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W mieście takim jak nasze 
trudno umówić się na spotkanie 
w jakimś charakterystycznym 
miejscu. Ewentualnie na dwor-
cu albo przy tężni, a lada mo-
ment ponoć przy budzącej spore 
emocje lokomotywie. W moich 
czasach licealnych, kiedy o tele-
fonach komórkowych nikt nawet 
nie fantazjował, aby pogadać, 
trzeba było się umówić i spotkać 
osobiście. Umawialiśmy się  „pod 
pomnikiem”. Nie trzeba było pre-
cyzować pod którym. W Piasto-
wie był bowiem wówczas tylko je-
den pomnik, czyli istniejący nadal 
obelisk z szarego granitu odsło-
nięty w 1961 roku w parku, któ-
ry dziś nazywa się Parkiem Nie-
podległości. Został ufundowany 
przez mieszkańców Piastowa ku 
czci żołnierzy ruchu oporu, którzy 
działali tutaj w czasach okupacji. 
Obok pomnika rośnie piękny mo-
drzew. Jest to jeden z nielicznych 
modrzewi w naszym mieście. 

Modrzew to bardzo ciekawa 

roślina. Drewno modrzewiowe 
nie wypacza się, dlatego mala-
rze średniowieczni i renesanso-
wi malowali obrazy właśnie na 
modrzewiu. Jest także bardzo 
trwałe i odporne na czynniki ze-
wnętrzne. Stąd tradycja budowa-
nia z  niego dworków, kościołów 
i spichlerzy. Modrzewiowe pale 
zatopione w  wodzie stają się 
twarde jak skała i dlatego tego 
właśnie budulca użyto przy budo-
waniu pałaców w Wenecji. Spadź, 
czyli słodka ciecz występująca na 
igłach i gałęziach modrzewi, wabi 
pszczoły i jest dla nich cennym 
pożytkiem. Podkorze modrzewi 
zbierane na wiosnę mielono i do-
dawano do chleba w czasach gło-
du. Na letnich pędach modrzewia 
pojawiają się białe grudki. Po-
wstają w wyniku nakłuwania liści 
i młodych gałązek modrzewia 
przez owady. Jest to tak zwana 
„manna Brianson”. Jest słodka 
i wabi pszczoły. Używana była 
kiedyś w celach leczniczych jako 

łagodny środek przeczyszczają-
cy. Szyszki i pędy modrzewia są 
bardzo dobrym surowcem zielar-
skim. W roślinie występują związ-
ki przeciwzapalne, przeciwaler-
giczne, przeciwnowotworowe, 
przeciwcukrzycowe i stymulujące 
układ odpornościowy. Warto za-
tem zapoznać się z tym drzewem, 
posadzić je w ogrodzie i zrobić 
sobie z wiosennych miękkich szy-
szek leczniczy dżem lub nalewkę. 
Takie domowe leki przydadzą się 
przy bólach reumatycznych czy 
przeziębieniu. Zielone szyszki 
modrzewiowe na przetwory zbie-
ra się na przełomie maja i czerw-
ca. Na leczniczą nalewkę można 
wykorzystać również żywicę mo-
drzewiową zbieraną w paździer-
niku. Terpentyna wenecka, bę-
dąca najcenniejszym składnikiem 
werniksów malarskich, jest pro-
dukowana z oczyszczonej żywicy 
modrzewiowej. Do XIX wieku była 
stosowana nie tylko przez arty-
stów - malarzy, ale także do lecze-
nia egzem i wrzodów, a w postaci 
alkoholowych nalewek, jako lek 
na gruźlicę. Lecznicze substancje 
modrzewia rozpuszczają się w al-
koholu, w tłuszczach i w wodzie. 
W warunkach domowych łatwo 

więc uzyskać wyciągi modrzewio-
we. Warto poeksperymentować 
dodając ekstrakty z modrzewia 
do oleju na przykład migdało-
wego i uzyskać w ten sposób 
domowy kosmetyk. Taki „krem” 
nada skórze miękkość i może być 
używany nawet przy atopowym 

zapaleniu skóry. 
Często w moich snach poja-

wiają się rośliny. Zapewne dla-
tego, że ciągle mam z nimi do 
czynienia i bardzo je kocham. 
Pewnej nocy śniło mi się, że jadę 
na rowerze ulicą Dworcową. Jak 
to bywa w snach, w których ab-
solutnie wszystko jest możliwe, 
rosły przy niej jodły, świerki i mo-
drzewie pięknie przebarwione na 
żółto. Dojechałam do nieistnieją-
cego miejsca o nazwie Amfiteatr 
Motyli, pełnego kwiatów wabią-
cych motyle, pszczoły i trzmiele. 

Mieszkańcy dawnego Piasto-
wa ufundowali kiedyś pomnik, 
pod którym jako nastolatka uma-
wiałam się na randki i pogadusz-
ki. Może teraz my, współcześni 
jego mieszkańcy, ufundujemy 
pomnik Natury, Amfiteatr Mo-
tyli z prowadzącą do niego Aleją 
Modrzewiową? Będzie się gdzie 
umawiać. I mój sen się po części 
spełni. Mawia się przecież, że sny 
czasem się spełniają. 

Nasze miasto od zawsze nazywane było „sypialnią Warszawy”. I nie bez powodu. 
Piastów nie ma charakteru typowego miasta. Nie ma rynku, strefy ruchu pieszego, 
alei ze sklepami, kafejkami i restauracjami. 

Piastów okiem zielarki

fo
t. 

M
ał

go
rz

at
a 

Ad
am

ia
k-

Za
bł

oc
ka

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

10



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty

9www.czaspiastowa.pl

Ogłoszenia drobne

ogłoszenie zamówionereklama

reklama

reklama

SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

ZAPRASZAMY
CZYNNE:

PON-PT: 9.00-17.00  
SOBOTA: 9.00-13.00 

tel: 572 338 308
NAPRAWA KOSIAREK

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

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

UsłUgi

Matematyka, chemia - szkoła podstawowa, 
liceum, technikum. Przygotowanie do matury, 
bieżąca pomoc, zaliczenia, poprawki, Doktor PW. 
Piastów i okolice. U mnie w domu lub z dojazdem - 
Piastów, Pruszków,Ursus i okolice. 

Cena: 70-90 zł za 60 minut. tel.  660 167 295

Fryzjerkę do salonu w Piastowie zatrudnię. 
Godziny pracy do uzgodnienia. Interesuje nas też 
praca 1-2 dni w tygodniu. warunki finansowe 
dobre. kontakt: 608-223-045

OkAzJA! sprzedam stół 80x140-220cm 
odcień brązu, stan bardzo dobry - kontakt: 503 002 915

sPrzEDAM
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Barbara Lipieta

 Pomyślmy o uatrakcyjnieniu na-
szego balkonu, aby również zimą 
wyglądał pięknie i prowokował nas 
do spoglądania na niego zza szyby, 
jak w okresie letnim. 
 Październik, to dobry miesiąc 
na przeobrażenie balkonu z let-
niego w całoroczny. Na zewnątrz 
jest jeszcze słonecznie i ciepło, 
a  producenci przedstawiają nam 
spory wybór roślin zimozielonych 
ze względu na rozmiar, pokrój i za-

stosowanie. Nie ma na co czekać, 
duże, puste już donice czekają na 
nasze pomysły. Obsadzając je ro-
ślinami wieloletnimi, które nie boją 
się mrozu, ożywimy nasz balkono-
wy świat. Stworzymy w ten sposób 
bazę, do której będziemy dosadzać 
sezonowe rośliny. Każda pora roku 
będzie miała swoich przedstawicie-
li. Wraz z nadejściem kolejnej pory 
roku, zmieni nam się żywy obraz za 
szybą. 

 Przed przystąpieniem do ob-
sadzania donic i skrzynek, musi-
my wybrać te, które są odporne 
na niskie temperatury. Kolejnym 
krokiem jest wybór miejsca na 
balkonie. Idealne jest to, na które 
najczęściej spoglądamy z wnętrza 
mieszkania przez zamknięte okno. 
To ono przez najbliższy czas będzie 
naszym łącznikiem ze światem ze-
wnętrznym. Zostaje tylko najprzy-
jemniejsza cześć - wybór roślin. 
Warto wykorzystać gatunki zimo-
zielone, łatwe w uprawie i  wolno 
rosnące. Takimi pewniakami są 
iglaki: sosna górska, cisy, jałowce 
i cyprysiki. Nie rezygnujmy z krze-
wów o zimozielonych liściach. Wy-
mienię tutaj ostrokrzew i mahonię 
pospolitą. To rośliny o  pięknych, 
błyszczących i sztywnych liściach. 
Kiedy trochę przesadzą z  rozmia-
rem zawsze możemy użyć sekato-
ra. Irga szwedzka jest ciekawa ze 
względu na to, że jesienią obsypuje 
się czerwonymi owocami. Kolejną 
rośliną jest trzmielina Fortune’a, 
bardzo łatwa w uprawie. Potra-
fi się wspinać i położyć. Możemy 
ją też spotkać w formie drzewka 
szczepionego na pniu. Doskonała 
roślina dla początkujących. Kiedyś 
niezawodnym krzewem zimozielo-

nych był bukszpan. Wspaniała ro-
ślina, znosząca cięcia i przesusze-
nia. Teraz nie polecam ze względu 
na ataki szkodników, które w  za-
straszającym tempie potrafią znisz-
czyć nawet okazałą roślinę. Może-
my również wybierać w bylinach 
i krzewinkach, które zakryją ziemię 
i urozmaicą najniższą cześć kom-
pozycji. Wśród nich wymienię: ru-
niankę japońską, barwinek pospo-
lity, bergenię i golterię rozesłaną. 
Ta ostatnia również w  okresie zi-
mowym obsypuje się czerwonymi 
owocami nie tracąc liści. Ciekawym 
pomysłem jest posadzenie traw 
ozdobnych. Pięknie się prezentuje 
Kostrzewa sina o popielatym ubar-
wieniu. Zimozielone turzyce, wśród 
nich turzyca Buchanana o orygi-
nalnym kolorze. Przy większych 
balkonach możemy się pokusić 
o wyższe trawy, z rodzaju miskan-
tów. One zaś kolejną odsłonę swej 
urody ukazują gdy są oszronione, 
a porwane  słońce nieśmiało je 
oświetla. Taki widok zawsze wywo-
łuje zachwyt i ciepły uśmiech. Dla-
tego, aby nie pozbawić się doznań 
estetycznych, trawy te przycinamy 
dopiero wiosną. Nie zapominajmy 
o pięknym bluszczu pospolitym. 
Jego grube pędy obrośnięte gęsto 
ciemnozielonymi liśćmi, przewie-
szają się w wysokich donicach uzu-
pełniając niejedną kompozycję. 
 Jeśli ktoś podejmie wyzwanie 
i zacznie tworzyć zimozieloną kom-
pozycję, niech posadzi również 
cebule krokusów lub hiacyntów. 
Gdy zaświecą pierwsze, wiosen-
ne promienie słońca, będziecie 
zaskoczeni niespodzianką, która 
wychyli główkę spod ziemi. Jed-

Jak co roku o tej porze donice z roślinami jednorocznymi przestają być ozdobą. 
Usuwamy zeschnięte rośliny, a donice i skrzynki wędrują w kąt. Balkony pustoszeją 
i nie wyglądają ciekawie. Na okres zimy zapominamy o nich. Już nie przyciągają 
naszej uwagi, bo nic ciekawego się na nich nie dzieje. Trzeba to zmienić, koniecznie. 
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Atrakcyjny balkon przez okrągły rok

nak teraz mamy jesień i wszędzie 
widać różnokolorowe wrzosy. One 
jak najbardziej nadają się do naszej 
kompozycji. Na tle zielonych liści 
będą się wspaniałe prezentować 
i spokojnie przetrwają do wiosny. 
Aby nasza nowo powstała kom-
pozycja nie ucierpiała, musimy pa-
miętać o podlewaniu również zimą, 
wtedy gdy nie ma mrozu. W razie 
większych spadków temperatury, 
doniczkę przezornie należy owinąć 
włókniną.
 Uzupełnijmy naszą kompozycję 
kilkoma drobiazgami, aby nabrała 
charakteru. Mogą to być szyszki, 
kasztany przyniesione ze spaceru, 
jakiś niewielki sznur lampek lub 
latarenka, która rozświetli swoim 
ciepłym światłem długie zimowe 
wieczory.
 W czasie przedświątecznym do-
rzućmy czerwoną kokardę i kilka 
bombek.
 Ciekawym, a przy tym pożytecz-
nym elementem zimowej dekoracji 
balkonu jest karmnik dla ptaków. 
Dzięki niemu możemy liczyć na 
odwiedziny naszych skrzydlatych 
przyjaciół i ich wdzięczność. Pa-
miętajmy tylko, aby regularnie je 
dokarmiać odpowiednim dla nich 
pokarmem.
 Tych kilka zabiegów sprawi, że 
balkon będzie tętnił życiem, a nam 
będzie weselej.
 Zostało niewiele czasu do 
pierwszego listopada. Przypomnę 
hasło z ubiegłego roku, które każ-
demu z nas powinno przyświecać: 
,,Uczcić, nie śmiecić”.
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