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w numerze

Wyciągi z kwiatów głogu działają 
rozkurczowo na naczynia wień-
cowe. Zwalniają też częstotliwość 
skurczów serca nieznacznie je 
wzmacniając, co wpływa korzyst-
nie na mięsień sercowy. 

Popadając w rutynę treningową 
zapominamy, że jesteśmy także 
użytkownikami dróg, że pływa-
my też po akwenach wód otwar-
tych, że biegnąc przez miasto, 
nawet przy znikomym ruchu, czy 
na drodze osiedlowej, możemy 
wbiec pod samochód, który aku-
rat wyjeżdża energicznie z bra-
my, czy zza zakrętu.

Jeśli jesteś szczęśliwym posiada-
czem malutkiego balkonu od sło-
necznej strony i podejmowane 
próby ożywienia tej powierzchni 
zielenią były nieudane, to ten ar-
tykuł jest dla Ciebie. 

Orliczki z Piastowa bardzo do-
brze spisały się w rozgrywkach li-
gowych i wraz z zespołami Milan 
Sport oraz Błonianką uplasowały 
się na pierwszym miejscu w ta-
beli.

Piastów okiem zielarki

(nie)bezpieczny sport

Balkon w ziołowej 
aranżacji

Piastovia zakończyła 
sezon
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Dokończenie - str. 2

kanonik Marek Wolniewicz – 
Proboszcz Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej, pani Katarzy-
na Wąsińska-Jano – Dyrektor 
CUO w Piastowie, pani Honorata 
Wróblewska – Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, pan Daniel 
Dalecki – Dyrektor Piastowskie-
go Archiwum Miejskiego, pan 
Tomasz Sadowski – Prezes OSP 
oraz pani Halina Broniarek - re-
prezentująca Harcerski Krąg 
Seniorów Koło ŚZŻAK Grupa 
Piastów. Nie mogło zabraknąć 
byłych pracowników szkoły, pani 
Janiny Laskowskiej - Zastępcy 
Dyrektora SP 2, pana Tadeusza 
Popielca i pana Włodzimierza 
Kamera. Przybyli też Dyrektorzy 
piastowskich placówek oświato-
wych.

szkolnej oraz byłych pracow-
ników „dwójki” w kościele pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej 
w Piastowie.

W uroczystości brali udział 
znamienici goście: pani Ma-
ria Makowska – Zastępca Bur-
mistrza Miasta Piastowa, pan 
Zdzisław Brzeziński – Członek 
Zarządu Starostwa Powiatu 
Pruszkowskiego, pani Krystyna 
Wyrzykowska – wieloletni Kie-
rownik SP 2 w Piastowie, ksiądz 

14 i 15 czerwca 2022 roku 
upłynęły pod znakiem uroczy-
stości rocznicowych.

W pierwszym dniu społecz-
ność szkolna wewnętrznie świę-
towała urodziny szkoły. Było 
dużo radości, niespodzianek 
i  przepyszny tort ufundowany 
przez Radę Rodziców.

Dzień 15 czerwca miał cha-
rakter bardziej oficjalny. Za-
początkowany został Mszą 
Świętą  w intencji społeczności 

Okrągły jubileusz „dwójki”
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W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie obchodzi 90-lecie 
powstania placówki.

fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie

fo
t. 

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 2
 w

 P
ia

st
ow

ie

fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie

fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie



2 www.czaspiastowa.pl CZERWIEC, 2022 r  |  CZAS PIASTOWA

wiadomości lokalne
Wszystkich obecnych poru-

szyły wspomnienia pani kierow-
nik Krystyny Wyrzykowskiej. Była 
to żywa lekcja historii - opowieść 
o nadaniu SP 2 w Piastowie imie-
nia Marii Skłodowskiej–Curie. 
Kontynuację tych rozważań sta-
nowiła wypowiedź pana Zdzi-
sława Brzezińskiego, który spra-
wując urząd Burmistrza Miasta 
Piastowa w ostatniej dekadzie 
XX wieku zdecydował o  poważ-

nej rozbudowie i  moderniza-
cji placówki. Piękne życzenia 
w imieniu Burmistrza Miasta 
Piastowa, pana Grzegorza Szu-
plewskiego skierowała do spo-
łeczności szkolnej Zastępca Bur-
mistrza,  pani Maria Makowska. 
Zostały też odczytane powinszo-
wania od Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty, pani Aurelii Micha-
łowskiej.

W części artystycznej przy-

byłym zaprezentowane zostały 
talenty wokalne, recytatorskie 
i taneczne uczniów SP 2. Na sce-
nie pojawili się kolejni patroni 
szkoły: Marszałek Józef Piłsud-
ski, Maria Skłodowska–Curie 
oraz Tadeusz Ślusarski, w któ-
rych role wcielili się uczniowie 
klasy 7b. Prawdziwe wzruszenie 
wywołał śpiew solistów: Julii Su-
peł, Julii Bednarczyk - uczennic 
klasy 3a oraz Andrzeja Wycecha 

z klasy 8a. Ujrzeliśmy też popisy 
taneczne uczniów z klasy 3a, od-
działu przedszkolnego oraz gru-
py tanecznej przygotowane pod 
kierunkiem pań Edyty Oziem-
błowskiej, Marzeny Ziubińskiej 
i pani Katarzyny Grzywińskiej. 
Prezentacje multimedialne opo-
wiadające dzieje szkoły opraco-
wała pani Joanna Gontarz, a nad 
całością czuwały pani Jolanta 
Popławska i pani wicedyrektor 
Izabela Janiszewska.

Bardzo dziękuję wszystkim 
przybyłym Gościom za uświet-
nienie swoją obecnością uroczy-
stości jubileuszowych z okazji 
90-lecia powstania Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Piastowie oraz 
tym, którzy nie mogąc do nas 
przybyć skierowali pełne ciepła

i serdeczności życzenia.
Kieruję też słowa ogromnej 

wdzięczności do wszystkich na-
uczycieli, pracowników obsłu-
gi, rodziców i uczniów, którzy 
włożyli ogromny wkład pracy 
w  przygotowanie obchodów 
rocznicowych.
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Agnieszka Krawczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie

Historia SP 2 - 
wkładka w środku gazety
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wywiad

Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Czerwiec to 
miesiąc tradycyjnej oceny wy-
konania budżetu gminy za rok 
ubiegły. Od kilku lat procedurę 
analizy sprawozdania poprze-
dza omówienie raportu o sta-
nie gminy. Rada gminy ocenia 
dokumenty i w przypadku ich 
przyjęcia udziela absolutorium 
oraz wotum zaufania. W na-
szym mieście oba dokumen-
ty zostały przez Radę Miejską 
przyjęte i zaakceptowane. War-
to więc spojrzeć pokrótce na 
rok miniony w świetle raportu 
i sprawozdania z wykonania 
budżetu.

Grzegorz Szuplewski: Rok 
2021 był zupełnie szczególny 
w porównaniu do lat ubiegłych. 
To generalna uwaga odnoszą-
ca się do sytuacji samorządów 
w  ogóle, ale w szczególności 
także do naszego miasta. Po-
wody są dwa: pandemia CO-
VID-19 oraz ubytek dochodów 
własnych do budżetu i wynika-
jące z obu tych negatywnych 
czynników poczucie niesta-
bilności finansowej. Pomimo 
tego udało się zachować na 
odpowiednio wysokim pozio-
mie finansowanie zaplanowa-
nych inwestycji i realizowanych 
usług publicznych. To chyba 
najważniejsza ocena minione-
go roku.* 

CP: Przypomnijmy jeszcze 
zakres zrealizowanych inwe-
stycji.

GS: Były to zarówno zada-
nia kontynuowane z lat ubie-
głych jak i realizowane w cyklu 
jednorocznym. Wymieńmy je, 
bo warto sobie przypomnieć: 
przebudowa i rozbudowa LO 
im. A. Mickiewicza oraz budo-
wa hali sportowej wraz z  za-
gospodarowaniem terenu i  in-
frastrukturą w Piastowie przy 
ul. 11 Listopada 2A w formule 

partnerstwa publiczno-prywat-
nego, kompleksowy remont 
i modernizacja Willi Millera 
z  otaczającym parkiem, budo-
wa centrum przesiadkowego 
„Parkuj i Jedź”, budowa filii 
przychodni SPZOZ „Piastun”, 
przebudowa odcinków ulic: 
Orzeszkowej, Konopnickiej, ks. 
I. Skorupki,  Okrzei, budowa 
wodociągu w  ul. Dygasińskie-
go od Pl. Zgody do ul. Szarych 
Szeregów, w ul. Szarych Szere-
gów od ul. Dygasińskiego do ul. 
Sienkiewicza i w  ul. Sienkiewi-
cza do  Pl. Zgody, rozbudowa 
systemu monitoringu miejskie-
go i monitoringu w jednostkach 
oświatowych, budowa jadło-
dzielni na terenie targowiska 
miejskiego. W minionym roku 
przygotowane zostały projekty 
kolejnych zadań zaplanowa-
nych do realizacji w roku 2022 
i latach kolejnych. Dotyczą one 
w szczególności: budowy ul. St. 
Barcewicza, modernizacji ul. 
Ogińskiego, przebudowy ulic: 
Siemiradzkiego, Skargi, Pade-
rewskiego i Szarych Szeregów, 
modernizacji budynków przy 
ul. Dworcowej 3, ul. Dworcowej 
4 i ul. Mazurskiej 33, budowy 
placu zabaw przy ul. 11  Listo-
pada, poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na 
dwóch przejściach dla pieszych 
w Piastowie (ul. Sowińskiego 
i Al. Wojska Polskiego) oraz 
ograniczenia emisji w mieście 
poprzez podłączenie wielo-
rodzinnych budynków komu-
nalnych do sieci ciepłowniczej 
oraz gazowej. Warto dodać, że 
w roku 2021 podpisane zostały 
umowy na dofinansowanie tak 
ważnych zadań jak: wykonanie 
geotermalnego otworu poszu-
kiwawczo-rozpoznawczego 
Piastów GT-1, utworzenie zie-
lono-niebieskiej infrastruktury 
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w mieście oraz umowę gran-
tową EUCF European City Fa-
city, finansowanego w  ramach 
programu UE Horyzont 2020 
na działanie „Piastów miastem 
zrównoważonej energii”. Re-
alizacja tych ostatnich zadań, 
ważnych z punktu widzenia re-
alizacji celu: „Piastów zielonym 
miastem czystej energii”, już się 
rozpoczęła.

 CP: Czy obecnie realizowane 
są, lub będą w najbliższym cza-
sie też inne zadania?

GS: Tak, będą to dwie inwe-
stycje drogowe w ul. Wysockie-
go i ul. Jaśminowej, podłączenia 
do sieci gazowej pięciu kamienic 
z mieszkaniami komunalnymi 
oraz budowa wodociągu w ul. 
Dworcowej - od ul. Sienkiewicza 
do wschodniej granicy miasta. 
Po zakończeniu tego tak długo 
oczekiwanego przez mieszkań-
ców zadania planowana jest bu-
dowa drogi - inwestycja realizo-
wana przez powiat pruszkowski 
przy współudziale finansowym 
gminy Michałowice, naszego 
miasta i uzyskanej na ten cel 
dotacji. Wkrótce powinna też 
rozpocząć się odbudowa znisz-
czonych przez ubiegłoroczny 
pożar mieszkań komunalnych 
w domu przy ul. Mazurskiej, 
a w nieodległej - mam taką na-
dzieję - perspektywie budowa 
nowego domu w miejsce wybu-
rzonej po spaleniu kamienicy 
przy ul. Dworcowej.

reklama

* W 2021 roku główne wskaźniki przedstawiały się na-
stępująco:

- wpływy do budżetu wyniosły 151.772.960,21 zł, nato-
miast wydatki osiągnęły poziom 146.030.774,54 zł, co daje 
nadwyżkę budżetu na poziomie 5.742.185,67 zł,

- pozyskane dofinansowanie na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków europejskich wy-
niosły 7.170.334,68 zł,

- wydatki na realizację zadań własnych, zleconych i powie-
rzonych wyniosły łącznie 146 030 774,54 zł, z czego 125 555 
544,83 zł przeznaczono na wydatki bieżące, 20 475 229,71 zł 
to wydatki inwestycyjne. Najwięcej, bo aż 53 560 605,34 zł 
przeznaczono na zadania z zakresu oświaty, to jest o 12,6% 
więcej niż w roku 2020. Wzrosły także nakłady na zadania 
z zakresu pomocy społecznej (wzrost o 11%), gospodarki 
komunalnej (wzrost o 6%), transportu (wzrost o 11%) oraz 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wzrost o 44%),

- zobowiązania finansowe zaciągane przez miasto w po-
staci kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 
z przeznaczeniem na realizację inwestycji (m.in. na zapew-
nienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych 
ze środków UE) wyniosły 4,7 mln zł.

Na wydatki majątkowe Miasto wydało w 2021 roku kwotę 
20 475 229,71 zł. Największe nakłady na inwestycje doty-
czyły: transportu (6.073.892,66 zł), gospodarki mieszkanio-
wej (3.897.824,04 zł), oświaty (3.190.697,99 zł) oraz kultury 
(2.810.818,94 zł).
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ogłoszenie zamówione ogłoszenie zamówione

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.07.2022 roku, punkt 

doładowywania biletów zostanie zamknięty. W/w usługę za-
pewniają mobilne i stacjonarne biletomaty. Ponadto infor-
mujemy, iż Punkt Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa 
z  dniem 01.08.2022 roku zostanie przeniesiony do siedziby 
Urzędu Miejskiego w Piastowie (kancelaria) inf. telefoniczna: 
22 7705201,

e:mail. bilet@piastow.pl

Urząd Miejski w Piastowie

reklama

• FRYZJERSTWO 
  DAMSKO-MĘSKIE

• KOSMETYKA

• PIELĘGNACJA PAZNOKCI

• MANICURE HYBRYDOWY

• JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

22 723 59 30

Piastów, ul. Dworcowa 27

malgorzata.com.pl

/malgorzatasalon
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sport

(nie)bezpieczny sport

Może popadając w rutynę 
treningową zapominamy, że je-
steśmy także użytkownikami 
dróg, że pływamy też po akwe-
nach wód otwartych, że  bie-
gnąc przez miasto, nawet przy 
znikomym ruchu, czy na dro-
dze osiedlowej, możemy wbiec 
pod samochód, który akurat 
wyjeżdża energicznie z bramy, 
czy zza zakrętu.

Mam okazję obserwować 
różne sytuacje, zarówno jako 
kierowca, w czasie ”normalne-
go życia” – jeżdżąc do pracy, 
odbierając syna z przedszkola, 
czy w ostatniej chwili jadąc na 
szybkie zakupy przed zamknię-
ciem sklepu, z drugiej strony 
jako sportowiec, regularnie 
trenując trzy dyscypliny, śred-
nio 10-12 godzin tygodniowo. 
Mam odpowiednią ilość czasu, 
aby rejestrować pewne zacho-
wania, jakie mają miejsce na 
drodze np. w momencie gdy 
jestem wyprzedzany na trasie 
w  trakcie treningu rowerowe-
go.

Jestem przekonany, że za-
równo kierowcy, jak i rowerzy-
ści mogą w znaczący sposób 
wpłynąć na wspólną poprawę 
bezpieczeństwa, jak i podwyż-
szenie kultury jazdy na dro-

dze, której są użytkownikami. 
Oczywiście nie mówię tu tylko 
o przestrzeganiu podstawowych 
zasad, czyli w przypadku rowe-
rzystów, odpowiednim zabez-
pieczeniu w postaci kasku lub 
oświetlenia, bo te powinny być 
w zasadzie integralną częścią ro-
weru. Nie ważne czy planujemy 
wyjść na rozjazd, czy to będzie 
szybki trening, gdzie jedziemy 
z prędkością powyżej 40km/h, 
czy spokojna rekreacyjna jazda 
w sobotnie popołudnie -  zawsze 
musimy mieć dobrze dopasowa-
ny kask, oświetlenie, wskazane 
są też odblaskowe elementy 
stroju, dzięki którym będziemy 
dla kierowców znacznie lepiej 
zauważalni.

Niestety rowerzyści czasami 
popadają w rutynę, ryzykując 
swoje życie i zdrowie, nie stosu-
jąc się do zasad ruchu drogowe-
go, w tym np. sygnalizacji świetl-
nej.  Całkiem jakby zapominali, 
że w przypadku, gdy po drugiej 
stronie ktoś zdecyduje się na 
dynamiczny start, nie mają 
żadnych praktycznie szans. Na 
drugim końcu skali mamy zaś 
kierowców, którzy bardzo czę-
sto wyprzedzają rowerzystów 
w tak bliskiej odległości, że naj-
mniejszy ruch wykonany przez 

rowerzystę może sprawić, że 
w czasie tego manewru zosta-
nie on zahaczony. Nie muszę 
chyba mówić, że to, w połącze-
niu jeszcze ze znaczną zwykle 
prędkością, z dużym prawdo-
podobieństwem może skoń-
czyć się tragicznie. Przyczyny 
tak niebezpiecznych manew-
rów bywają oczywiście róż-
ne. W najgorszym przypadku 
spotkać możemy kierowców, 
którzy na rowerzystach wyła-
dowują swoje frustracje, czy 
też na swój sposób „uczą” ich 
pokory na drodze. 

Przyznam się, że osobiście 
zdarzyło mi się w czasie ma-
newru wyprzedzania źle ocenić 
odległość od samochodu suną-
cego z naprzeciwka, co spra-

wiło że minąłem się z wyprze-
dzanym rowerem w za bliskiej 
odległości. Każdemu może się 
to zdarzyć. Ważne jednak jak 
się w tej sytuacji zachowamy. 
Nie kosztuje nas chyba dużo 
zwolnienie i powiedzenie prze-
praszam? Ja tak właśnie zrobi-
łem i doceniam, jak podobna 
sytuacja spotyka mnie z drugiej 
strony, jako rowerzystę. 

Kolejne napięte sytuacje 
miewają miejsce na ścieżkach 
rowerowych i sąsiadujących 
z nimi ulicach. Osobiście, je-
żeli tylko mogę, korzystam 
z  infrastruktury dla rowerów. 
Problem pojawia się w sytu-
acji, gdy ścieżka rowerowa jest 
równocześnie chodnikiem, 
wjazdem do posesji oraz po-
boczem drogi. Nie ma co szu-
kać tu winy architektów. Nie 
zawsze jednak rower jadący po 
drodze asfaltowej, zamiast po 
ścieżce, oznacza, że rowerzysta 
pokazuje ostentacyjnie że ma 
przypisy za nic, ryzykując swoją 
drogą mandatem. Zdarza się, 
że ryzyko kolizji na tego typu 
ścieżce jest na tyle znaczące, 
że rowerzysta wybiera drogę 
obok właśnie dla bezpieczeń-
stwa – swojego, jak i innych.

Zatrzymajmy się też na 
chwilę przy pływaniu. I tu mo-
żemy dużo zrobić dla naszego 
bezpieczeństwa. Po pierwsze – 
sprawa spożycia alkoholu. Niby 
taka oczywista, a jednak nie dla 
wszystkich. Osobiście w ogóle 
go nie piję, ale są i tacy, którzy 
nie rezygnują z niego nawet 
pływając na wodach otwartych. 

Z założenia spożycie alkoholu 
powinno dyskwalifikować z ja-
kichkolwiek aktywności w wo-
dzie. Jest ono pośrednią przy-
czynę większości wypadków 
w  okresie wakacyjnym. Może-
my na trzeźwo być pływackimi 
mistrzami, to naprawdę nie-
wiele zmienia. 

Druga sprawa to nasza wi-
doczność. Bardzo często pły-
wamy bez odpowiedniego 
sprzętu, który pozwoliłby od-
różnić nas od tafli wody. Dlate-
go warto wyposażyć się w takie 
elementy jak bojka asekuracyj-
na, czy kolory czepek. Będzie-
my znacznie bezpieczniejsi, 
zwłaszcza jeśli pływamy dalej 
od brzegu. Koszty są naprawdę 
niewielkie, a może to bardzo 
pomóc ratownikom podczas 
akcji. Czasu na reakcję w takim 
przypadku jest niewiele, kon-
sekwencje wypadku znaczące 
- naprawdę nie warto ryzyko-
wać.

Warto nadmienić, że rów-
nież w czasie treningu biegowe-
go możemy w znaczący sposób 
wpłynąć na nasze bezpieczeń-
stwo. Oświetlenie w postaci 
latarki czołowej, jeżeli biegamy 
po zmroku, odblaskowe kami-
zelki, czy opaski umieszczone 
w widocznym miejscu, po-
zwolą kierowcy odpowiednio 
wcześnie zareagować i przy-
gotować się do bezpiecznego 
manewru wyminięcia. Często 
jeżdżąc w  celach służbowych 
po kraju, w ostatniej chwili za-
uważam osobę poruszającą się 
poboczem bez odpowiedniego 
oznakowania. Jeżeli są to oso-
by, które podobnie jak ja słu-
chają muzyki w czasie biegania, 
często mogą nawet nie być 
świadome, że za nami zbliża 
się pojazd. Mając odpowiednie 
oznakowanie znacznie wydłu-
żamy kierowcy czas na reakcję. 
Warto zawsze o tym pamiętać.

Okres wakacyjny to przede 
wszystkim podróże. Przemiesz-
czamy się częściej, niż w  in-
nych częściach roku. Jest to 
czas startów w zawodach, ale 
również wypoczynku i szlifo-
wania formy w pięknych oko-
licznościach przyrody. Zadbaj-
my o  nasze bezpieczeństwo 
i swoich bliskich oraz starajmy 
się być uważni wobec siebie 
i innych, aby ten czas był dla 
nas wszystkich niezapomnianą 
i przede wszystkim bezpieczną 
przygodą. Piona i do zobacze-
nia na trasie.

Słysząc o kolejnych wypadkach, którym ulegają zawodnicy, zawsze nasuwa 
mi się pewna refleksja. Zastanawiam się, czy to kwestia nieprzestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa przez amatorów aktywnego trybu 
życia, czy może jednak uprawianie triathlonu jest mimo wszystko sportem, 
który niesie za sobą duże niebezpieczeństwo, zarówno kontuzji, jak 
i wypadków.
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fot: Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

fot: Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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 Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie po-
wstała na miejscu parku. Wiekowe drzewa, 
nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze 
alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, 
w  którym regularnie odbywały się potań-
cówki. Ten romantyczny zakątek zmienił się 
w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch 
latach „dwójka” miała swój pierwszy budy-
nek z prawdziwego zdarzenia. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Piastowie 
ma bardzo bogatą i interesującą hi-
storię. Jej dzieje, jako samodzielnej 
placówki oświatowej, rozpoczynają 
się we wrześniu 1932 roku. Od tam-
tej pory gościła w swoich progach 
wiele pokoleń piastowian i piasto-
wianek. 

Początki

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie
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  Zakresem swojej działalności „dwójka” objęła teren 
miasta na północ od torów kolejowych. Od czasu utwo-
rzenia szkoły w 1932 roku lekcje odbywały się bowiem 
w  willi Świątkowskich przy ul. Tetmajera i w budynku 
pani Wiweger przy ul. Błękitnej (dziś Aksentowicza). Szko-
ła Podstawowa nr 2 powstała w wyniku podziału najstar-
szej Szkoły Podstawowej w Piastowie — Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Początkowo „dwójka” była filią tej ostatniej. 
Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję 
kierownika pełniła Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego 
września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona. Obo-
wiązki kierownika pełniła Anna Grodecka. Pierwszymi 
nauczycielami byli: Leokadia Jodko-Markiewicz, Katarzy-
na Molińska, Maria Litwińska, Manuszak, Stanisław Sob-
kiewicz, Halina Zawadzka. W latach 1932 - 33 szkoła liczy-
ła 9 klas i 5 oddziałów. Nauka odbywała się w wynajętych 
pomieszczeniach. Od września 1933 r. kierownikiem 
szkoły został Jan Klepacki, który pełnił tę funkcję aż  do 
wojny.    
 Zgromadzenie obywateli gminy Piastów 23 lipca 1933 
r. powołało Komitet Budowy Szkoły Nr 2. Sześć dni póź-
niej Komitet ukonstytuował się — na przewodniczącego 
wybrany został Wawrzyniec Murawski. 8  września tego 
samego rokui honorowym prezesem Komitetu został 
inżynier Fryderyk Müller, właściciel piastowskiej fabry-
ki „TUDOR” Zakłady Akumulatorowe S.A. (dzisiejszy ZAP 
Sznajder Batterien S.A.) Pod budowę szkoły gmina Pia-
stów ofiarowała plac o powierzchni 1,407 ha. 
 W 16. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści, 11 listopada 1934 r. odbyła się w Piastowie wielka uroczy-
stość. Starosta powiatu warszawskiego, Jan Mieszkowski wmu-
rował kamień węgielny pod budowę szkoły przy ul. Krakowskiej 
(dziś Al. Krakowska 20). Plan szkoły sporządził inż. Bogdan Le-
wandowski. Prace murarskie wykonał Franciszek Gabrysiak. 
 10 maja 1936 roku oddano do użytku budynek drugiej 
w  Piastowie szkoły podstawowej. Mieściło się w nim sześć sal 
lekcyjnych, dwa korytarze, pokój nauczycielski i kancelaria 
kierownika szkoły. Poświęcenia budynku dokonał ksiądz 
proboszcz Henryk Kwasiborski. Pierwszym kierownikiem szkoły 
został Jan Klepacki.
 24 czerwca 1936 roku szkoła otrzymała oficjalną nazwę: 
Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Uroczystość otwarcia 
nowej szkoły uświetniła swoją obecnością Aleksandra Piłsudska, 
małżonka Marszałka Józefa Piłsudskiego.

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie
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 Pod koniec sierpnia 1939 roku wojna wisiała na wło-
sku. W poniedziałek 4 września 1939 roku w budynku 
szkoły jak zwykle pojawiły się kolorowe zeszyty i granato-
we mundurki z białymi kołnierzykami. Ale tylko na cztery 
dni. Bowiem już w piątek 8 września w Piastowie pojawili 
się żołnierze Wermachtu i zajęli budynki publiczne, mię-
dzy innymi szkołę.
 Dopiero w listopadzie władze okupacyjne zezwoliły 
na mocno ograniczone funkcjonowanie szkół. Zakaza-
no nauki literatury, historii i geografii Polski. Nauczyciele 
i uczniowie „dwójki” zostali przeniesieni do pięciu domów 
prywatnych (przy ul. Orła Białego — u państwa Kaczmar-
ków, przy ul. Matejki, ul. Błękitnej — dziś Aksentowicza, 
ul. Emilii Plater i u pani Grodeckiej).

 Wkrótce po wyzwoleniu w mieszkaniu pani Józefy Bli-
charskiej zebrali się nauczyciele z Piastowa. Dzięki ich 
wysiłkom obie szkoły podstawowe szybko wyszły z pod-
ziemia. Gmach „dwójki” straszył pustymi otworami okien-
nymi, podziurawioną, porąbaną podłogą, zrujnowanymi 
piecami i zniszczonymi ścianami. Brakowało drzwi, roz-
kradziono sprzęt. Wszyscy czuli jednak ulgę i radość, że 
wracają do swojej szkoły. Dzięki wysiłkom nauczycieli 
i  rodziców oraz sponsorom stosunkowo szybko udało 
się przystosować budynek do potrzeb nauczania. Jednak 
jeszcze na pierwsze lekcje uczniowie przynosili własne 
krzesła, a klasy liczyły nawet po pięćdziesięciu uczniów. 
Po wojnie ze względów politycznych Piłsudski nie mógł 
być już patronem szkoły. Poszukiwano więc nowego pa-

trona. Przez kilka lat na lekcjach wychowawczych i zebraniach Sa-
morządu Uczniowskiego toczyły się gorące dyskusje. Proponowa-
no ludzi wielkich i znanych. Jednym z nich był związany ze szkołą 
prof. Zenon Klemensiewicz — światowej sławy językoznawca. Pa-
mięć jego tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej na Policy była 
wtedy jeszcze żywa i bolesna. Ostatecznie 20 września 1969 roku 
szkole nadano imię pierwszej polskiej noblistki — Marii Skłodow-
skiej-Curie. Podczas tej uroczystości Komitet Rodzicielski wręczył 
sztandar ówczesnej kierowniczce pani Krystynie Wyrzykowskiej. 
Mottem szkoły stały się słowa nowej patronki: „Jestem z tych, któ-
rzy wierzą, iż Nauka jest czymś bardzo pięknym”. 

Początki

Po 17 stycznia 1945 roku

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie
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 Od końca lat siedemdziesiątych budynek szkoły był 
za mały w stosunku do rosnących wciąż potrzeb. Przez 
kilka lat — poprzedzających kolejną rozbudowę — kla-
sy siódme i ósme przeniesiono do gmachu Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piasto-
wie. W latach 1986-1990 budynek „dwójki” znów stał 
się placem budowy. Wszystkich „dwójkowiczów” prze-
niesiono do Szkoły Podstawowej nr 5, gdzie zajęcia 
często kończyły się po godzinie osiemnastej.
 

 W styczniu 2000 roku rozpoczęto jed-
ną z ówcześnie największych inwestycji 
w Piastowie — budowę hali sportowej 
połączonej z gmachem starej szkoły. 
Szkoła wzbogaciła się o kolejne sale 
lekcyjne, nową przestronną bibliotekę 
i wiele innych pomieszczeń. W uroczy-
stości wmurowania kamienia węgiel-
nego uczestniczył biskup Marian Duś, 
burmistrz Piastowa pan Zdzisław Brze-
ziński, pamiętająca czasy przedwojenne 
nauczycielka pani Barbara Chodecka, 
dyrektor szkoły, Jadwiga Bendkowska, 
a także grono pedagogiczne, rodzice 
i uczniowie. Halę sportowo-widowi-
skową im. Tadeusza Ślusarskiego oraz 
nową część dydaktyczną oddano do 
użytku 5 maja 2001 roku. Tego dnia Pry-
mas Polski Józef Glemp poświęcił nowy 
obiekt, a przedstawiciel wykonawcy ro-
bót przekazał dyrekcji symboliczne klu-
cze. Długo oczekiwana inwestycja służy 
przede wszystkim uczniom. Korzystają 
z  niej również inni mieszkańcy Piasto-
wa. Jest dumą władz miasta i dyrekcji 
szkoły. 

fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)
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 W lipcu 1945 r. Armia Czer-
wona oraz Wojsko Polskie, pod-
porządkowane narzuconemu 
przez ZSRR i zdominowanemu 
przez komunistów rządowi, 
przeprowadziły wielką operację 
przeczesania Puszczy Augustow-
skiej – dużego kompleksu lasów 
na pograniczu Polski, Litwy i Bia-
łorusi.  Operacja w  Lasach Au-
gustowskich objęła tereny po-
wiatów Augustów i Suwałki, a na 
Litwie - Łoździeje. Była ostatnią 
operacją wojskową 3 Frontu 

 Spotkania odbywać się będą 
w dwóch cyklach, w godzinach 
10:00 – 14:00.

I cykl – Astronomia – od 4 do 
8 lipca

4.07 – Podróż z Mikołajem Ko-
pernikiem do gwiazd (New Spa-
ce Foundation) – warsztaty

Białoruskiego (kilka tygodni póź-
niej został on ostatecznie roz-
wiązany). W rezultacie operacji, 
mającej na celu wyłapanie par-
tyzantów sprzeciwiających się 
stalinowskim porządkom w Pol-
sce, zatrzymano 7 tys. mieszkań-
ców, z których co najmniej 592 
osoby rozstrzelano bez sądu. 
Możemy tylko domniemywać, 
jaka była dokładna liczba ofiar 
i  gdzie znajdują się ich groby. 
Operacja ta, długo utrzymywana 
w tajemnicy, dopiero po przeło-

5.07 – Warsztaty kosmiczne 
w  Centrum Nauki Kopernik – 
wycieczka
6.07 – Spacer planetarny, Układ 
Słoneczny i kolekcja meteory-
tów – warsztaty (Milena Rataj-
czak, Obserwatorium Astrono-
miczne UW)
7.07 Jak działają teleskopy, ob-
serwacje słońca, astrofotografia 
i gwiazdozbiory – mitologiczne 
historie na niebie (Kacper Lawe-
ra, Paweł Szewczyk)
8.07 – Gotowanie komet z su-
chego lodu i warsztaty rakietowe 
(Milena Ratajczak i Magdalena 
Polińska, Polskie Towarzystwo 
Astrologiczne)

II cykl – Podróże – od 18 do 22 
lipca

mie 1989 roku stała się w końcu 
przedmiotem dociekań histo-
ryków. Ale kluczowe dla jej lep-
szego zrozumienia okazały się 
dokumenty ujawnione w  rosyj-
skich archiwach już w XXI wieku. 

prof. dr hab. Grzegorz Mo-
tyka – historyk specjalizujący 
się m.in. w tematyce polskiego 
ruchu oporu w okresie II woj-
ny światowej i stosunkach pol-
sko-ukraińskich, profesor nauk 
społecznych, a obecnie dyrektor 
Instytutu Studiów Politycznych 
PAN. Autor m.in.: „Wołyń ’43. 
Ludobójcza czystka – fakty, ana-
logie, polityka historyczna”, „Na 
białych Polaków obława. Wojska 
NKWD w walce z polskim pod-
ziemiem 1944-1953”, współau-
tor „Wojna po wojnie. Antyso-
wieckie podziemie w Europie 
Środkowo-Wschodniej w latach 
1944-1953”.

 Informacje o kolejnym cy-
klu spotkań wakacyjnych oraz 
szczegóły programowe - wkrót-
ce na naszej stronie interneto-
wej.
 Zajęcia są bezpłatne.

Ograniczona liczba miejsc. Obo-
wiązują zapisy do grupy od 15 
do 28 czerwca drogą telefonicz-
ną: 797 597 988 lub mailową: 
edukacja@dulag121.pl

UWAGA! Wszyscy uczestnicy są 
proszeni o to, by mieć ze sobą: 
nakrycie głowy, napoje i drugie 
śniadanie!

Muzeum Dulag 121 pragnie serdeczne zaprosić 9 lipca o godz. 17:00 na spotkanie 
z cyklu Karty Historii, w czasie którego dyrektor Instytutu Studiów Politycznych 
PAN, prof. dr hab. Grzegorz Motyka przybliży historię mającej miejsce w lipcu 
1945 r. Obławy Augustowskiej. 

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat do udziału w wakacyjnych warsztatach 
w Muzeum Dulag 121.
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„Ostatnia masowa egzekucja II wojny światowej. Obława Augustowska w lipcu 
1945 roku”– wykład prof. dr. hab. Grzegorza Motyki w Muzeum Dulag 121

Wakacje z astronomią w muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

konsultacje i kursy zielarskie:
www.chwilaznatura.pl

fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila

Stare drzewa to nie tylko do-
starczyciele tlenu i cienia. To tak-
że nasza historia. 

Od kiedy sięgnę pamięcią 
u zbiegu Sienkiewicza i Wyspiań-
skiego rosną głogi. Drzewa tego 
rodzaju dożywają 200 lat. Mam 
nadzieję, że będzie tak i z tymi 
egzemplarzami. Kwitnące głogi to 
dla mnie zawsze zwiastun bliskie-
go nadejścia lata.  

Głogi to niewielkie drzewa 
lub krzewy. Jest ich kilkaset ga-
tunków. Niektóre systematyki 
podają nawet, że tysiąc. Głogi po-
jawiają się w zdumiewająco wielu 
legendach. Według jednej z nich 
drzewo tego rodzaju swoimi ga-
łęziami połączyło groby Tristana 
i Izoldy, bohaterów jednej z naj-
słynniejszych historii miłosnych 
świata. Według innej legendy to 
właśnie z gałązek głogu zrobiono 
cierniową koronę Jezusa. Jeszcze 
inna opowiada o tym, jak głóg wy-
rósł z wbitej w ziemię laski Józefa 
z Arymatei, świętego, który miał 
ponoć przywieźć na Wyspy Bry-
tyjskie legendarny kielich zwany 
Graalem.  

W Turcji głóg jest symbolem 
erotycznym. A w Serbii używano 

go przeciw wampirom. W Polsce 
cierniste głogi sadzano na mie-
dzach wierząc, że ochronią zbo-
że przed szkodnikami. Posadzo-
ne na grobach miały odgradzać 
świat żywych i zmarłych. Wierzo-
no także, że czarownice robią 
swoje magiczne różdżki z drzewa 
głogowego, oraz że gałązki głogu 
chronią dom przez urokami i nie-
szczęściem. 

W Irlandii do dziś wierzą, że 
samotnie rosnący głóg jest „por-
talem” pomiędzy światem ludzi 
i wróżek, oraz że ścięcie głogu 
przynosi nieszczęście. Szkockie 
przysłowie głosi natomiast, że 
dopiero kiedy kwiaty głogu są 

w pełnym rozkwicie, można zdjąć 
zimowe ubrania. Jak widać do 
głogu ludzie podchodzą bardzo 
poważnie. 

Kwiat głogu był nawet przed-
miotem debaty w Izbie Reprezen-

tantów Missouri. Od 1923 roku 
jest bowiem ustawowo usank-
cjonowanym oficjalnym kwiatem 
tego stanu. 

Z bardzo twardego drew-
na głogu wytwarza się szkatułki 
i  inne podobne drobiazgi. Wiele 

Boli mnie serce kiedy widzę kolejne wycięte stare drzewo w naszym mieście. 
Często argumentem przemawiającym za wycinką drzewa bywa jego zły stan. 
Ale przecież drzewa, tak jak ludzi można leczyć. Można też podtrzymywać 
i wiązać im linami konary, aby silny wiatr ich nie połamał. Bo warto. 

Piastów okiem zielarki
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fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka
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gatunków głogu jest uprawianych 
w Japonii na bonsai. A w Kana-
dzie rdzenni mieszkańcy używa-
li głogowych haczyków na ryby 
i głogowych „narzędzi chirurgicz-
nych”. Cierniste głogowe zarośla 
są bezpiecznym schronieniem 
dla małych ptaków. Kwiaty gło-
gu są chętnie odwiedzane przez 
pszczoły, choć ich zapach nie każ-
demu się podoba. 

Kwiaty i owoce głogu od wie-
ków były używane w ziołolecz-
nictwie. W wielu częściach świa-
ta wierzono od zawsze, że głóg 
może uleczyć „złamane serce”. 

Dziś wiemy, że wyciągi z kwia-
tów działają rozkurczowo na 
naczynia wieńcowe powodując 
ustąpienie bólu i duszności. Zwal-
niają też częstotliwość skurczów 
serca nieznacznie je wzmacnia-
jąc, co wpływa korzystnie na mię-
sień sercowy. Przy poważnych 
chorobach serca należy jednak 
zawsze skonsultować kurację gło-
giem ze swoim kardiologiem. 

Napary z kwiatów głogu ła-
godne rozszerzają również na-
czynia mózgowe, a to poprawia 
pracę mózgu. Są też pomocne 
przy alergii, poprawiają trawienie 
i działają rozkurczowo. Przydadzą 
się przy zawrotach głowy i sko-
kach ciśnienia przy klimakterium. 
Wyciągi z owoców głogu obniżają 
ciśnienie tętnicze krwi i zapobie-
gają powstawaniu kamieni ner-
kowych.  

Preparaty z głogu stosuje się 
przy niewydolności układu krą-
żenia, nadciśnieniu nie mającym 
pochodzenia nerkowego, przy 
wyczerpaniu nerwowym i sta-
nach przemęczenia. Pomocne są 
także przy bezsenności. 

Najprostszy środek uspoka-
jający to nalewka przygotowana 
z  1  części rozdrobnionych owo-
ców głogu i 2 części spirytusu. 
Owoce zalewamy spirytusem 
i odstawiamy w zamkniętym sło-

ju na dwa tygodnie. Stosujemy 50 
kropli nalewki rozcieńczone poło-
wą szklanki wody trzy razy dzien-
nie przed jedzeniem. 

Z owoców głogu można zro-
bić także wino bogate w feno-
lokwasy i flawonoidy o dobro-
czynnym działaniu na organizm. 
Owoce zebrane po pierwszych 
przymrozkach nadadzą się też na 
powidła czy kwaskowe „marmo-
ladki”. 

W dawnej Polsce przygoto-
wywano z owoców głogu zupę 
z  dodatkiem wina i cynamonu. 
Na liście tradycyjnych produktów 
polskich znajduje się nalewka na 
kwiatach głogu zwana „bulimącz-
ką”. Pochodzi ona z Kociewia 
obejmującego wschodnią część 
Borów Tucholskich. 

W Chinach popularny jest zi-
mowy przysmak thangulu – owo-
ce nadziane na bambusowy pa-
tyczek i zanurzone w cukrowym 
syropie. Tradycyjnie robiło się go 
właśnie z owoców głogu. 

Trzeba tylko pamiętać, że oso-
by cierpiące na niedociśnienie nie 
powinny przesadzać z przetwora-
mi z głogu,  ani stosować nalewek 
czy naparów głogowych. 

Głóg od wieków był przez 
zielarzy stosowany głównie na 
serce. Nie wiem, kto zadbał o to, 
żeby głogi na Sienkiewicza nie 
zostały wycięte na fali usuwania 
starych drzew. Ale wiem, że temu 
komuś głóg może się przydać. Bo 
ma „serce do drzew”. 
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 Spróbuję zaryzykować 
stwierdzenie, że każdy z nas 
kocha zioła. Używamy ich do 
przyprawiania potraw, pijemy 
napary, innym razem są pach-
nącą dekoracją. Jednak zie-
lone i świeże liście ziół, ścięte 
tuż przed podaniem smakują 
dużo lepiej niż suszone. 
 Kompozycje z ziół ustawio-
ne na balkonach w niczym 
nie ustępują kompozycjom 
z  kwiatów i  wyglądają równie 
atrakcyjnie. Poza tym uprawa 
ziół jest banalnie prosta. Ze 
względu na to, że dla większo-
ści ziół ich naturalnym środo-
wiskiem jest cieplejsza cześć 
Europy, to nagrzany słońcem 
balkon będzie dla nich ideal-
ny. Czerwiec jest doskonałym 
terminem wysadzania ziół do 
pojemników zewnętrznych, 
gdyż zagrożenie przymroz-
kami jest niewielkie, a wybór 
dobrze ukorzenionych rozsad 
w ogrodniczych sklepach i na 
targowiskach jest ogromny. 
Wiele ziół tego samego gatun-
ku ma różne ubarwienie liści. 
Można komponować w jednej 
donicy wielobarwne, odurza-
jące bukiety z roślin o tych 
samych wymaganiach glebo-
wych. To sprzyja samym ro-
ślinom, ale i ogromnie ułatwia 

opiekę nad nimi. Zioła wyda-
ją również ładne kwiaty, na 
których bardzo intensywnie 
uwielbiają pracować owady. 
Największą zaletą ziół są ich 
cudowne aromaty, które do-
cierają do układu limbicznego 
w naszym mózgu, a  ten od-
powiada za odczucia, emocje, 
nagrody. Zapachy unoszące 
się nad ziołami działają koją-
co, dlatego tak bardzo lubimy 
ich woń. Olejki lotne mają też 
inne zadanie, służą roślinom 
do obrony przed żarłocznymi 
owadami.
 Do uprawy na balkonie, 
obok najbardziej popularnej 
bazylii, bez której pomidory la-
tem nie smakują, można upra-
wiać znany nam wszystkim 
majeranek. Pięknie się rozra-
sta, tworząc zieloną poduchę 
drobnych listków. Podobnie 
rośnie oregano i tymianek. 
Pysznie smakują porwane na 
własnoręcznie zrobionej pizzy. 
W upalne dni do chłodnych na-
pojów przyda się mięta. Rozra-
sta się bardzo szybko i  lepiej 
posadzić ją oddzielnie, aby nie 
zagłuszyła innych roślin. 
 Również na słonecznym 
tarasie sprawdzi się kolendra, 
kminek i cząber. Posadzony 
w dużej donicy, lubczyk o mię-

sistych liściach w lipcu zapre-
zentuje piękny baldaszkowy 
kwiat, a do tego w następnym 
roku przy pierwszych ciepłych 
dniach, zacznie wychylać się 
spod ziemi ponownie. Jest 
przyprawą, która może zostać 
z nami na dłużej i bardzo do-
brze, bo liść wrzucony do zupy 
nada jej wspaniałego aromatu. 
Również koper ogrodowy za-
prezentuje się pięknie w doni-
cy, a zerwany kwiatostan nada 
smak małosolnym ogórkom. 
Inną doskonałą propozycją 
jest stewia, o mega słodkich 
listkach. Nie dość, że ma ładne 
liście, to możemy nią słodzić 
napoje. Nie możemy pominąć 
cudownego rozmarynu, który 

jest ozdobny, nie tylko z liści, 
ale też z drobnych, błękitnych 
kwiatków. Bez problemu zi-
muje na zewnątrz, podczas 
ostatnio lekkich zim. Poma-
rańczowy nagietek wspaniałe 
zaakcentuje swoją obecność 
wśród zielonych liści. Jeśli się 
zadomowi, to może kolejnej 
wiosny wyrosnąć z rozsianych 
nasion. Również ogórecznik 
potrafi rozrzucać swoje nasio-
na, a drobne, błękitne kwiatki 
o delikatnym smaku przypo-
minającym ogórka, przyciągną 
owady. Przyciągną również 
uwagę zaproszonych gości, 
gdy wrzucimy kilka kwiatów 
do talerza z sałatą. Jest bardzo 
oryginalną rośliną o dużych, 
szarozielonych liściach. Biały 
rumianek z żółtym oczkiem 
rozjaśni kompozycję w doni-
cy, a zerwane koszyczki kwia-
towe cudownie odnajdą się 
w smacznej herbatce. Piękna 
jeżówka purpurowa z duży-
mi kwiatostanami o żywych, 
ciepłych kolorach z wielkim 
kolczastym środkiem będzie 
wabiła motyle. Nie mogę po-
minąć królowej balkonów, la-
wendy. Posadzona w pięknej 
donicy, rozweseli najsmutniej-
szy balkon. 
 Aby nasze rośliny czuły się 
dobrze w pojemnikach, nie 
chorowały, były naszą rado-
ścią nie utrapieniem, poda-
rujmy im odrobinę luksusu 

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem malutkiego balkonu od słonecznej 
strony i podejmowane próby ożywienia tej powierzchni zielenią były 
nieudane, to ten artykuł jest dla Ciebie. 
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Balkon w ziołowej aranżacji

w  postaci ziemi, dobranej do 
indywidualnych potrzeb. Zioła 
śródziemnomorskie doskona-
le czują się w podłożu lekkim 
i  piaszczystym. Podłoże to 
szybko się nagrzewa, dobrze 
przepuszcza wodę i jest ubo-
gie w składniki pokarmowe. 
Z kolei lubczyk i pietruszka 
naciowa preferują podłoże 
piaszczysto-gliniaste. Ziemia 
do kwiatów doniczkowych nie 
zawsze nadaje się do uprawy 
ziół. Takie podłoże najcześciej 
jest lekko kwaśne, wzboga-
cane w nawozy mineralne, 
a zioła  potrzebują niewiele 
składników odżywczych i za-
sadowego odczynu. Jeśli już 
nawozimy zioła, to zróbmy to 
bardzo delikatnie, wiosną i po 
zbiorach. Do nawożenia nie 
używajmy sztucznych nawo-
zów. Rozcieńczony biohumus 
sprawdzi się idealnie.
 Zioła uprawiane w do-
niczkach na balkonach mają 
ograniczony dostęp do wody. 
W  miejscach nasłonecznio-
nych i wietrznych, szybko do-
chodzi do wysuszenia podło-
ża. Dlatego należy regularnie 
sprawdzać wilgotność ziemi 
i  w odpowiednim momencie 
reagować.  Dobrze jest to ro-
bić regularnie, rano lub wie-
czorem.
 Ekstremalne przesuszenie 
i  późniejsze obfite nawadnia-
nie naraża rośliny na stres, 
a podłoże nie nasiąka tak ob-
ficie. 
 Rośliny  uprawiane w po-
jemnikach są zawsze pod ręką 
i możemy korzystać z ich świe-
żych liści, gdy tylko mamy na 
nie ochotę. Nie obawiajmy 
się zaskakujących  połączeń. 
Spróbujmy nowych smaków. 
Lato otwiera przed nami nie-
ograniczone możliwości. Daj-
my się ponieść naszej fantazji, 
a efekty mogą przerosnąć na-
sze oczekiwania. 

Barbara Lipieta
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Konsultacje ze 
specjalistą psychoterapii 
uzależnień
2022-06-24

Szanowni Mieszkańcy, 
przypominamy, iż w czwartki 
w godz. 9:30-11:30 (za wyjątkiem 
30  czerwca i 28 lipca br. z  po-
wodu urlopu) w Świetlicy Śro-
dowiskowo-Integracyjnej „Dom 
Jana Pawła II” w Piastowie przy 
ul. 11 Listopada 8 (wejście od ul. 
Popiełuszki) można skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji ze spe-
cjalistą psychoterapii uzależnień 
(w przypadku braku opieki nad 
dzieckiem można zabrać je ze 
sobą na spotkanie).
 Konsultacje są skierowane do 
osób żyjących w bliskiej relacji 
z osobą uzależnioną od alkoholu 
i/lub innych substancji psychoak-
tywnych czy zachowań (hazardu, 
gier komputerowych, Internetu, 
pracy, zakupów), które z tego po-
wodu doświadczają problemów 
emocjonalnych oraz nie wiedzą, 
jak sobie z nimi poradzić, mają 
poczucie, że ich życie utknęło 
w jakimś martwym punkcie i po-
trzebują impulsu, aby ruszyć do 
przodu, przeżywają wiele trudno-
ści, frustracji i przykrych sytuacji 
oraz mają wrażenie, że są z tym 
sami.
 Być może to jest ten moment, 
w  którym warto byłoby zastano-
wić się po co przedłużać swoje 
cierpienie i zwrócić się po profe-
sjonalną pomoc.
 Zapraszamy!

reklama

Legendarny sklep rybny i restauracja -

ul. posag 7 panien 11 u7
WarszaWa ursus

JUŻ W URSUSIE!
najLepsze ryby 

i owoce morza w poLsce!

orkaursusFb/



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA 11www.czaspiastowa.pl

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? pomoc

reklama

Co warto zrobić?

osób dorosłych żyjących w rodzinie 
z osobą uzależnioną, to nie katalog 
dobrych rad, ale istotne z punktu 
widzenia zmiany zalecenia i pod-
powiedzi, których realizacja może 
wpłynąć na sytuację całej rodziny
z problemem alkoholowym:

 Zacznij zmianę od siebie i od 
tego, na co masz wpływ, a to, na co 
masz wpływ, to Twój sposób myśle-
nia, rozumienia i widzenia świata 
wokół Ciebie, to Twoje emocje i co-
dzienne decyzje.

 Jeśli żyjesz z osobą, która nad-
miernie pije lub jest osobą uzależ-
nioną, odpowiedz sobie na pytanie, 
czy Ty i Twoje dzieci na to zasługuje-
cie. Każdy z nas ma tylko jedno życie 
i nikt nie ma prawa go niszczyć. Za-
stanów się, co jest dla Ciebie ważne, 
co chcesz osiągnąć i jak chcesz, aby 
ono wyglądało.

 Zacznij mówić „nie”, wyznaczać 
swoje granice. Broń siebie i swo-
ich dzieci, nie zgadzaj się na to, co 
dla Was złe i poniżające. W sytuacji 
przemocy nie wahaj się korzystać 
z pomocy policji i innych współpra-
cujących z nią instytucji, takich jak 
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki 
interwencji kryzysowej i in.

 Jeśli czujesz, że brakuje Ci siły, 
aby wykonać pierwszy krok, po-
szukaj pomocy i wsparcia u bliskiej 
Ci osoby, do której masz zaufanie.

 Postaraj się, aby problem alko-
holowy w Waszej rodzinie przestał 
być tematem tabu. Poszukaj ludzi, 
którzy byli w podobnej sytuacji ży-
ciowej i sobie poradzili, daj sobie 
szansę, aby uczyć się od nich. Mo-
żesz to zrobić, wchodząc na stronę 
www.al-anon.org.pl, korzystając 
z telefonu zaufania lub idąc na spo-
tkanie grupy Al-Anon, które odby-
wają się zazwyczaj raz w tygodniu.

 Jeśli uznasz, że potrzebujesz pro-
fesjonalnej pomocy, zwróć się do 
osób, które posiadają odpowiednie 
kompetencje. Znajdziesz je w pla-
cówkach leczenia uzależnień, a listę 

tych placówek na stronie interneto-
wej www.parpa.pl.

 Nazywaj po imieniu to, co robi 
osoba pijąca, spróbuj rozmawiać 
o tym ze swoimi dziećmi i nie pielę-
gnuj w nich przekonania, że wszyst-
ko jest w porządku, a już tym bar-
dziej, że to być może ich wina.

 Pozwól ponosić osobie uzależ-
nionej konsekwencje jej picia. Zre-
zygnuj z usprawiedliwiania jej przed 
sobą (nikt w Waszej rodzinie nie po-
nosi winy za jej picie) i przed innymi. 
Nie kłam po to, aby ją chronić, nie 
załatwiaj zwolnień.

 Chroń siebie i swoje dzieci przed 
przejmowaniem odpowiedzialności
za jej picie. Osoba uzależniona pije, 
bo nie radzi sobie z własnymi emo-
cjami i chęcią picia.

 Zacznij szukać informacji o nad-
używaniu alkoholu, chorobie zwanej 
uzależnieniem i o tym, jak w takich 
sytuacjach (z takim rodzajem stre-
su) radzą sobie bliscy osób uza-
leżnionych. Dowiedz się, czym jest 
metoda interwencji wobec osoby 
pijącej i spróbuj z niej skorzystać 

w swoim domu.

 Nie pozwól, aby picie bliskiej 
Ci osoby przesłoniło problemy dzie-
ci. Staraj się być dla nich wsparciem, 
rozmawiaj z nimi otwarcie i nie po-
sługuj się nimi w relacjach z osobą 
uzależnioną. Nie każ im jej szukać 
lub sprawdzać, czy nic się jej nie sta-
ło.

 Nie rzucaj słów na wiatr, nie gróź 
osobie pijącej takimi konsekwen-
cjami, na które sam/a nie jesteś go-
tów/gotowa. Bądź konsekwentna/y 
w swoich postanowieniach i decy-
zjach, bo tylko taka postawa może 
zmienić „układ sił” w Waszej rodzi-
nie.

 Nie poświęcaj się, nie rezygnuj 
z pracy, z własnego rozwoju. Picie 
bliskiej Ci osoby nie jest żadną karą, 
która Cię spotkała, ale bardzo trud-
ną sytuacją życiową, z którą pora-
dziło sobie wiele osób.

ogłoszenie zamówione

 Każda diagnoza i każda zmiana 
wiążą się z lękiem. Lęk wpływa nie-
jednokrotnie na zakres zmiany. Bo-
imy się zmian, które mogą zachwiać 
naszą stabilnością i każą dłuższy 
czas trwać w niepewności, jak bę-
dzie. Dlatego niejednokrotnie prefe-
rujemy zmiany mniejsze, po to, aby 
nie zniszczyć tak cenionej przez każ-
dego człowieka równowagi. Dlatego 
też efekty niektórych zmian mają 
jedynie charakter krótkotrwały i nie 
wpływają na nasze życie tak, jakby-
śmy tego pragnęli.
 Bardzo podobnie dzieje się 
z systemem rodzinnym. Bliscy oso-
by uzależnionej podejmują wiele 
inicjatyw i aktywności, aby wpłynąć 
na picie przez nią alkoholu i wielo-
krotnie udaje im się dokonać w ten 
sposób drobnych zmian, z których 
wiele ma niestety charakter krótko-
trwały, a po nich następuje powrót 
do starych zachowań.
 Poniższa lista, adresowana do 

Informacje pochodzą ze strony internetowej: 
https://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/
category/5-uzaleznienie-od-alkoholu - broszu-
ra pn. „Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną 
na funkcjonowanie rodziny”
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 W nagrodę za osiągnięte 
wyniki w lidze, zarząd klubu 
wraz z rodzicami ufundował 
wyjazd do podkieleckich No-
win na dwudniowy międzyna-
rodowy turniej Trzuskawica 
A CRH Company. W zawodach 
udział wzięło 35 czołowych 
drużyn z Polski, Słowacji i Ło-
twy. W fazie grupowej pia-
stowianki pokonały m.in. Stal 
Łańcut, Kaperki Puck i zremi-
sowały z KKP Lublin. Praw-
dziwym sprawdzianem dla 
naszych dziewczyn było spo-
tkanie z czołowym zespołem 
ligi słowackiej, Interem Braty-
sława, które po wyrównanym 
meczu zakończyło się porażką 
2:3. W ścisłym finale nasze Or-
liczki trafiły na inny zespół ze 
Słowacji, FC Slovacko, ulegając 

naszym południowym sąsia-
dom 0:3. Pierwsze kontakty 
międzynarodowe zaowocowa-
ły tym, iż Piastovia otrzymała 
zaproszenie na turniej do sto-
licy Słowacji w drugiej połowie 
2022 roku.
 W minioną sobotę na sta-
dionie MOSiR w Piastowie ro-
zegrany został kolejny turniej 

Orliczek o Puchar 
Burmistrza Miasta 
Piastowa Piasto-
via Cup 2022. Na-
grody ufundowa-
ne zostały przez 
MOSiR Piastów, 
ZAP Sznajder Bat-
terien S.A. oraz 
Max Burger Pol-
ska. W  zawodach 
wzięły udział dwa 
zespoły Piastovii 
oraz goście z  KS 
Ursus i EMKA Skierniewice. 
Turniej rozegrano systemem 
mecz i rewanż. Piastowianki 
okazały się zwyciężczyniami 
turnieju pozostawiając w po-
konanym polu gości ze Skier-
niewic i Ursusa.
 Atrakcją turnieju był pokaz 
w rozgrywkach teqballa, przy-
gotowany przez zawodników 
kadry Polski. Po zakończeniu 
turnieju wręczane były rów-
nież nagrody indywidualne 
dla zawodniczek. Królową 
strzelczyń z 16 bramkami zo-
stała Iwona Wiktor (Piastovia), 
najlepszą bramkarką Milena 
Kukulak (Piastovia). MVP za-
wodów zostały Ola Kędzierska 
(EMKA) i Zofia Kapuścińska 
(Piastovia). Nagrodę fair play 

otrzymała Gabriela Perkowska 
(Ursus). Ponadto upominki 
za udział w kadrze Mazowsza 
otrzymały nasze zawodniczki, 
Weronika Tusiewicz i Róża Wy-
sokińska oraz nasi szkoleniow-
cy, Adrian Gustowski i Mikołaj 
Dynerowicz.
 Miesiąc lipiec będzie okre-
sem urlopowym dla zawodni-
czek i trenerów. Wznowienie 
zajęć treningowych planowa-
ne jest w miesiącu sierpniu 
przed obozem szkoleniowym 
w malowniczej miejscowości 
Charsznica w Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej.

Orliczki z Piastowa bardzo dobrze spisały 
się w rozgrywkach ligowych i wraz z zespo-
łami Milan Sport oraz Błonianką uplasowały 
się na pierwszym miejscu w tabeli.

Piastovia zakończyła sezon
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fot. PKS Piastovia-ZAP Piastów

Włodzimierz Golfert


