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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY
Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Ruszyła rejestracja
Od 16 marca uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą występować
o nadanie numeru PESEL. Wnioski składać można w Urzędzie
Miejskim w Piastowie. Krok ten pozwoli im skorzystać
z praw przewidzianych specustawą oraz uzyskać dostęp do
świadczeń i usług publicznych.

fot. Shutterstock

Przepisy regulujące status
ukraińskich uchodźców, którzy
przybyli do Polski po 24 lutego
bieżącego roku, weszły w życie 12 marca na mocy specustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.
583). Zawarte w niej regulacje
obowiązują z mocą wsteczną
od 24 lutego 2022 r. Najważniejsze z zapisów ustawy dotyczą legalizacji pobytu w Polsce

Ukraińców, którzy schronili się
tu przed wojną na okres 18 miesięcy. Specustawa reguluje również inne priorytetowe kwestie
związane z dostępem do rynku
pracy, opieką zdrowotną, edukacją, możliwością uzyskania
reklama

wsparcia materialnego i dostępu do świadczeń przez obywateli Ukrainy.
Legalizacja pobytu w Polsce
osób spełniających powyższe
warunki wymaga rejestracji ich
przybycia przez Straż Graniczną.
Osoby, które nie dokonały tego
przekraczając granicę mają na
to 60 dni licząc od dnia wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej.
Najbliższą od Piastowa jednostką jest Nadwiślańska Jednostka
Straży Granicznej w Warszawie,
znajdująca się przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 (tel.
+48 22 513 21 00). Należy pamiętać, że wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich
członków rodziny, w tym dzieci.
Skorzystanie
z
dalszych
uprawnień, usług i świadczeń
przewidzianych
specustawą,
wymaga uzyskania numeru ewidencyjnego PESEL. Obywatele
Ukrainy mogą ubiegać się o jego
nadanie poprzez lokalne władze
gmin. W Piastowie stosowne
wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 8 (Zespół Spraw Obywatelskich) w godzinach pracy tego
urzędu. W związku z wsteczną mocą ustawy, odbycie takiej wizyty nie jest konieczne
w pierwszym możliwym terminie. Pierwszeństwo będą miały
osoby deklarujące we wniosku
Piastów, jako miejsce swojego
stałego pobytu.

Czytaj dalej - str. 2

w numerze
Aktywności dla dzieci
z Ukrainy
Podpowiadamy gdzie pójść, czego posłuchać, co obejrzeć lub
przeczytać.
Czytaj - str. 2

Dzień Wierzby 2022
Dość rzezi drzew! Drzewa warto
sadzić, ale zdecydowanie najistotniejszym działaniem jest ich
ochrona przed wycinkami. Czas
na ochronę pomnikową!
Czytaj - str. 6

Piastów okiem zielarki
Zawsze kiedy myślę o Mazowszu, mam przed oczami krajobraz z przydrożnymi rosochatymi wierzbami. Wydawać by
się mogło, że w Piastowie, który
leży prawie w samym sercu Mazowsza, łatwo spotkać drzewo
tego rodzaju. A jednak nie jest
to wcale takie proste.
Czytaj - str. 8

Niezwykły słonecznik
zwyczajny
Kwiat, który porusza się zgodnie
z ruchem słońca musi być wyjątkowy i zajmować szczególne
miejsce w hierarchii roślinnej.
Wierzono, że kwiaty słonecznika
przyciągają szczęście i dodają
energii.
Czytaj - str. 11

Juz w kwietniu rusza liga
Piastovia zaprasza dziewczynki z Ukrainy (urodzone
w 2011 r. i młodsze) na bezpłatne treningi.
Czytaj - str. 12
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Procedura
wnioskowania
przez obywateli Ukrainy o numer ewidencyjny PESEL została
uproszczona. Aby tego dokonać
wystarczy wypełnić wniosek, dołączyć swoje zdjęcie oraz okazać
w urzędzie gminy dokument
tożsamości. Wniosek w formie
papierowej można otrzymać
w siedzibie gminy, bądź też pobrać i wydrukować go z Serwisu
Rzeczypospolitej Polskiej (wersja serwisu w języku ukraińskim
dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/web/ua). Druk przygotowano w wersji polsko-ukraińskiej oraz polsko-rosyjskiej.
Do wniosku należy dołączyć
kolorowe zdjęcie na papierze
fotograficznym w rozmiarze
35 x 45 mm, wykonane według
takich samych wytycznych, jak
zdjęcia do polskich dowodów
osobistych, czy paszportów.

fot. Shutterstock

Osoba składająca wniosek musi
dodatkowo potwierdzić swoją
tożsamość stosownym doku-

mentem tj. paszportem lub dowodem tożsamości. W razie nie
posiadania takiego dokumentu

dopuszczono możliwość złożenia oświadczenia o jego braku
pod rygorem odpowiedzialności
karnej.
Uzyskanie numeru PESEL
otworzy uchodźcom z Ukrainy dostęp do służby zdrowia,
pomocy społecznej, czy rynku
pracy i da im możliwość uzyskania szerszego wsparcia, w tym
dostępu do świadczeń 500+,
Dobry Start, czy Rodzinnego
Kapitału Opiekuńczego. Tu,
prócz PESELu, konieczne będzie
dodatkowo posiadanie konta
bankowego oraz polskiego numeru telefonu. Jak zapowiada
Gertruda Uścińska, prezes ZUS,
wnioski o poszczególne świadczenia udostępnione zostaną
niebawem i będą przyjmowane
wyłącznie drogą elektroniczną
poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jak podkreśla prezes Uścińska, specustawa nie służy przyznaniu obywatelom Ukrainy
specjalnych praw, a jedynie
„skraca ścieżkę legalizacji pobytu dla uchodźców z Ukrainy,
którzy przekroczyli bezpośrednią granicę od 24 lutego, co
jest uzasadnione szczególną
sytuacją panującą w tym kraju”. Pamiętajmy, że osoby te są
uchodźcami wojennymi, często
obciążonych
traumatycznymi
przeżyciami, a nie imigrantami
przybywającymi tu z powodów
ekonomicznych. Nie dajmy się
prowokować dezinformacjom
szerzonym w internecie przez
rosyjskich trolli.
Bądźmy razem i pomagajmy naszym ukraińskim braciom
i siostrom.
Agata Ziąbska

Dla dzieci z Ukrainy
W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, do Polski przybyło już prawie 2 miliony
uchodźców. Duży odsetek tej grupy stanowią dzieci. Wychodząc naprzeciw
potrzebom tej coraz liczniejszej grupy, wiele firm i organizacji przygotowało ofertę
bezpłatnych materiałów i usług przeznaczonych dla ukraińskich dzieci. Poniżej
zebraliśmy wybrane propozycje online oraz oferty stacjonarne z okolic Piastowa.
dzieci Piastovia, Piast i Akademia
Piłkarska Legii Warszawa wraz
z Legia Soccer Schools. Szczegóły
na stronach Facebook organizatorów.
AIRO Park Trampolin, Warszawa ul. Łopuszańska 22 zapewnia bezpłatne wejście i korzystanie z udogodnień obiektu
w dni robocze. Więcej informacji:
https://airo.fun/solidarni-z-ukraina
fot. Shutterstock

Kino
Uchodźcy mogą bezpłatnie
oglądać filmy z ukraińskim dubbingiem w sieci kin Helios (Warszawa – CH Blue City), Multikino
(Pruszków – Nowa Stacja) i Cinema 3D (Warszawa – CH Atrium
Reduta). Szczegóły i repertuar
dostępny jest na stronach www
poszczególnych kin.
Bajki online
Platforma player.pl udostępniła kolekcję „Bajki po ukraińsku” z dubbingiem oraz napisami w języku ukraińskim. Można
z niej korzystać bezpłatnie i bez
konieczności logowania.

Storytel zamieściło pod adresem: kazkowyjswit.pl (bajkowy
świat) katalog z bajkami po ukraińsku. Poprzez tę stronę można
posłuchać
przetłumaczonych
i nagranych przez lektorów klasyków, takich jak „Jaś i Małgosia”,
„Czerwony Kapturek” czy „Królowa Śniegu”. Dostępna baza bajek
ma być stale poszerzana.
Dużą ilość filmów dla dzieci
w języku ukraińskim udostępnia
również najpopularniejszy serwis streamingowy w Polsce, czyli
Netflix. Niestety dostęp do materiałów nie jest darmowy.
Sport, rekreacja, opieka
Na darmowe treningi piłkarskie w Piastowie zapraszają

Sieć sal zabaw „Fikołki”
(Pruszków – CH Nowa Stacja, Janki – CH Janki) oferuje darmową
opiekę nad dziećmi wraz z wyżywieniem w dni robocze w godzinach 10:00-16:00. Na każdy
dzień przygotowane zostało po
15 darmowych miejsc w każdej
z placówek sieci. Zapisy odbywają się w każdym punkcie bądź
telefonicznie pod numerem: 500
200 200. https://fikolki.pl/opieka-ukraina/
Stajnia „Koniki Brwinów”
w Brwinowie organizuje bezpłatne zajęcia z jazdy konnej oraz hipoterapię. Więcej informacji oraz
zapisy pod numerem telefonu:
515 113 339.
W dzielnicy Filtry na ul. Koszy-

fot. Shutterstock

kowej 79b uruchomiony został
dzienny punkt opieki nad dziećmi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna dla najmłodszych
Uchodźców. Placówka otwarta
jest w godzinach 8:00-16:00. Zapisy odbywają się telefonicznie
pod numerem: (22) 468 25 00.
Nauka języka polskiego
W piastowskim Miejskim
Ośrodku Kultury uruchomiony
został darmowy kurs polskiego
dla dzieci oraz dorosłych. Zajęcia prowadzone są jednocześnie
w trzech grupach wiekowych.
Kontakt: 502 319 793.
Kultura i nauka
Centrum Nauki Kopernik
(Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20) umożliwia
darmowe wejście od wtorku do
piątku. Bilety można odbierać w
kasach na podstawie okazanego
dowodu tożsamości. Pula bezpłatnych biletów jest ograniczona. Szczegóły pod adresem:

https://www.kopernik.org.pl/
aktualnosci/solidarni-z-ukraina)

Wydawnictwo Egmont udostępniło za darmo specjalną
edycję komiksu „Kajko i Kokosz
– Wielki turniej” przetłumaczoną
na język ukraiński: Do pobrania
ze strony wydawnictwa:
https://wydawnictwoegmont.pl/
kajko-i-kokosz-pdf.html

Teatr „Baj” na ulicy Jagiellońskiej 28 w Warszawie wystawia
darmowe spektakle lalkowe.
Kontakt - Biuro obsługi widzów:
bow@teatrbaj.pl albo pod numerem telefonu: +48 519 059 612,
718 142 249 (w godzinach 9:0016:00 od poniedziałku do piątku).
Szczegóły:
https://teatrbaj.pl/spektakle-dladzieci-z-ukrainy/

Agata Ziąbska
Sandra Skibska
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Liceum z szansą na wygraną
w prestiżowym konkursie
Wśród nominacji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2022 znalazła
się piastowska inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego
fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego oraz
budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul.
11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
to przedsięwzięcie nominowane
w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022.
Na stronie Portalu Samorządowego zaprezentowano 25
inwestycji, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Wśród
nich znalazło się nasze Liceum
Ogólnokształcące im. A. Mickie-

wicza w Piastowie. Zachęcamy
czytelników do głosowania:
https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/
top-inwestycje-komunalne-2022,105/
rozbudowa-liceum-z-budowa-hali-sportowejw-piastowie,3478/

Informujemy, że głosowanie
trwa do 15 kwietnia 2022 r. do
godz. 12:00. Inwestycja, która
otrzyma najwięcej głosów (klików) zostanie uhonorowana nagrodą specjalną od czytelników
PortalSamorzadowy.pl.
Źródło: Urząd Miejski w Piastowie
fot. Anna Bartnicka-Ositek

reklama
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wywiad
Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Minęły 3 tygodnie od rozpoczęcia agresji
zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ilu
uchodźców znalazło już bezpieczne schronienie w Piastowie?
Grzegorz
Szuplewski:
Możemy szacować, że jest to
kilkaset osób. Zapewne ok.
czterystu, przede wszystkim
kobiety z dziećmi i osoby starsze. Mieszkają w prywatnych
domach i mieszkaniach korzystając z zaproszenia i gościnności naszych mieszkańców.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim, którzy z odruchu
serca okazują solidarność i niosą pomoc uchodźcom z zaatakowanego brutalnie kraju.
Dodam, że w naszych szkołach
uczy się już ponad czterdzieścioro dzieci, a kilkanaścioro
uczęszcza do przedszkoli. Nasze instytucje miejskie: Miejski
Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Świetlica
Dom Jana Pawła II zorganizowały stałe zajęcia dla dzieci i ich
rodzin, pomagając w nauce języka polskiego i integracji z nowym otoczeniem. Od 16 marca
rozpoczęliśmy realizację zadania obsługi uchodźców z Ukrainy chcących pozostać w Polsce
w zakresie nadawania numeru
PESEL, co umożliwi m.in. ubieganie się o dodatki dla dzieci: 500+ i 300+. Życząc sobie,
a przede wszystkim uchodź-

com z Ukrainy rychłego zakończenia brutalnej wojny, wszyscy staramy się ich otoczyć jak
najlepszą opieką. Oczywiście,
co chcę mocno podkreślić, nie
wpłynie to w żaden sposób na
pogorszenie normalnej obsługi
naszych mieszkańców. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
CP: Jesteśmy u progu wiosny. Rozpoczęły się nowe prace
inwestycyjne w mieście, inne są
kontynuowane lub dobiegają
końca?
GS: Tak, kończymy odbiór
centrum
przesiadkowego,
mamy zaplanowane prace drogowe. Ruszy wkrótce odbudowa spalonych w wyniku ubiegłorocznego pożaru mieszkań
komunalnych w budynku przy
ul. Mazurskiej, na którą uzyskaliśmy właśnie dofinansowanie.
Ogłosiliśmy niedawno zamówienie na największą z zaplanowanych inwestycji - realizację odwiertu geotermalnego,
jako pierwszego kroku do uzyskania własnego źródła ciepła.
Z umiarkowaną nadzieją czekamy na rozstrzygnięcie naboru
wniosków na dofinansowanie
zadań w ramach programu inwestycji strategicznych licząc
na pomyślne dla nas decyzje.
Złożyliśmy trzy wnioski: na budowę dwóch ulic, przyszkolnej
hali sportowej i centrum usług
publicznych. A skoro mówimy o
wiośnie - już pierwszego dnia tej
pięknej pory roku uruchomimy

po zimowej przerwie nasze tężnie. Mamy już dwie! Nowa została zbudowana w parku przy
odnowionej Willi Millera i zainauguruje swoją działalność
właśnie 21 marca. Serdecznie
zapraszamy do korzystania
z tych urządzeń. Chciałbym
też zaprosić nas wszystkich,
mieszkańców Piastowa, do także wiosennej - akcji, o charakterze pożytku publicznego.
Proponuję, byśmy znaleźli
chwilę czasu na posprzątanie
najbliższego otoczenia naszego miejsca zamieszkania:
skweru, terenu zielonego, fragmentu chodnika, terenu przy
drodze. Wraz z firmą Partner
odbierającą odpady z naszego
miasta przeprowadzimy taka
akcję wiosennego sprzątania
Piastowa w piątek i w sobotę
25-26 marca. Wystarczy pół godziny, którą poświęcimy na ten
cel, a dokonamy razem czegoś
ważnego. Dla nas wszystkich.
Szczególnie zapraszam tych,
którzy na co dzień przyczyniają się do zaśmiecania naszego
miasta - by przyłączyli się do
akcji i w inny, lepszy sposób zaczęli patrzeć na wspólną przestrzeń, w której żyjemy. Zapraszam
CP: Jak na możliwości finansowania rozwoju miasta w tym
roku wpłynie kondycja budżetu?

GS: Czujemy, niestety, ograniczenia strony dochodowej
budżetu miasta. To w sposób
oczywisty ogranicza nasze
plany, ale szukamy możliwości realizacji przygotowanych
inwestycji, głównie poprzez
dofinansowanie zewnętrzne.
Ale zasadnicze znaczenie ma
malejąca wartość dochodów
własnych, a to jest podstawowy wskaźnik samorządności
w realizacji planowanych zadań. Drugi istotny parametr
to ustawowy wymóg nieprzekraczania wydatków bieżących
ponad poziom dochodów bieżących. Ogranicza on znacznie
nakłady m.in. na utrzymanie
miasta - w szerokim tego określenia znaczeniu. Tu chciałbym podać istotny wskaźnik,
jakim jest udział w podatku
PIT mieszkańców. Piastów, jak
każda polska gmina otrzymuje
38,34% udziału w tym podatku
płaconym przez mieszkańców
we właściwym dla tej gminy
urzędzie skarbowym. Dla Piastowa jest to Urząd Skarbowy
w Pruszkowie. Podatek PIT
wpłacony w roku 2019 przez
16 768 podatników z naszego
miasta wyniósł 99 863 732 zł,
z czego 38,34%, czyli 38 287
754,84 zł trafiło do budżetu
Piastowa. Dla porównania,
w roku 2020 liczba podatników
zwiększyła się o 149 osób. Poreklama

datek PIT wpłacony przez nich
do US wyniósł 99 526 806,01
zł. 38,34% tej kwoty wynosi 38
158 577,42 zł i tyle wpłynęło do
budżetu naszego miasta. Widać
więc, że pomimo wzrostu liczby
podatników, mieszkańców Piastowa kwota udziału w podatku
PIT zmniejszyła się o kwotę 129
177,42 zł. Nie znamy danych porównawczych za rok ubiegły, ale
znamy prognozę Ministerstwa
Finansów na rok bieżący i nie
napawa ona optymizmem. Wg
założeń planowany udział w podatku PIT dla Piastowa wyniesie
w tym roku 36 378 908 zł, czyli
znacznie mniej niż w roku 2019
i 2020. To niepokojący trend
i dlatego chciałbym zwrócić się
do tych z Państwa, mieszkańców
naszego miasta, którzy rozliczają PIT w innym niż pruszkowski
urzędzie skarbowym o tegoroczne rozliczenie tego podatku
w tym właśnie urzędzie. Procedura jest bardzo prosta i zabiera niewiele czasu. Szczegółową
informację na ten temat znajdą Państwo na stronie naszego
miasta www.piastów.pl. Czyniąc
to, wpłyną Państwo na wzrost
dochodu budżetu miasta, co
przekłada się wprost na finansowanie wielu usług świadczonych mieszkańcom.
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SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

NAPRAWA KOSIAREK

tel: 572 338 308
OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

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

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

Repertuar kina Baśń
Wiki i jej sekret

18-20.03.2022 r

17:00

87
min.

Wyjdź za mnie

18-20.03.2022 r

19:00

112
min.

Potworna rodzinka 2

25-27.03.2022 r

17:00

104
min.

Pies

25-27.03.2022 r

19:00

90
min.

UPS 2 Bunt na arce

01-03.04.2022 r.

17:00

85
min.

Jakoś to będzie

01-03.04.2022 r.

19:00

89
min.

FRA | 6+ dubbing

USA | l. 13+

UK/DE | 6+ dubbing

USA | l. 13+

IRL/DE | 6+ dubbing

PL | l 15+
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Dzień Wierzby 2022 –
czas na ochronę
pomnikową!

mat. Fundacja Ekorozwoju

Dość rzezi drzew! Drzewa warto sadzić, ale zdecydowanie najistotniejszym
działaniem jest ich ochrona przed wycinkami! Piękne i okazałe, sędziwe
drzewo możemy ściąć w ciągu kliku minut, ale na następne takie będziemy
musieli poczekać jakieś 100 lat. Dlatego w tym roku zapraszamy do akcji
znajdowania drzew pomnikowych i zgłaszania ich do ochrony.

mat. Fundacja Ekorozwoju

Rok temu Przyjaciele Drzew
włączyli się do ogólnopolskiej akcji sadzenia wierzb. Najważniejsza jest jednak ochrona tego co
mamy i często bezpowrotnie niszczymy – sędziwych drzew. Potrzebujemy pilnych zmian prawnych
dla ich ochrony. Dajmy drzewom
nowe i lepsze prawo. Bez zmian

prawnych, zarówno na poziomie
lokalnym, jak i krajowym drzewa
same sobie nie poradzą. Póki co
jednak najskuteczniejszą formą
ochrony drzew jest obejmowanie
ich ochroną pomnikową – i od
tego zaczynamy.
Naszym strategicznym celem
jest jednak pełniejsza ochrona
drzew, by mogły nas chronić
przed upałami, suszą, powodziami i zawieruchami. By mogły
łagodzić skutki zmian klimatu,
oczyszczać powietrze, być domem wielu gatunków… radować
oraz koić nasze zmysły. Dzisiaj,
w czasie kryzysu klimatycznego
oraz wobec konieczności redukcji
emisji dwutlenku węgla, drzewa
są nam potrzebne bardziej niż
kiedykolwiek przedtem! Naukowcy mówią, że drzewa – i tylko
drzewa! – mogą uratować naszą
planetę przed całkowitą katastrofą. Pamiętajmy przy tym, że
to czego potrzebujemy – jak najszybciej i jak najwięcej – to duże,

dojrzałe drzewa, a nie ich kikuty
lub rachityczne sadzonki.
Społeczna mobilizacja przy
drzewach pomnikowych wzmocni ruch Przyjaciół Drzew, by skutecznie wpłynąć na władze i prawo #DajmyDrzewomPrawo 21
marca 2022 (poniedziałek) zamierzamy wyjść w teren z tabliczkami
„Proponowany Pomnik Przyrody”
i w jednym terminie w wielu miejscach w kraju oznakować drzewa
godne ochrony pomnikowej.
Znajdźmy w terenie drzewa
sędziwe, które warto zabezpieczyć przed potencjalną wycinką
i objąć je ochroną pomnikową!
Postarajmy się w tym dniu znaleźć sędziwe wierzby, ale i inne
gatunki. Ważne by zrobić to razem, w jednym dniu, w przestrzeni w której pojawiają się ludzie.
Zrobić zdjęcia. Relacje szeroko
opublikować w mediach społecznościowych oznaczając je:
#DajmyDrzewomPrawo, #DzieńWierzby
Warto też zaprosić/poinformować okoliczne media.
Od nas możecie otrzymać tabliczki z napisem „Proponowany
Pomnik Przyrody”, informacje dla
mediów oraz wsparcie promocyjne. Prosimy o zgłoszenie do dnia
16.03.2022 r. na adres: m.berezowska@eko.org.pl
Przyjaciele Drzew – bądźmy
aktywni, pomysłowi… Każde nawet najmniejsze działanie daje
efekt. Wspólnie mamy Moc!
UWAGA! Po akcji prosimy
zdjąć tabliczki, miejsce zostawiamy takie jak je zastaliśmy!
Projekt tabliczki „Proponowany Pomnik
Przyrody” można pobrać pod adresem:
http://fer.org.pl/dzien-wierzby-2022-czas-na-ochrone-pomnikowa/

Źródło: Fundacja Ekorozwoju
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BIEGNIEMY Z HISTORIĄ 2022
Tegoroczny, szósty już cykl historycznych biegów ulicznych w Piastowie rozpoczynamy w niedzielę 27 marca
Biegiem Polskiego Państwa Podziemnego na dystansie 1945 metrów.
Ta data nie jest przypadkowa, bowiem 27 i 28
marca 1945 roku zostali przez przedstawicieli sowieckich władz wojskowych zaproszeni na rozmowy do Pruszkowa i podstępnie uprowadzeni do
Moskwy główni przywódcy polityczni Polskiego
Państwa Podziemnego. Wśród szesnastu aresztowanych byli m.in. ostatni dowódca Armii Krajowej gen.Leopold Okulicki, wicepremier Jan Stanisław Jankowski, przewodniczący podziemnego
parlamentu Kazimierz Pużak i czołowi politycy
stronnictw politycznych walczącej Polski. Porwani przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego
zostali bezprawnie sądzeni w pokazowym procesie moskiewskim trzy miesiące później. Leopold
Okulicki, Stanisław Jankowski i Stanisław Jasiukowicz nie wrócili już do Polski. Aresztowanie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i proces moskiewski oznaczały dramatyczny
koniec Polskiego Państwa Podziemnego, prowadzącego działalność niepodległościową narodu
od września 1939 aż do wiosny 1945 roku.

Historia ilustrowana
PPP, fenomen na skalę okupowanej Europy, ukształtowało się już w końcu września 1939
roku w oblężonej przez Niemców Warszawie. Powstała wtedy władza polityczna z podziemnym parlamentem -Krajową Radą Narodową – reprezentowaną przez główne partie i stronnictwa, rządem reprezentującym legalne władze RP przebywające na emigracji i siłą zbrojną, początkowo SZP, potem ZWZ i Armią Krajową. Polskie Państwo Podziemne prowadziło
działalność niepodległościową w wymiarze wojskowym i cywilnym, rozbudowując swoje
struktury na skalę normalnie funkcjonującego państwa – ale w konspiracji!

CZAS
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SZP-ZWZ-AK,

O mocy państwa
często stanowi jego siła zbrojna. W latach okupacji niemieckiej Polskie Państwo Podziemne potrafiło taką siłę
zbudować. Armia państwa podziemnego liczyła kilkaset tysięcy żołnierzy
walczących w szeregach początkowo
wielu organizacji zbrojnych, scalanych
następnie w SZP, ZWZ i AK. Osiemdziesiąt lat temu, 14 lutego 1942 roku,
Naczelny Wódz polskich sił zbrojnych
gen.Władysław Sikorski wydał rozkaz
w sprawie przemianowania Związku
Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W ten
sposób AK przejęła tradycję głównej siły
zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego począwszy od Służby Zwycięstwu
Polski powołanej we wrześniu 1939
roku i przemianowanej dwa miesiące
później na ZWZ. Armia Krajowa, której
kolejnymi Komendantami Głównymi
byli generałowie Stefan Rowecki „Grot”,
Tadeusz Komorowski „Bór” i Leopold
Okulicki „Niedźwiadek” liczyła w końcu
1943 roku ok. 400 tys. zaprzysiężonych
żołnierzy. AK została rozwiązana rozkazem gen. L.Okulickiego 19 stycznia 1945
roku.

Ostatni Prezydent II RP Ryszard Kaczorowski przy
pomniku ostatniego dowódcy AK gen.Leopolda
Okulickiego w Piastowie, 14 maja 2000 roku

Historia ilustrowana
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Kalendarium Grand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych w roku 2022
27 marca – Bieg Polskiego Państwa Podziemnego – 1945m
10 kwietnia – Bieg Katyński – 1940 m
24 kwietnia – Bieg Chrztu Polski – 966 m
1 maja – Bieg Konstytucji 3 Maja – 1791 m
15 maja – Bieg Monte Cassino – 1944 m
11 czerwca – Dzień Biegacza – Test Coopera
17 lipca – Bieg Mazurka Dąbrowskiego – 1797 m
28 sierpnia – Bieg Solidarności – 1980 m
11 września – Bieg Obrońców Ojczyzny 1939 – 1939 m
2 października – Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy – 10000 m
6 listopada – Bieg Niepodległości – 5000 m

materiały graficzne o PPP przygotowane przez Delegaturę IPN w Kielcach
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W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

Uzależnienie od alkoholu
Perspektywa otrzymania diagnozy uzależnienia od alkoholu
wywołuje lęk i zniechęca osoby pijące problemowo do
wizyty w placówkach leczenia uzależnień.
Wynika to z wielu przyczyn. Wierzą one, że są w stanie samodzielnie
poradzić sobie z piciem. Ich mechanizmy obronne pomniejszają i racjonalizują szkody, będące następstwem destrukcyjnego stylu picia.
Nawet kiedy już wiedzą, że mają
problem z alkoholem, to nie są gotowi do zmiany. Boją się etykiety
„alkoholika”, jaka przylgnie do nich
w następstwie diagnozy i podjęcia
leczenia odwykowego. Niepokoi ich
perspektywa abstynencji, jaka nieuchronnie pojawi się w zaleceniach
terapeutycznych. Często brakuje
im nadziei na to, że są w stanie poradzić sobie w życiu bez alkoholu.
Nie wiedzą, na czym polega terapia
uzależnienia i mogą obawiać się
sytuacji, której nie znają. Niechęć
do kontaktu z placówką odwykową
wzmacniają też mity na temat uzależnienia i leczenia, które, choć nieprawdziwe, są mocno zakorzenione
w świadomości społecznej. Oto niektóre z nich:
„Każda osoba nadużywająca
alkoholu wcześniej czy później się
uzależni”.
Uzależnienie od alkoholu zawsze
poprzedza okres intensywnego
picia, ale nadmierne spożywanie
alkoholu nie zawsze prowadzi do
uzależnienia. O tym, czy ktoś się
uzależni, decyduje wiele czynników,
w tym indywidualne predyspozycje
biologiczne. Nie ma sposobów, aby
przewidzieć, kto z pijących szkodliwie się uzależni, a kto nie. Jedyną
szansą, aby zapobiec rozwinięciu się
cech uzależnienia jest zaprzestanie
picia lub przynajmniej ograniczenie
spożywania alkoholu do poziomu
niskiego ryzyka szkód.
„Uzależniają się ludzie z nizin
społecznych”.
Uzależnienie od alkoholu dotyka
wszystkich, niezależnie od wykształcenia, stanu posiadania czy wykonywanych zawodów. Faktem jest, że
niektóre czynniki sytuacji społecznej
sprzyjają nadużywaniu alkoholu, ale
nie dotyczy to uzależnienia, które
jest zjawiskiem bardzo demokratycznym. Nie chroni przed nim ani
wiek, ani wykształcenie, ani zasoby
materialne. Uzależniają się zarówno
osoby niemające elementarnej wiedzy na temat uzależnienia, jak i osoby, które dysponują wiedza medyczną i psychologiczną na ten temat.
„Alkoholicy”, to osoby z marginesu społecznego, które piją codziennie, z powodu nałogu straciły już wszystko (rodzinę, pracę,
zasoby materialne), piją alkohole
niespożywcze, doświadczają „delirki”, „padaczki alkoholowej”,
nie dbają o siebie itp.
W rzeczywistości tylko kilka procent osób uzależnionych „pasuje”
do tego opisu. Uzależnienie może
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mieć różny przebieg, a większość
osób uzależnionych, mimo wieloletniego nadużywania alkoholu, nie
doświadcza powikłań zespołu abstynencyjnego, nie traci wszystkich
zasobów i utrzymuje się w rolach
społecznych (współmałżonka, rodzica, pracownika), choć mogą nie wywiązywać się z nich zadowalająco.
„Alkoholicy kłamią, manipulują, oszukują”.
Przypisywanie osobom uzależnionym cech szczególnej nieuczciwości
wynika z nierozróżniania intencjonalnych, świadomych kłamstw od
nieświadomych, obronnych mechanizmów psychologicznych, chroniących wizję destrukcyjnego picia jako
nieodbiegającego od społecznej
normy.
„Uzależnienie to beznadziejny
problem”.
Przekonaniu, że osoba, u której
zdiagnozowano uzależnienie, jest
skazana na picie i samozniszczenie,
przeczą w sposób oczywisty miliony
osób na świecie, u których zdiagnozowano uzależnienie, a które zdecydowały się na rozstanie z alkoholem
i zbudowały na fundamencie abstynencji satysfakcjonujące życie. Można się o tym przekonać osobiście,
uczestnicząc w otwartym spotkaniu
grupy Anonimowych Alkoholików.
O miejscach i terminach spotkań
tych grup informuje strona internetowa AA w Polsce: www.aa.org.pl.
„Leczenie uzależnienia polega
na przymusie, terapii lekowej,
ciągłej pracy nad sobą”.
W długiej historii leczenia osób uzależnionych rzeczywiście próbowano
różnych metod, które okazały się
mało skuteczne. Z punktu widzenia
współczesnej wiedzy najbardziej
skuteczną metodą jest psychoterapia, która zmierza do tego, aby
osoba uzależniona poznała lepiej
siebie i swoje zaburzenie, wzmocniła swoją motywację do rozstania
się z alkoholem oraz nauczyła się
żyć w abstynencji i zaspokajać swoje potrzeby psychologiczne bez konieczności sięgania po substancje
psychoaktywne.
„Leczenie uzależnienia jest
nieskuteczne”.
W leczeniu uzależnień przez długie
lata uznawano za sukces terapeutyczny utrzymywanie przez osoby
leczone długotrwałej abstynencji.
W badaniach losów pacjentów po
terapii odwykowej interpretowano
powroty do picia alkoholu jako niepowodzenie, nie analizując szczegółowo zmian, jakie zaszły we wzorze
spożywania alkoholu i w życiu tych
osób w porównaniu do okresu
przed leczeniem. W rzeczywistości
proces zdrowienia w uzależnieniu
rzadko opiera się na pojedynczym
postanowieniu czy jednej próbie le-

czenia. Najczęściej obserwowanym
przebiegiem zdrowienia jest wydłużanie się okresów abstynencji,
przerywanych coraz krótszymi i coraz mniej intensywnymi epizodami
picia. Taką zmianę należy postrzegać w kategoriach sukcesu, a nie
porażki.
Gdzie szukać pomocy?
Najlepszym miejscem, gdzie można
uzyskać pomoc w sytuacji problemów alkoholowych, jest placówka
leczenia uzależnień. Pierwsze kroki
warto skierować do poradni, gdzie
specjaliści po postawieniu diagnozy
(picie szkodliwe lub uzależnienie)
zaproponują pomoc, dostosowaną
do rozpoznania, potrzeb pacjenta
i jego możliwości. Lista placówek,
w tym poradni z podziałem na
województwa, znajduje się na
stronie internetowej Państwowej

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.
pl.
Pierwsza wizyta, rozpoznanie
i nazwanie problemu alkoholowego oraz propozycja konkretnego
programu leczenia mogą nasilić
niepokój i chęć ucieczki lub choćby
odroczenia czasu leczenia. Może się
uruchomić obronne myślenie kwestionujące diagnozę („to niemożliwe”, „pomylili się”, „skąd mogą to
wiedzieć”), terapię („gadaniem nikt
jeszcze nikogo nie uleczył”, „kolega był i mu nie pomogło”), osoby
pomagające („co oni tam wiedzą”,
„taka młoda”), bagatelizujące wagę
problemu („nie jest tak źle”, „inni
mają gorzej”). To naturalna reakcja
obronna w momencie podejmowania decyzji o leczeniu. Warto o tym
wiedzieć, by takiemu myśleniu przeciwstawić ważne, osobiste powody, dla których warto zaryzykować
zmianę. Każdy człowiek ma wyobrażenie dobrego życia, marzenia, dążenia, wartości. Podjęcie leczenia
reklama

daje szansę na spełnienie, samorealizację, zadowolenie z siebie, na
dobre relacje z ludźmi. Jest wiele
ważnych powodów, aby nie kontynuować aktualnego wzoru picia.
Terapia może w tym pomóc”.
Informacje pochodzą ze strony internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(obecna nazwa: Krajowe Centrum
Przeciwdziałania
Uzależnieniom):
https://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-uzaleznienie-od-alkoholu - broszura pn. Czy moje
picie jest już problemem. O zaburzeniach związanych z używaniem alkoholu.
Informacje o dostępnej ofercie
pomocy można również uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Piastowie
pod numerem telefonu
22 770-52-15.
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zdrowie

Piastów okiem zielarki 15
Zawsze kiedy myślę o Mazowszu, mam przed oczami krajobraz z przydrożnymi
rosochatymi wierzbami. Wydawać by się mogło, że w Piastowie, który leży prawie
w samym sercu Mazowsza, łatwo spotkać drzewo tego rodzaju. A jednak nie jest to
wcale takie proste.

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

paru z wierzbowych „kotków”
z dodatkiem soku malinowego
można podawać 3 razy dziennie
nawet małym dzieciom. Napar
taki przygotowuje się zaparzając
łyżkę „bazi” w szklance wrzątku.
Taki ziołowy lek pomoże w grypie
i innych chorobach wirusowych.
Działa on wykrztuśnie, przeciwkaszlowo, napotnie i lekko uspokajająco.
Napar z liści wierzby przyda
się natomiast cierpiącym na dnę
moczanową. Pomaga bowiem
usuwać kwas moczowy i inne
zbędne produkty przemiany materii. Działa lekko moczopędnie
i likwiduje obrzęki. Wzmaga także
wydzielanie żółci, dzięki czemu
wspomaga procesy detoksykacji
organizmu.
Zaletą wierzbowych naparów
jest to, że zawarta w nich salicyna, w przeciwieństwie do syntetycznych salicylanów, nie drażni

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

nej formy, znanej nam jako aspiryna. Wyprodukowanie aspiryny
zapoczątkowało rozwój przemysłu farmaceutycznego, trwający
nieprzerwanie po dziś dzień.
Salicyna ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe oraz przeciwzakrzepowe. Podstawowym
surowcem z wierzby stosowanym
w zielarstwie jest kora z młodych
gałązek wierzby. Zdejmuje się ją
wiosną, przed wytworzeniem się
liści i suszy. Odwar z kory wierzby
w medycynie tradycyjnej zalecano w przeziębieniu, grypie, ner-

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Poszukiwania wierzby zaprowadziły mnie na tyły naszego
targowiska gdzie straszy popadająca w ruinę dawna Restauracja „Podmiejska”. Drzewo, które
rośnie naprzeciwko wejścia do
dawnego piastowskiego przybytku, zwanego w dawnych czasach
urzędowo „lokalem gastronomicznym” a potocznie „na dołku”,
ma imponujące rozmiary. Nie
jestem botanikiem, wiec trudno
mi określić dokładnie, jaki to gatunek wierzby. Zwłaszcza, że jest
ich w Polsce bodaj 30. Ale z punktu widzenia zielarza i fitoterapeuty nie ma to znaczenia. Wszystkie
gatunki wierzby mają bowiem
właściwości lecznicze.
O leczniczym zastosowaniu
wierzby pisał już V wieku p.n.e.
Hipokrates, grecki lekarz zwany
„ojcem medycyny”. Zalecał stosować ją do uśmierzania bólu
i w chorobach gorączkowych.
Jak się okazało w korze wierzby występuje salicyna. W 1828
roku substancje tę wyodrębnił
pewien profesor farmacji na
Uniwersytecie w Monachium.
Późniejsze jej badania przez Włochów, Francuzów i Niemców doprowadziły do powstania kwasu
acetylosalicylowego, a potem do
wyprodukowania jego syntetycz-

wobólach, migrenie i łuszczycy.
Leczono nim gościec stawowy
i reumatyzm. Stosowano go także
na krztusiec, ropny katar, obrzęk
śledziony i zaburzenia trawienia.
Używany był także do płukania
włosów przy łupieżu, do płukania gardła i do wzmacniających
kąpieli.
Używano także liści wierzby.
Utarte z octem leczyły kurzajki
i brodawki.
Aby skorzystać z „naturalnej aspiryny” z wierzby, można
wykorzystać nie tylko korę i liście, ale także kwiaty. Łyżkę na-

duchy i choroby. Gałązki wierzbowe były zawsze podstawowym
składnikiem palm wielkanocnych.
A wierzbowe bazie łykano w Niedzielę Palmową, aby ustrzec się
przed chrypką i bólem gardła.
Wierzba to bardzo żywotne
drzewo. Znosi nawet mocne przycięcie korony, choć takie „ogławianie” innym drzewom zwykle
bardzo szkodzi. Ułamane gałązki
wierzby wetknięte w wilgotną ziemię szybko wypuszczają korzenie
i liście. Z tego powodu w polskiej
kulturze wierzba symbolizowała
zawsze odradzanie się i zmartwychwstanie.
Wierzba rośnie bardzo szybko. Dziesięciokrotnie szybciej niż
sosna czy świerk. Wykorzystuje się to uprawiając wierzbę na
drzewo opałowe. Wierzby sadzi
się także jako rośliny zapobiegające erozji gleby i jako rośliny
pionierskie zagospodarowujące
nieużytki. Młode gałązki niektórych gatunków wierzby wykorzystywane są w wikliniarstwie.
Ale ma wierzba także swoją
ciemną stronę. Z wierzbowych
witek czarownice wyrabiały ponoć swoje miotły. A to dlatego, że
wierzba poświęcona była córce
bogini Hekate, Kirke, która parała się czarną magią i znana jest
z tego, że zamieniła towarzyszy
Odyseusza w wieprze.
Kiedyś wierzono także, że
w dziuplach starych wierzb mieszka diabeł Rokita. Kiedy popatrzeć
na ruinę naszej piastowskiej
„Podmiejskiej” można uwierzyć,
że mieszka on w starej wierzbie,
a w tej restauracji się stołuje.

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

błony śluzowej żołądka i jest bezpiecznym naturalnym lekiem.
Osoby uczulone na salicylany powinny jednak zachować
ostrożność w stosowaniu preparatów z wierzby.
Wierzbie przypisywano od
wieków magiczną moc. Ponoć
Orfeusz miał otrzymać dar wymowy po dotknięciu wierzby rosnącej w gaju Persefony. Wierzbowymi witkami wyganiano złe

Małgorzata Adamiak-Zabłocka
blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl
konsultacje i kursy zielarskie:
www.chwilaznatura.pl
fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila
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ogłoszenia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

Strzekęcino, 01.03.2022 r.

MAPA LOKALIZACYJNA

Strzekęcino, 01.03.2022r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Pomorsko
Mazurska Hodowla
Ziemniaka Sp. z o.o.
O PRZETARGACH
OGŁOSZENIE
Pomorsko Mazurska
Hodowla Ziemniaka
Sp. Z o.o.
z/s w Strzekęcinie,
76-024 Świeszyno,
woj. Zachodniopomorskie
Świeszyno woj. Zachodniopomorskie
z/s w Strzekęcinie, 76 -024
www.pmhz.pl
www.pmhz.pl
ogłasza
piąteustne
ustneprzetargi
przetargi
nieograniczone
sprzedaż:
ogłasza piąte
nieograniczone
na na
sprzedaż:

nieruchomości
niezabudowanych
– działek
podz dopuszczeniem
zabudowę usługonieruchomości
niezabudowanych
– działek budowlanych
podbudowlanych
zabudowę usługową
funkcji
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(10,11U/MN)
oraz pod działalność
gospodarczą
(1PU), nieuzbrojonych,
wą z dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(10,11U/MN)
oraz pod
położonych w Płochocinie, obręb SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie będące własnością
działalność gospodarczą (1PU), nieuzbrojonych, położonych w Płochocinie, obręb
Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. Z o.o. z/s w Strzekęcinie:
SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie będące własnością
L.p

Nr dzi a łki

Przezna czeni e
w pl a ni e

Ks i ęga
Wi eczys ta

Powi erzchni a
w m2

Cena wywoła wcza
w zł

1

22/119

1PU

WA1P/00110132/5

1534m 2

276 000 + 23% VAT

22/120

1PU

WA1P/00110130/1

1534m 2

276 000 + 23% VAT

22/121

1PU

WA1P/00110097/7

1532m 2

276 000 + 23% VAT

4/32

11U/MN

WA1P/00110123/9

1203m 2

217 000 + 23% VAT

4/52

10U/MN

WA1P/00110121/5

1015m 2

183 000 + 23% VAT

2
3
4
5

Przetargi odbędą się w dniu: 17.03.2022 roku o godz. 9.00 w Sali DOMU KULTURY UŚMIECH w Józefowie
Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. Z o.o. z/s w Strzekęcinie:
przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie.

SHR WOLICA
PŁOCHOCIN
GM. OŻARÓW MAZ.

Przetargi
odbędą
się w dniu:
roku oz porządkiem
godz. 9.00
w Sali DOMU
KULPostępowania
przetargowe
prowadzone
będą17.03.2022
w kolejności zgodnej
oznaczonym
jak wyżej
w
Ogłoszeniu.
TURY UŚMIECH w Józefowie przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN gm. Ożarów Mazowiecki woj. Mazowieckie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – netto na
konto:
Postępowania
przetargowe
będą w kolejności zgodnej z poPomorsko
Mazurska Hodowla
Ziemniaka Sp. Z prowadzone
o.o. z/s w Strzekęcinie
rządkiem
oznaczonym
w Ogłoszeniu.
BNP
PARIBAS 51
1600 1462 1817jak
8752wyżej
6000 0001
najpóźniej do dnia 14.03.2022 roku włącznie.
Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %
Postąpienie w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez Komisję Przetargową.

ceny wywoławczej – netto na konto:

W przypadku wpłaty wadium i nieprzystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. Z o.o.
Wadium
przepada naMazurska
rzecz PMHZ Hodowla
Sp z o.o. również
w przypadku,
oferent
wygra
przetarg i uchyli się od
Pomorsko
Ziemniaka
Sp. Zjeśli
o.o.
z/s w
Strzekęcinie
zawarcia
umowy.
BNP
PARIBAS 51 1600 1462 1817 8752 6000 0001 najpóźniej do dnia 14.03.2022
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed
roku włącznie.
upływem 3 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że:
Postąpienie w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez Komisję
1. Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a
Przetargową.
ustawy z 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020r. poz. 1100, 2127;
Z 2021r. poz. 11,223, 1551)
2.WBurmistrz
Miasta
i Gminywadium
Ożarów Mazowiecki
nie wykona do
prawa
pierwokupuwadium
na podstawie
art. 109
przypadku
wpłaty
i nieprzystąpienia
przetargu,
przepada
ustaw
z 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz.
na rzecz
PMHZ
Sp. Z o.o.
11, 234, 815, 1551, 1561)

Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp z o.o. również w przypadku, jeśli oferent
wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia nieruchomości.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że:
1.
Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a ustawy z 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020r. poz. 1100, 2127; Z 2021r. poz. 11,223, 1551)
2.
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 109 ustaw z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561)
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał)
- dokument tożsamości
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu
jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem

przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu – udzielone im potwierdzone notarialne pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca
1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004 roku nr
167, poz. 1758 ze zmianami).
Osoby zainteresowane przetargami mogą zapoznać się z Regulaminem przetargu i uzyskać
dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. Z o.o. w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl
Sprawę prowadzi Pani Anna Piskorz tel. 660 477 188 lub 94 316 79 37.
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. Z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
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sport

Nabieramy tempa

reklama

ukończeniu trasy lub też, co zdarzało się równie często, kilka słów nie
zawsze cenzuralnych, opisujących
wysiłek oraz fakt, że momentami
brakuje już sił na jazdę dalej.
Warto wspomnieć na koniec
jeszcze o bezpieczeństwie. Kolar-

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

W czasie gdy oczy całego świata skierowane są na
naszych wschodnich sąsiadów, wszyscy staramy się po
raz kolejny odnaleźć w nowej rzeczywistości. Większość
zawodników amatorów, szykując się na nowy sezon,
uwzględnia już nasze położenie geograficzne i bierze
pod uwagę możliwość przeniesienia przygotowań
poza nasze granice.

Do najpopularniejszych kierunków można śmiało zaliczyć Portugalię, Hiszpanię i Chorwację. Obozy
przygotowawcze, bo o nich mowa,
to dziś jedna z najpopularniejszych
form „wejścia” na wyższe obroty
i adaptacji. Zapewniają one dodatkowe bodźce, dzięki którym nasz
organizm szybciej dostosuje się do
zwiększonej objętości i intensywności treningów po powrocie. W tym
roku zdecydowaliśmy się na udział
w obozie zorganizowanym przez
jedną z największych warszawskich
drużyn triathlonowych, czyli TRIWAWA. Jej wieloletnie doświadczenie
w organizacji obozów do hiszpańskiego Calpe przekonało nas, żeby
właśnie tam spędzić 10 dni, w trakcie
których pod okiem trenera przekonamy się, ile tak naprawdę jesteśmy
w stanie „wycisnąć” z organizmu.
W momencie, gdy piszę do Was
drodzy czytelnicy, mija drugi dzień
od naszego powrotu i o ile jeszcze
w samolocie organizm mocno dawał

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

znać, że to był naprawdę intensywny
czas, dziś mogę śmiało powiedzieć,
że pomimo zmęczenia z przyjemnością wróciłbym na trasy. Obóz
przede wszystkim był nastawiony na
rozjazdy kolarskie o różnym stopniu
trudności z elementami biegania
oraz treningami pływackimi jako
uzupełnienie. W przypadku jazdy po
górach, poza oczywiście długością
trasy, najważniejszym elementem,
który jednocześnie determinuje poziom trudności, są przewyższenia.
W czasie 10-dniowego turnusu w sumie pokonaliśmy ponad 700 km,
a przewyższenia na najdłużej trasie
tj. ponad 150 km, wynosiły 2200
metrów. W czasie pojedynczej jazdy
nie schodziły poniżej 1000 metrów.
Przyznaję że również dla mnie stanowiły one wyzwanie. W czasie kilkugodzinnej jazdy, na każdym z etapów,
zawsze znalazł się ktoś z kim można
było w zależności od możliwości albo
rywalizować w mini wyjściach na
szczyt lub wspólnie zjeżdżać w dół.
Warto dodać, że Calpe położone jest
bezpośrednio nad morzem dlatego
nie ma tu mowy o pomyłkach. Za
każdym razem podjazd odbywał się
faktycznie z wysokości 0 m n.p.m.
a suma podjazdów wiernie odzwierciadlała parametry z liczników Garmina.
Myślę, że nie jest przesadą określenie Calpe, jako mekki zawodników przygotowujących się do triathlonowego sezonu. Wśród osób,
które w ciągu tych 10 dni miałem
przyjemność spotkać na miejscu,
większość reprezentuje drużyny,
które widuję w trakcie sezonu startowego w naszym kraju. W zasadzie
na każdej trasie słychać język polski. W zależności od okoliczności są
to albo wspólne okrzyki radości po

stwo wbrew pozorom jest sportem
niebezpiecznym. Dyscyplina ta, jak
każda inna wymaga od nas rozwagi,
stosowania się do przepisów oraz
odpowiedniego sprzętu, który zminimalizuje ryzyko w przypadku, gdy
sytuacja na drodze nas zaskoczy. Na
jednej z tras miałem okazję przekonać się o tym osobiście. W czasie
zjazdu z słynnego Coll de Rates, na
jednym z zakrętów nie utrzymałem
się w odpowiedniej pozycji i pomimo
kilku prób utrzymania się na rowerze, wypadłem z trasy zaliczając, tak
zwanego w kolarskiej gwarze, „szlifa”. Niestety takie sytuacje się zdarzą
i są obarczone pewnym ryzykiem.
Na szczęście poza kilkoma sinikami,
połamanym kołem i uszkodzonymi
butami nic poważnego się nie stało,
a mi udało się szczęśliwie ruszyć na
trasę już następnego dnia.
Sport niesie za sobą ryzyko, ale
możemy je minimalizować i odpowiednio się na nie ubezpieczyć. Dotyczy to zarówno osób, jak i sprzętu.
W moim przypadku właśnie takie
ubezpieczenie stanowi podstawę
do zwrotu kosztów naprawy sprzętu
lub zakupu nowego, a w przypadku
hospitalizacji, daje gwarancję, że nie
zostaniemy obciążeni jej kosztami
za granicą. Żadne ubezpieczenia
nie zastąpią oczywiście zdrowego
rozsądku, ale przynajmniej w jakimś
stopniu zminimalizują straty, które,
jak w każdej innej aktywności, mogą
się pojawić.
Sezon 2022 powoli nabiera tempa. Pierwsze starty zapełniają kalendarze zawodników. Mam nadzieję,
że otaczająca nas słoneczna aura już
za chwilę niczym nie będzie odbiegać od tej, którą miałem okazję nacieszyć się w czasie pobytu w Hiszpani. Mocno trzymam kciuki za Wasze
przygotowania. Piona i do zobaczenia na szosie.

#solidarnizukrainą
#thisissparta
Bartosz Nowicki
Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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przyroda
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W MIEŚCIE?

Niezwykły słonecznik zwyczajny

Azteckie kapłanki nosiły go
we włosach, a wodzowie często wybierali go na swoje godła. Jest symbolem wiary, lojalności i adoracji.
Z Ameryki do Europy słonecznik przybył wraz z hiszpańskimi
konkwistadorami
w XVI wieku. Teraz mamy
XXI wiek, a słonecznik stał się
trwałym elementem naszego
krajobrazu. Mijając łany żółtych słoneczników, zatrzymujemy się i poddajemy urokowi
tych roślin. Któż z nas nie ma
fotografii z polem kwitnących
słoneczników? Któż z nas nie
marzy, aby takie zdjęcie wykonać i powiesić na ścianie?
Budowa całej rośliny jest
bardzo ciekawa. Łodyga słonecznika, która czasem osiąga nawet trzy metry wysokości, z kwiatostanem łączy się
pod kątem 120 stopni. Dzięki
temu kwiaty mogą absorbować światło słoneczne już pod
kątem 30 stopni nad horyzontem. Dla zwiększenia wytrzymałości, łodyga w tym miejscu

jest zgrubiała, bo musi stawiać
czoła silnym wiatrom i deszczom. Sztywne, krótkie włoski
na łodydze zniechęcają różne
szkodniki do wspinania się po
niej, a jednocześnie chronią
kwiat przed uszkodzeniem.
Sama wielkość i uroda kwiatu nadaje charakter roślinie.
Głowy słonecznika mogą mieć
średnice do 30 centymetrów
i pomieścić do ośmiu tysięcy
nasion. Nic w tym dziwnego,
że imponująca łodyga jest
bardzo sztywna i odporna na
złamania. Liście słoneczników
mają kształt serca i połączone są z łodygą ogonkiem. Są
szorstkie, o piłkowanych brzegach, mówiąc krótko, mało
przyjemne.
W tym momencie warto
wspomnieć o zjawisku zwanym fototropizmem. Fototropizm to proces polegający na
poruszaniu się rośliny w stronę światła, a co za tym idzie,
również w stronę słońca. Ruch
wykonywany przez poszczególne części rośliny, spowodo-

wany jest produkcją w roślinnym organizmie specjalnego
hormonu, a także działaniem
receptorów
światłoczułych.

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Kwiat, który porusza się zgodnie z ruchem słońca musi być
wyjątkowy i zajmować szczególne miejsce w hierarchii roślinnej.
Wierzono, że kwiaty słonecznika przyciągają szczęście i dodają
energii.

cennego oleju z rośliny, reszta
się też nie marnuje. Pozostałe
wytłoki wykorzystuje się jako
karmę dla zwierząt.
W wielości odmian słonecznika znajdziemy odmiany typowo pastewne, których pędy
w postaci kiszonki są wartościową paszą dla bydła. Z niektórych odmian słonecznika,
konkretnie z rdzenia łodyg,
w Chinach wyrabiano papier.
W Czarnobylu i w Fukushimie
był wykorzystywany do ekstrakcji toksyn po katastrofach
nuklearnych.
Słonecznik, jako roślina do
uprawy, ma bardzo duże wymagania glebowe, lubi dobrze
„zjeść”. Dlatego najczęściej
można go spotkać w przydomowych ogródkach, gdzie
dbamy o niego, zaspokajając jego apetyt. Polska gleba
niezbyt odpowiada uprawie
słonecznika na szerszą skalę.
Świadczyć o tym mogą nieliczne plantacje na terenie całej
Polski. A to oznacza, że większość produktów pochodzenia
słonecznikowego mamy z importu.
Za to dużą popularnością
cieszą się odmiany ozdobne. Są o wiele niższe i czasem wcale nie przypominają
wyglądem kwiatów swojego
smukłego brata. Nikogo nie
muszę namawiać, bo słoneczniki w rożnym wydaniu często
goszczą na naszych rabatach.
Uwielbiamy go również w wazonach. Rozświetlają nasze
wnętrza, zastępując promienie słońca w pochmurne dni.
A jesienią przyciągają gromady różnych ptaków. Słonecznik
jest łatwy w uprawie. Wysiewu
dokonujemy wiosną wprost
do gruntu. Wytrzymuje wiosenne przymrozki. Zakwita po
trzech miesiącach od wysiewu. Szukamy dla niego stanowiska w pełnym słońcu. Aby
uzyskać piękne kwiatostany
musimy obficie nawozić roślinę i podlewać dostatecznie
w czasie suszy. Stanowisko po
uprawie słoneczników jest zazwyczaj wyczerpane i należy je
porządnie nawieźć, zanim rozpoczniemy kolejną uprawę.
Przez ostatnie tygodnie,
żółty kwiat słonecznika stał
się nam szczególnie bliski.
Otwórzmy nasze serca i podzielmy się dobrocią z ludźmi,
którzy tak bardzo jej potrzebują.

W ten sposób roślina zapewnia sobie maksymalną operacje promieni słonecznych, co
wykorzystuje do przeprowadzania fotosyntezy.
Słonecznik jest rośliną jednoroczną. Uprawiany jest
jako warzywo o jadalnych nasionach zawierających około
38% tłuszczu. Kwitnie od lipca
do października. Kwiaty zapylane są przez błonkówki. Jest
też rośliną miododajną. Miód
słonecznikowy jest bardzo łagodny, natomiast barwa jest
intensywnie żółta. Zalecany
jest we wspomaganiu leczenia
infekcji bakteryjnych, przeziębień i grypy.
Nasiona słonecznika są bardzo bogatym źródłem mikro
i makroelementów, witaminy
E, A, D oraz magnezu. Zawierają duże ilości nienasyconych
kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 i omega-6, dzięki
którym uchronimy się przed
wysokim cholesterolem, miażdżycą, zawałem i wieloma innymi chorobami. Spożywanie
tych małych ziarenek poprawia koncentrację, pracę serca,
a także wygląd skóry.
Jest jedną z ważniejszych
roślin, z której wytwarza się
olej o szerokim zastosowaniu. Każdy z nas zna olej słonecznikowy, a wielu stosuje
go w kuchni. Jak powszechnie
wiadomo, jest podstawowym
składnikiem margaryny, ale
również mydła. Znajdziemy go
też w tłuszczach technicznych,
takich jak pokost, lakiery i farby olejne. Masa zielona jest
bazą do powstania tylu produktów, a po wytłoczeniu tak

Barbara Lipieta
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Dzień Kobiet w Piastovii
Już w kwietniu rusza liga - zapraszamy
zawodniczki z Ukrainy!
mam wzmocniły byłe zawodniczki seniorek Piastovii, Kinga Rostowek (obecnie Polonia
Warszawa), Oliwia Wierzbicka
(obecnie A25 UW Warszawa)
oraz prezes klubu Aneta Dąbrowska. Spotkanie składało
się z czterech kwart, każda po
10 minut. Zasłużone zwycięstwo odniosła młodzież, która

reklama

pokonała mamy 4:1. Honorową bramkę dla dojrzałych pań
zdobyła Aneta Dąbrowska. Po
meczu wszystkie przedstawicielki płci pięknej zostały obdarowane przez zarząd słodyczami.
2 kwietnia ruszają rozgrywki
Orliczek pod Egidą Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
Drużyna z Piastowa zmierzy
się z chłopcami ze znanych
mazowieckich klubów, między
innymi z Błonianką, Żyrardowianką, Milanem Milanówek,
Błękitnymi Korytów czy Spor-

fot. PKS Piastovia-ZAP piastów

fot. PKS Piastovia-ZAP piastów

fot. PKS Piastovia-ZAP piastów

8 marca, w dniu święta
wszystkich kobiet, Orliczki Piastovii rzuciły wyzwanie swoim
mamom rozgrywając pokazowy mecz halowy: „Mamuśki” kontra „Orliczki”. Drużynę

tingiem Grodzisk Mazowiecki.
Zakończenie wiosennych gier
planowane jest na 18 czerwca.
Do końca marca nasze
dziewczyny będą trenować
pod okiem trenerów Adriana
Gustowskiego i Mikołaja Dynerowicza w hali Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, natomiast od kwietnia na
stadionie MOSiR w Piastowie.
Zarząd i trenerzy Piastovii

zapraszają na treningi również
wszystkie dziewczynki z Ukrainy urodzone w 2011 roku
i młodsze, które przebywają
w naszym mieście i miastach
ościennych. Rozpoczęcie treningów w naszym klubie nie
wiąże się z żadnymi kosztami. Zapewniamy nieodpłatnie
stroje oraz sprzęt sportowy.
Włodzimierz Golfert

reklama

Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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