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w numerze

W ostatnią sobotę lipca zapra-
szamy na spacer historyczny 
po pruszkowskim cmentarzu 
żydowskim, który poprowadzi 
Marian Skwara – znawca historii 
Pruszkowa.

Najwięcej motywacji i nauki wy-
ciągnąłem z sytuacji życiowych, 
które były dla mnie trudne i nie 
potoczyły się tak, jak planowa-
łem. Bardzo pomocna jest zasa-
da 24 godzin. Zarówno sukces, 
jak i porażka nie trwają wiecznie.

Dawni Słowianie czcili lipę jako 
drzewo życzliwe ludziom, przy-
noszące szczęście i spokój. Lipy 
sadzono z okazji narodzin dzieci, 
chrztu czy zaślubin. Od kwitną-
cych lip wziął swoją nazwę mie-
siąc lipiec. 

Okres letni ma wspaniałą ener-
gię, którą zachłannie zbieramy, 
kawałek po kawałku. Rośliny bar-
dzo intensywnie rosną i prezen-
tują się od najpiękniejszej strony. 
Dlatego również w lipcu należy 
wykonać kilka drobnych czynno-
ści, aby utrzymać ten stan.

Spacer po cmentarzu 
żydowskim

24 godziny do celu

Piastów okiem zielarki

Wakacje wśród roślin

C ол і д а р н і  з  Ук р а ї н о ю

czaspiastowa.pl
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Czytaj - str. 6

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 9

-poetów – takich jak Krzysztof 
Kamil Baczyński, Józef „Ziutek” 
Szczepański, Mirosław Jezierski 
ps. „Karnisz”, czy Stanisław Ry-
szard Dobrowolski ps. „Goliard”. 
W programie pojawią się także 
współczesne odniesienia do 
Powstania – takich artystów jak 
Anita Lipnicka i John Porter, czy 

Czeka nas muzyczne spo-
tkanie z historią opowiedzianą 
emocjami – od pełnych radości 
i młodzieńczej werwy piosenek 
z warszawskich barykad po re-
fleksyjne utwory, poświęcone 
dramatowi Warszawy i jej miesz-
kańców. W repertuarze nie za-
braknie piosenek powstańców-

Powstanie Warszawskie -
muzyczna opowieść

reklama

Podczas wyjątkowego koncertu, który uświetni uroczystość 78. Rocznicy 
Godziny W, 1 sierpnia 2022 roku w Piastowie usłyszymy pieśni i piosenki walczącej 
Warszawy. Wśród nich: „Warszawskie dzieci”, „Mała dziewczynka z AK”, „Znów 
wędrujemy”, „Dziś idę walczyć Mamo”.

fot. Zespół Wokalno-Aktorski Sonanto

fot. Zespół Wokalno-Aktorski Sonanto

fot. Zespół Wokalno-Aktorski Sonanto

Roman Kołakowski.
Zespół wokalno-aktorski 

„Sonanto” pochodzi z Warsza-
wy i w tym roku obchodzi swoje 
10-lecie. Tworzą go aktorzy, wo-
kaliści, muzycy oraz ekipa tech-
niczna. I choć członkowie pocho-
dzą z  różnych części Polski, to 
swoje życie związali właśnie ze 
stolicą. Programy o charakterze 
rocznicowym i historycznym na 
przestrzeni lat stały się domeną 
zespołu – prezentowane są za-
równo w Polsce, jak i zagranicą. 
Polskiej historii XX wieku po-
święcony został także pierwszy 
album muzyczny grupy - „Od 
Legionów do wolnej Polski – mu-
zyczna opowieść”, który można 
nabyć zarówno u dystrybutorów 
internetowych, jak i po każdym 
z koncertów. Koncert pieśni Po-
wstania Warszawskiego to jeden 
z najważniejszych programów 
zespołu o charakterze rocznico-
wym. W stolicy usłyszało go już 
z pewnością kilkadziesiąt tysięcy 
warszawiaków, obecnie zaś co-
raz częściej prezentowany jest 
w całej Polsce.

Piastów, 1 sierpnia 2022 roku, 
godz. 17:20 
Szkoła Podstawowa nr 3, 
Al. Tysiąclecia 5
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W hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego
Każdy z nas może kogoś uratować

RCKiK w Warszawie zaleca, 
by potencjalny krwiodawca 
(czyli osoba zdrowa w wieku 
18-65 lat): 

• w ciągu doby poprzedzającej 
oddanie krwi wypił ok. 2 l płynów 
(woda mineralna, soki)
• był wyspany
• spożył lekki posiłek (np. pieczywo, 
chuda wędlina, ser biały, dżem)
• wykluczył z diety tłuszcze pocho-
dzenia zwierzęcego: mleko, masło, 
kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, 

tłuste mięso oraz jajka, orzeszki 
ziemne i ciasta kremowe
• ograniczył palenie papierosów
• nie zgłaszał się do oddania krwi je-
śli jest przeziębiony (katar) lub przyj-
muje leki
• nie przychodził do oddania krwi po 
spożyciu alkoholu

Oddawanie krwi jest całkowi-
cie bezpieczne. Krew pobiera się 
zawsze sprzętem jednorazowe-
go użytku

Wg aktualnych danych RCKiK 

stan zasobów krwi przedstawia 
się następująco:

• A Rh+ - bardzo niski
• 0 RH+, 0 RH-, A RH-, B RH- - średni
• AB RH-, AB RH+, B RH+ - wysoki

Pamiętajmy, że oddając krew 
możemy uratować ludzkie życie 
lub zdrowie. Zróbmy to w  hoł-
dzie Bohaterom Powstania War-
szawskiego 1 sierpnia w Piasto-
wie!

Piastowski Klub Krwiodawców i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie wraz z organizatorami obchodów 78. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, zapraszają do udziału w akcji honorowego oddawania krwi ra-
tującej ludzkie życie i zdrowie. Akcja odbędzie się w poniedziałek 1 sierpnia w godz. 
9.00-13.00. Ambulans RCKiK oczekiwał będzie na krwiodawców na parkingu przy 
Urzędzie Miejskim w Piastowie (ul. 11 Listopada 2). Uczcijmy pamięć Bohaterów 
Powstania Warszawskiego dzieląc się szczególnym darem, jakim jest krew. Każdy 
z nas może uratować ludzkie życie lub zdrowie. Uczyńmy to w geście solidarności 
z potrzebującymi naszej pomocy.
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Przy Szkole 
Podstawowej nr 3 powstanie 
nowoczesna hala sportowa, 
długo oczekiwana przez spo-
łeczność szkoły. Jak inwestycja 
ta ma być sfinansowana? 

Grzegorz Szuplewski: Staje 
się to realne dzięki promesie 
dofinansowania wniosku zło-
żonego przez Miasto Piastów 
w ostatnim naborze do pro-
gramu inwestycyjnego Polski 
Ład. Kwota dofinansowania to 
15,3 mln złotych. Bardzo cie-
szymy się, że w tym naborze 
jeden z trzech naszych wnio-
sków został zakwalifikowany 
do dofinansowania w dość 
dużej kwocie. Koszt całego za-
dania szacujemy na 17 mln zł, 
różnicę stanowi wkład własny 
z budżetu Miasta. Inwestycję 
zapisaliśmy w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej do realizacji 
w latach 2022-2024 w kwotach 
odpowiednio: 100 tys. zł (2022) 
oraz 2023-2024 po 845 tys. zł. 
Chcemy tę halę zbudować jak 
najszybciej, dlatego bierzemy 
pod uwagę adaptację gotowe-
go projektu do warunków nie-
ruchomości SP nr 3 im. Bohate-
rów Powstania Warszawskiego. 
Nowa, pełnowymiarowa hala 
sportowa zlokalizowana będzie 
od strony północnej z łączni-
kiem do budynku szkoły i ob-
sługiwana od strony Al. Tysiąc-
lecia. 

CP: To nie jedyne dofinan-
sowanie uzyskane w ostatnim 
czasie przez nasze miasto?

GS: Tak, w ostatnim czasie 
podpisaliśmy umowę na wspar-
cie dla naszej OSP z budżetu 
województwa mazowieckiego. 
Z tego samego źródła otrzyma-
my wsparcie na remont boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 
1  i  rewitalizację zabytkowej lo-
komotywy. Oczekujemy też do-

brych wieści w zakresie dużego 
grantu na projekty zadań zwią-
zanych z  energooszczędno-
ścią i rozwojem ciepłownictwa 
miejskiego. Przygotowywana 
od kilku miesięcy, przy współ-
pracy Mazowieckiej Agencji 
Energetycznej, koncepcja kom-
pleksowych działań w ramach 
programu ELENA uzyskała do-
brą ocenę ekspertów, co otwie-
ra drogę do podpisania umowy 
z Europejskim Bankiem Inwe-
stycyjnym na realizację grantu. 
Informacji na ten temat ocze-
kujemy w  ciągu najbliższych 
2-3 tygodni. Dostrzegając wiel-
kie możliwości tego programu 
dla wsparcia rozwoju innych 
gmin w tak ważnym zakresie, 
jak oszczędność energii, stara-
my się dzielić naszym doświad-
czeniem. Spotkanie promujące 
program ELENA dla gmin człon-
kowskich Stowarzyszenia Me-
tropolia Warszawa z udziałem 
przedstawicieli MAE i EBI odby-
ło się 22 czerwca w naszym LO 
im. Adama Mickiewicza.

 CP: Są też gorsze wiadomo-
ści, jak np. zmiana trasy auto-
busu 716 przez ZTM...

GS: To zaskakująca decyzja 
warszawskiego przewoźnika 
i całkowicie dla nas niezro-
zumiała. Propozycję tej nie-
korzystnej dla mieszkańców 
Piastowa zmiany trasy zaopi-
niowaliśmy negatywnie i pismo 
w tej sprawie zostało wysłane 
do ZTM. Trudno zrozumieć 
tę decyzję, będziemy chcieli 
poznać motywy przewoźnika, 
który zlekceważył argumenty 
przeciwko niej. Z pewnością tej 
sprawy nie zostawimy bez od-
powiedniej interwencji.
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• 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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24 godziny do celu

W chwili obecnej jestem na 
półmetku trzeciego sezonu, 
licząc od momentu kiedy po-
stanowiłem, że to ode mnie za-
leży, czy zmienię coś w swoim 
życiu, czy nadal będzie wyglą-
dało tak, jak do tej pory. Myślę 
że 2,5 roku to wystarczająco 
dużo czasu, aby wyciągnąć 
pewne wnioski, zarówno z ob-
serwacji, jak i rozmów z inny-
mi uczestnikami sportowych 
zmagań. Odpowiedź nie jest 
oczywista, ale pozwolę sobie 
dziś przyjrzeć się bliżej pojęciu 
celu. W jaki sposób możemy do 
niego dążyć? Czy tak naprawdę 
cel jest najważniejszy, czy bar-
dziej droga, jaką pokonujemy, 
ludzie jakich na niej spotykamy 
i doświadczenia, jakie zbieramy 
(nie zawsze pozytywne, ale za-
wsze uczące nas czegoś nowe-
go o sobie)?

Sport daje nam przede 
wszystkim szansę na utrzyma-
nie się w odpowiedniej kondy-
cji fizycznej i psychicznej. Fakt 
ten był już wielokrotnie oma-
wiamy. Wiemy, że aktywność 
fizyczna pozwala nam, co do 
zasady, na dłuższe i zdrowsze 
życie. Oczywiście spotkałem się 
z opiniami sceptyków, którzy 
biorąc pod uwagę np. dystans 
½ Ironman lub pełny dystans 
Ironman uważali to za daleko 
idące obciążenie organizmu. 
Forsowali tezę, że negatywne 

skutki dla zdrowia są dużo bar-
dziej istotne, niż profity płynące 
z ukończenia takich zawodów. 
Oczywiście w pewnym stopniu 
mieli oni rację. Kiedy przekra-
czamy linię mety, odczuwane 
zmęczenie i ból sprawiają, że 
notorycznie cisną nam się na 
usta słowa – więcej tego nie zro-
bię… Jednak chwilę po tych ne-
gatywnych odczuciach pojawia 
się ogrom satysfakcji, radość 
i  szczęście. Zawody to w końcu 
element wieńczący często bar-
dzo długi okres przygotowań, 
wielokrotnych porannych po-
budek i decyzji, które podej-
mowaliśmy często w okolicz-
nościach, w  których nie mając 
celu zapewne byśmy odpuścili. 
Dla mnie osobiście to bardzo 
ważny aspekt sportu. Wyjście 
na trening o 6:00 rano, gdy głos 
w głowie podpowiada, żeby dziś 
sobie jednak odpuścić sprawia, 
że dwie godziny później, w pra-
cy, decyzja o zrobieniu czegoś, 
co wydaje się trudne, coś co już 
na samym początku jest wyzwa-
niem, przychodzi o wiele łatwiej. 
Po prostu szukam rozwiązań 
i  wiem, że jeżeli tylko uporamy 
się z wewnętrznym krytykiem, 
który od czasu do czasu potrafi 
pojawić się u każdego z nas, po-
radzimy sobie ze wszystkim. 

Uważam, że o ile sam start 
w zawodach jest momentem 
weryfikacji celu, zmierzenia się 

z wyzwaniem, o tyle sama dro-
ga do niego stanowi bezcenną 
lekcję i naukę, która daje nam 
niesamowitą siłę do pracy, ży-
cia i doskonalenia się w każdej 
jego dziedzinie.

Kolejnym ważnym aspek-
tem jest przegrana. Żyjemy 
w  społeczeństwie nastawio-
nym na sukces. Ja również kie-
dyś myślałem, że w zasadzie są 
wygrani i przegrani i liczy się 
tylko i wyłącznie ten pierwszy 
aspekt. Z perspektywy cza-
su i  osobistych doświadczeń 
mogę śmiało powiedzieć, że to 
właśnie przegrana uczy najwię-
cej. To w jaki sposób do niej po-
dejdziemy i jakie wyciągniemy 
wnioski, zaprocentuje później. 
Najwięcej motywacji i nauki 

wyciągnąłem z sytu-
acji życiowych, któ-
re właśnie były dla 
mnie trudne i  pier-
wotnie nie potoczyły 
się tak, jak planowa-
łem. Oczywiście, aby 
wyciągnąć wnioski, 
należy być przede 
wszystkim szcze-
rym w ocenie wobec 
siebie, tego w  jaki 
sposób postępowa-
liśmy. Jeżeli potra-
fimy w ten sposób 
ze sobą rozmawiać i mamy 
wystarczająco dużo motywa-
cji, aby po nieudanym starcie, 
nieudanych negocjacjach lub 
w momencie, gdy nawaliliśmy 
w pracy, kolejnego dnia po raz 
kolejny wstać na trening lub 
poszukać pomysłu na inne al-
ternatywne rozwiązanie, jest 
bardzo prawdopodobne, że 
cel osiągniemy. Dla mnie bar-
dzo pomocna jest zasada 24 
godzin. Niezależnie, czy mamy 
do czynienia z porażką, czy 
wygraną, poświęcamy jeden 
dzień na wyciągnięcie wnio-
sków, obserwowanie i szczerą 
rozmowę. Zarówno sukces, jak 
i porażka nie trwają wiecznie. 
Aby mądrze zarządzać sytu-
acją, nie możemy poświęcać na 
to zbyt wiele czasu. Kiedy wy-
graliśmy wymarzone miejsce 
na podium, cieszmy się tym, 
zapracowaliśmy na to. Dajmy 
sobie chwilę na celebrowanie, 
jednak pamiętajmy, że taka sy-
tuacja nie trwa wiecznie. Wielu 
innych utalentowanych zawod-
ników podejmie również kolej-
ny raz próbę zdobycia miejsca, 
na którym dziś jesteśmy. Z dru-
giej strony, sytuacja może się 
odwrócić również w przypadku 
gdy przegraliśmy. 24 godziny 
to oczywiście przenośnia, war-
to jednak mieć na uwadze, aby 
nie trwać w rozpamiętywaniu 
sytuacji, która za chwilę może 
się zmienić. Jestem zdania, że 
nasze życie to pewna droga do 
celu, składająca się właśnie z 24 
godzin, zarówno w życiu pry-
watnym, zawodowym, jak rów-
nież sportowym. To co jednego 
dnia sprawia, że nie jesteśmy 
w stanie zebrać myśli i jedyne 
o czym myślimy to jak się wy-
cofać, kolejnego dnia sprawi, 
że znajdziemy oczywiste roz-
wiązania, o których dzień wcze-
śniej nawet nie pomyśleliśmy.

Jakiś czas temu, chwilę po 
przekroczeniu linii mety otrzy-
małem informację, że jestem 
na podium, co niedowierzając 
sprawdziłem. Faktycznie tak 
było. Oczywiście radość nie-
ziemska. Wymarzone, jedno 
z trzech miejsc, o które każdy 
walczy i ciężko na nie pracuje. 
Po chwili jednak, w związku 

z pomiarem czasu kolejnych 
zawodników okazało się, że 
ostatecznie nie będę jednym 
z  trzech najlepszych zawodni-
ków i zajmę czwartą lokatę. Mie-
szanka emocji – od szczęścia 
i  radości, przez złość i zdener-
wowanie. Trzeba to przepra-
cować. Wróciłem z zawodów, 
przemyślałem to, zweryfikowa-
łem wyniki, przeanalizowałem 
zawody, a następnego dnia 
rano, jak zawsze, ruszyłem na 
trening. Wiedziałem, że jeżeli 
jestem w stanie być tak wyso-
ko, to za tydzień będę mógł być 
jeszcze szybszy i to jak zarzą-
dzę tą sytuacją, zaowocuje na 
kolejnych zawodach.

W Elblągu walka toczyła się 
do ostatnich metrów. Rywali-
zowałem z zawodnikami, dwo-
ma kolegami o drugie miejsce. 
Ostatecznie wygrał ze mną, po 
uczciwej walce, lepszy. Ja nato-
miast obroniłem trzecią lokatę, 
wyprzedzając na ostatnich 300 
metrach kolegę, który przegrał. 
Skąd miałem w sobie motywa-
cję do walki do końca ? Jestem 
pewien, że zawody, które mia-
ły miejsce tydzień wcześniej 
i odpowiednie wnioski spra-
wiły, że w miniony weekend 
miałem swoje 5 minut wśród 
najlepszych Age Gruperów 
na dystansie ¼ Ironman. Czy 
w czasie najbliższych zawodów 
koledzy po raz kolejny nie po-
dejmą próby zdobycia mojego 
miejsca – jasne że tak. Jestem 
jednak pewny, że nie oddam go 
bez walki

Sport uczy nas pracy nad 
sobą, sprawia, że niezależnie 
od wieku możemy cieszyć się 
zdrowiem. Uczy nas determi-
nacji oraz dążenia do celu nie 
tylko w czasie pływania, w trak-
cie wyścigu rowerowego, czy 
na ostatnich metrach trasy bie-
gowej. Uczy nas bycia lepszymi, 
niż nam się wydaje i wymaga-
nia od siebie więcej – na trasie 
zawodów, ale przede wszyst-
kim w życiu codziennym.

Piona i do zobaczenia na 
trasie.

Wielokrotnie zastanawiałem się co tak naprawdę napędza nas do działania? 
Czy jest to efekt końcowy, w postaci upragnionego miejsca na podium, czy 
możliwość rywalizacji z innymi zawodnikami, chęć sprawdzenia się, czy może 
po prostu upodobanie do aktywnego spędzania wolnego czasu?
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fot: Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Bartosz Nowicki

Zapalony biegacz i triathlonista amator
#ThisisSparta
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 Ósma, ostatnia pielgrzym-
ka Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Polski odbyła się w dniach 
16-19 sierpnia 2002 roku. Tym 
razem papież odwiedził tylko 
swoją rodzinną Małopolskę: 
Kraków i Kalwarię Zebrzydow-
ską. Hasłem pielgrzymki były 
słowa „Bóg bogaty w miłosier-
dzie”, a  jednym z najważniej-
szych jej celów – konsekracja 
Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w krakowskich Łagiewni-
kach. Ta krótka, w porównaniu 
z poprzednimi wizytami piel-
grzymka zamknęła szczególny 
okres najnowszej historii Pol-
ski, w którym mogliśmy dość 
regularnie spotykać się z pol-
skim papieżem na polskiej zie-
mi. Jego obecność wśród nas, 
otwartość, niesłychana łatwość 
nawiązywania kontaktu z wie-
lusettysięcznymi, a niekiedy 
nawet milionowymi zgroma-
dzeniami rodaków sprawiały, 
że każdy ich uczestnik mógł od-
nieść wrażenie, że papież mówi 
bezpośrednio do niego. Po raz 
ostatni mogliśmy doznać tego 
niezwykłego wrażenia właśnie 
podczas tych czterech sierpnio-
wych dni roku 2002. Jan Paweł 
II skierował do nas wówczas 

przesłanie-drogowskaz na cza-
sy nadchodzące, ale mocno 
osadzone w doświadczeniu hi-
storycznym Kościoła, narodu 
i państwa polskiego. Przesła-
nie nawiązujące także do tych 
szczególnych spotkań papieża 
z rodakami podczas kolejnych 
pielgrzymek do Polski w roku 
1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 
1997 i 1999. Warto wrócić do 
słów wypowiedzianych przez 
Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 
roku na krakowskich Błoniach 
podczas mszy św. z udziałem 
2,5 miliona wiernych.

Dwadzieścia lat temu Jan Paweł II 
odwiedził Polskę po raz ostatni 

Pożegnanie z ojczyzną

Jan Paweł II podczas pierwszej wizyty w Polsce, 2 czerwca 1979 r.

Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski
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	 Kościół	 od	 początku	 swego	 istnienia,	 odwołując	 się	 do	
tajemnicy	Krzyża	i	zmartwychwstania,	naucza	o	Bożym	mi-
łosierdziu,	które	 jest	rękojmią	nadziei	 i	źródłem	zbawienia	
człowieka.	Wydaje	się	jednak,	że	dzisiaj	jest	szczególnie	we-
zwany,	by	głosić	światu	to	orędzie.	Nie	może	zaniechać	tej	
misji,	 skoro	wzywa	go	do	 tego	 sam	Bóg	przez	 świadectwo	
św.	Faustyny.	
	 A	 wybrał	 Bóg	 do	 tego	 nasze	 czasy.	 Może	 dlatego,	 że	
wiek XX,	mimo	niewątpliwych	osiągnięć	w	wielu	dziedzinach,	
naznaczony	 był	 w	 szczególny	 sposób	 „misterium	 niepra-
wości”.	 Z  tym	dziedzictwem	dobra,	 ale	 też	 i	 zła	weszliśmy	
w nowe	tysiąclecie.	Przed	ludzkością	jawią	się	nowe	perspek-
tywy	 rozwoju,	 a	 równocześnie	 nowe	 zagrożenia.	 Człowiek	
nierzadko	żyje	tak,	jak	gdyby	Boga	nie	było.	Uzurpuje	sobie	
prawo	Stwórcy	do	ingerowania	w	tajemnicę	życia	ludzkiego.	
Usiłuje	decydować	o	jego	zaistnieniu,	wyznaczać	jego	kształt	
przez	manipulacje	 genetyczne	 i	 w	 końcu	 określać	 granicę	
śmierci.	Odrzucając	Boże	prawa	i	zasady	moralne,	otwarcie	
występuje	 się	przeciw	 rodzinie.	Na	wiele	 sposobów	usiłuje	
się	zagłuszyć	głos	Boga	w	ludzkich	sercach,	a	Jego	samego	
uczynić	„wielkim	nieobecnym”	w	kulturze	i	społecznej	świa-
domości	narodów.	 „Tajemnica	nieprawości”	wciąż	wpisuje	
się	w	rzeczywistość	świata,	w	którym	żyjemy.	
	 Doświadczając	tej	tajemnicy,	człowiek	przeżywa	lęk	przed	
przyszłością,	przed	pustką,	przed	cierpieniem,	przed	unice-
stwieniem.	Może	właśnie	dlatego	przez	świadectwo	skrom-
nej	zakonnicy	z	Łagiewnik	Chrystus	niejako	wchodzi	w nasze	
czasy,	ażeby	wyraźnie	wskazać	na	to	źródło	ukojenia	i	na-
dziei,	jakie	jest	w	odwiecznym	miłosierdziu	Boga.	

	 Trzeba,	 ażeby	 Jego	 orędzie	 o	 miłosiernej	 miłości	 zabrzmia-
ło	z nową	mocą.	Świat	potrzebuje	 tej	miłości.	Nadszedł	czas,	żeby	
Chrystusowe	 przesłanie	 dotarło	 do	wszystkich,	 zwłaszcza	 do	 tych,	
których	człowieczeństwo	i	godność	zdają	się	zatracać	w	mysterium	
iniquitatis.	Nadszedł	czas,	aby	orędzie	o	Bożym	miłosierdziu	wlało	
w  ludzkie	serca	nadzieję	 i	stało	się	zarzewiem	nowej	cywilizacji	—	
cywilizacji	miłości.	[...]

fot. East News

Sanktuarium w Łagiewnikach

fot. Sanktuarium w Łagiewnikach

Jan Paweł II podczas pierwszej wizyty w Polsce
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	 W	obliczu	współczesnych	form	ubóstwa,	których	jak	wiem	
nie	 brakuje	w	naszym	kraju,	 potrzebna	 jest	 dziś	—	 jak	 to	
określiłem	w	 liście	Novo	millennio	 ineunte	—	„wyobraźnia	
miłosierdzia”	w	duchu	solidarności	z	bliźnimi,	dzięki	której	
pomoc	 będzie	 „świadectwem	 braterskiej	 wspólnoty	 dóbr”	
(por.	n.	50).	Niech	tej	„wyobraźni”	nie	zabraknie	mieszkań-
com	Krakowa	i	całej	naszej	Ojczyzny.	Niech	wyznacza	dusz-
pasterski	program	Kościoła	w	Polsce.	Niech	orędzie	o	Bożym	
miłosierdziu	 zawsze	 znajduje	 odbicie	 w	 dziełach	miłosier-
dzia	ludzi.
	 Trzeba	spojrzenia	miłości,	aby	dostrzec	obok	siebie	bra-
ta,	który	wraz	z	utratą	pracy,	dachu	nad	głową,	możliwości	
godnego	utrzymania	rodziny,	wykształcenia	dzieci	doznaje	
poczucia	 opuszczenia,	 zagubienia	 i	 beznadziei.	 Potrzeba	
„wyobraźni	 miłosierdzia”,	 aby	 przyjść	 z	 pomocą	 dziecku	
zaniedbanemu	 duchowo	 i	 materialnie;	 aby	 nie	 odwracać	
się	od	chłopca	czy	dziewczyny,	którzy	zagubili	się	w	świecie	
różnorakich	 uzależnień	 lub	 przestępstwa;	 aby	 nieść	 radę,	
pocieszenie,	 duchowe	 i	moralne	 wsparcie	 tym,	 którzy	 po-
dejmują	wewnętrzną	walkę	ze	złem.	Potrzeba	tej	wyobraźni	
miłosierdzia	wszędzie	tam,	gdzie	ludzie	w	potrzebie	wołają	
do	 Ojca	 miłosierdzia:	 „Chleba	 naszego	 powszedniego	 daj	
nam	dzisiaj”.	Oby	dzięki	bratniej	miłości	tego	chleba	nikomu	
nie	brakowało!	„Błogosławieni	miłosierni,	albowiem	oni	mi-
łosierdzia	dostąpią”	(Mt	5,	7).
	 Podczas	mej	pierwszej	pielgrzymki	do	Ojczyzny	w r. 1979	
tu,	na	tych	Błoniach	mówiłem,	że	„gdy	jesteśmy	mocni	Du-
chem	Boga,	jesteśmy	także	mocni	wiarą	w	człowieka	—	wia-
rą,	nadzieją	i	miłością:	są	one	nierozerwalne	i	jesteśmy	goto-
wi	świadczyć	sprawie	człowieka	wobec	każdego,	któremu	ta	
sprawa	prawdziwie	leży	na	sercu”.	Dlatego	też	prosiłem	was	
wówczas,	„abyście	nigdy	nie	wzgardzili	tą	Miłością,	która	jest	
największa,	która	się	wyraziła	przez	krzyż,	a	bez	której	życie	
ludzkie	nie	ma	ani	korzenia,	ani	sensu”	—	słowa	te	były	po-
wiedziane	10	czerwca	1979	r.,	a	dziś	je	przypominam.
	 Bracia	i	siostry!	Dziś	powtarzam	to	wezwanie:	otwórzcie	
się	na	największy	dar	Boga,	na	Jego	miłość,	która	przez	krzyż	
Chrystusa	objawiła	się	światu	jako	miłość	miłosierna.	Dzisiaj	
—	już	w	innych	czasach,	na	progu	nowego	wieku	i	tysiąclecia	
—	nadal	bądźcie	„gotowi	świadczyć	sprawie	człowieka”.	Dziś	
z	całą	mocą	proszę	wszystkich	synów	i	córki	Kościoła,	a	tak-
że	wszystkich	ludzi	dobrej	woli,	aby	„sprawa	człowieka”	nie	
była	nigdy,	przenigdy	odłączona	od	miłości	Boga.	Pomóżcie	
współczesnemu	 człowiekowi	 zaznawać	 miłosiernej	 miłości	
Boga!	Niech	w  jej	blasku	 i	 cieple	ocala	 swoje	 człowieczeń-
stwo!

 Przed modlitwą Anioł Pański na zakończenie Mszy św. Jan Pa-
weł II zwrócił się do młodzieży:
 
	 Drodzy	młodzi	przyjaciele!	Niedawno	w	Toronto,	w	Kanadzie,	mia-
ło	 miejsce	 to	 szczególne	 spotkanie	 młodych	 z	 całego	 świata,	 jakie	
odbywa	się	co	dwa	lata	pod	nazwą	Światowego	Dnia	Młodzieży.	To	
było	wspaniałe	wydarzenie,	przeżywane	w	duchu	wiary,	w	której	en-
tuzjazm	młodzieńczych	pragnień	 i	 zamiarów	 znajduje	 swój	 solidny	
fundament.	Jak	już	mówiłem	w	Toronto,	nad	brzegami	jeziora	Onta-
rio	przeżywaliśmy	tę	tajemnicę,	jaką	żyli	mieszkańcy	Galilei,	którym	
Jezus	 nad	 Jeziorem	 Tyberiadzkim,	 Galilejskim,	 przekazywał	 orędzie	
ośmiu	 Błogosławieństw.	 Dziś	 nawiązuję	 do	 tego	 przeżycia	 w	 kon-
tekście	przesłania	o Bożym	miłosierdziu.	Przez	pośrednictwo	Siostry	
Faustyny	Bóg	przekazuje	je	wam,	abyście	w jego	świetle	rozeznawali,	
co	znaczy	być	ubogim	w	duchu,	miłosiernym,	pokój	czyniącym,	łak-
nącym	sprawiedliwości,	a	w	końcu	prześladowanym	dla	imienia	Jezu-
sa.	W	każdym	czasie	potrzeba	tego	świadectwa	ludzi	żyjących	wedle	
ośmiu	Błogosławieństw.	Potrzeba	go	także	dzisiaj.	Proszę	Boga,	aże-
by	wasze	życie	według	tej	wymagającej,	Bożej	miary	było	pociągają-
cym	 świadectwem	miłosierdzia	w naszych	 czasach.	 Pamiętajcie,	 że	
Chrystus	nieustannie	otacza	was	swą	miłosierną	miłością.	Niech	ta	
świadomość	napełnia	was	pokojem	i	prowadzi	po	trudnych	ścieżkach	
codzienności.	[...]	

Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski

fot. Henryk Przondziono
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 Po odśpiewaniu przez zgromadzonych papieżowi słynnej 
„Barki”, Jan Paweł II powiedział:

 Chcę	 powiedzieć	 na	 zakończenie,	 że	właśnie	 ta	 oazowa	pieśń	
wyprowadziła	mnie	z	Ojczyzny	przed	23	laty.	Miałem	ją	w	uszach,	
kiedy	 słyszałem	 wyrok	 konklawe.	 I	 z	 nią,	 z	 tą	 oazową	 pieśnią,	
nie	rozstawałem	się	przez	wszystkie	 te	 lata.	Była	 jakimś	ukrytym	
tchnieniem	Ojczyzny.	Była	też	przewodniczką	na	różnych	drogach	
Kościoła.	 I	 ona	przyprowadzała	mnie	wielokrotnie	 tu,	 na	 te	 kra-
kowskie	Błonia,	pod	kopiec	Kościuszki.	Dziękuję	ci,	pieśni	oazowa.	
Dziękuję	wam,	Błonia	krakowskie,	za	waszą	gościnę,	wielokrotną	
i tę	dzisiejszą.	Bóg	zapłać.	Chciałbym	dodać:	„i	do	zobaczenia”.	Ale	
to	już	jest	całkowicie	w	Bożych	rękach.	Pozostawiam	to	bez	reszty	
Bożemu	miłosierdziu.

	 Obejmuję	spojrzeniem	duszy	całą	Ojczyznę.	Raduję	się	z	osią-
gnięć,	dobrych	zamierzeń,	twórczych	inicjatyw.	Z	pewnym	niepoko-
jem	mówiłem	o	trudnościach	i	kosztach	przemian,	które	boleśnie	
obciążają	najuboższych	i	najsłabszych,	bezrobotnych,	bezdomnych	
i	tych,	którym	przychodzi	żyć	w	coraz	skromniejszych	warunkach	
i w	niepewności	jutra.	Odjeżdżając,	te	trudne	sprawy	Ojczyzny	chcę	
polecić	Bożej	Opatrzności	i	zachęcić	wszystkich	odpowiedzialnych	
za	stan	państwa	do	troski	o	dobro	Rzeczypospolitej	i	jej	obywate-
li.	Niech	zapanuje	duch	miłosierdzia,	bratniej	solidarności,	zgody	
i współpracy	oraz	autentycznej	troski	o	dobro	naszej	Ojczyzny.	
	 Mam	nadzieję,	 że	 pielęgnując	 te	wartości,	 społeczeństwo	 pol-
skie,	które	od	wieków	przynależy	do	Europy,	znajdzie	właściwe	so-
bie	miejsce	w	strukturach	Wspólnoty	Europejskiej.	 I	nie	 tylko	nie	
zatraci	własnej	tożsamości,	ale	wzbogaci	swoją	tradycję,	ten	kon-
tynent	i	cały	świat.	[...]	
	 „Bóg	 bogaty	w	miłosierdzie!”	 Oto	 słowa,	 które	 stanowiły	myśl	
przewodnią	 tej	wizyty.	Odczytywaliśmy	 je	 jako	wezwanie	dla	Ko-
ścioła	 i	dla	Polski	nowego	tysiąclecia.	Życzę	moim	rodakom,	aby	
potrafili	przyjąć	otwartym	sercem	to	orędzie	miłosierdzia	i	aby	po-
trafili	je	nieść	tam,	gdzie	ludzie	potrzebują	światła	nadziei.	
	 Wszelkie	dobro,	jakie	dokonało	się	w	tych	dniach	pielgrzymko-
wych,	które	stało	się	moim	udziałem,	zachowuję	w	sercu.	Wdzięczny	
za	wszystko,	wraz	z	całą	wspólnotą	Kościoła	w	Polsce	powtarzam	
wobec	 Jezusa	Miłosiernego:	 „Jezu,	 ufam	 Tobie!”	Niech	 to	 szczere	
wyznanie	przynosi	ukojenie	kolejnym	pokoleniom	w	nowym	tysiąc-
leciu.	Bóg	bogaty	w	miłosierdzie	niech	wam	wszystkim	błogosławi!
A	na	końcu	cóż	powiedzieć:	żal	odjeżdżać!
 
 To było ostatnie spotkanie Jana Pawła II z Polakami na ojczy-
stej ziemi. Uczestnicy tego spotkania i wszyscy śledzący trans-
misję telewizyjną z lotniska z pewnością pamiętają samolot PLL 
LOT z Ojcem Świętym na pokładzie krążący kilkukrotnie nad 

Balicami przed obraniem kierunku lotu do Rzymu…
 Tak kończy się licząca 23 lata historia szczególnych, bez-
pośrednich spotkań Jana Pawła II z rodakami w Polsce. 
Wszystko, co do nas powiedział podczas tych ośmiu piel-
grzymek stanowi świadectwo troski papieża o najważniej-
sze sprawy naszej Ojczyzny. To także wyjątkowy depozyt 
w  skarbcu polskiej myśli patriotycznej. To wreszcie prze-
bogate źródło mądrej nauki o sprawach fundamentalnych 
– wolności, solidarności, sprawiedliwości, zasadach moral-
nych kształtujących relacje międzyludzkie i ład społeczny, 
miejscu religii w życiu indywidualnym i społecznym narodu, 
miejscu Polski w Europie. 
 Pamięć o wyjątkowych zasługach Jana Pawła II dla pol-
skiej wolności i niepodległości zobowiązuje nas do podję-
cia dziedzictwa jego myśli zawsze nakierowanej na dobro 
człowieka. Byłoby bardzo źle, gdybyśmy to dziedzictwo za-
mknęli w sejfie wdzięcznej pamięci zamiast podjęcia zada-
nia jego odczytania i zaadoptowania w życiu społecznym. 
Nazywanie imieniem papieża ulic, placów i instytucji oraz 
stawianie mu pomników nie wystarczy. Tak jak sentymen-
talne przypominanie żartobliwych słów papieża o wadowic-
kich kremówkach. Trzeba dużo więcej.

Pożegnanie na Lotnisku Balice, 
19 sierpnia 2002 roku: żal	odjeżdżać…

fot. Domena Publiczna

Jan Paweł II w latach 80.
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 Zabytkowy kirkut jest jedy-
nym w przestrzeni naszego 
miasta namacalnym śladem 
związanym z działalnością 
liczącej ponad tysiąc osób 
pruszkowskiej społeczności 

żydowskiej. Powstał w  1904 
r.  na ziemi kupionej od wła-
ścicieli pruszkowskiego ma-
jątku – hrabiostwa Potulickich, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonej przez nich ce-
gielni, a sponsorem zakupu 
był znany pruszkowski fabry-
kant Jakub Teichfeld, założy-
ciel tutejszej wytwórni fajan-
su. Na kirkucie chowani byli 
członkowie pruszkowskiej 
gminy, która została powo-
łana w tym samym roku co 
cmentarz. Ostatni pochówek 
odbył się w czasie niemieckiej 
okupacji. Do dziś zachowało 
się w dobrym stanie ponad 
dwieście zabytkowych ma-
cew, a  także odrestaurowany 
w  1995 r.  dom przedpogrze-
bowy z taharą, czyli izbą do ry-
tualnej ablucji zmarłych. W so-

botę 30 lipca Marian Skwara, 
autor monografii „Pruszkowscy 
Żydzi. Sześć dekad zamkniętych 
Zagładą” (Książnica Pruszkow-
ska 2007), opowie o dziejach 
pruszkowskiego kirkutu oraz 
pruszkowskiej gminy żydow-
skiej, osobach pochowanych na 
cmentarzu, a także znaczeniu 
symboli umieszczanych na ma-
cewach. Spacer potrwa około 
dwie godziny. Serdecznie zapra-
szamy!

W ostatnią sobotę lipca zapraszamy na spacer historyczny po pruszkowskim 
cmentarzu żydowskim, który poprowadzi Marian Skwara – znawca historii 
Pruszkowa oraz autor monografii „Pruszkowscy Żydzi. Sześć dekad 
zamkniętych Zagładą”. Spotykamy się 30 lipca 2022 r. o godz. 16 pod bramą 
cmentarza przy ul. Lipowej 50. Serdecznie zapraszamy!

fo
t. 

Ks
ię

ga
 P

am
ię

ci
 P

ru
sz

ko
w

a

Spacer po cmentarzu żydowskim

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

reklama
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Lipa to drzewo zakorze-
nione w kulturze i obyczajach. 
Była wielokrotnie wspominana 
w starożytnej literaturze greckiej 
i  rzymskiej. Znajdziemy ją w po-
emacie Owidiusza i w pismach 
Herodota. Stanowiła symbol 
miłości i wierności małżeńskiej. 
Ma swoje miejsce także w mi-
tologii germańskiej. Uznawana 
jest w  niej za drzewo wspiera-
jące poszukiwanie prawdy. Nie 
dziwi zatem, że pod takim wła-
śnie drzewem odbywały się sądy 
i narady. Lipa towarzyszyła także 
różnym ważnym uroczystościom. 
Do dziś wielką czcią otaczane są 
tak zwane Tanzlinde (lipy tańca). 
W Eisfeld w Turyngii odbywają się 
w okresie letnim uroczystości na 
ogromnym parkiecie zbudowa-
nym w koronie starej lipy. 

Dawni Słowianie czcili lipę 

jako drzewo życzliwe ludziom, 
przynoszące szczęście i spokój. 
Lipy sadzono z okazji narodzin 
dzieci, chrztu czy zaślubin. Stąd 
tyle starych lip mających swoje 
imiona. Z białego i miękkiego li-
powego drewna wyrabiano ko-
łyski dla niemowląt wierząc, że 
lipowe drewno otoczy dziecko 
opieką. Lipy używano także do 
wyrobu trumien, które miały za-
pewnić spokojny wieczny odpo-
czynek. Przez wieki lipowe łyko 
było w Polsce włóknem do wyro-
bu worków, lin, kobiałek, naczyń  
i obuwia znanego pod nazwą łap-
cie. Węgiel z drewna lipowego był 
w medycynie ludowej używany 
przy zatruciach i biegunkach. Do-
brze też nadaje się do rysowania. 
Przez 30 lat w polskiej telewizji 
lipowym węglem rysował perły 
architektury legendarny profesor 

doktor Wiktor Zin. 
Lipa obecna jest w polskiej 

kulturze od wieków. Wit Stwosz 
w  litych lipowych klocach wy-
rzeźbił ponad 200 figur swojego 
słynnego ołtarza z Kościoła Ma-
riackiego w Krakowie, a fraszka 
„Na lipę” Jana Kochanowskiego 

Wiele miast ma swoje aleje lipowe. Drzewa tego gatunku były wybierane 
bowiem chętnie do obsadzania dojazdów do dworów, pałaców i świątyń. 
Jak się okazuje, w Piastowie też mamy małą ”aleję lipową”. Prowadzi ona 
do dawnego Instytutu Przemysłu Gumowego „Stomil” na ulicy Harcerskiej. 
Wprawdzie lipy porastają tam tylko jedną stronę ulicy, ale jest ich kilkanaście. 

Piastów okiem zielarki
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jest znana każdemu, kto chodził 
w Polsce do szkoły. 

Od kwitnących lip wziął swo-
ją nazwę miesiąc lipiec. Słodko 
i  intensywnie pachnące kwiato-
stany lipy to wspaniały pożytek 
dla pszczół. Nektar z lipowych 
kwiatów wyjątkowo im smakuje. 
Wytwarzają z niego miód o  ła-
godnym smaku i delikatnym aro-
macie. Miód taki służył naszym 
przodkom do wyrobu szlachetne-
go trunku, wypartego z czasem 
przez zagraniczne wina, nad czym 
ubolewali autorzy XIX–wiecznych 
poradników dla gospodarzy i go-
spodyń.

Suszone kwiatostany lipy 
powinny się znaleźć w każdym 
domu. To wspaniały środek do 
stosowania przy chorobach prze-
biegających z gorączką, takich 
jak grypa, zapalenie gardła czy 
oskrzeli. Napar z lipowych kwia-
tów zwiększa wydzielanie potu 
i obniża temperaturę. Poprawia 
także trawienie, lekko uspokaja 
i ma działanie moczopędne. Ze-
wnętrznie stosuje się napar z lipy 
do wybielania piegów i leczenia 
lekkich stanów zapalnych skóry. 
Lecznicze właściwości mają tak-
że owoce lipy. Kuliste orzeszki 
zebrane przed dojrzeniem moż-
na stosować po roztarciu jako 
środek na kaszel. Są pomocne 
także przy zgadze. Napar z owo-
ców lipy przyda się również przy 
atopowym zapaleniu skóry oraz 
jako domowy kosmetyk odżywia-
jący skórę i usuwający „cienie” 
pod oczami. Kiedyś wytłaczano 
z lipowych orzeszków cenny olej, 
bogaty w niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe. Taki olej chro-

ni przed miażdżycą, zakrzepami 
i podnosi odporność organizmu. 
Jest przydatny w leczeniu przero-
stu gruczołu krokowego, stłusz-
czeniu wątroby, chorobie wrzo-
dowej i zespole jelita drażliwego. 
Zastosowany na skórę łagodzi 
objawy łuszczycy i trądziku ró-
żowatego. Niestety jest on mało 
trwały i zapewne z tego powodu 
trudno go teraz kupić. Ale w do-
bie łatwo dostępnych domowych 
pras do tłoczenia oleju może war-
to wrócić do korzystania z jego 
dobrodziejstw. 

W Polsce rośnie 20 gatunków 
lip. Najczęściej występujące to 
lipa drobnolistna i lipa szeroko-
listna. Najstarsza lipa drobnolist-
na rośnie w Cielętnikach. Ma pra-
wie 550 lat. Niestety w 2017 roku 
powalił ją orkan Ksawery. I choć 
został z niej tylko kikut to ciągle 
żyje i kwitnie. Zaś najstarsza lipa 
szerokolistna rośnie w Czarnym 
Potoku i żyje już 510 lat. 

Nie wiem ile lat mają lipy przy 
końcu ulicy Harcerskiej. Ale na 
pewno pamiętają czasy PRL-u, 
kiedy w piastowskich Zakładach 
Przemysłu Gumowego „Stomil” 
miały być produkowane milicyjne 
pałki. Tyle, że wyszła z tego po-
dobno jakaś „lipa”.
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 Okres letni ma wspaniałą 
energię, którą zachłannie zbie-
ramy, kawałek po kawałku. 
Nasz wewnętrzny akumulator 
potrafi przyjąć wszystko, wiec 
nie marnujmy czasu. Dla wielu 
z nas, obcowanie na łonie na-
tury jest tym czego oczekuje-
my od lata. Poranna kawa na 
tarasie, wzmocniona aroma-
tem heliotropów, czy wieczor-
ne wsłuchiwanie się w solowe 
gwizdy kosów, które popisują 
się przed nami. Tak lato nas 
rozpieszcza.
 Posiadacze mniejszych, 
bądź większych zielonych za-
kątków, w lipcu podziwiają 
efekty swoich prac poczynio-
nych wcześniej. Rośliny bardzo 
intensywnie rosną i prezentują 
się od najpiękniejszej strony. 
Dlatego również w lipcu na-
leży wykonać kilka drobnych 
czynności, aby utrzymać ten 
stan. Dla rasowego ogrodnika 
to prawdziwa przyjemność. 
Oto kilka sugestii dotyczących 
terminowych prac w lipcu.
 O nawadnianiu nie trzeba 
nikomu przypominać. Nato-
miast należy pamiętać, że do-
starczenie roślinom nawozu 
z  dużą dawką azotu powinni-
śmy zakończyć w lipcu. Azot 
mocno pobudza rośliny do 

wzrostu. Podanie go w póź-
niejszych miesiącach, może 
mocno opóźnić przygotowanie 
roślin na nadejście mrozów. 
Skutkiem mogą być uszkodze-
nia, a nawet strata niektórych 
roślin. W lipcu bylinowe rabaty 
wyglądają pięknie i tętnią ży-
ciem. Aby utrzymać ten stan, 
należy delikatnie wspomóc ro-
śliny. Przycinanie przekwitłych 
i zeschniętych kwiatostanów, 
które nie wyglądają eleganc-
ko, to podstawa. Dzięki temu 
niektóre gatunki powtórzą 
kwitnienie, jednak będzie ono 
skromniejsze. Takim przykła-
dem może być przepiękna 
ostróżka. Na szczególną uwa-
gę zasługuje królowa kwiatów, 

róża. Usuwając jej przekwit-
nięte kwiatostany spowodu-
jemy, że krzaczki będą wyglą-
dały schludnie, a czynność ta 
sprowokuje je do zawiązania 
nowych pąków. Wiemy z wła-
snego doświadczenia, że wiele 
odmian może kwitnąć nawet 
do pierwszych przymrozków, 
wiec warto. 
 Przycięcie mocno rozro-

śniętych iglaków, przyczyni 
się do zagęszczenia rośliny 
i  utrzymania ładnego, zwar-
tego kształtu. Systematyczne 
odchwaszczanie rabat i miejsc 
pod krzewami sprawi, że nie 
będzie to pracochłonne zaję-
cie. Po zabiegu oczyszczania 
w razie potrzeb uzupełniamy 
warstwę ściółki, która ograni-
czy parowanie wody z gleby 
i utrudni rozwój chwastów. 
Bardzo ważną czynnością jest 
przeglądanie roślin pod kątem 
chorób. Zanim sięgniemy po 
środki chemiczne, spróbujmy 
pomoc roślinie w sposób bar-
dziej przyjazny dla środowi-
ska. Nawozimy i podlewamy 
rośliny uprawiane w pojemni-
kach. Usuwamy suche i uszko-
dzone fragmenty, które mogą 
być źródłem infekcji. Systema-
tycznie czyścimy przekwitnięte 
kwiaty. Jeśli planujemy wyjazd 
na kilka dni, zorganizujmy 
osobę, która zadba o nasze 
donice. Wygodnym rozwią-
zaniem jest zainstalowanie 
automatycznego nawadnia-
nia. Można też w doniczkach 
ustawić dozowniki z wodą. 
W chłodniejsze dni, możemy 
zabrać się za rozsadzenie by-
lin, które kwitły wiosną. Są to 
wspaniałe prymule, kosaćce. 
Czasem musimy pomoc rośli-
nom trzymać pion, wiec od-
powiednio je palikujemy. To 
ważna sprawa, gdyż wielkie 
i ciężkie głowy kwiatów, mogą 
sobie nie poradzić z ulewą czy 
silnym wiatrem. W ten sposób 
zapewnimy sobie spokojne 
podziwianie najpiękniejszych 
okazów. 

Kochamy wakacje, kochamy odpoczynek, kochamy słońce. Tym 
wszystkim możemy napawać się w lipcu. Ciężko pracujemy okrągły rok, 
aby przez kilka tygodni zwolnić tempo i oddać się przyjemnościom, na 
które brakowało czasu. 

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

fot. Shutterstock

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Wakacje wśród roślin

 Nasz warzywnik oferuje 
nam pierwsze zbiory. Groszek, 
cukinia, ogórki, to tylko niektó-
re skarby. Dobrze jest wysiać 
jeszcze koper, rzodkiewkę, 
sałatę, szpinak na późniejsze 
zbiory. Jeśli zebraliśmy już plo-
ny, to możemy wysiać poplon. 
Doskonale na poplon nadają 
się rośliny motylkowe. Jest to 
zielony nawóz, wzbogacający 
podłoże w azot na następny 
sezon. Rośliny poplonowe 
przekopujemy, gdy rozpoczy-
nają kwitnienie. 
 W lipcu drzewa obsypane 
są owocami. Ratujmy je przed 
połamaniem, podpierając ga-
łęzie. Pamiętajmy, że im mniej 
jest owoców, tym będą one 
większe i zdrowsze. Ciekawe 
jest, że wielu z nas zna tą za-
sadę, jednak niewielu z nas 
ją stosuje, licząc na ogromne 
zbiory.
 Wiśnie i czereśnie po owo-
cowaniu przycinamy. Usuwa-
my 2-3 letnie pędy. Prześwie-
tlając koronę, powodujemy 
przyrost nowych, zdrowych 
pędów, na których pojawią 
się owoce. Ważne, aby cięcia 
roślin wykonywać tylko w po-
godne dni. To uchroni rośliny 
przed infekcjami chorobo-
twórczymi. Wszystkie zdrowe 
resztki roślinne wyrzucamy 
tam gdzie jest ich miejsce, czyli 
na kompostownik. 
 Jeśli ktoś szuka zajęcia 
w  ogrodzie, zawsze je znaj-
dzie, czy to jest wiosna, lato, 
czy środek zimy. Jednak warto 
się zatrzymać i popatrzeć z po-
zycji siedzącej na swoje osią-
gnięcia. Warto zanurzyć się 
głębiej i na dłużej w otaczający 
nas świat roślin, bo właśnie 
w lipcu ofiaruje nam to, co ma 
najlepsze. Podarujmy sobie 
momenty wytchnienia, są tak 
ważne dla naszego zdrowia 
i równowagi. Zróbmy to teraz, 
nie odkładajmy na potem!

Barbara Lipieta
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UWAGA! Zmiana od sierpnia br. 
terminu i miejsca bezpłatnych 
konsultacji ze specjalistą psy-
choterapii uzależnień

Przerwa w dostawie energii cieplnej
PGNiG TERMIKA uprzejmie informuje, że od 6 sierpnia od godz. 14:00 do 12 sierpnia 
do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do odbiorców zasilanych 
z Elektrociepłowni Pruszków. Powodem są planowane w tym czasie prace remontowe 
w elektrociepłowni.

Przerwą w dostawie ciepła objęte będą poniższe obszary:

• miasto Pruszków, w tym Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS Zieleń Miejska 
w Pruszkowie, Wspólnoty Mieszkaniowe i odbiorcy indywidualni;
• miasto Piastów, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie, osiedle Sobieskiego 
RSM Ursus, Wspólnoty Mieszkaniowe i odbiorcy indywidualni;
• osiedle domków jednorodzinnych „Ostoja” w Komorowie;
• osiedle Parzniew, gmina Brwinów.

Mamy nadzieję, że niedogodności związane z planową przerwą w dostawie ciepła nie 
będą dla Państwa zbyt uciążliwe.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Szanowni Mieszkańcy, 
przypominamy o możliwości 
skorzystania z bezpłatnych kon-
sultacji ze specjalistą psychote-
rapii uzależnień. Konsultacje są 
skierowane do osób żyjących 
w bliskiej relacji z osobą uzależ-
nioną od alkoholu i/lub innych 
substancji psychoaktywnych czy 
zachowań (hazardu, gier kom-
puterowych, Internetu, pracy, 
zakupów), które z tego powo-
du 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 trud-
ności, frustracji i przykrych sy-
tuacji oraz mają wrażenie, że są 
z tym sami. Być może to jest ten 
moment, w którym warto byłoby 
zastanowić się po co przedłużać 
swoje cierpienie i zwrócić się po 
profesjonalną pomoc. 
 W przypadku posiadania ma-
łego dziecka i braku możliwości 
zorganizowania mu opieki na 
czas konsultacji nie ma prze-
szkód, aby zebrać je ze sobą. 
 Jednocześnie informujemy 
o zmianie terminu i miejsca od-
bywania się spotkań z terapeutą 
uzależnień. Od dnia 02 sierpnia 
2022 r. konsultacje będą prowa-
dzone w każdy wtorek każdego 
miesiąca (z wyjątkiem świąt oraz 
urlopu wypadającego w tym 
dniu) w godzinach 18:00 – 20:00 
w Filii Świetlicy Środowiskowo-
-Integracyjnej „Dom Jana Pawła 
II” w Piastowie przy ul. Pułkowni-
ka Józefa Sułkowskiego 29 A.
Serdecznie zapraszamy!

każdy wtorek
w godzinach 18:00 – 20:00

Filia Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej 
„Dom Jana Pawła II” w Piastowie przy ul. Pułkownika Józefa Sułkowskiego 29 A
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SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

ZAPRASZAMY
CZYNNE:

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

tel: 572 338 308

NAPRAWA KOSIAREK

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

 Listę różnego typu placó-
wek, które w ramach świad-
czeń Narodowego Funduszu 
Zdrowia prowadzą terapię 
uzależnień, można znaleźć na 
stronie internetowej: 

www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.

 Osoby uzależnione mogą 
skorzystać z pomocy grup 
Anonimowych Alkoholików.
 Listę grup AA można zna-
leźć na stronie internetowej 

www.aa.org.pl.

 Na terenie Piastowa dzia-
łają 4 grupy AA: grupa „Piast”, 
grupa „Wszechświat”, grupa 
„Anioły” oraz grupa „Wszech-
świat II”, których spotkania 
odbywają się zgodnie z poniż-
szym harmonogramem:

Poniedziałek: 

18:00 - grupa „Piast”, ul. al. 
Krakowska 17 ( Dom Parafial-
ny, wejście schodami metalo-
wymi od ul. Powstańców War-
szawy, I piętro.) 

Środa:

18:30 -  grupa „Wszechświat”,  
ul. 11 Listopada 8 (Świetlica 
„Dom Jana Pawła II” - wejście 
od ul. Popiełuszki).

Czwartek: 

19:00 -  grupa „Anioły”, ul. Eli-
zy Orzeszkowej 23 (sala przy 
Kościele, wejście od ul. Norwi-
da).

Niedziela:

17:00 -  grupa „Wszechświat 
II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica 
„Dom Jana Pawła II” - ”-wejście 
od ul. Popiełuszki).

 Pomocy we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików 
można także szukać poprzez 
infolinię: 801-033-242 (co-
dziennie w godz. 8:00-20:00).
 Natomiast krewni i przy-

jaciele osób uzależnionych 
mogą skorzystać z pomo-
cy grup rodzinnych Al-Anon 
(www.al-anon.org.pl)”.
 Na terenie naszego miasta 
działa grupa „Wdzięczność”. 
Spotkania odbywają się w każ-
dy czwartek o godzinie 18:00 
w  Domu Parafialnym przy 
ul.  al. Krakowska 17 (wejście 
schodami metalowymi od ul. 
Powstańców Warszawy, I pię-
tro). 

 W wielu miejscowościach 
funkcjonują tzw. kluby absty-
nenta, które w ramach swojej 
działalności proponują pomoc 
i wsparcie w trzeźwieniu oraz 
zmianie stylu życia poprzez 
alternatywne do picia formy 

spędzania wolnego czasu. Li-
stę takich stowarzyszeń i klu-
bów można znaleźć na stronie 
internetowej www.krajowara-
da.pl.

 W każdym województwie 
funkcjonuje Wojewódzki Ośro-
dek Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia 
(WOTUW), w którym można 
uzyskać informacje o działa-
jących na terenie danego wo-
jewództwa placówkach terapii 
uzależnień. 

Opracowano na podstawie informacji pocho-
dzących ze strony internetowej: https://www.
parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-
-uzaleznienie-od-alkoholu - broszura pn. 
„Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na 
funkcjonowanie rodziny”.

W Polsce jest dobrze działający system pomocy dla osób uzależnionych 
i ich bliskich. Z terapii mogą skorzystać zarówno osoby uzależnione, 
osoby pijące alkohol szkodliwie, jak i bliscy tych osób (osoby 
współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików).

Choroba alkoholowa. Gdzie szukać pomocy?
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 Pogoda i frekwencja dopi-
sały. Dzieci i młodzież mogły 
bezpłatnie korzystać z kortów, 
rakiet, piłek i domku klubowe-
go.
 Dla chętnych zorganizowa-
no turniej wdług uproszczo-
nych zasad gry. 
   
 Wyniki:  

1. Michał Dumała

2. Sasza Laskowyj

3. Mikołaj Ziąbski

4. Olek Rzadkowolski

 Zapraszamy dzieci i mło-
dzież na drugą część akcji w 
dniach 26-31 sierpnia, która 

zakończy się również turnie-
jem kończącym wakacje.
 We wrześniu chętni będą 
mogli zapisać się do całorcznej 
szkółki tenisowej.

Zarząd  PTTiB

Na kortach Piastowskiego Towarzystwa Te-
nisa i Bocce zakończyła się pierwsza część 
akcji „Lato w mieście 2022”

Lato na kortach

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)

fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative) fot. Kornelia Aluk (Grupa Creative)


