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Pod koniec stycznia Czas Piastowa gościł na spotkaniu 
z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. W Pałacu 
Prezydenckim prezentowana była ustawa, będąca inicjatywą 
Prezydenta: „Nieodpłatna Pomoc Prawna - Pomoc Bliska Tobie”. 
Przy tej okazji udało się przeprowadzić krótki wywiad.

 1 stycznia 2019 roku weszła 
w życie ustawa zmieniająca do-
tychczasowe zasady działania 
nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Nowelizacja ustawy nie tylko 
zmienia zasady organizowania 
nieodpłatnej pomocy, ale w za-

sadzie reorganizuje cały sys-
tem. Przede wszystkim otwiera 
się, ograniczony dotąd, katalog 
osób uprawnionych do korzy-
stania z jej benefitów. Z  tego 
rodzaju świadczenia skorzystać 
może każdy, kto zadeklaruje, 

że nie jest w stanie ponieść 
kosztów pomocy odpłatnej. Do 
oświadczenia nie trzeba dołą-
czać żadnych pokwitowań urzę-
dowych. System opiera się na 
zaufaniu państwa do obywate-
la.
 

Poradnictwo obywatelskie
 
Nowością w ustawie jest rów-
nież instytucja „poradnictwa 
obywatelskiego”. Polega ono 
na udzieleniu wsparcia po-
przez przygotowanie planu 
rozwiązania problemu, z jakim 
zgłasza się osoba potrzebują-
ca – np. wyjścia z zadłużenia 
kredytowego. Doradca poin-
formuje interesanta o przysłu-
gujących mu uprawnieniach 
oraz o spoczywających na nim 

obowiązkach i udzieli pomocy 
w samodzielnym rozwiązaniu 
problemu, w tym w realizacji 
przygotowanego wspólnie pla-
nu. Sprawy, z którymi zgłaszają 
się obywatele często wymagają 
współpracy trwającej dłużej niż 
tylko jedno spotkanie. Niekiedy 
sama pomoc w postaci wyja-
śnienia przepisów i napisania 
pisma jest niewystarczająca. 
Konieczne wówczas jest opra-
cowanie całego planu wyjścia 
z  trudnej sytuacji - skompliko-
wanej nie tylko z powodu pro-
blemów prawnych. Nowa usta-
wa wprowadza taką możliwość.

Na tle zimowego krajobrazu ja-
rzą się żółcią, pomarańczą i deli-
katną czerwienią

Dane demograficzne potwier-
dzają, że systematycznie wzra-
sta liczba osób powyżej 70 roku 
życia. Fakt ten wiąże się z poja-
wianiem specyficznych proble-
mów zdrowotnych typowych dla 
tej populacji.

Od dawna w środkach masowe-
go przekazu pojawiają się infor-
macje o tym jak dobrze żyje się 
dzisiaj polskiemu nauczycielowi. 
Ile jest w tym prawdy?

Czytaj - str. 10

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 3

Niezwykły urok oczarów

Demencja – narastający 
problem

Cała prawda o pracy 
nauczyciela

105 futbolowych historii w jed-
nej książce. Premiera książki Pia-
stowianina.

Czytaj - str. 11

Galeria Legend Ekstraklasy

w numerzeKażdy może mieć prawnika

Dokończenie - str. 2
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Za nami Bieg Katyński 50 lat razem

Muzeum w Piastowie

Kto i w jaki sposób może 
skorzystać z nowych zasad?

 Nieodpłatna pomoc praw-
na i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie jest dostępne dla 
mieszkańców Piastowa w Prusz-
kowie, bo zarządza nią powiat. 
Dzięki współpracy rządu, samo-
rządu i organizacji pozarządo-
wych system gwarantuje bez-
płatny dostęp do darmowych 
porad prawnych w lokalnych 
społecznościach. 
 Obywatele będą mogli swo-
bodnie korzystać z profesjo-
nalnej nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego. 

 Biegiem Katyńskim na dy-
stansie 1940 metrów Piastów 
rozpoczął kolejną edycję Grand 
Prix Piastowskich Biegów Histo-
rycznych. Trasa wiodła ulicami 
miasta ze startem i metą na sta-
dionie miejskim im. Janusza Kal-
barczyka. Tradycyjnie już słowo 
wstępne skierował do uczestni-
ków Burmistrz Miasta Piastowa, 
Grzegorz Szuplewski.
 Odbyły się dwa biegi: w ka-
tegorii dzieci i młodzieży oraz 

 W Piastowie wręczone zosta-
ły Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Odznaczenia nada-
wane są przez Prezydenta RP 
za przeżycie w jednym związku 
małżeńskim co najmniej 50 lat.
 Uroczystości odbyły się 15 
lutego w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Piastowie. Odznaczenia 
w imieniu Prezydenta RP wrę-
czył Małżonkom Burmistrz Mia-
sta Piastowa Grzegorz Szuplew-
ski. Dostojnym Jubilatom w tej 
pięknej chwili towarzyszyli także 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Worek, Przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej Monika 
Kwatek, Kierownik USC Ewa So-
roka, ich rodzina i bliscy.

Uhonorowane pary to:

Państwo Jadwiga i Kazimierz Gralakowie,
Państwo Janina i Czesław Grotkowie,
Państwo Hanna i Marian Moczarscy,
Państwo Teresa i Franciszek Tobiaszowie.

 Na podkreślenie zasługu-
je fakt, że Państwo Gralakowie 
i  Państwo Tobiaszowie są mał-
żeństwem już ponad 60 lat.

	 Szanowni	 Państwo.	Miło	 nam	
poinformować,	 że	 na	 styczniowej	
sesji	 Rada	 Miejska	 w	 Piastowie	
dokonała	 zmian	 w	 statucie	 Pia-
stowskiego	 Archiwum	 Miejskiego	
w	 Piastowie.	 W	 ich	 wyniku	 czę-
ścią	 strukturalną	 naszej	 jednost-
ki	 jest	Muzeum	Miasta	 Piastowa.	
Mimo,	że	zalążek	muzeum	istniał	
w	 Piastowskim	 Archiwum	 Miej-
skim	 od	 początku	 funkcjonowa-
nia	 jednostki	 to	obecnie	pozwala	

Prezydent Andrzej Duda roz-
mawiał z nami na temat nie-
odpłatnej pomocy prawnej.  

Czas Piastowa: Czy Pan chce 
wykończyć branżę prawniczą, 
umożliwiając ludziom korzysta-
nie z pomocy prawnej, za którą 
nie będą musieli płacić?
Prezydent Andrzej Duda: Nie, 
ja przede wszystkim chcę po-
móc ludziom w rzeczywisty spo-
sób. Są tacy, którzy narzekają, 
że skarga nadzwyczajna będzie 
blokowała sądy. Nieprawda. Nie 
będzie żadnych skarg nadzwy-
czajnych jeśli ludzie będą mogli 
uzyskać pomoc prawną, taką 
właśnie podstawową, w swo-
ich najważniejszych sprawach. 
Szybko i dostępną u siebie. 
A  bardzo wielu ludzi nie stać 

bieg OPEN. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy pakiet 
oraz medal, jak również mógł 
posilić się po zakończonym bie-
gu pysznym żurkiem, gorącą 
herbatą i ciastem. 
 Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali okoliczno-
ściowe puchary.

 Medal za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie stanowi nagrodę 
dla osób, które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w jednym związku 
małżeńskim, zgodnie z ustawą 
z 1992 r. o orderach i odznacze-
niach. Z inicjatywą ich przyzna-

to	 z	 właściwą,	 zgodną	 ze	 sztuką	
prezentację	 zbiorów,	 zwłaszcza	
militarnych,	 zgromadzonych	 na	
przestrzeni	 czasu.	 Zachęcamy	 do	
odwiedzin	naszej	placówki	 i	dzie-
lenie	 się	 własnymi	 artefaktami,	
które	u	nas	znajdą	nowe	życie.	

nia występują jubilaci lub ich 
krewni do Urzędu Stanu Cywil-
nego ze względu na miejsce sta-
łego pobytu pary małżeńskiej.

dziś na skorzystanie z usług ad-
wokata czy radcy prawnego i to 
właśnie do nich skierowana jest 
ta oferta.
C.P.: Czy ta pomoc nie będzie 
gorsza od tej dostępnej na ryn-
ku?
Prezydent Andrzej Duda: Na 
pewno nie będzie gorsza od po-
mocy „z rynku”. Myślę też, że bę-
dzie stanowiła możliwość wiel-
kiej satysfakcji i samorealizacji 
dla - z jednej strony - młodych 
prawników, którzy mają już ja-
kieś doświadczenie, co najmniej 
trzy letnie, które tu jest wyma-
gane, dla radców prawnych, ad-
wokatów, realizowania się także 
jako wolontariusze. A z drugiej 
strony i może przede wszyst-
kim dla prokuratorów czy sę-
dziów w  stanie spoczynku, któ-
rzy mimo, że w stan spoczynku 
przeszli, będą chcieli dalej słu-
żyć innym. To właśnie dla nich 
jest przewidziana ta możliwość.
C.P.: Czy pomoc obywatelska 
to nawiązanie do tego co działo 
się w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku?
Prezydent Andrzej Duda: Nie 
mieszajmy dat.

Dokończenie ze str. 1

Z prezydentem RP rozmawiał 
Maciej Chudkiewicz

Piotr Wojtczak Anna Lorens

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)
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kronika miejska

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

fot. Urząd Miejski w Piastowie
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 W tym miejscu należy zadać 
sobie pytanie, dlaczego opinia 
o  pracy nauczycieli tak bardzo 
odbiega od rzeczywistości? Są-
dzę, że wynika ona z niewiedzy 
i  niezrozumienia. Osoby, które 
nie są związane zawodowo z pla-
cówkami oświatowymi,  nie mają 
pojęcia z czym zmagają się na-
uczyciele w szkołach i przedszko-
lach na co dzień. 
 Niejednokrotnie słyszymy - 
przecież to świadomy wybór, 
widziały gały co brały - mówią 
inni. Oczywiście, odpowiadam. 
To mój świadomy wybór, robię to 
co potrafię robić najlepiej, wkła-
dam w to całe serce, angażuję 
się we wszystkie zadania zwią-
zane z  „moimi” dziećmi, ale bez 
wsparcia rodziców i włodarzy mój 
zapał i zapał tysięcy nauczycieli 
zwyczajnie zgaśnie. Trzeba mieć 
świadomość , że lekceważący sto-
sunek do nauczycieli spowoduje, 
że najlepsi nie pozwolą ciągle 
deptać swojej godności i  z tego 
zawodu odejdą, a ciągłe zmiany 
będą tylko nawarstwiały proble-
my organizacyjne, finansowe 
i w końcu kadrowe.  

Czas pracy nauczycieli

 Najczęściej spotykanym za-
rzutem względem nauczycieli jest 
to, że ich wymiar czasu pracy jest 
niższy niż w innych zawodach. 
Zwykle mówi się o osiemnasto-
godzinnym tygodniu pracy. Nic 
bardziej mylnego. Przede wszyst-
kim należałoby sięgnąć do art. 42 
Ustawy Karta Nauczyciela gdzie 
wprost jest napisane, że czas 
pracy nauczyciela zatrudnione-
go w pełnym wymiarze zajęć nie 
może przekraczać 40 (a nie 18) 
godzin na tydzień. W  praktyce 
oznacza to, że nauczyciel ponad 
swoje podstawowe pensum (czyli 
bezpośrednią, dydaktyczną, wy-
chowawczą lub opiekuńczą pra-
cę z dziećmi, dla jasności dodam 
jeszcze, że wymiar ten ustala się 
między 18 a 30 godzin w zależ-
ności od stanowiska i typu szkoły 
lub przedszkola), zobowiązany 
jest realizować inne czynności 
i  zajęcia wynikające z  zadań sta-
tutowych szkoły, a także zajęcia 
i czynności związane z przygo-
towaniem się do zajęć, samo-

kształceniem i doskonaleniem 
zawodowym. W tym zakresie 
nauczyciele pełnią dyżury mię-
dzylekcyjne (ok. 120min/tyg.), 
wychodzą z uczniami na wy-
cieczki, przygotowują konkursy 
i dekoracje, uroczystości szkolne 
i projekty edukacyjne, opracowu-
ją dokumenty, tworzą pomoce 
dydaktyczne, przygotowują lek-
cje, sprawdzają prace uczniów, 
spotykają się z rodzicami, biorą 
udział w radach pedagogicznych 
i zebraniach, spotykają się w ze-
społach przedmiotowych, wypeł-
niają dokumentację szkolną, bio-
rą udział w kursach, szkoleniach 
i innych formach doskonalenia 
zawodowego. Potwierdza to opu-
blikowany w 2013 roku raport In-
stytutu Badań Edukacyjnych do-
tyczący badań nad czasem pracy 
nauczycieli. Jasno wynika z niego, 
że nauczyciel na stałe tygodnio-
we obowiązki poświęca prawie 
35 godzin. Nie dotyczy to jednak 
okresów nietypowych w ciągu 
roku szkolnego. Wszystkie czyn-
ności dają łącznie wynik 46 godz. 
40 minut tygodniowo.

Urlop nauczycieli

 Wiele kontrowersji budzi 
również temat nauczycielskiego 
urlopu. Sytuacja nie jest jedno-
znaczna, ponieważ nauczycielom  
przysługują urlopy wypoczyn-
kowe, których wymiar zależy od 
tego czy placówka, w której są 
zatrudnieni ma charakter feryjny, 
czy nieferyjny.
 Nauczyciele zatrudnieni 
w  szkole, w której w organizacji 
pracy przewidziano ferie letnie 
i zimowe, mają prawo do urlopu 
w wymiarze odpowiadającym 
okresowi ferii i w czasie ich trwa-
nia (art. 64.1 Karty Nauczyciela). 
W praktyce oznacza to, że na-
uczyciel w ciągu roku szkolnego 
nie może wykorzystać urlopu 
w  innym czasie niż ferie zimowe 
i letnie, a więc wykorzystuje go 
w  najdroższym i najbardziej ob-
leganym terminie. Dodatkowo 
czynności związane z rozpoczę-
ciem i zakończeniem roku szkol-
nego generują pracę, którą zleca 
dyrektor szkoły – jest to 7 dni uję-
tych z urlopu nauczycielskiego. 
Nauczycielom przedszkoli, w któ-

rych nie są przewidziane ferie 
szkolne, przysługuje natomiast 
prawo do urlopu wypoczynkowe-
go w wymiarze 35 dni roboczych 
w czasie ustalonym w planie urlo-
pów (art. 64.3 Karty Nauczyciela).  
Przepisy o organizacji roku szkol-
nego przewidują ponadto dwie 
przerwy świąteczne w roku. 
Przerwy te nie są jednak okresa-
mi urlopu nauczycieli, a jedynie 
dniami wolnymi od zajęć dy-
daktycznych w szkołach. W cza-
sie gdy uczniowie odpoczywają 
w domach, nauczyciele wykonują 
zadania zlecone przez dyrektora 
szkoły, natomiast w przedszko-
lach są to zwyczajne dni pracy 
i funkcjonowania placówki.

Wykształcenie a pozycja spo-
łeczno-zawodowa

 Z raportu o stanie edukacji 
z 2013 roku wynika, że, niemal 
wszyscy nauczyciele dysponują 
wyższym wykształceniem, w  tym 
tylko 4% ma wykształcenie licen-
cjackie lub inżynierskie. Samo 
wyższe wykształcenie nie wy-
starczy jednak, aby móc uczyć. 
Szczegółowe kwalifikacje wy-
magane od nauczycieli określa 
obecnie  Rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 
1 sierpnia 2017 r. W dokumencie 
tym znajduje się szereg prze-
pisów określających kto, gdzie 
i  z  jakim przygotowaniem może 
uczyć dzieci i  dorosłych lub pia-
stować wybrane funkcje w pla-
cówkach oświatowych. Zgodnie 
z prawem nauczyciel nieposia-
dający odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych nie może wykony-
wać tego zawodu lub zajmować 
wybranego stanowiska pracy. 
W tym miejscu sytuacja wykształ-
cenia nauczyciela również się nie 
kończy, ponieważ ciągłe zmiany 
w prawie oświatowym narzucają 
nauczycielom konieczność stałe-
go doskonalenia zawodowego.  
W praktyce nauczyciel zwykle 
kończy więcej niż jeden kierunek 
studiów, a kilka razy w roku bie-
rze udział w kursach, szkoleniach  
i innych formach doskonalenia 
zawodowego, często płacąc za to 
z własnej kieszeni.
 Z raportu IBE dotyczącego  
pozycji społeczno-zawodowej na-

uczycieli (2014) wynika, że sami 
nauczyciele nie odczuwają, by ich 
zawód był uznawany społecznie. 
W badaniu czasu i warunków 
pracy nauczycieli około 60% re-
spondentów wskazało, że praca 
nie daje ani prestiżu, ani pienię-
dzy. Z kolei w Międzynarodowym 
Badaniu Nauczania i Uczenia się 
(TALIS 2013) ponad 80% nauczy-
cieli wskazało, że problemem 
w wykonywaniu tego zawodu jest 
jego niski prestiż, a około 40% 
wymieniła niski autorytet wśród 
uczniów. 
 Trudna sytuacja dotycząca 
braku uznania społecznego tej 
profesji powoduje wśród nauczy-
cieli duże wzburzenie. Obraźliwe 
opinie, bagatelizowanie i  pod-
ważanie ich doświadczenia i wy-
kształcenia pogarszają tylko tę 
sytuację. Zapewne są wśród na-
uczycieli tacy, którzy nie spełniają 
się w tym zawodzie (tak jak znaj-
dą się tacy ludzie w każdej innej 
profesji), jest jednak bardzo duża 
grupa nauczycieli wykonująca 
swój zawód z poczucia misji. Siłę 
i satysfakcję daje im pasja oraz 
poszukiwanie radości z efektów 
edukacyjnych i wychowawczych 
swoich uczniów. Szkoda tylko, 
że akurat to nie jest dostrzegane 
przez społeczeństwo. 

Awans zawodowy 
i wynagrodzenie

 Olbrzymie kontrowersje 
w środowisku budzą również za-
robki nauczycieli. Sytuację pod-
kręcają dodatkowo ciągłe komu-
nikaty MEN o średnich pensjach, 
które nie mają nic wspólnego 
z rzeczywistością. Ale zacznij-
my od początku. Nauczyciel na 
drodze zawodowej pnie się po 
szczeblach awansu zawodowego. 
Droga ta (w świetle nowych prze-
pisów) została wydłużona z 10 do 
15 lat. W związku z tym nauczy-
ciele (szczególnie ci na początku 
swojej drogi zawodowej) przez 5 
lat będą zarabiali mniej pieniędzy 
(w stosunku do wcześniejszych 
przepisów) aby otrzymać kilka 
procent podwyżki szumnie zapo-
wiadane przez MEN. 
 Pensja nauczyciela zależna 
jest od jego osobistego zasze-
regowania. Artykuł 30.1 Karty 
Nauczyciela stanowi, że wyna-
grodzenie nauczyciela składa się 
z wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatków. Wynagrodzenie za-
sadnicze, a więc podstawa wy-
nagrodzenia dla nauczyciela sta-
żysty od 1.01.2019r. (już po 10 
% podwyżce zapowiadanej przez 
MEN) wynosi 2538zł brutto, na-
uczyciela kontraktowego 2611zł 

brutto, nauczyciela mianowane-
go 2965zł brutto i nauczyciela dy-
plomowanego 3483zł brutto. Do 
tego dochodzą dodatki, o których 
dumnie informuje Minister Edu-
kacji Narodowej. Resort w swojej 
informacji zapomniał podkreślić 
jednak , że spośród nich tylko je-
den jest zagwarantowany praw-
nie każdemu nauczycielowi tj. do-
datek za wysługę lat (1% za 1 rok 
pracy, jednak nie więcej niż 20% 
pensji zasadniczej). Pozostałe m. 
in. dodatek wynikający z pełnie-
nia funkcji kierowniczej, dodatek 
funkcyjny dla opiekuna stażu, 
dodatek wychowawcy klasy, na-
uczyciela doradcy, dodatek za 
warunki pracy (praca np. w szko-
le specjalnej), wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe i do-
raźnych zastępstw (praca ponad 
pensum), a także dodatek moty-
wacyjny (którego wysokość okre-
śla się w Uchwale Rady Miasta) to 
dodatki przydzielane wybranym 
nauczycielom, a nie stałe gwaran-
cje finansowe. Reasumując, jedy-
nymi pewnymi składnikami pen-
sji dla każdego nauczyciela jest 
wynagrodzenie zasadnicze oraz 
dodatek za wysługę lat. Pozostałe 
wiążą się z dodatkowymi funk-
cjami i obowiązkami, które nie są 
przyznawane każdemu nauczy-
cielowi (nie wszyscy nauczyciele 
są na przykład wychowawcami 
klas, nie wszyscy otrzymują też 
dodatek motywacyjny), choć wie-
lu rzeczywiście z tych dodatków 
korzysta.
 Nauczyciele nie godzą się na 
to, aby informacja o ich pracy 
była zniekształcana i opierała się 
na stereotypach. Chcą godnej 
zapłaty za wykonywaną pracę, 
która nie kończy się w czterech 
ścianach szkolnego budynku. 
Nasza praca to nie tylko naucza-
nie. Codziennie zmagamy się 
z wieloma problemami dzieci 
i  młodzieży od zwykłych błaho-
stek, takich jak zgubiony piórnik, 
po trudne, często niezrozumiałe 
dla młodego człowieka dramaty 
rodzinne. Wspieramy rodziców 
w wychowaniu, choć coraz czę-
ściej zdarza się, że podstaw tegoż 
właśnie wychowania nie widać. 
Przeżywamy porażki i sukcesy 
naszych uczniów, szukamy drogi 
rozwiązywania problemu w każ-
dym możliwym przypadku. Je-
steśmy odpowiedzialni za dzieci, 
które nazywamy „swoimi ”. Czy to 
naprawdę za mało abyśmy i my 
godnie żyli?

Od dawna w środkach masowego przekazu pojawiają się informacje o tym 
jak dobrze żyje się dzisiaj polskiemu nauczycielowi. Ciągle słyszymy od osób 
postronnych, że nauczyciele mają przecież tylko kilka godzin lekcji w ciągu dnia, 
wolne ferie, wakacje, święta, a do tego całkiem dobre pensje za swoją niezbyt 
wymagającą pracę. Żyć nie umierać można by rzec.

Cała prawda o pracy nauczyciela

Aleksandra Sosnowska
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Rower miej-
ski w Piastowie. Jak to będzie wy-
glądało w 2019 r.?

Grzegorz Szuplewski: Mamy 
za sobą kilkumiesięczne do-
świadczenie roweru miejskiego 
w Piastowie, który wprowadzili-
śmy w 2018 r. Jest ono dwojakie. 
Trzeba po pierwsze szukać roz-
wiązania najwygodniejszego dla 
mieszkańców, czyli systemu, jak 
to się popularnie określa, czwar-
tej czy później piątej generacji. 
Czyli taki, który pozwala za po-
mocą aplikacji zlokalizować naj-
bliższy rower, który jest w zasię-
gu, wypożyczyć go, pojechać nim 
do dowolnego miejsca i wrócić. 
To rower, który jest obsługiwany 
przez aplikację, ale nie wyma-
ga miejsca stałego pobytu, czyli 
tych mało estetycznych słupków 
czy stacji w których trzeba zosta-
wiać rower tych najbardziej po-
pularnych systemów. I taki sys-
tem mieliśmy w ubiegłym roku, 
przy okazji korzystania z oferty 
skuterów elektrycznych, też 
działających w tym samym syste-
mie: czyli można było przez apli-
kację z nich skorzystać i potem 
je odstawić w dowolnym miejscu 
w strefie. To doświadczenie jest 
dobre. Ten sam system mieli-
śmy z rowerami miejskimi. Tu 
niedobrym doświadczeniem 
była jakość oferowanych ro-
werów. Działaliśmy trochę pod 
presją czasu. Natomiast sam po-
mysł sprawdził się o tyle, że ten 
system po prostu jest wygodny. 
Chcielibyśmy powtórzyć działa-
nie systemu roweru miejskiego 
czwartej generacji. Z operato-
rem, który zaoferuje nam lepszy 
sprzęt.

CP: Mieszkańcy pytają o moż-
liwość dojazdu takim rowerem 
do okolicznych gmin czy miast.

G.S.: Silnym atutem systemu, 
który mieliśmy w ubiegłym roku 
było to, że były to rowery obec-
ne również w Warszawie. Ale 
w przypadku podróży do innych 
gmin poza tym systemem jest 
problem. Rower powinien wró-
cić do strefy, dla której jest prze-
znaczony. Dlatego przy okazji 
rozmów które prowadzimy z no-
wym, potencjalnym operatorem, 
będzie wymóg precyzyjnych 
ustaleń odnośnie granic strefy 
użytkowania. Pozostawienie ro-
weru poza strefą rodzi dodatko-
we koszty, które musielibyśmy 
jakoś wziąć na siebie, w związku 
z tym za pozostawienie roweru 
poza strefą będą musiały być 
pobierane dodatkowe opłaty.

CP: A jak w ogóle wygląda 
współpraca z okolicznymi gmi-
nami? Minął już pewien czas 
od wyborów. Część okolicznych 
włodarzy się zmieniła. Są jakieś 
wspólne projekty?

G.S.: Są, zresztą także w przy-
padku rowerów. Odbyło się 
ostatnio takie spotkanie które-
go tematem było wypracowanie 
zasad współpracy. Czyli de facto 
gdyby to był operator oferujący 
rowery IV generacji, ale w lep-
szym standardzie, to przy pod-
pisaniu takiego porozumienia 
przez kilka gmin łatwiej byłoby 
wytyczyć taką strefę i ona byłaby 
większa. Poza tym rower miejski, 
które spełnia trochę inną funkcję 
niż rower typowo turystyczny, 
powoduje, że użytkownicy czy 
osoby które chciałyby - nawet 
sporadycznie - korzystać  z  tej 

oferty, odbywają podróże na 
stosunkowo krótkich odcinkach. 
Wtedy, gdyby udało się w  jed-
nym porozumieniu zaprosić do 
współpracy gminy z naszego naj-
bliższego otoczenia, to niewąt-
pliwie skutek takiego działania 
byłby dobry. Warunkiem jest, 
żeby strefa była jak największa 
i spójna terytorialnie, aby skła-
dała się z kilku gmin, które leżą 
obok siebie. To jest najbardziej 
pożądane działanie. Jesteśmy 
na początku tych rozmów. Są 
ciekawe pomysły przedstawione 
przez burmistrza Podkowy Le-
śnej i wójta Nadarzyna. Są atrak-
cyjne dla nas i bardzo poważnie 
rozważamy możliwość współ-
pracy. Oferta jest też skierowana 
do innych, sąsiednich gmin.

CP: Są planowane jakieś 
wspólne projekty infrastruktu-
ralne?

G.S.: Są sprawy związane 
przede wszystkim z komunika-
cją. To jest najważniejsze. Jestem 
po kilku spotkaniach i  bardzo 
obiecujących rozmowach z pre-
zydentem Pruszkowa, panem 
Pawłem Makuchem. Mamy usta-
lone pewne wspólne działania 
w  zakresie realizacji dwóch du-
żych wspólnych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych: chodzi o bu-
dowę nowego wiaduktu na ulicy 
Grunwaldzkiej, czyli tzw. Papier-
ni, gdzie przed laty funkcjonował 
przejazd na torach kolejowych. 
Partnerami tego porozumienia 
obok naszych dwóch miast jest 
też powiat pruszkowski i PKP 
PLK SA. To bardzo ważny part-
ner, bo każde działanie, które 
wiąże się z budową przeprawy 
przez tory musi być uzgodnione 
z gospodarzem. Mamy też zobo-
wiązanie do zaangażowania nie 
tylko formalnego, ale też ma-
terialnego poprzez budowę tej 
części wiaduktu, która się będzie 
mieściła w pasie kolejowym. To 
jest zobowiązanie firmy PLK i to 
niesłychanie istotny element 
tego porozumienia. Budowa 
dróg i  dojazdów spada już na 
samorządy, które są partnerami 
tego porozumienia.

Pojawiła się także w ostatnim 
czasie druga sprawa, chociaż 
ona nie jest nowa. Niedawno 
odbyło się dość duże spotkanie, 
które było zorganizowane przez 
starostę powiatu pruszkowskie-
go. Był na nim wojewoda i mar-
szałek województwa. Było grono 
samorządowców i przedstawi-
cieli instytucji, które odpowiada-
ją za infrastrukturę transporto-
wą, czyli spółek kolejowych czy 
zarządców dróg wojewódzkich. 
I spotkanie, które miało w  po-
rywach wysoką temperaturę 
pokazuje jak bardzo pilne są co 
najmniej dwie inwestycje infra-

strukturalne o charakterze po-
nadlokalnym, które przez wiele 
lat zostały zaniedbane. Taka 
jest moja obserwacja i wniosek 
z tego spotkania. Jedna to sys-
tem swego rodzaju obwodnicy 
w zachodniej części naszego po-
wiatu, czyli tzw. Paszkowianka, 
która docelowo ma łączyć drogę 
719 z nowym węzłem autostra-
dy Brwinów. To jest oczywiście 
bardzo sensowne rozwiązanie, 
któremu będziemy kibicować 
na ile będzie to możliwe. Pomo-
głoby odciążyć węzeł autostrady 
w Pruszkowie. To jest rozwiąza-
nie nowe, ale pomysł wracający 
do starych koncepcji.

Znacznie ważniejszą inwesty-
cją dla nas jest remont wiaduktu 
w Pruszkowie. Stwierdzenie pil-
nej konieczności remontu tego 
wiaduktu zapadło w 2015 r. Wte-
dy też stwierdzono, że wiadukt 
może funkcjonować jeszcze dwa 
lata, a potem musi być zamknię-
ty. Mamy rok 2019 i widać, że nie 
zrobiono w tej sprawie nic. A co 
oznacza zamknięcie wiaduktu 
w  Pruszkowie dla naszego mia-
sta to możemy sobie wyobrazić. 
Przyjęta jest obecnie koncepcja 
minimalistyczna ze  strony mar-
szałka Struzika. Czyli nawet po 
zrealizowaniu, nawet gdy będzie 

nowy wiadukt zbudowany, to 
będzie on zrealizowany w obec-
nych parametrach. Będzie nieco 
poszerzony, ale trasa tego wia-
duktu, czyli jego wytyczenie bę-
dzie się pokrywało z obecną dro-
gą. Ale jest pomysł alternatywny, 
też znany, pomysł zbudowania 
nowoczesnego układu drogowe-
go, przesuniętego w  stosunku 
do obecnego wiaduktu w stro-
nę drogi 719 gdzie jest miejsce, 
żeby zbudować bezkolizyjne do-
jazdy i funkcjonalny system roz-
prowadzenia ruchu z  tego wia-
duktu i na ten wiadukt. To jest 
rozwiązanie które niewątpliwie 
powinno być zrealizowane. To 
jest wymierna korzyść dla Pia-
stowa. Dlatego jesteśmy umó-
wieni z prezydentem Pruszkowa 
na popieranie tejże koncepcji. 
Zamierzamy wystosować wspól-
ne pismo w tej sprawie do pana 
marszałka, żeby potraktował 
poważnie tę koncepcję, a nie jak 
na ostatnim spotkaniu, gdzie po-
traktował to jako pomysł fajny, 
ale nierealny. To nie są mrzonki, 
tylko konieczność. Zamknięcie 
wiaduktu w Pruszkowie oznacza 
dla nas stan kompletnego parali-
żu Piastowa.
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Faktem	bezspornym	jest	ranga	
oświaty	w	życiu	edukacyjnym	spo-
łeczeństw,	w	tym	także	polskiego,	
co	 przekłada	 się	 na	 odpowiedni	
stosunek	 władz	 samorządowych	
jako	organów		prowadzących	pod	
względem	dbałości	o	zachowanie	

Szanowni	Państwo,
Na	 sesji	 Rady	Miejskiej	w	Pia-

stowie	w	dniu	21.01.2019r.,	przy-
jęliśmy	 uchwałę,	 która	 zakłada	
przyznanie	dodatkowych	punktów	
(5	pkt)	za	przyjęcie	do	przedszkola	
w	rekrutacji	uzupełniającej	 (drugi	
etap	rekrutacji).	

W	 Polsce	 w	 ostatnim	 czasie	

odpowiednich	 warunków	 rozwo-
ju	 bazy	 szkolnej,	 jak	 i	 wzrostowi		
poziomu	 przygotowania	 kadry		
pedagogicznej.	 Nie	 budzi	 wąt-
pliwości,	 że	 poziom	 kształcenia	
przekłada	się	na	poziom	rozwoju	
młodych	 pokoleń	 Polaków	 i  lo-

pojawiło	 się	 więcej	 śmiertelnych	
przypadków	dzieci	z	powodu	SEP-
SY	 (zespół	objawów,	spowodowa-
ny	gwałtowną	reakcją	organizmu	
„stan	 zapalny”	na	 zakażenie).	Do	
sepsy	 mogą	 prowadzić	 niektóre	
bakterie	 z	 grupy	 meningokoków	
czy	 pneumokoków.	 Możemy	 jed-
nak	chronić	nasze	dzieci	podając	
odpowiednie	 szczepionki.	 Groźną	
chorobą,	 coraz	 bardziej	 rozpo-
wszechnioną	jest	odra.

Radni	 Koalicji	 Obywatelskiej	
głosowali	 za	 przyjęciem	 w/w	
uchwały.

kalnych	 społeczności.	 Jest	 rzeczą	
naturalną,	 że	dobry	pedagog	po-
trzebuje	 ciągłego	 motywowania	
w	niełatwej	pracy	z	dziećmi	i	mło-
dzieżą,	ale	również	we	współpracy	
z	 rodzicami.	 System	 partycypacji	
państwa	w	finansowaniu	oświaty	
poprzez	 subwencję	 ogólną	 i	 sa-
morządów	w	zakresie	utrzymania	
i  rozwoju	 bazy	 oświatowej	 oraz	
w	 podnoszeniu	 kwalifikacji	 gro-
na	nauczycielskiego	nie	 jest	 spój-
ny	 i  stawia	 samorządy	w	 trudnej	
sytuacji	 koniecznych	 wyborów.	
Świadomość	 grona	 pedagogicz-
nego	co	do	zasad	funkcjonowania	
oświaty	 na	 styku	 państwo	 –	 sa-
morząd	jest	wysoka	i	wielokrotnie	
dawała	świadectwo	wyrozumiało-
ści	 dla	 ograniczeń	 budżetowych	
będących	 po	 stronie	 organów	
samorządowych.	 Nie	 należy	 się	
dziwić,	 że	 nauczyciele	 ponoszący	
główny	 ciężar	 dokonywanych	 re-
form	w oświacie	dążą	do	uzyska-
nia	 godnych	 świadczeń	 finanso-
wych	poprzez	akcje	protestacyjne	
co	do	wynagrodzeń	zasadniczych	
ustalanych	 przez	 rząd,	 jak	 rów-
nież	 w  zakresie	 dodatków	 moty-

wacyjnych	 regulowanych	 przez	
samorządy.	

Ta	 świadomość	 konieczności	
dokonywania	 wyborów	 pomię-
dzy	 własnymi	 apanażami	 grona	
pedagogicznego,	 dyrekcji	 placó-
wek	 oświatowych	 oraz	 przedsta-
wicieli	 nauczycielskich	 związków	
zawodowych	ujawniła	się	właśnie	
w 2011	i	2012	r.,	gdy	po	dwueta-
powych	podwyżkach	wynagrodze-
nia	 zasadniczego	 nauczycieli	 (	 tj.	
2,5%	 w	 2011r.	 i	 3,5%	 w	 2012r.)	
oraz	ogólnej	 podwyżce	o	 100,-	 zł	
netto	 wynagrodzenia	 personelu	
techniczno-pomocniczego	 placó-
wek,	 wystąpiła	 konieczność	 przy-
stąpienia	 do	 istotnych	 dla	 bazy	
oświatowej	 i	 miasta	 inwestycji.	
Wówczas	uchwałą	Nr	XVI/84/2011	
z	 dnia	 27-12-2011	 r.	 nastąpiło	
częściowe	 zamrożenie	 wzrostu	
funduszu	 motywacyjnego.	 Przy	
zmianie	z	7,5%	na	5%	wskaźnika	
naliczania	 przy	 podwyżce	 wyna-
grodzenia	 zasadniczego	 w	 sumie	
o	 6%,	 został	 zachowany	 na	 tym	
samym	 poziomie	 wolumen	 war-
tościowy	 funduszu	 motywacyjne-
go	 dla	 nauczycieli.	 Za	 życzliwość	
i	 zrozumienie	 ówczesnych	 wy-
borów	 przez	 dyrekcje	 placówek	
i  grona	nauczycielskiego	 serdecz-
nie	 dziękuję	 i	 wyrażam	 nadzie-
ję,	 że  wspólnie	 wówczas	 podjęte		
działania	 inwestycyjne	 w	 oświa-
cie	 procentują	 poczuciem	 przez	
Państwa	 dokonania	 właściwego	
wyboru	 dla	 rozwoju	 piastowskiej	

bazy	oświatowej.	
Zastanawiające	 są	 za	 to	 sfor-

mułowania	zawarte	w	tekście	Bur-
mistrza	Grzegorza	Szuplewskiego,	
słowa	mówiące	o	tym,	że	„obniżo-
no,	na	wniosek	Burmistrza	Marka	
Kubickiego	 pulę	 dodatków	 dla	
nauczycieli”.	Czemu	to	ma	służyć?	
Wydaje	 się,	 że	 znalazł	 Pan	 win-
nego	 konieczności	 zwiększenia	
wskaźnika	 naliczania	 funduszu	
motywacyjnego	 dla	 nauczycieli,	
co	 oczywiście	 nie	 przeszkadzało	
Panu	 skorzystać	 z	 takiej	 sytuacji	
przez	 całą	 poprzednią	 kadencję.	
Chyba	 obraża	 Pan	 inteligencję	
nauczycieli	 takim	 podejściem	 do	
tematu.	Większość	tych	ludzi	rów-
nież	funkcjonowało	w	oświacie	za	
kadencji	 2010-2014	 i	 dobrze	 pa-
mięta,	 co	wówczas	wspólnie	 zro-
biliśmy	i	jakie	były	implikacje	tych	
działań.	 Oczywiście	 liczy	 Pan	 na	
nieświadomych,	 nowych	 czytelni-
ków	strony	Urzędu	Miasta.	

Dezawuować	 poprzednika	
w  oczach	mieszkańców	 to	 chyba	
Pańska	słabość	 i	nie	zrozumienie	
istoty	 samorządu,	 ponieważ	 każ-
da	 kadencja	ma	 swoje	 specyficz-
ne	 wyzwania	 i  uwarunkowania.	
Obecna	 kadencja	 wymaga	 usza-
nowania	 postulatów	 nauczycieli,	
zważywszy	na	sytuację	oświaty	na	
tle	 wydarzeń	 w	 kraju.	 Gratuluję	
słusznej	decyzji,	choć	wymuszonej	
presją	 społeczną,	 co	 ma	 niewąt-
pliwy	wpływ	na	zachowania	grona	
pedagogicznego.	

Ad	vocem	do	komunikatu	w	sprawie	finansowania		oświaty	i	wysokości	dodatków	
motywacyjnych	 dla	 nauczycieli	 dot.	 publikacji	 na	 stronie	 Miasta	 	 Piastowa	 w	
temacie	„Finansowanie	oświaty	i	dodatki	motywacyjne”	z	dnia	31		stycznia	2019	r.

Stanowisko Koalicji Obywatelskiej 
w sprawie  punktowanych szczepień

Finansowanie oświaty w Piastowie

Marek Kubicki

Tomasz Jankowski
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Przewodniczący Klubu Radnych 
Koalicji Obywatelskiej

Przewodniczący 
Platformy Obywatelskiej RP w Piastowie
Radny Miasta Piastowa
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	 Jako	 Zarząd	 struktur	 Prawa	
i  Sprawiedliwości	 w	 Piastowie	
wyrażamy	 głębokie	 ubolewanie	
z  powodu	 nielojalności	 wobec	
Wyborców	 trzech	osób	 rekomen-
dowanych	przez	PiS	w	Wyborach	
Samorządowych	 2018	 roku	 –	
pani	 Ewy	 Witak,	 pana	 Janusza	
Wrońskiego	 oraz	 pana	 Przemy-
sława	 Worka	 –	 obecnie	 radnych	
Rady	Miasta	Piastowa	w	kadencji	
2018-2023
	 Wymienieni	 wyżej	 radni	 odłą-
czyli	 się	po	wygranych	wyborach	

od	Prawa	 i	Sprawiedliwości	 i	po-
parli	 Stowarzyszenie	 Nasz	 Pia-
stów.	 Przewodniczącym	 Rady	
Miasta	został	pan	Worek,	a	v-	ce	
Przewodniczącym	 Rady	 Miasta	
pan	Wroński.	
	 Działanie	p.	Wrońskiego,	p. Wi-
tak	 i	 p.	 Worka	 było	 złamaniem	
podjętych	przez	nich	zobowiązań	
do	pracy	w	Klubie	Radnych	Prawa	
i	 Sprawiedliwości	 i	 do	 realizacji	
programu	PiS	w	razie	wyboru	na	
funkcję	radnego.
	 Obecnie	 pan	 Worek	 rozpo-

czął	 kampanię	 deprecjonowania	
i  oczerniania	piastowskich	 struk-
tur	Prawa	i	Sprawiedliwości,	które	
umożliwiły	 mu	 uzyskanie	 rozpo-
znawalności	 i	 mandatu	 radnego	
miejskiego	–	zachowanie	to	pozo-
stawiamy	bez	komentarza.		
	 Prawo	i	Sprawiedliwość	odcina	
się	od	 	wszelkich	działań	 i	wypo-
wiedzi	zarówno	pana	Worka,	 jak	
pana	 Wrońskiego	 i	 pani	 Witak,	
jako	 osób	 świadomie	 działają-
cych	na	szkodę	naszego	Ugrupo-
wania.
	 Pragniemy	 jednocześnie	wyja-
śnić,	 że	 Prawo	 i	 Sprawiedliwość,	
na	które	oddaliście	Państwo	swo-
je	 głosy,	 nie	 popiera	 programu	
Naszego	 Piastowa,	 ani	 metod	
postępowania,	jakie	Nasz	Piastów	
stosuje	wobec	Mieszkańców.	
	 Stanowczo	 dementujemy	 roz-
powszechniane	 przez	 pana	Wor-
ka	 informacje,	 że	 zawarliśmy	
w	 Piastowie	 koalicję	 z	 Koalicją	
Obywatelską.	 Ugrupowanie	 to	
traktujemy	na	równi	z	pozostały-
mi	 ugrupowaniami	 (Porozumie-
nie	dla	Piastowa	 i	Nasz	Piastów)	
jako	reprezentanta	pewnej	części	
Społeczeństwa	Piastowa	w	Radzie	
Miasta.
	 Uważamy	 też,	 że	 nowy,	 za-
wiązany	 przez	 pana	Worka	 klub	
radnych,	 którzy	 złamali	 zobo-
wiązania	przedwyborcze,	 nie	ma	
mandatu	 społecznego	 zaufania.	
Wyborcy	głosowali	wprawdzie	na	
te	nazwiska,	ale	mając	wiedzę,	że	
reprezentują	Prawo	 i	 Sprawiedli-
wość.	
	 Ze	względu	na	zmianę	sympa-
tii	politycznych	i	odejście	od	Pra-
wa	i	Sprawiedliwości	radni	Witak,	
Wroński	 i	Worek	 powinni	 zacho-
wać	się	honorowo	 i	zrezygnować	
z	mandatów	uzyskanych	głosami	
Wyborców	Prawa	i	Sprawiedliwo-
ści.
	 Informujemy	 Państwa	 także,	
że	w	Radzie	Miasta	powstał	Klub	
Radnych	Prawa	i	Sprawiedliwości,	
który	będzie	obecnie	stanowił	me-
rytoryczną,	konstruktywną	opozy-
cję	dla	działań	Burmistrza	Piasto-
wa	poprzez	dokładny	monitoring	
zadań	 realizowanych	przez	Nasz	
Piastów	oraz	bieżące	informowa-
nie	o	podejmowanych	decyzjach.		

Z	wyrazami	szacunku	

Zarząd 
Prawa i Sprawiedliwości 

w Piastowie

Szanowni Wyborcy Prawa 
i Sprawiedliwości w Piastowie
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Nasze liceum – pierwszy 
rok szkolny 1945

W elektronicznym archi-
wum LO im. A.Mickiwicza 
dostępnym na stronie www.

archiwum.piastow.pl znajduje 
się wiersz autorstwa jedne-
go z  uczniów szkoły, a  dziś 
już jej  absolwenta. Opis 
niezwykłych losów pia-
stowskiego liceum warto 
rozpocząć od tego właśnie 
wiersza. 

Szkoła sercu bliska

Koło	parku	w	Piastowie
Liceum	stoi	od	wielu	lat,
Wiersz	ten	pokrótce	opowie
Jak	wygląda	jego	świat.

Wiele	lat	temu	pod	okupacją,
Gdy	Niemcy	szkoły	pozamykali,
Młodzieży	piastowskiej	edukacją
Tajni	nauczyciele	się	zajmowali.

Po	wojnie	szkoła	nasza	powstała,
Uczniów	wielu	było.
W	willi	Müllera	siedzibę	miała
Lecz	to	się	wkrótce	zmieniło.

Po	kilku	latach	adres	zmieniono	-
11	listopada	2a,
I	widać	dobrze	zrobiono,
Bo	do	dziś	tu	trwa.

Postanowiono	też	nadać	patrona
I	bez	problemu	wielkiego,
Nadano	jej	imię	Adama
Mickiewicza	-	Wieszcza	Narodowego.

Przez	wiele	lat	istnienia
Szkoła	się	chwałą	okryła,
Całe	pokolenia
Dobrze	wykształciła.

Absolwentów	wielu	mamy,
Są	też	sławy	wśród	nich	wielkie,
Dziennikarze	i	aktorzy
I	inne	zawody	wszelkie.

Dziś	Liceum	nasze,
Chociaż	bardzo	małe,
Wciąż	odnosi	sukcesy,
Wśród	czołówki	ma	miejsce	stałe.

Filarem	szkoły	są	nauczyciele,
Niestrudzenie	wiedzę	nam	przekazują,
Czasami	bardzo	ich	podziwiam,
Jak	oni	z	nami	wytrzymują.

I	nieważne,	co	się	stanie,
Nieważne,	co	ktoś	powie,
Ja	byłem,	jestem	i	będę	dumny,
Że	chodzę	do	LO	w	Piastowie.

Paweł Korach
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W punkcie 9 protokołu z pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Na-
rodowej w Piastowie, która obradowała 21 stycznia 1945 roku, a więc 
w czwartym dniu po opuszczeniu Piastowa przez okupacyjne wojska 
niemieckie, czytamy: Rada	postanawia,	by	w	czasie	najbliższym	na	te-
renie	gminy	zostały	uruchomione	szkoły	powszechne	 i	gimnazjum,	przy	
czym	przeznaczono	na	gimnazjum	willę	Niemca	Mullera	przy	ul.	Bohate-
rów	Wolności	23. 

Minęło zaledwie dziesięć dni i już 1 lutego 1945 roku rozpoczął się 
pierwszy rok szkolny nowo utworzonego samorządowego liceum 
i gimnazjum w Piastowie. Trwał zaledwie sześć miesięcy i po krót-
kich, jednomiesięcznych wakacjach, rozpoczął się normalny, trwający 
dziesięć miesięcy rok szkolny. Informacje na temat okoliczności po-
wstania i rozwoju pierwszej szkoły średniej w Piastowie podajemy za 

„Kroniką Liceum Ogól-
nokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w 
Piastowie” udostęp-
nioną dzięki uprzej-
mości Pani Dyrektor 
Hanny Babikowskiej. 
Pierwszym dyrekto-
rem Samorzadowego 
Liceum i Gimnazjum 
w Piastowie został Jó-
zef Pruszyński, jeden 
z inicjatorów tajnego 
nauczania podczas 
niemieckiej okupacji. 
Po kilku tygodniach 
nastąpiła zmiana na 
stanowisku dyrekto-
ra i J. Pruszyńskiego 
zastąpił Paweł Ordyń-
ski. Grono pedagogiczne w pierwszym roku szkolnym tworzyli 
następujący nauczyciele: J. Pruszyński, P. Ordyński, Marta Fritz 
Zakrzewska, Janina Gratkowska, Władysława Krygier, Helena 
Krzepkowska, Kazimiera Łukasikowa, Wanda Michalska, ks. Józef 
Oberbek, Wacława Palczewska, Janina Piaskowska, s. Ludwika 
Pieńkowska, Erazm Samotyha, Nela Samotyhowa, Zygmunt Sit-
nicki, Anna Sosińska, Kazimierz Stypułkowski, p. Wierzbicki (imię 
nieznane), Ignacy Wojtasiewicz. Sekretariat szkoły prowadziła 
Wanda Filler. Naukę w gimnazjum rozpoczęło 246 uczniów, a w 
liceum 67. W gimnazjum i liceum typu matematyczno-przyrodni-
czego, powstało łącznie 8 klas (w tym dwie licealne).

Dyrektor Józef Pruszyński

Dyrektor Paweł Ordyński
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krzesło,	 stołek	 czy	 stołeczek,	 a	pisał	 na	 kolanach.	Dbająca	o	 swe	
gimnazjum	i	liceum	Gminna	Rada	Narodowa	wystąpiła		w	dniu	19	
lutego	1945	r.	do	Miejskiej	Rady	Narodowej	w	Warszawie	z	prośbą	
o	wypożyczenie	zbędnego	sprzętu	szkolnego	dla	Piastowa.	I	istotnie	
w	jakiś	czas	potem	przybyło	parę	fur	rozlatujących	się	gratów,	które	
wszyscy	przywitali	z	entuzjazmem.	Prócz	tego	dyr.	Ordyński	zwoził	
wraz	z	uczniami	sprzęt	szkolny	z	Warszawy,	z	Gimnazjum	Zgroma-
dzenia	 Kupców,	 gdzie	 poprzednio	 był	 jednym	 z	 dyrektorów.	Naj-
większy	entuzjazm	mogła	jednak	budzić	młodzież	zebrana	w szko-
le.	W	ciągu	lat	następnych	wiele	było	dobrej	i	pilnej	młodzieży,	ale	
takiej	jak	ta	z	1945	r.	i	lat	następnych,	nie	widziało	się	już	potem.	
Wyrosła	na	tajnych	kompletach	 lub	w	tajnych	organizacjach	woj-
skowych	umiała	cenić	naukę,	szkołę,	była	chętna,	pracowita,	pilna,	
sumienna.	Przeszkody	w	nauce	były	duże:	 zdarzało	 się	 często,	 że	
światło	gasło,	co	dla	młodzieży	uczącej	się	po	południu	w	miesią-
cach	zimowych	było	dużym	kłopotem.	Zaradzano	sobie	w	ten	spo-
sób,	że	młodzież	przyniosła	ze	sobą	świece,	które	w	razie	potrzeby	
zapalano.	Klasa	wyglądała	wtedy	jak	cmentarz	w	wieczór	Zaduszek.	
Pomimo	to	młodzież	miała	zapał	do	pracy,	który	nie	wyczerpywał	
się	w	samych	tylko	lekcjach.	I	tak	uczeń	kl.	I	li.c	Mieczysław	Najberg	
zorganizował	dwunastoosobowy	zespół	muzyczny,	który	dał	kilka	
koncertów	w	 szkole,	 9	maja	 1945	 r.	 e	 dzień	 zwycięskiego	 zakoń-
czenia	wojny	zespół	gral	na	zabawie	w	fabryce	„Tudor”.	W	kwiet-
niu	czy	maju	powstało	kółko	teatralne	pod	kierunkiem	polonistki	A.	
Sosińskiej.	Kółko	przygotowało	komedię	Fredry	„Ciotunia”.	W	przy-
gotowanie	 sztuki,	 zgromadzenie	 potrzebnych	 strojów	 i	 sprzętów	
włożono	mnóstwo	zapału	i	pomysłowości,	a	że	role	objęła	bardzo	
utalentowana	młodzież,	sztuka	cieszyła	się	wielkim	powodzeniem.	
Grano	ją	kilka	razy	w	Piastowie	przy	stale	wyprzedanych	biletach,	
a raz	nawet	w	Sali	ZZK	w	Pruszkowie.

Szkoła od samego początku miała kłopoty lokalowe, które przezwy-
ciężone zostały ostateczne dopiero po siedmiu latach jej istnienia. 
Okoliczności funkcjonowania gimnazjum i liceum w tych trudnych 
czasach opisuje wspomniana kronika szkolna, zredagowana na jubi-
leusz jej XX lecia przez nauczycieli Martę Zakrzewską i Annę Sosińską 
przy współpracy Juliusza Frasunkiewicza.
Gminna	Rada	Narodowa	przyznała	dla	Gimnazjum	i	Liceum	tzw.	willę	

po	fabrykancie	Millerze,	lecz	willa	była	zajeta	przez	wojsko.	Przez	pierw-
szych	kilka	dni	lekcje	odbywały	się	w	willi	pp.Kaniewskich	przy	ul.Tetmay-
era	4.	Następnie	6	klas	szkoły	znalazło	miejsce	w	budynku	szkoły	podsta-
wowej	nr	2i	uczyło	się	po	południu;	zaś	kl.	Ic	gimnazjalna	i	II	licealna	uczyły	
się	w dalszym	ciągu	rano	w	willi	pp.Kaniewskich.	Wkrótce	kl.	Ic	przeszla	
na	naukę	w	domu	pp.Grodeckich,	aż	wreszcie	wylądowała	w	drewnianym	
domku	kierownictwa	szkoły	podstawowej	nr	2	na	podwórzu	tejże	szkoły.	
I	tu	już	pozostała	do	końca	roku	szkolnego.	W	domu	tym	w	miesiącach	
maju,	czerwcu,	lipcu	mieściła	się	też	stołówka	nauczycielska,	prowadzona	
przez	p.	Kuczyńską…Naukę	zaczynało	się	w	trudnych	warunkach:	brakło	
nawet	ławek.	Np.	w	klasie	Ia	gimnazjum	pierwsze	dni	nauki	były	możliwe	
dzięki	 temu,	ze	każdy	z	uczniów	 i	uczennic	przyniósł	dla	siebie	z	domu	

Dyrektor szkoły i p. Sosińska w otoczeniu aktorów „Ciotuni”
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Pierwszymi	 absolwentami	 piastowskiego	 liceum	w	 1945	 roku	 zostali:	
Zdzisław	Andrzejewski,	 Janina	Andziakówna,	Zygmunt	Badowski,	 Stefan	
Buszyński,	 Zofia	 Chruściak,	 Bolesław	Dawidowicz,	 Barbara	Dąbrowska,	
Roman	 Goetz,	 Stefan	 Goetz,	 Janusz	 Hammer,	 Andrzej	 Izdebski,	 Witold	
Janowski,	 Stefan	 Jaworski,	 Ryszard	 Jurczyński,	 Janusz	 Kamiński,	 Janusz	
Wolniewicz,	 Andrzej	Kaniewski,	 Emilia	Korduba,	Marian	Kossut,	Marian	
Krawczyk,	 Zbigniew	Maciejewski,	 Ryszard	Matusiak,	 Józef	Mroczkowski,	
Czesław	 Maliszewski,	 Wacław	 Magrzyk,	 Waldemar	 Mikołajczyk,	 Eusta-
chiusz	Sieklicki,	Wojciech	Sierakowski,	Jerzy	Stefaniak	i	Mirosław	Ulkowski.	
Jak	czytamy	w	Kronice	LO	im.A.Mickiewicza	w	Piastowie	dzień	zakończe-
nia	nauki	przez	pierwszych	absolwentów	szkoły	był	wielkim	wydarzeniem.	
Rok	szkolny,	jak	pamiętamy,	trwał	zaledwie	sześć	miesięcy	i	zakończył	się	
31	lipca	1945	r.	„Rozdanie	świadectw	odbyło	się	na	podwórzu	szkolnym	
przy	pięknej	pogodzie.	Licznie	zebrani	rodzice	nie	tylko	absolwentów,	lecz	

również	młodzieży	z	 innych	klas	cieszyli	się	wespół	z	nauczyciela-
mi	 i	 uczniami	 pierwszym	 dużym	 osiągnięciem	 szkoły.	 Poza	 trud-
nościami	związanymi	z	brakiem	odpowiedniego	 lokalu	dla	szkoły	
i	 czestym	 brakiem	 światła,	 duże	 zahamowanie	 w	 rozwoju	 szkoły	
stanowił	fakt,	ze	była	ona	nie	państwowa,	a	samorządowa.	Wsku-
tek	tego	musiała	być	samowystarczalna	finansowo	i	uczniowie	ob-
ciążeni	 byli	 opłatami,	 które	 szły	 na	 utrzymanie	 szkoły,	 na	 pensje	
nauczycielskie											i	–	w	10%	-	na	pomoce	szkolne,	których	nie	było	
zupełnie.	Tuż	przed	rozpoczęciem	nowego	roku	szkolnego	kurato-
rium	przyznało	szkole	6	etatów	nauczycielskich,	w	tym	dyr.	Ordyń-
skiemu,	J.Gratkowskiej,	M.Fritz-Zakrzewskiej,	A.Sosińskiej	–	co	było	
nie	tylko	pewną	pomocą	finansową	dla	szkoły,	ale	też	zapowiedzią	
upaństwowienia	 jej”.	Decyzja	o	utworzeniu	Samorządowego	Gim-
nazjum	i	Liceum	w	Piastowie	miała	niezwykłe	znaczenie.	W	latach	
okupacji	 niemieckiej	 dzięki	 osobistemu	 zaangażowaniu	 znakomi-
tych	pedagogów	na	wielką	skalę	rozwinięte	zostało	tajne	naucza-
nie.	Szkoła	Krygierów	i	tajne	komplety	utworzone	i	prowadzone	pod	
kierunkiem	 Józefa	Pruszyńskiego	 stwarzały	 piastowskim	dzieciom	
i	młodzieży	możliwość	 systematycznej	 nauki	w	 kolejnych	 klasach	
poziomu	podstawowego	 i	wyższych.	Dlatego	 też	 już	w	pierwszym	
roku	istnienia	nowego	liceum	i	gimnazjum	nie	brakowało	chętnych	
do	 kontynuowania	nauki.	Wielką	wartość	 szkoły	 stanowiło	 grono	
pedagogiczne	 z	 zasłużonymi	 i	 doświadczonymi	 nauczycielami.	
Pierwszym	dyrektorem	i	potem	także	nauczycielem	liceum	był	Józef	
Pruszyński,	a	od	początku	uczyła	w	niej	także	Władysława	Krygier.		
Przez	 kolejne	 lata	 sytuacja	 szkoły	 systematycznie	 poprawiała	 się,	
ale	 zanim	 ostatecznie	mogła	 się	 ustabilizować	 poprzez	 znalezie-
nie	docelowej	siedziby	w	obecnym	budynku	przy	ul.	11	Listopada	
2a	(co	nastąpiło	z	początkiem	roku	szkolnego	1952/53)	w	dziejach	
szkoły	miały	miejsce	różne,	dramatyczne	czasem	wydarzenia.
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszel-
kie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt: 
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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Daniel Dalecki

Daniel Dalecki

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

 Zakończona zawierucha wo-
jenna w maju 1945 roku przy-
niosła dla Polaków wiele zmian 
i kazała funkcjonować w zupeł-
nie nowych realiach politycz-
nych oraz ustrojowych. Działa-
nia militarne doprowadziły do 
znacznego spustoszenia kraju, 
zwłaszcza Warszawy i okolic. 
W  tych niełatwych okoliczno-
ściach przyszło działać naszym 
strażakom. Podjęli oni ten trud, 
dzielnie organizując na nowo 
pracę Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Piastowie. Głos oddajmy 
samym uczestnikom, którzy 
swoje działania przedstawili 
w  formie protokołów. Oryginał 
prezentowanych dokumentów 
w formie papierowej jest wła-
snością Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Piastowie. Znajduje się 
jako depozyt w Piastowskim Ar-
chiwum Miejskim. 

 W ostatnim numerze Czasu 
Piastowa informowaliśmy Pań-
stwa o rozpoczęciu przygoto-
wań do wystawy czasowej pod 
tytułem „Miś Patriota”. Prace, 
które będzie można obejrzeć na 
wystawie są pokłosiem konkur-
su plastycznego zorganizowa-
nego w dniach 23 listopada – 07 
grudnia 2018 r. w Przedszkolu 

nr 4 przez Panie Katarzynę Kró-
lak oraz Sylwię Żebrowską.
 Na naszej wystawie można 
będzie także zapoznać się z hi-
storią dwóch sławnych niedź-
wiedzi biorących udział w kam-
paniach wojennych. Pierwszym 
z nich była Baśka Murmańska, 
niedźwiedzica polarna przygar-
nięta w północnej Rosji, wpisana 

na stan batalionu Murmańczy-
ków dowodzonego przez płk. Ju-
liana Skokowskiego, wchodzące-
go w skład I Korpusu Polskiego. 
Niedźwiedzica przeszła ze  swo-
im oddziałem cały szlak bojowy 
aby ostatecznie stacjonować 
w  Twierdzy Modlin. Drugim 
misiem był syryjski niedźwiedź 
brunatny, kapral Wojtek. Został 
on adoptowany przez żołnie-
rzy 22 Kompanii Zaopatrzenia 
Artylerii  w 2 Korpusie Polskim 
dowodzonym przez Władysła-
wa Andersa. Kapral Wojtek brał 
udział w bitwie o Monte Cassi-
no.   
 Wystawa „Miś Patriota” bę-
dzie dostępna do zwiedzania 
w  dniach 01 marca – 31 maja 
2019 roku w siedzibie Piastow-
skiego Archiwum Miejskiego. 
Już dziś serdecznie zapraszamy 
do odwiedzin i goszczenia w na-
szych progach oraz podziwiania 
prac naszych małych artystów.

Powojenne działania 
piastowskich strażaków

Patriotyczne misie w Piastowskim Archiwum

Wystawę czas zacząć
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 Demencja czyli inaczej otępie-
nie, spowodowane jest uszko-
dzeniem mózgu, prowadzi do 
obniżenia sprawności umysło-
wej. Najczęściej choroba wystę-
puje u  osób w starszym wieku, 
zaś u osób młodych może być 
wynikiem uszkodzenia mózgu, 
infekcji, depresji, choroby alko-
holowej lub stwardnienia rozsia-
nego. Pierwsze objawy demencji 
to apatia, osłabienie organizmu, 
brak zapału do pracy, niechęć do 
wykonywania jakichkolwiek czyn-
ności i złe samopoczucie. Dopie-
ro nieco później pojawia się osła-
biona pamięć, z którą najczęściej 
utożsamiana jest ta choroba. 
Chory ze szczegółami pamięta, 
co wydarzyło się kilkanaście lat 
temu, ale nie wie, co działo się 
poprzedniego dnia. W podobny 
sposób może się zaczynać cho-
roba Alzheimera. Granica między 
tymi schorzeniami jest niezwykle 
delikatna, chociaż w chorobie Al-
zheimera występują też trudno-
ści z wymową słów. 
 Im wcześniej uda się zauważyć 
jej pierwsze objawy (trudności 
w zapamiętywaniu codziennych 
czynności, problemy z planowa-
niem zadań i rozwiązywaniem 
problemów, brak orientacji cza-
sowej, pojawiająca się trudność 
w pisaniu i mówieniu, pogarsza-
jący się wzrok, zmiany i wahania 
nastroju oraz zmiany osobowo-
ści, spowolniony chód i problemy 
z poruszaniem się), tym łatwiej 
można podjąć próbę spowolnie-
nia jej rozwoju. Jak wspomniano 
wyżej, objawy otępienia począt-
kowo są bardzo mało charakte-
rystyczne, ale wraz z postępowa-
niem choroby są coraz silniejsze. 

W zaawansowanym stadium 
schorzenia mogą powodować, 
że chory nie może samodziel-
nie funkcjonować i potrzebuje 
24 godzinnej opieki. Najczęstsze 
problemy dotyczą mowy, snu, hi-
gieny osobistej, odżywiania, kon-
troli czynności fizjologicznych. 
Z pozoru wydaje się, że każdy 
ze wspomnianych problemów, 
można łatwo rozwiązać. Niestety 
praktyka opiekunów i codzien-
ność życia z osobami cierpiącymi 
na demencję wskazują na olbrzy-
mie trudności z jakimi trzeba się 
zmierzyć, zaś fachowe informacje 
i wiedza w tym zakresie są ogra-
niczone. 

Chory przestaje mówić

 Dla osób z demencją typo-
we są problemy z komunikacją, 
w  tym zapominanie słów, trace-
nie wątku, mówienie nieskładne 
czy powtarzanie tych samych 
historii. To również jest proces 
stopniowy, a jego przebieg jest 
bardzo indywidualny. Jednak na 
pewnym etapie kłopoty z porozu-
mieniem się powodują, że senior 
jest coraz bardziej sfrustrowany, 
a opiekun staje się poirytowa-
ny i  ma poczucie bezradności. 
Należy pamiętać, że nawet jeśli 
osoba z demencją ma proble-
my z mówieniem, to nadal jest 
zdolna do doświadczania uczuć 
i emocji. Dlatego w takich sytu-
acjach często ważniejsze jest to, 
jak mówimy, niż to, co mówimy. 
Trzeba unikać poprawiania i kry-
tykowania seniora, jak również 
wchodzenia z nim w dyskusje. 
Opiekun powinien wykazywać 
się cierpliwością i starać się zro-

zumieć życzenia osoby starszej 
z  jej gestów i ruchów. Nawet je-
śli senior przestaje mówić, nadal 
można komunikować się z nim 
poprzez dotyk i wzrok.

Chory nie chce spać

 Często zdarza się, że zamiast 
spać 6-8 godzin w ciągu doby, 
osoba z demencją śpi przez zale-
dwie 1-3 godziny, następnie przez 
kilka godzin jest aktywna i znowu 
śpi przez stosunkowo krótki czas. 
Przyczyną tego rodzaju proble-
mów ze snem jest degeneracja 
tej części mózgu, która reguluje 
rytm dobowy. Środki nasenne są 
skuteczne tylko w małym stop-
niu, czasem powodują reakcje 
paradoksalne z intensywnymi 
zaburzeniami zachowania, często 
o charakterze gwałtownym, mogą 
nawet spowodować delirium 
i  często dodatkowo pogarszają 
funkcjonowanie pamięci. Pomóc 
może utrzymywanie jak najdłuż-
szej aktywności seniora w dzień. 
Dobrym rozwiązaniem jest wpro-
wadzenie aktywności jak najbar-
dziej angażujących, jak wyjścia na 
terapię zajęciową lub wycieczki. 
Podczas pobytu w  domu trzeba 
zniechęcać seniora do popołu-
dniowych drzemek, a zachęcać 
do regularnych ćwiczeń (lecz nie 
później niż na cztery godziny 
przed snem). Osoba starsza po-
winna unikać też nikotyny i alko-
holu, a słodycze i kofeinę trzeba 
ograniczyć do godzin porannych. 
W spokojnym zasypianiu wieczo-
rem pomożemy seniorowi elimi-
nując z jego otoczenia, w miarę 
możliwości, elementy pobudza-
jące, jak telewizor czy głośna mu-
zyka. W przypadku problemów 
ze snem również wskazane jest 
wprowadzenie regularnego po-
rządku dnia. Jeśli tego rodzaju 
rozwiązania nie pomagają, to 
warto rozważyć przeprowadzkę 
do domu opieki. Notoryczne kło-
poty ze snem są trudne dla senio-
ra, ale przede wszystkim dla jego 
opiekunów, którzy sami również 
nie mogą spać przez 6-8 godzin 
i odpowiednio się zregenerować. 

Chory nie pozwala się umyć

 Codzienna higiena to pod-
stawa, jednak osoby z demencją 

bardzo często odmawiają mycia 
się. Dzieje się tak dlatego, że nie 
rozumieją, dlaczego mają zdjąć 
swoje ubranie i iść na przykład 
pod prysznic. Dodatkowo sam 
proces rozbierania postrzegają 
często jako atak fizyczny i bronią 
się przed nim. Zwykle ten stan nie 
trwa długo, ale pod warunkiem, 
że osoba starsza traktowana jest 
delikatnie i empatycznie. Wtedy 
zmienia swoje nastawienie do 
mycia i opiekuna w ciągu kilku 
minut. Należy pamiętać, że argu-
mentacja i tłumaczenie, jak waż-
na jest higiena, nie pomoże. Pro-
ste komunikaty koncentrujące się 
na przyjemnościach, na przykład 
czekających już po kąpieli, cierpli-
wość i zrozumienie dla seniora to 
najlepsze rozwiązanie. Warto też 
pamiętać o tym, że mycie często 
kojarzy się osobie starszej z nie-
przyjemnym odczuciem zimna. 
Dzieje się tak m.in. dlatego, że 
w starszym wieku chłód odczu-
wa się bardziej. Dlatego przed 
kąpielą temperatura w łazience 
powinna być odrobinę wyższa 
niż zwykle, tak żeby senior czuł 
się komfortowo. Istotny jest jesz-
cze jeden fakt: strumień wody 
z prysznica znajdującego się nad 
głową osoby z demencją może 
wywoływać u niej strach i stres. 
Lepiej zorganizować mycie tak, 
by senior cały czas widział, skąd 
płynie woda. Dobrze jest rów-
nież wycierać podopiecznego jak 
najszybciej, jeszcze zanim wyj-
dzie spod prysznica. Aby obniżyć 
poziom stresu, warto też wpro-
wadzić regularną porę mycia, 
każdego dnia (nawet jeśli wydaje 
się to niepotrzebne). W ten spo-
sób kąpiel stanie się dla seniora 
formą rutyny, normalną częścią 
dnia. Tworzy się w ten sposób 
nawyk i  unika frustrujących dla 
obu stron dyskusji na temat pory 
i sensu mycia. 

Chory nie chce jeść

 Część osób chorych na de-
mencję albo odmawia przyjmo-
wania pożywienia, albo zapomina 
lub ma inne kłopoty z  przeżu-
waniem. Dzieje się tak dlatego, 
że na pewnym etapie choroby 
część mózgu odpowiedzialna za 
naturalne przeżuwanie przesta-
je funkcjonować. W takiej sytu-
acji najlepszym sposobem jest 
ostrożne i  troskliwe karmienie 
osoby starszej przez opiekuna. War-
to postarać się o pomoc profesjonal-
nego dietetyka. Określi rodzaj i ilość 
pokarmów, które będą najlepsze 
dla seniora. Niezależnie od opisa-
nego problemu większość osób 
cierpiących na choroby demen-
cyjne ma tendencję do utraty 

wagi. Nie ma przy tym znaczenia, 
jak dużo jedzą. Przyczyny tego 
zjawiska są jak dotąd nieznane. 
To część procesu chorobowego. 
Dlatego istotne jest systema-
tyczne sprawdzanie ich wagi, 
a w  razie potrzeby, dostarczanie  
wysokokalorycznego pożywienia 
i odpowiednich suplementów.

Chory przestaje kontrolować 
fizjologię

 Osoby z demencją tracą kon-
trolę nad swoimi potrzebami 
fizjologicznymi na relatywnie 
wczesnym etapie choroby, już 1-2 
lata od pojawienia się jej pierw-
szych symptomów. Nie dzieje się 
to z dnia na dzień, to proces stop-
niowy. Jednak bardzo ważne jest, 
żeby ten problem właściwie zdia-
gnozować. To sprawy intymne, 
osoby starsze niechętnie dzielą 
się tego rodzaju kłopotami nawet 
z bliskimi. Czują się niepewnie 
w miejscach publicznych, więc 
unikają wychodzenia z domu. To 
dodatkowo potęguje samotność 
i poczucie wykluczenia. Ważne 
jest również to, żeby jak najdłu-
żej utrwalać określony nawyk. 
Jednym z rozwiązań jest przypo-
minanie seniorowi o korzystaniu 
z toalety nawet wtedy, gdy jego 
potrzeba nie jest oczywista. Jed-
nak w określonym momencie 
konieczne staje się używanie pie-
luch dla dorosłych. Dobrze jest 
pomyśleć o tym wcześniej, po-
nieważ brak pełnej kontroli nad 
swoimi potrzebami fizjologicz-
nymi jest bardzo upokarzający, 
zwłaszcza w miejscach publicz-
nych. Istnieją pieluchy dyskretne 
i niewidoczne, dzięki czemu oso-
ba starsza nie czuje dyskomfortu. 
 Zaawansowanych zmian 
w  strukturze mózgu nie da się 
odwrócić, można skutecznie za-
pobiegać ich postępowaniu. Na 
każdym etapie choroby ważne 
jest również zapewnianie senio-
rowi różnego rodzaju aktywności, 
zarówno fizycznych, jak i intelek-
tualnych oraz społecznych, do-
stosowanych do jego preferencji. 
Dostarczamy w ten sposób bodź-
ców, które pomagają zachować 
funkcje poznawcze jak najdłużej 
na możliwie wysokim poziomie. 
Przykładem aktywności intelek-
tualnej może być np. rozwiązywa-
nie krzyżówek, gra w warcaby lub 
scrabble, czytanie. Wsparciem 
jest także dostosowana aktyw-
ność fizyczna oraz dieta bogata 
w  składniki mające korzystny 
wpływ na kondycję mózgu. Naj-
ważniejsze są tutaj witaminy D 
i E oraz nienasycone kwasy tłusz-
czowe (są m.in. w tłustych rybach 
morskich i w tranie) oraz dopaso-
wane suplementy.

Dane demograficzne potwierdzają, że systematycznie wzrasta liczba osób 
powyżej 70 roku życia. Fakt ten wiąże się z pojawianiem specyficznych 
problemów zdrowotnych typowych dla tej populacji. Jednym z nich są 
schorzenia demencyjne, w tym choroba Alzheimera, które stanowią nie lada 
wyzwanie dla rodzin pacjentów. 

Demencja – narastający problem

dr n. med. Mateusz Kuczabski

Dyrektor SPZOZ Piastun
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Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce 
na Twoje ogłoszenie!

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:
reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu gra-
ficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczci-
we stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

Dobrze prosperująca firma (Stelman) zatrudni pracowni-
ków na stanowisko szwaczki.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 602 159 314

Studnie, tel. 601 231 836

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

Trener Personalny z wieloletnim doświadczeniem, Piastów, 
tel: 511 201 869

USŁUGI

Ogłoszenia drobne

Napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

PRACA

ogłoszenie zamówione

Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Spółka z o.o. poszukuje pra-
cowników na stanowisko: PRACoWnik 
GOSPODARCZY.  Praca w piastowie.                            
Ogólny zakres obowiązków:  
obsługa urządzeń sprzątających, utrzyma-
nie porządku i pielęgnacji zieleni na terenie 
miasta. wymagania: prawo jazdy kat.”B ” 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem 
tel: 783-544-321 bądź osobiście pod adresem 05-820 Piastów, 
ul. Słońskiego 4.

Zatrudnimy Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności do sprzątania obiektu produkcyjnego w Ka-
niach. Praca pon-pt, w godz: 6-14 lub 14-22. Zapewniamy dowóz 
pracowników ze stacji PKP Pruszków na obiekt i z powrotem. 
Posiadamy także pracę na terenie Pruszkowa, oraz Warszawy. 
Tel. 798 063 836

Repertuar kina Baśń

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty
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Kobiety mafii 2
Polska / l. 15 

28.02.2019 r.
03.03.2019 r.

17:00
19:30

135 min.

Chłopiec z burzy
Australia / b/o / dubbing

08-10.03.2019 r. 17:00 99 min.

Powrót Bena
USA / l. 15 

08-10.03.2019 r. 19:00 103 min.

Green Book
USA / l. 15

15-17.03.2019 r. 19:00 130 min.

Faworyta
W.B./IRLANDIA/USA / l. 15 

22-24.03.2019 r. 19:00 119 min.
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Barbara Lipieta

 Minął styczeń. Dzień staje się 
coraz dłuższy. Słońce odważniej 
zagląda przez nasze okna. Za-
czynamy się budzić z zimowego 
przetrwania. Nasze ogrody przy-
kryte białą kołderka czekają na 
swój czas. Jednak nie wszystkie 
rośliny są tak cierpliwe. Mamy 
kilku zimowych bohaterów. Jed-
nym z nich jest oczar (Hame-
melis). W styczniu, lutym kwiaty 
oczarów poprószone śniegiem, 
zadziwiają swoim urokiem. Przy-
tulone do nagich gałązek rośliny, 
drobne zmierzwione wstążeczki 
ukazują się nam w niesłychanej 
krasie. Nie straszny im mróz, bo 
na czas przymrozków płatki zwi-
jają się, by na nowo nas zachwy-
cić przy dodatniej temperaturze. 
Na tle zimowego krajobrazu ja-
rzą się żółcią, pomarańczą i de-
likatną czerwienią. Jakby tego 
było mało, niektóre gatunki roz-
taczają wokół siebie przemiłą 
woń. 
 Krzewy oczaru mają postać 
wachlarza, dorastają do czte-
rech metrów. Rosną bardzo po-
woli, wiec możemy uprawiać je  
w donicach. Lubią słońce i lekko 
zacienione stanowiska. Glebę 
żyzną, próchniczą, wilgotną, ale 
dobrze zdrenowaną, o lekko 
kwaśnym odczynie. Nie znoszą 
przekopywania ziemi w pobliżu 
korzeni. Ściółkowanie kompo-
stem przyczynia się do lepszej 
regulacji wilgotności, ale też za-
bezpiecza w pierwszych latach 
korzenie przed przemarzaniem. 
Oczarów nie sadzimy w towa-
rzystwie innych mocno krzewią-

cych się roślin. Nie znoszą takiej 
konkurencji. 
 Mamy kilka rodzajów ocza-
rów. Za wyjątkiem oczaru japoń-
skiego i chińskiego (zwanego też 
omszonym), pochodzą z Ame-
ryki Północnej. Istnieje również 
mieszaniec wspomnianych ga-
tunków azjatyckich i zwany jest 
oczarem pośrednim. Wszystkie 
te gatunki występują w Polsce, 
choć nie spotyka się ich często. 
Najczęściej oczary można zna-
leźć w parkach lub kolekcjach 
dendrologicznych. Ta mała po-
pularność oczarów dziwi, tym 
bardziej, że są one odporne na 
mrozy i niełatwo znaleźć rośli-
nę, która jest równie ciekawa 
w okresie zimowym.
 Oczar jest krzewem liścia-
stym, którego liście przypomina-
ją liście leszczyny. Mają eliptycz-
ny kształt i pięknie pokarbowane 
brzegi. Krzew ten kolejny raz 
zaskakuje nas jesienią. Jedne ga-
tunki przebarwiają się na żółto 
inne zaś płoną pomarańczem 
i czerwienią. Posiadają tez owo-
ce w bardzo dziwnych, zdrew-
niałych torebkach, które poja-
wiają się dopiero w następnym 
roku po kwitnieniu, i po dojrze-
niu pękają z trzaskiem, wyrzu-
cając nasiona na odległość kilku 
metrów. Bywa nazywany lesz-
czyną czarownicy, lub orzechem 
czarnoksięskim, powiada się , ze 
posiada magiczne właściwości.  
Jako pierwsi odkryli  je rdzenni 
mieszkańcy Ameryki Północnej. 
Indianie wykorzystywali go do 
ochrony przed złymi mocami. 

Różdżki wykonane z oczaru słu-
żyły szamanom do wykrywania 
żył wodnych i minerałów. Jed-
nak najczęściej używany był do 
praktyk leczniczych. Pomagał le-
czyć  owrzodzenia, rany i siniaki. 
Służył do odkażania ran. Oczar 
wirginijski ( Hamemelis virginia-
nataką ), o nim właśnie mowa, 
do dziś stosowany jest w  me-
dycynie naturalnej i kosmety-
ce. Ekstrakty powstałe z kory 
i  liści dodawane są do kremów, 
toników i maści. Mają działa-
nie łagodzące, przeciwzapalne, 
antybakteryjne, antywirusowe, 

przeciwtrądzikowe i odkażające. 
Obkurczają i uszczelniają naczy-
nia włosowate, wiec są częstym 
składnikiem kremów do cery 
naczynkowej. Jeśli borykasz się 
z opuchlizną pod oczami, bądź 
podrażnieniami po goleniu to 
sięgnij po produkty zawierajace  
wyciąg z oczaru. 
 Ja jednak proponuję inną 
formę kontaktu z  tą rośliną. Za 
sprawą niezwykłej pory kwitnie-
nia, te szlachetne krzewy zawsze 
wzbudzają duże zainteresowa-
nie. Najlepiej wyglądają posa-
dzone pojedynczo i na ekspo-

nowanym miejscu. To urodzeni 
soliści, którzy przysporzą nam 
wielu przyjemności. Jeżeli uloku-
jemy roślinę przed wejściem do 
domu, to codziennie będzie nas 
witała przyjemnym zapachem. 
Gdy zasadzimy go pod oknem, 
to z bliska będziemy podziwiać 
strzępiaste pomponiki, nie ba-
cząc na kaprysy zimowej pogo-
dy. Okres kwitnienia to również 
najlepszy czas na zakup, gdyż  
mamy pewność co do koloru, 
ale też pewność czy oczar wy-
dziela zapach, ponieważ nie 
wszystkie pachną. 
 Pokochajmy oczary, są takie 
urocze. 

Na tle zimowego krajobrazu jarzą się żółcią, 
pomarańczą i delikatną czerwienią

Niezwykły urok oczarów

6-9 MARCA
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105 historii w jednej książce

Galeria Legend Ekstraklasy

 Wielkie sławy i trochę przyku-
rzone nazwiska. Dawne legendy 
i ich późniejsi następcy. Zwy-
cięscy mistrzowie i niespełnieni 
pechowcy. Skupieni profesjo-
naliści i królowie życia. Losy stu 
pięciu piłkarzy, którzy odcisnęli 
największe piętno na najwyższej 
polskiej lidze, opowiada książka 
wydawnictwa Novae Res „Ga-
leria Legend Ekstraklasy” au-
torstwa Wojciecha Bajaka. Pre-
miera - 23 stycznia 2019 roku. 
Oficjalnym partnerem publikacji 
jest Ekstraklasa S.A.
 Przed rokiem kibice oraz za-
proszeni eksperci wspólnie wy-
brali dwudziestu dwóch człon-
ków Galerii Legend Ekstraklasy. 
Selekcji musieli dokonać spo-
śród stu pięciu nazwisk, repre-
zentujących siedem okresów. 
Właśnie to grono piłkarzy sta-
nowi grupę bohaterów książki 
„Galeria Legend Ekstraklasy”. 
Książka zawiera opis ich karier 
wraz z podstawowymi danymi 
statystycznymi. 
 Wśród najważniejszych pił-
karzy opisywanych w książce 
znaleźć można: Ernesta Wili-
mowskiego, Henryka Reymana, 
Wacława Kuchara, Teodora Pe-
terka, Gerarda Cieślika, Ernesta 
Pohla, Lucjana Brychczego, Wło-
dzimierza Lubańskiego, Stani-

unikalnych historii. Można je 
poznać dzięki książce „Galeria 
Legend Ekstraklasy”
 Publikacja została podzielona 
na siedem rozdziałów – odpo-
wiadających siedmiu okresom 
czasowym (1927-1939, 1948-
1960, 1961-1970, 1971-1980, 
1981-1990, 1991-2000 i 2001-
2010). Każdy z nich zawiera au-
tonomiczne historie piętnastu 
graczy, uszeregowanych w po-
rządku alfabetycznym. Łącznie 
liczy 526 stron. 
 Książka „Galeria Legend Eks-
traklasy” jest zwieńczeniem akcji 
o tej samej nazwie, organizo-
wanej pod przewodnictwem 
Ekstraklasy S.A. Od lutego do 
kwietnia zeszłego roku kibice 
za pomocą aplikacji Ekstraklasy 
mogli głosować na 105 piłkarzy, 
z których powstała 22-osobo-
wa Galeria Legend Ekstraklasy. 
Pierwsi jej przedstawiciele zo-
stali nagrodzeni w maju 2018 
roku na Gali Ekstraklasy. 

 Autorem książki jest mieszka-
niec Piastowa, Wojciech Bajak.  
 Urodzony 7 lipca 1990 roku 
w Stalowej Woli (woj. podkar-
packie). Od października 2014 r. 
zamieszkały w Piastowie. 
 Absolwent dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej na Uni-
wersytecie Warszawskim (mgr 
- 2014 r.) oraz studiów pody-
plomowych Menedżer Sportu 
i Rekreacji w Polskiej Korporacji 
Menedżerów Sportu (2014 r.). 
Obecnie doktorant na Wydziale 
Wychowania Fizycznego AWF 
w Warszawie. Z zamiłowania hi-
storyk i statystyk sportu.
 Od kwietnia 2015 roku za-
wodowo związany z Ekstraklasą 
S.A. jako specjalista ds. redak-
cji, odpowiedzialny za redakcję 
strony internetowej, tworzenie 
statystyk piłkarskich oraz akcje 
historyczne. Współpracował 
m.in. z „Rzeczpospolitą”, Pol-
skim Związkiem Kajakowym, 
Polskim Związkiem Orientacji 
Sportowej, Instytutem Rozwoju 
Sportu i Edukacji, „Magazynem 
bieg na orientację” oraz lokalny-
mi portalami sportowymi. Dwu-
krotny laureat Konkursu Repor-
terskiego „Widoki” w kategorii 
„Sport”. 

sława Oślizłę, Jana Banasia, Ka-
zimierza Deynę, Grzegorza Latę, 
Andrzeja Szarmacha, Zbigniewa 
Bońka, Józefa Młynarczyka, Wło-
dzimierza Smolarka, Macieja 
Szczęsnego, Andrzeja Juskowia-
ka, Marka Citkę, Tomasza Fran-
kowskiego, Macieja Żurawskie-
go, Roberta Lewandowskiego, 
czy Artura Boruca. 
 Fakty encyklopedyczne wple-
cione zostały na kartach tej 
książki w ciekawostki, anegdoty 
i cytaty o opisywanych zawodni-
kach. Wiele z nich przypomnia-
no, dzięki długotrwałym po-
szukiwaniom w archiwach, po 
wielu latach. Na kogo Brazylij-
czycy mówili „marravilla polone-
za”? Dlaczego piłkarze zderzali 
się w lunaparku z Józefem Kału-
żą? Kto wychodził z domu kilka 
godzin przed meczem, aby nie 
natknąć się na zakonnicę? Czyj 
rekord pobił Leo Messi? Gdzie 
grał „Biały Anioł”? Kto straszył 
rumuńskiego sędziego nożem? 
Komu ubyło włosów od główko-
wania? Ilu królów strzelców wiel-
kich imprez zagrało w jednym 
meczu ligowym? Kto odnalazł 
swą rodzinę w Meksyku? Dzieje 
najwyższej polskiej ligi liczą już 
ponad 90 lat. Przez boiska prze-
winęło się w tym czasie tysiące 
piłkarzy, a wraz z nimi tysiące 
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? sport
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Anonimowi Alkoholicy są 
wspólnotą mężczyzn i kobiet, któ-
rzy dzielą się nawzajem doświad-
czeniem, siłą i nadzieją, aby roz-
wiązywać swój wspólny problem 
i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczest-
nictwa we wspólnocie jest chęć za-
przestania picia. Nie ma w AA żad-

nych składek ani opłat, jesteśmy 
samowystarczalni poprzez własne 
dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana 
z żadną sektą, wyznaniem, działal-
nością polityczną, organizacją lub 
instytucją, nie angażuje się w żad-
ne publiczne polemiki, nie popiera 
ani nie zwalcza żadnych poglądów. 

Naszym podstawowym celem 
jest trwać w trzeźwości i pomagać 
innym alkoholikom w jej osiągnię-
ciu. 

Preambuła AA

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Poniedziałek
18:00 Piast 
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – wejście od ul. Powstań-
ców Warszawy, nad kancelarią parafialną) / Mityng trwa bez przerwy 1,5 h. [Wszystkie 
otwarte]

Środa
18:30 Wszechświat
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom	 Jana	 Pawła	 II – wejście od ul. Popiełuszki) 
[Wszystkie otwarte]

Czwartek
18:00 Grupa	wsparcia	dla	współuzależnionych 
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – wejście od ul. Powstań-
ców Warszawy, nad kancelarią parafialną) 

19:00 Anioły
Piastów, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom Zakonny - 
wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte]

niedziela
17:00 Wszechświat	II
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom	 Jana	 Pawła	 II – wejście od ul. Popiełuszki) 
[Wszystkie otwarte]

spis adresów i godzin mityngów grup AA w Piastowie

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wsparcie oraz informacje 
o mityngach i placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

INFOLINIA AA
tel. 801 033 242
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