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 Tegoroczne Dni Piastowa 
startują już 2 maja. W progra-
mie znajdą się m.in. koncerty, 
pikniki, turnieje sportowe, wy-
stawy, gry i zabawy.
 Ciekawą nowością wśród 
atrakcji festiwalowych będzie 
obecność food truck’ów, popu-
larnych wozów gastronomicz-

nych. Nie zabraknie też jednak 
darmowych przekąsek w posta-
ci popcornu czy waty cukrowej 
(dostępnych dla mieszkańców 
bez ograniczeń).
 Zwykle w czasie Dni Piasto-
wa największym powodzeniem 
cieszą się koncerty. Trzeba 
przyznać, że w tym roku roz-

strzał pomiędzy gatunkami mu-
zycznymi będzie dość szeroki. 
 Na głównej scenie usłyszy-
my Sławomira, reprezentanta 
nurtu rock-polo i autora pla-
tynowego singla „Miłość w Za-
kopanem”, który swoją gigan-
tyczną popularność zawdzięcza 
lekko patiszowemu podejściu 

do tekstów (oraz własnego sce-
nicznego emploi), a także pro-
stym, skocznym melodiom.
 Koncertować będzie The 
Animals & Friends, wykonujący 
klasyczny repertuar legendar-
nego The Animals. Zespół two-
rzą dwaj członkowie oryginal-
nego składu: perkusista John 
Steel i grający na instrumentach 
klawiszowych Mick Gallagher, 
a towarzyszą im Danny Handley 
i Scott Whitley. „Choć skład ze-
społu uległ zmianie, piosenki 
pozostają nieśmiertelne” - pisał 
brytyjski The Independent o no-
wej formule „Animalsów”.
 Repertuar muzyczny uzu-
pełnią Dagmara, Artez, Electric 
Girls, Parnas Brass Band, Pry-
watna Galaktyka oraz Baciary.
 W dniu inauguracji Dni Pia-
stowa - zaraz po turniejach 
siatkówki i koszykówki ulicznej 
- odbędzie się Bieg Konstytucji 
3 Maja, czyli kolejny odcinek 
słynnego już cyklu Grand Prix 
Piastowskich Biegów Ulicznych.
 Pełny repertuar obchodów 
znajdziecie na stronie Urzędu 
Miejskiego, a także w tym wyda-
niu gazety. 

Jak przetrwać ten czas, gdy cho-
rujesz na cukrzycę, jesteś nią za-
grożony, lub dotknęła ona bliską 
ci osobę? Jak nie sprawić jej przy-
krości, rzucając się bez opamię-
tania na mazurki, wędliny, czy 
domowe kluski? 

Opisujemy cenne nabytki Mu-
zeum Miasta Piastowa

W Piastowie odbyła się ogólno-
polska konferencja „Energia dla 
samorządu”

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 7

Czytaj - str. 5

Co nowego w zbiorach?

W stronę miasta 
czystej energii

Cukrzyca a święta

Rusza sezon na piesze wędrówki 
po lasach. O czym powinniśmy 
pamiętać, by nie niszczyć „zielo-
nych płuc”?

Czytaj - str. 10

Leśny savoir vivre

w numerzeDni Piastowa 2019

Program Dni Piastowa - str. 6

Przed nami XXII edycja święta naszego miasta
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ogłoszenie zamówione

ogłoszenie wydawcy

Kolejne świadectwa trwałości małżeńskiej 

Uczciliśmy pamięć zamordowanych w 1940 roku przez NKWD 
polskich jeńców wojennych

 Miłość, wierność i rodzina 
– to najważniejsze wartości, o 
których mówiły kolejne wzoro-
we małżeństwa z Piastowa. Ich 
związek trwa już ponad pięć-
dziesiąt lat. Z tej okazji 12 kwiet-
nia parom tym wręczono meda-
le nadane przez Prezydenta RP.
 Wyróżnieni Jubilaci to:

 13 kwietnia minęła 76 rocz-
nica ujawnienia zbrodni katyń-
skiej
 W niedzielę 14 kwietnia w ko-
ściele św. Michała Archanioła 
odprawiona została msza św. 
w intencji Polaków pomordo-
wanych na wschodzie. Po uro-

wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Piastowie Przemy-
sławem Workiem, Wiceprze-
wodniczącą Rady Agatą Korczak, 

oraz Kierownikiem USC Ewą So-
roką.
 Odznaczonym Parom gratu-
lujemy i składamy najserdecz-
niejsze życzenia szczęścia, zdro-
wia oraz kolejnych, pięknych 
jubileuszy.

go. Kwiaty złożone zostały także 
przed tablicą i dębem pamięci 
aspiranta Jana Johne, ostatniego 
przed wojną komendanta policji 
w Piastowie. Jan Johne to jeden 
z 22 tysięcy jeńców wojennych 
zamordowanych wiosną 1940 
roku przez NKWD. Zastrzelony 
w więzieniu Twerze, spoczy-
wa na cmentarzu wojennym 
w Miednoje.

Państwo Mirosława i Michał Bazylakowie,
Państwo Cecylia i Zdzisław Bogdanowie,
Państwo Regina i Czesław Salamończykowie,
Państwo Jadwiga i Zygmunt Stęborowscy,
Państwo Wiesława i Jacek  Liczbarscy.

 Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Odznaczenia wręczył 
małżonkom Burmistrz Miasta 
Piastowa Grzegorz Szuplewski 

czystości z udziałem pocztów 
sztandarowych piastowskich 
szkół i hufca ZHP złożone zosta-
ły wiązanki kwiatów pod tabli-
cą pamiątkową i urną z ziemią 
z  Katynia i innych miejsc kaźni 
polskich jeńców wojennych na 
terenie b. Związku Sowieckie-

Anna Lorens

 Na Wielkanoc wszystkim 
naszym Czytelnikom, Współ-
pracownikom i Przyjaciołom 
życzymy dużo zdrowia, słońca, 
spokoju oraz szeroko rozumia-
nej pogody ducha! Mamy na-
dzieję, że ten czas będzie okazją 

do  wielu radosnych chwil spę-
dzonych w gronie rodziny i  za-
służonego  odpoczynku.

redakcja@czaspiastowa.pl

Redakcja Czasu Piastowa
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7 kwietnia o godzinie 19.00 
w kościele pw. Świętego Michała 
Archanioła w Piastowie chór pa-
rafialny pod kierunkiem s. Dobra-
wy Adamczyk ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Dębickich 
przygotował nietypową Drogę 
Krzyżową - Ślad losu. Śpiewom 
i  rozważaniom towarzyszyła gra 
na flecie poprzecznym, gitarze 
i  skrzypcach. We współczesnym 
świecie można się wielu rzeczy 
spodziewać, zło - dobrem określa 
się coraz częściej, ale każda Twa 
blizna, Panie Jezu jest owocem 
klęski - chwałą zwycięstwa! Tak 
wyśpiewali młodzi ludzie, znani 
bardziej lub mniej w parafii, ale 

wierzący, że Król Godności pła-
cił czystą łzą, że wkrótce złączy 
nas wszystkich w jedno w całej 
prawdzie i swej miłości. Miejmy 
więc nadzieję, że kiedyś zmatwy-
chwstaniemy i my... Ojcze, Ziemia 
trzęsie się! Obyśmy nie zostali 
sami... Syn Człowieczy był zna-
kiem sprzeciwu wobec grzechu. 
Izrael odepchnął dłoń Boga - to 

strwożyło serce Cierpiącego Jezu-
sa. Modlił się do ostatniej chwili 
życia. Szukał odpowiedzi na py-
tanie: cóż złego ci zrobiłem ludu 

mój? Wiedział jednak, że Jego ży-
cie i męka mają głęboki wymiar, 
nie na miarę człowieka. Mówił: 
niech piją moją krew wszyscy, 
bo  jeden kielich jest bez dziele-
nia. Bądźcie niedaleko spokojni, 
bo przybędę do was w  zwycię-
stwie i  chwale. Odczytujmy te 
słowa jako znak na przyjście Pana 
Jezusa, który odkupi nasze winy. 
Włączmy się w Boże Dzieło Zba-
wienia swoim życiem i  słowem 
w stosunku do drugiego człowie-
ka. Niech nasze życie na Ziemi bę-
dzie świadectwem wiary i obec-
ności Boga wśród nas. Ślad losu 
pozwala przeżyć mękę i śmierć 
Jezusa tu i teraz. To dramat ludzi 
wyśpiewany w perfekcyjnym sty-
lu. Trzeba to przeżyć, żeby zrozu-
mieć.

Nietypowa Droga Krzyżowa w wykonaniu 
chóru parafialnego pod kierunkiem 
s. Dobrawy Adamczyk

Ślad losu

Monika Szuplewska

STRZYŻENIE DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

Nowość!

INFORMACJE o AA
Infolinia AA - czynna pon.-pt. w godz. 8:00-22:00
tel. 801-033-242
e-mail:
aa@aa.org.pl 
Strona Internetowa:
www.aa.org.pl

SPIS ADRESÓW I GODZIN MITYNGÓW GRUP AA W PIASTOWIE

Poniedziałek
18:00    Grupa „Piast”,  Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – wejście od 
ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną) / Mityng trwa bez przerwy 1,5 h. 
[Wszystkie otwarte]

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

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

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

INFORMACJE o AL-ANON
Punkt Informacyjno Kontaktowy Al-Anon: Warszawa, ul. Kickiego 1, klatka IV, lo-
kal 50 A, domofon 60. Czynny pon. – pt. w godz. 16:00 – 20:00, tel. 22 299-25-85
e-mail: pik.warszawa@al-anon.org.pl
Strona Internetowa: www.al-anon.org.pl

MITYNG AL-ANON W PIASTOWIE

Czwartek
18:00    Grupa „Wdzięczność”, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej – 
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną) 

Anonimowi Alkoholicy są wspól-
notą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą 
się nawzajem doświadczeniem, siłą 
i nadzieją, aby rozwiązywać swój 
wspólny problem i  pomagać innym 
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnic-
twa we wspólnocie jest chęć zaprze-
stania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowy-
starczalni poprzez własne dobrowol-
ne datki. 

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

Naszym podstawowym celem 
jest trwać w trzeźwości i pomagać 
innym alkoholikom w jej osiągnięciu. 

Preambuła AA

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
ogłoszenie zamówione

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne
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Pełnych radości, pokoju 
Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
życzy Państwu 

Zarząd Piastowskiego Towarzystwa 
Tenisowego i Bocce
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wywiad

Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Minęło 
pierwsze sto dni tego roku. Ja-
kie ważne dla naszego miasta 
wydarzenia miały miejsce w tym 
czasie?

Grzegorz Szuplewski: Naj-
bardziej cieszymy się z rozma-
chu jaki towarzyszy od począt-
ku roku inwestycjom miejskim. 
Dzięki szybkiemu rozstrzygnię-
ciu przetargów i operatywności 
wykonawców już zakończone 
zostały dwa zadania: budowa 
ulicy Różanej i ulicy Jacka Mal-
czewskiego (od ul. Wł. Jagiełły 
do ul. T. Axentowicza). Dobie-
gają końca prace na kolejnych 
dwóch ulicach: Ożarowskiej oraz 
Norwida i rozpoczęła budowa ul. 
Poniatowskiego. To zadanie do-
finansowane jest ze środków UE. 
Dobiega końca procedura prze-
targowa na budowę ulic Fałata 
i Przerwy-Tetmajera (fragment 
od ul. Dworcowej). Trwa budowa 
nowej przychodni zdrowia przy 
ul. Ks. I. Skorupki, prace zaawan-
sowane są w ok. 50%. Zbliża się 
do końca pierwszy etap moder-
nizacji targowiska miejskiego 
i  kontynuowane są prace rewi-
talizacyjne willi Millera. Ważnym 
wydarzeniem jest niewątpliwie 
oddanie do użytkowania no-
wych budynków z mieszkaniami 
komunalnymi przy ul. gen. St. 

Maczka. Pierwsi lokatorzy już 
w nich mieszkają. Jest także inne 
ważne wydarzenie dotyczące 
całkiem innej sfery życia miasta, 
mam tu na myśli akcje protesta-
cyjne w szkołach.

CP: No właśnie, jaki przebieg 
miała akcja nauczycieli w na-
szych placówkach?

G.S.: 8 kwietnia akcja strajko-
wa rozpoczęła się w pięciu szko-

łach podstawowych i liceum. 10 
kwietnia akcję zakończono w LO 
i SP3, potem zawieszono w SP4. 
Pozostałe placówki kontynuują 
akcję. Przed rozpoczęciem eg-
zaminów gimnazjalnych w po-
rozumieniu z dyrektorami szkół 
potwierdziliśmy gotowość do 
przeprowadzenia wszystkich eg-
zaminów i w tej sprawie wydany 
został specjalny komunikat ad-
resowany przede wszystkim do 
uczniów i ich rodziców. Cieszę 
się, że dzięki sprawności organi-
zacyjnej i poświęceniu zarówno 
dyrekcji szkół jak i wielu nauczy-
cieli egzaminy w naszych szko-
łach nawet przez chwilę nie były 
zagrożone. Chciałbym serdecz-
nie za to podziękować wszyst-
kim, którzy swoim zaangażowa-
niem dali taką gwarancję. 

CP: Początek maja to trady-
cyjne Dni Piastowa. Jakie atrak-
cje czekają nas w tym roku?

G.S.: Tegoroczne obchody 
święta naszego miasta zaplano-
waliśmy na dni 2-4 maja. Trady-
cyjnie wypełnią je zawody spor-
towe, piknik historyczny, gra 
miejska, także Bieg Konstytucji 3 
Maja w ramach Grand Prix Pia-
stowskich Biegów Historycznych, 
akcja promocji zdrowia, gry i za-
bawy dla dzieci oraz oczywiście 
koncerty i występy artystyczne. 
Na scenie przy OSP wystąpią 
m.in. Dagmara, Artez, Parnas 
Brass Band, Sławomir, Baciary 
oraz  The Animals and Friends. 
Atrakcji nie zabraknie dla niko-
go. Serdecznie zapraszamy!
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Ogólnopolska konferencja „Energia dla samorządu”

W stronę miasta czystej energii

Maciej Chudkiewicz

W krótkim czasie po powo-
łaniu Klastra „Czysta Energia 
dla Piastowa” oraz podpisaniu 
listu intencyjnego pomiędzy 
Politechniką Warszawską, spół-
ką Teraz Energia oraz Miastem 
Piastów dotyczącego powołania 
Demonstracyjnego Centrum 
Zarządzania Infrastrukturą 
Energetyczną Klastra Energii 
w Piastowie nasze miasto zorga-
nizowało ogólnopolską konfe-
rencję „Energia dla samorządu”, 
która odbyła się 26 lutego 2019 
r. w sali kina Baśń Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 

W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele wielu samo-
rządów z całej Polski, ale tak-
że think-tanków, Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii, 
przedsiębiorstw które na co-
dzień zajmują kwestią energe-
tyką i architekci zajmujący się 
budownictwem energooszczęd-
nym.

Podczas konferencji poru-
szano m.in kwestie dotyczące 
wsparcia dla odnawialnych źró-
deł energii czyli nowego progra-
mu Energia Plus, walki ze smo-
giem oraz oszczędzania energii 
i obrony przed jej rosnącymi 
kosztami. Przede wszystkim zaś 
konferencja była  okazją do spo-
tkania przedstawicieli samorzą-
dów oraz branżowych specjali-
stów i ekspertów z całej Polski.

Organizatorami konferen-
cji byli: Grzegorz Szuplewski 
– Burmistrz Miasta Piastowa, 
Robert Nogalski – Koordyna-
tor Klastra Czysta Energia dla 
Piastowa i  jednocześnie prezes 
Piastowskiego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych, Wojciech 
Płachetka – Prezes Centrum 
Doradztwa Energetycznego sp. 
z o.o. i ekspert ds. energii i ryn-
ku energetycznego oraz Konrad 

Rytel, radny sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego i prezes 
Mazowieckiej Wspólnoty Sa-
morządowej. W swoim krótkim 
przemówieniu Grzegorz Szu-
plewski podkreślał, że w obec-
nej sytuacji gospodarczej trzeba 
znaleźć odpowiedź na pytanie, 
jak samorządy mogą obronić się 
przed wzrostem cen energii.

Wśród panelistów znalazł się 
m.in. Mateusz Nycek z Ostrowia 

Wielkopolskiego, który występo-
wał w imieniu Centrum Rozwoju 
Komunalnego i jako współtwór-
ca Ostrowskiego Rynku Energe-
tycznego, a jednocześnie radny 
miasta i wiceprzewodniczący 
Komisji Gospodarki Miejskiej. 
Spore zainteresowanie wzbu-
dziła przede wszystkim spójność 
działań sfery samorządowo-ko-
munalnej oraz aktywne włącze-
nie w działania wielu lokalnych 
przedsiębiorców. Wśród wystę-

pujących znaleźli się ponadto:
• Tomasz Cialowicz, sekre-

tarz miasta i gminy Słomniki, 
przedstawiciel Klastra Zrówno-
ważona Infrastruktura;

• Bartłomiej Steczowicz, 
prezes Teraz Energia sp. z o.o., 
mówiący o Eksperymentalnym 
centrum zarządzania energią 
w Piastowie; 

• Przemysław Hofman, Dy-
rektor Departamentu Gospo-
darki Niskoemisyjnej w Mini-
sterstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii mówiący o progra-
mie „Polska bez smogu”;

- Bartosz Jakubowski, 

ekspert Centrum Analiz Klubu 
Jagiellońskiego, który mówił 
o  elektromobilności i Funduszu 
Transportu Niskoemisyjnego;

Ponadto podczas konfe-
rencji w hallu kina można było 
obejrzeć dron, który może być 
wyposażony m.in. w stację do 
kontroli jakości powietrza (tak 
jak w Piastowie), ale którym 
także można obserwować z po-
wietrza zdarzenia drogowe czy 
inne potencjalnie niebezpieczne 
sytuacje (a więc może być on 
wykorzystany m.in. przez straż 
pożarną czy inne służby dbają-
ce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców). Przed wejściem 
do kina postawiono zaś nowo-
czesny przystanek autobusowy, 
który - ładowany za pomocą pa-
neli słonecznych, wyposażony 
jest m.in. w nadajnik wi-fi oraz 
ładowarki do telefonów.
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Liceum i gimnazjum - 
w poszukiwaniu swojego 

miejsca

Po zakończeniu pierwszego, trwającego zaledwie 6 miesięcy roku 
szkolnego 1945 powołane w styczniu Samorządowe Gimnazjum i Li-
ceum w Piastowie stanęło w trudnej sytuacji organizacyjnej, przede 
wszystkim ze względu na brak własnej siedziby. Tak zaczął się dru-
gi, tym razem pełny już rok szkolny 1945/46. Dyrektorem szkoły był 
Paweł Ordyński, nauczyciel chemii i astronomii. Kadrę pedagogiczną 
stanowili: Adam Białecki (j. polski, historia, propedeutyka filozofii), 
Stanisław Drozdowicz (j. angielski), Marta Fritz-Zakrzewska (j. łaciń-
ski), Janina Gratkowska (matematyka), Magdalena Grzybowska (ma-
tematyka, fizyka, przysposobienie wojskowe), ks. Henryk Konowroc-
ki (religia), Władysława Krygier (j. polski, historia, zagadnienia życia 
współczesnego), Natalia Lewandowska (j. niemiecki), Wacław Lożyń-
ski (historia), Jan Manuszak (geografia), Wanda Michalska (biologia, 

zjęcia praktyczne, wychowanie fizyczne), M. Morzkowska 
(j.  angielski), Janina Olecka (j. francuski), Wilhelm Ossecki 
(rysunki), Michał Różalski (przysposobienie wojskowe, wy-
chowanie fizyczne, chór), Anna Sosińska (j. polski), M. Tietz 
(zajęcia praktyczne), Kazimierz Truskowski (fizyka), Kazimierz 
Zieliński (biologia), Anna Zuchowicz (j. polski, historia, zagad-
nienia życia współczesnego). Sekretariat szkoły prowadziła 
Janina Bachorkowa. W roku szkolnym 1945/46 w sześciu kla-
sach gimnazjalnych uczyło się 204 uczniów, a w dwóch kla-
sach licealnych 65 uczniów. Po powołaniu Samorządowego 
Gimnazjum i Liceum Gminna Rada Narodowa przeznaczyła 
na siedzibę szkoły budynek określony mianem „willi po fa-
brykancie Millerze”, czyli dobrze nam dziś znaną Willę Millera 
przy ul. Bohaterów Wolności. Szkoła nie mogła jednak korzy-
stać  z tego budynku, bo w 1945 roku był zajęty przez wojsko.

Dyrektor Paweł Ordyński
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Dyr. Ordyński przemawia

Jesienią tego roku budynek został opróżniony, ale do zajęcia go 
przez szkołę jeszcze było daleko. W „Kronice Liceum Ogolnokształ-
cacego im. Adama Mickiewicza w Piastowie” wydanej w roku 1965 
na dwudziestolecie szkoły zapisana jest relacja z „walki o Willę Mil-
lera” dla szkoły. Autorem relacji pt. „Z karabinem na podbój lokalu 
szkolnego” jest ówczesny (1945 r.) zastępca dyrektora Jan Manuszak. 
Warto poznać kulisy tamtych niezwykłych wydarzeń …”Samorządowe 
Gimnazjum i Liceum rozpoczęło naukę na drugiej zmianie w budynku 
szkoły podstawowej nr 2. W tym czasie zostały uruchomione Zakłady 
Kauczukowe w Piastowie. Budynek mieszkalny dawnego właściciela 
zakładów, tzw. willa Mullera, był zajęty przez wojsko. Dyrekcja zakła-
dów starała się, aby po ustąpieniu wojska uzyskać willę dla fabryki. 
Jednocześnie podobne zabiegi czyniła dyrekcja szkoły ogólnokształ-
cącej, ponieważ szkoła podstawowa zbyt szybko się zapełniła i na 
dłuższą metę nie było w jej gmachu pomieszczenia dla gimnazjum 
i  liceum. Wojsko stopniowo opuszczało Piastów i zwalniało dotych-
czas zajmowane przez siebie budynki. Została również zwolniona wil-
la, o której wyżej mowa. Zakłady Kauczukowe uzyskały od owczesne-

go Ministerstwa Przemysłu i Handlu decyzję akceptowaną przez 
Urząd do Spraw Repatriacji, zajęcia budynku na biura. Dyrekcja 
zakładów postawiła straż fabryczną do pilnowania, aby ktoś nie-
powołany nie mógł dostać się do wnętrza. W tym czasie dyrekto-
rem gimnazjum był już nie żyjący dziś, znany pedagog i geograf 
Paweł Ordyński, a piszący te słowa pełnił funkcję jego zastępcy. 
Nieuzyskanie willi Millera to była sprawa likwidacji gimnazjum. 
Społeczeństwu i młodzieży bardzo mocno leżało na sercu ist-
nienie szkoły średniej w Piastowie, tym bardziej, że wśród mło-
dzieży był wielki zapał i chęć do nauki, którą w czasie okupacji 
mogła zdobywać tylko ukradkiem, a nawet z narażeniem życia. 
Dyrekcja szkoły miała moralny obowiązek utrzymania szkoły, 
tym bardziej, ze miała poparcie całego społeczeństwa.” Widać 
więc jak bardzo nowa szkoła była od początku bliska sercom 
mieszkańców Piastowa. I choć rozpoczynała swoja historię 
w bardzo trudnej sytuacji to jednak pasja i determinacja dyrek-
cji i nauczycieli z jednej strony, a pragnienie zdobywania wiedzy 
ze  strony uczniów sprawiły, że wszelkie przeszkody udało się 
pokonać i ostatecznie szkoła doczekała się swojej siedziby na 
kilka lat, zanim znalazła docelowe miejsce na mapie Piastowa – 
to, w którym znajduje się obecnie, przy ul.11 listopada 2a. Warto 
uświadomić sobie z jak wielką determinacją walczono o stałą 
siedzibę Samorządowego Gimnazjum i Liceum w roku 1945 ma-
jąc świadomość, ze jest to walka o przetrwanie tej szkoły, o czym 
jasno pisał w swojej relacji zastępca dyrektora Jan Manuszak. 
Czy tamta sytuacja nie przypomina nam czasów współczesnych 
i walki sprzed kilku lat o przetrwanie naszego liceum?
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Jan Manuszak

Zapoznajmy się z kolejnym fragmentem relacji Jana Manuszaka za-
chowując wdzięczną pamięć o bohaterach tamtej walki o piastowską 
średnią szkołę ogólnokształcącą…

”W godzinach popołudniowych udaliśmy się do willi Millera z dyr. Or-
dyńskim, aby zobaczyć na miejscu, jakie są możliwości umieszczenia tam 
szkoły. Strażnicy nie robili nam żadnych trudności w poruszaniu się po 
parku otaczającym budynek. Obeszliśmy wkoło willę i z zazdrością przy-
glądaliśmy się, że jest pusta. Od strony tarasu klucz znajdował się na 
zewnątrz. Weszliśmy do środka i doszliśmy do wniosku, ze wystarczyłoby 
ustawić ławki, aby na drugi dzień móc już prowadzić lekcje z młodzie-
żą. Postanowiliśmy nie ustępować i locum dla szkoły zdobyć za wszelką 
cenę. Po krótkiej naradzie zebraliśmy i zdecydowaliśmy się w nocy wraz 
z młodzieżą i rodzicami przenieść ławki i sprzęt szkolny ze szkoły nr 2 do 

pustych pomieszczeń, a rano rozpocząć tam lekcje z uczniami. Ze-
braliśmy w szkole nr 2 młodzież klas starszych i kilku ojców z Komi-
tetu Rodzicielskiego, aby ustalić plan przetransportowania sprzętu 
szkolnego. O godzinie 23.00 korowód uczniów i rodziców wyruszył 
z gmachu szkoły powszechnej z ławkami, tablicami i innym sprzę-
tem do willi Millera. Weszliśmy do parku bardzo cichutko, nie za-
uważeni przez strażników i zachowując wszelkie środki ostrożności, 
pod osłoną ciemności, niemal bez szmeru zajęliśmy i urządziliśmy 
pusty budynek dla szkoły. Młodzież nocowała w budynku na ław-
kach, aby rano pokazać dyrekcji fabryki, ze willa Millera jest już 
zajęta przez szkołę. Chłopcy byli uzbrojeni w karabiny, które przy-
dzielono gimnazjum dla celów szkoleniowych. Musze zaznaczyć, 
że ludzie ze straży przemysłowej byli z nami w cichej konspiracji. 
Dyrekcja zakładów następnego dnia przybyła do budynku i zastała 
wszystkie pomieszczenia zajęte przez uczącą się młodzież. Wśród 
członków zarządu fabryki zapanowała ogromna konsternacja. Po 
krótkiej wymianie zdań postanowili zawiadomić o powyższym fak-
cie ministerstwo Przemysłu i Handlu. Tego samego dnia przyjechał 
przedstawiciel Ministerstwa, poseł KRN, Ob. Cudny. Wezwał mnie on 
do Rady Gminnej i wydał polecenie natychmiastowego opuszczenia 
bezprawnie zajętego budynku. Poinformowałem go, że w gmachu 
są już uczniowie i odbywają się normalne lekcje. Wykonanie jego 
polecenia będzie równoznaczne z likwidacją szkoły i rozpuszcze-
niem uczniów do domu. Zaskoczony tą wiadomością poseł Cudny 
po dłuższej dyskusji, nie chcąc być sprawca rozwiązania liceum, 
wyraził zgodę na podpisanie przez dyrekcję szkoły zobowiązania, 
że z chwilą uzyskania innych pomieszczeń dla szkoły wspomniany 
budynek zostanie oddany Zakładom Kauczukowym”. 
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Tak więc willa Millera stała się pierwszą własną siedzibą gimnazjum 
i liceum. Uczyły się tu starsze klasy, w pokoju obok sekretariatu za-
mieszkał dyr. Ordyński. Jeszcze przez kilka miesięcy młodsze klasy 
uczyły się w szkole nr 2, co powodowało, że nauczyciele przemiesz-
czali się z jednego budynku do drugiego. Niezależnie od zajęć szkol-
nych młodzież rozwijała swoje zainteresowania poprzez działania 
w  różnych kierunkach – artystycznym, sportowym, charytatywnym. 
Organizowano przedstawienia, loterie fantowe na rzecz pomocy 
potrzebującym, wycieczki, zawody sportowe, wyjazdy do teatrów 
warszawskich. W maju 1946 roku liceum urządziło wystawę książ-
ki polskiej i w tym czasie rozpoczęła działalność biblioteka szkolna 
z zasobem 1200 książek do użytku młodzieży licealnej. Na początku 
kwietnia szkołę wizytowała przedstawicielka kuratorium, p. Jaczew-

ska, która na wystąpieniu publicznym po wizytacji wspomniała 
o potrzebie upaństwowienia szkoły. Ten obfitujący w wiele waż-
nych wydarzeń rok szkolny dobiegł końca 28 czerwca 1946 roku. 
Uroczystości jego zakończenia, tak jak wcześniejszy egzamin 
maturalny (18 czerwca) odbyły się już w willi Millera, własnej już 
siedzibie Samorządowego Gimnazjum i Liceum w Piastowie. Ab-
solwentami roku 1946 byli: Jadwiga Babiarz, Zdzisław Bednarski, 
Maria Cabalska, Franciszek Ciechomski, Lech Drapiński, Danuta 
Demel, Andrzej Frindt, Leonard Gajewski, Krystyna Gasparska, 
Barbara Golis, Zofia Jagiełło, Marian Jaroszewski, Jadwiga Kierz-
kowska, Maciej Kołodziejczyk, Aleksander Kopczyński, Leokadia 
Kozłowska. Tadeusz Krępeć, Wanda Leśniewska, Janusz Makow-
ski, Hanna Makulska, Irena Marczewska, Tadeusz Musiałowicz, 
Aleksandra Muszyńska, Henryk Najberg, Mieczysław Najberg, 
Albina Pawłowska, Jerzy Reichelt, Bogusław Świderski, Euge-
niusz Tworek, Barbara Wiśniewska, Zygmunt Wiśniewski, Wie-
sław Wójcikowski, Rafał Nowacki i Anna Żbikowska.
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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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fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Daniel Dalecki

Daniel Dalecki

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

 Pierwsze miesiące 2019 roku 
okazały się łaskawe dla Muzeum 
Miasta Piastowa, komórki orga-
nizacyjnej Piastowskiego Archi-
wum Miejskiego. Zaowocował 
on nowymi nabytkami dla na-
szej jednostki, poszerzającymi 
naszą wiedzę o  mieście i jego 
dziejach. 
 Przy okazji wystawy Miś Pa-
triota nawiązaliśmy owocną 
współpracę z Panem Rafałem 
Pławiakiem, rekonstruktorem, 
hobbystą i członkiem grupy 
Towarzystwo Historyczne, Rok 
1920. W wyniku porozumienia 
w depozyt do naszej kolekcji tra-
fiły mundury oraz kolekcja mili-
tarna dotycząca polskiego żoł-
nierza walczącego na różnych 
frontach w latach 1914 – 1945. 
Uzupełnieniem kolekcji militar-
nej są także mundury jednostki 
specjalnej GROM. Dzięki współ-
pracy z Panami Grzegorzem 
Wydrowskim oraz Konradem 
Wojtczakiem z Fundacji Sprzy-
mierzeni z GROM możemy do 
końca trwania wystawy prezen-
tować tą kolekcję ukazując losy 
począwszy od działań oddziałów 
Cichociemnych, którzy byli pre-
kursorami tejże formacji militar-
nej. 
 W omawianym okresie Pia-
stowskie Archiwum Miejskie 
wzbogaciło się dla Muzeum 
Miasta Piastowa w szereg ar-
tefaktów muzealnych oraz 

archiwalnych. Rok ten rozpo-
częliśmy od darowizny Pana 
Marka Grzybowskiego po śp. 
Ireneuszu Wierzbowiczu, za-
służonym mieszkańcu naszego 
miasta. Tym razem trafiły do 
nas w głównej mierze dokumen-
ty życia osobistego takie jak le-
gitymacje, czy zaświadczenia. 
Dzięki uprzejmości Pani Bar-
bary Tymińskiej nasza jednost-
ka wzbogaciła się o kilka zdjęć 
z okresu PRL, ukazujących nasze 
miasto podczas uroczystości 
okolicznościowych. Zdjęcia oraz 
dokumenty ukazujące częścio-
we życie klubu sportowego Piast 
przekazał nam Robert Kurach. 
Dzięki Panu Janowi Romanow-
skiemu dostaliśmy między inny-
mi dokumenty potwierdzające 
związek gen. Franciszka Dindorf 

– Ankowicz z Piastowem. W na-
szym mieście mieszkała siostra 
żony generała, do której słał listy 
z Oflagu II B.
 W ramach współpracy z Pia-
stowskim Archiwum Miejskim 
władze Piastowskich Zakładów 
Przemysłu Gumowego „Stomil” 
w osobach Pani Prezes Kry-
styny Golik oraz Dyrektora ds. 
Produkcji Marii Kiełbus prze-
kazały nam sztandar Polskiego 
Związku Zawodowego Robot-
ników Przemysłu Chemicznego 
i Pokrewnych oddziału „Tudor 
i Piastów” w Piastowie. Sztan-
dar na dzień dzisiejszy wymaga 
konserwacji, ale jego wartość 
dla historii Piastowa jest ogrom-
na. Możemy go datować na lata 
1928 – 1937. Dokumentuje dzie-
je dwóch najstarszych zakładów 
przemysłowych działających na 
terenie miasta. 

 Rozpoczęliśmy żmudne pra-
ce związane ze zmianą wystro-
ju, oraz usystematyzowania 
zbiorów zgromadzonych w Pia-
stowskim Archiwum Miejskim 
i eksponowanymi w Muzeum 
Miasta Piastowa. Zmianie uległ 
kącik harcerski, który został 
przeniesiony i wyeksponowa-
ny w rejonie ukazywania obozu 
harcerskiego. W obecnej sce-
nerii w  pierwszym pomieszcze-
niu chcemy przedstawić widok 

naszego miasta na przestrzeni 
dziejów, ukazując jego losy na 
starych fotografiach oraz ry-

cinach wykonanych przez śp. 
Ireneusza Wierzbowicza. Mamy 
nadzieję, że już w trakcie Nocy 
Muzeów (czyli 18 maja) będzie-
my mogli zaprezentować aran-
żację w nowej odsłonie.   
 Szczegółów, drodzy miesz-
kańcy, szukajcie na plakatach 
oraz na naszych stronach inter-
netowych i profilu Facebook.

Co nowego w zbiorach?

Nowa wystawa 
w Piastowskim Archiwum 
Miejskim

zAChęCAMy
DO AkTYWNEGO WSPIERANIA 

DziAłALnoŚCi PiASToWSkieGo 
ARChIWUM MIEJSkIEGO. 

Podzielcie się z nami archiwaliami, które pomogą 
stworzyć pełniejszy obraz naszej lokalnej, 

miejskiej historii. Liczymy na wszelkie pamiątki, 
fotografie, dokumenty, zapisy dźwiękowe, 

filmowe, etc.

www.pam.piastow.pl
/muzeummiastapiastowaf

Cenne nabytki Muzeum Miasta Piastowa

Zmiana ekspozycji w naszym archiwum

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? historia

7www.czaspiastowa.pl
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Cukrzyca jest chorobą meta-
boliczną związaną z zaburzeniem 
przemiany węglowodanów w or-
ganizmie. Węglowodany to po 
prostu cukry, nieodzowny skład-
nik każdej diety. Najważniejszym 
z nich, z punktu widzenia fizjolo-
gii naszego ciała, jest glukoza. U 
zdrowego człowieka za prawidło-
wą gospodarkę cukrami odpo-
wiada przede wszystkim insulina. 
Jest to hormon wydzielany przez 
tzw. komórki ß wysp trzustki. 
Insulina, działając na receptory 
znajdujące się w tkankach obwo-
dowych naszego ciała, powoduje 
zwiększenie wychwytu glukozy z 
krwi przez komórki organizmu. 
Skutkiem jest spadek stężenia 
glukozy w krwiobiegu i nasilenie 
zużywania tego węglowodanu 
w procesach wewnątrzkomór-
kowych. Jednocześnie insulina 
hamuje transformację tłuszczów 
i białek do glukozy. Gdy nastąpi 
defekt wydzielania lub działania 
insuliny prowadzący do hiper-
glikemii (nadmiernego stężenia 
glukozy we krwi), rozwija się cu-
krzyca.

Przyczyny cukrzycy związane 
są ze sposobem, w jaki nasz or-
ganizm gospodaruje węglowoda-
nami, czyli cukrami. Rozróżniamy 
dwa typy cukrzycy: insulinoza-
leżny i insulinoniezależny. Oba 
rodzaje cukrzycy mają związek z 
insuliną - hormonem, który bez-
pośrednio wpływa na poziom 
cukru we krwi. Objawy typowe 
dla cukrzycy pojawiają się wtedy, 
gdy poziom stężenia glukozy we 
krwi gwałtownie spada. Leczenie 
cukrzycy polega na ustabilizowa-

niu poziomu cukru we krwi. W 
tym celu wprowadza się do orga-
nizmu insulinę, a terapię wspiera 
specjalnie dobraną dietą cukrzy-
cową.

Ważny typ 

Prawie 90% wszystkich cho-
rych na cukrzycę cierpi na tę 
typu 2, czyli będącą skutkiem 
niezdrowego trybu życia (chociaż 
zarazem uwarunkowaną gene-
tycznie). W przeciwieństwie do 
cukrzycy typu pierwszego, pra-
widłowo leczona i kontrolowana, 
nie wymusza ona na chorym zbyt 
drastycznych ograniczeń. 

Zacznijmy zatem od ustale-
nia, jak świętować może chory 
na cukrzycę tego łagodniejszego 
typu. Ponieważ święta to trady-
cyjnie czas podejmowania zo-
bowiązań, warto choćby w tym 
momencie (każdy jest przecież 
dobry) zacząć stosować zalece-
nia lekarza. Tylko ze specjalistą 
diabetologiem można ustalić 
zasady żywienia właściwe dla 
konkretnego chorego. Ilość spo-
żywanych produktów i proporcje 
między nimi zależą bowiem od 
wielu czynników, w tym wagi, 
wieku i ogólnego stanu zdrowia. 
Mając precyzyjne wytyczne, ła-
twiej przygotować menu nie tyl-
ko w święta. Wiadomo, że wszy-
scy powinniśmy jeść częściej, 
ale mniej. Chorym na cukrzycę 
najczęściej zaleca się spożywanie 
5-7 posiłków dziennie, zawsze 
o tej samej porze. Tę zasadę naj-
trudniej przestrzegać nie w świę-
ta, ale na co dzień, bo przecież 

niemal wszyscy żyjemy i jemy za 
szybko, w biegu, często w ogóle 
nie zastanawiając się nad menu. 
Tymczasem w wolne dni jest 
dość czasu, by jeść powoli. Mię-
dzy posiłkami jak najbardziej 
wskazane są przerwy: na wspól-
ne malowanie jaj, pasjonujące 
pogaduszki z kimś tak długo nie-
widzianym, wreszcie na ożywczy 
spacer. W święta mamy czas, by 
się upewnić, że menu jest zróżni-
cowane i bogate w błonnik, czyli 
zgodne z zaleceniami diabetolo-
gów. W błonnik obfitują choćby 
płatki owsiane, owoce i warzywa. 
Tylko kto by chciał jeść w święta 
płatki? Wcale nie trzeba. Cuda 
można wyczarować z jarzyn. 
Wśród owoców wprawdzie pew-
ne ograniczenia dotyczą tych 
najsłodszych (np. winogron, ba-
nanów), ale nie zaszkodzi wcze-
śniej zapytać lekarza, jak duże 
odstępstwo można zrobić w te 
szczególne dni. Dotyczy to rów-
nież warzyw strączkowych (na co 
dzień zalecana jest spośród nich 
niemal wyłącznie fasolka szpara-
gowa) czy kukurydzy. Chory na 
cukrzycę najczęściej musi wal-
czyć z nadwagą. To podstawowy 
warunek opanowania choroby. 
Jak to robić przy uginającym się 
od wspaniałości stole? Skutecz-
ność pozbywania się kilogramów 
nie zależy jedynie od wielkości 
porcji. Wiele osób odkrywa dość 
szybko, że częste, urozmaicone i 
spożywane regularnie posiłki, to 
już krok w dobrą stronę. Rezy-
gnacja z masła, smalcu, słoniny, 
tłustych mięs, wędlin i serów po-
maga jeszcze bardziej.

Chudo, czyli bogato? 

Kiedy myślimy o bogato za-
stawionym stole, przed oczami 
stają nam dania tłuste, ciasta 
wyjątkowo słodkie, z kremami, 
polewami... Tylko czy na pewno? 
Wystarczy wybrać się do skle-
pu, by szybko przekonać się, że 
chude mięsa, ryby, dobre wę-
dliny czy sery o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, wcale nie są tanie. 
Wręcz przeciwnie: prawdziwie 
wykwintna uczta nie ocieka tłusz-
czem. I na taką powinni sobie 
pozwolić w święta chorzy na cu-
krzycę, ale i cierpiący na miażdży-

cę, nadciśnienie, choroby serca... 
Czyli: tak powinno być właściwie 
w każdym polskim domu. Nie bę-
dzie tanio, ale kto by oszczędzał 
w święta, w dodatku na własnym 
zdrowiu? 

Całodzienne menu, ale i każ-
da jednorazowa racja żywienio-
wa, ma być urozmaicone, do-
starczać wszelkich potrzebnych 
organizmowi składników, w pro-
porcjach ustalonych z lekarzem. 
Trzeba jeszcze zapamiętać, że i 
sposób ich przyrządzania nie jest 
dowolny. Warzywa są najzdrow-
sze na surowo. Rozgotowane 
bywają nawet szkodliwe. Jeśli wy-
magają gotowania, trzeba robić 
to krótko, w małej ilości wody, 
bez dodatku masła czy margary-
ny, ewentualnie na parze. Do ich 
przyprawiania najlepszy jest jo-
gurt lub sok z cytryny. Unikajmy 
smażenia warzyw. 

W wyjątkowych sytuacjach 
można, ale w niewielkiej ilości 
prawdziwej oliwy. Także owoce 
najlepiej jeść na surowo, wybie-
rając te o tzw. niższym indeksie 
glikemicznym Zdecydowanie le-
piej postawić na naturę, niż na 
soki owocowe, owoce z puszki, 
konserwowane, suszone. Cho-
rzy, w dodatku odchudzający się, 
powinni postawić na przetwo-
ry mleczne o niskiej zawartości 
tłuszczu. Do picia mleka i jogur-
tów o zawartości 0,5% tłuszczu, 
a nawet zupełnie go pozbawio-
nych, można się przyzwyczaić. Są 
chociażby wyśmienitym zastęp-
stwem dla śmietany, dodawanej 
do zupy. Podstawa to przełama-
nie negatywnego nastawienia.

Mięsa i ryby powinny być 
gotowane w wodzie lub na pa-
rze, ale nie wszyscy to lubią. Na 
szczęście nie muszą. Równie 
zdrowe, a zarazem pyszne, są da-
nia z rusztu czy pieczone w per-
gaminie. O tłustym drobiu (kacz-
ki, gęsi) lepiej zapomnieć, ale na 
kurczaka można sobie pozwolić, 
chociaż należy pozbawić go skó-
ry. Mielone wędliny, parówki, 
podroby i pasztety też są na czar-
nej liście, czyli ewentualnie jemy 
dosłownie dla smaku. jedynie za 
zgodą lekarza. Można zapewne 
liczyć na jego większą elastycz-
ność, gdy planujemy grzeszyć 
tylko w święta. Tłuszcze roślinne 
są zalecane, gdyż nie wpływają 
negatywnie na krzepliwość krwi, 
czy poziom cholesterolu. Zioła 
i przyprawy korzenne świetnie 
zastąpią niezalecaną sól i pozwo-
lą odkryć nowe, wyrafinowane 
smaki.

Alkohol i coś słodkiego 

Wiadomo: jest cukrzyca, trze-
ba ograniczyć spożycie cukru. 
Pomocne na pewno będą słodzi-
ki. Chociaż co jakiś czas pojawia-

ją się doniesienia o tym, że i one 
są szkodliwe, z pewnością nie aż 
tak, jak czysty cukier. Jeżeli na co 
dzień odżywiasz się racjonalnie, 
to spożycie słodkiej potrawy przy 
szczególnych okazjach, nie jest 
zaraz grubym błędem. Pamiętaj 
jednak, że porcja deseru musi 
być znikoma i spożyta łącznie z 
dużym posiłkiem, złożonym już z 
dozwolonych produktów. Syste-
matyczne spożywanie alkoholu, 
nawet w niewielkich ilościach, 
przez chorego na cukrzycę jest 
niezalecane. Także okazjonalne, 
ale bez umiaru. Napój wysko-
kowy może bowiem spowodo-
wać spadek stężenia glukozy we 
krwi poniżej bezpiecznych granic 
(hipoglikemia) u pacjenta przyj-
mującego leki hipolipemiczne 
(zmniejszające stężenie lipidów 
we krwi). Może także być przy-
czyną wzrostu stężenia triglicery-
dów i cholesterolu, co w cukrzycy 
zdarza się często i sprzyja wów-
czas rozwojowi miażdżycy. Oka-
zjonalne spożycie małej dawki al-
koholu jest dopuszczalne. Ważna 
jest nie tylko ilość, nie należy  wy-
pijać alkoholu na pusty żołądek. 
Podany do posiłku w znacznie 
mniejszym stopniu grozi hipogli-
kemią. 

Zazwyczaj osoba z cukrzycą 
insulinozależną bez trudu znaj-
dzie coś pysznego na świątecz-
nym stole. Chudy nabiał (także 
sery), gotowane jaja, niskotłusz-
czowe wędliny (szynka, kiełbasa 
szynkowa wołowa) barszcz, zupy 
warzywne, kasze, makarony, 
warzywa faszerowane mięsem 
(cielęciną, chudą wołowiną), pie-
rogi z serem, pulpety, omlety na 
parze z warzywami, czy delikatne 
sosy na jogurcie, nie powinny 
zaszkodzić. Wręcz przeciwnie: 
najczęściej są doskonałym źró-
dłem energii, stanowiącym uzu-
pełnienie koniecznego leczenia 
farmakologicznego. Wskazane 
warzywa i owoce to chociażby: 
pomidory, kapusta, kalafior, 
marchewka, sałata zielona, szpi-
nak, seler, pietruszka, buraki, 
ogórki, rzodkiewka, rzepak, ce-
bula, szczypiorek, truskawki, 
maliny, poziomki, czarne jagody, 
porzeczki, cytrusy, jabłka, grusz-
ki, śliwki. Trzeba przede wszyst-
kim pamiętać, że diabetyk to nie 
odmieniec na dziwacznej diecie. 
Wbrew powszechnym wyobra-
żeniom specjalna żywność dla 
chorych na cukrzycę (jak np. dla 
chorych na celiakię, czy fenyloke-
tonurię) nie jest potrzebna. Za-
sady dietetyczne obowiązujące 
chorych na cukrzycę tak napraw-
dę dotyczą wszystkich, którzy 
chcą żyć długo i cieszyć się dobrą 
jakością życia.

Czterdziestodniowy post przed Wielkanocą, nawet jeśli nie zachowywany ściśle, 
zaostrza i pobudza nasze zmysły, a kulinarne wspaniałości, które wkrótce pojawią się na 
świątecznym stole, stanowią nieodpartą pokusę. Jak przetrwać ten czas, gdy chorujesz 
na cukrzycę, jesteś nią zagrożony, lub dotknęła ona bliską ci osobę? Jak nie sprawić jej 
przykrości, rzucając się bez opamiętania na mazurki, wędliny, czy domowe kluski? 

Cukrzyca a święta

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

SM w Piastowie wynajmie lokal użytkowy 22 m2

TEL. 22 723 61 62

Studnie, tel. 601 231 836

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

USłUGi

ogłoszenia drobne

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

PRACA

nieRUChoMoŚCi

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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Jak wytresować smoka 3
USA / b/o. dubbing 

26-28.04.2019 r. 17:00 104 min.

Córka trenera
Polska / l. 15 

26-28.04.2019 r. 19:00 93 min.

Praziomek
USA / b/o dubbing

10-12.05.2019 r. 17:00 95 min.

Kurier
Polska / l. 15

10-12.05.2019 r. 19:00 114 min.

Manu. Bądź sobą
Niemcy / b/o. dubbing 

17-19.05.2019 r. 17:00 88 min.

Szukasz Sali do wynajęcia na imprezę okolicznościową lub 
szkolenie? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję!
Sala mieści się w Klubie Novus w budynku Spółdzielni Mieszka-
niowej przy ul. Skorupki 2 w Piastowie. 
Oprócz Sali głównej do dyspozycji wynajmującego oferujemy:
wyposażone pomieszczenie kuchenne, łazienki
Istnieje również możliwość wynajęcia Sali na godziny. 
Informacje o wolnych terminach i kosztach wynajmu można 
uzyskać u w Klubie Novus pod nr 22 723 61 62.
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Barbara LipietaBarbara Lipieta

W tym okresie ochoczo od-
wiedzamy parki i  lasy. Space-
rujemy, biegamy, jeździmy na 
rowerach. Z radością szlifujemy 
formę i wygląd z myślą o zbliża-
jących się wakacjach. Jednak jest 
coś, co zabiera nam przyjem-
ność podczas obcowania z przy-
rodą. Śmieci! Wszechobecne 
torby foliowe, kartoniki po fast 
foodach, butelki po napojach 
izotonicznych, wodzie i alkoholu 
- to najczęstsze przypadki. Zda-
rzają się również stosy domo-
wych śmieci, które ktoś zamiast 
do swojego kosza postanawia 
wysypać do lasu. Wszyscy wie-
my, że takie praktyki są zabro-
nione i karalne. Jednak zdarzają 
się niechlubne wyjątki, których 
ta zasada nie dotyczy. Lekcewa-
żą i niszczą nasze wspólne śro-
dowisko w którym żyjemy, nie 
bacząc na to, że szkodzą rośli-
nom, zwierzętom i nam wszyst-
kim. Coroczne akcje,, Sprzątanie 
Świata” czy ,,Czysty las” mają 
za zadanie edukować najmłod-
szych i to jest wspaniałe. Smut-
ny dla mnie jest fakt, że ci młodzi 
wolontariusze muszą sprzątać 

po swoich starszych przyjacio-
łach a czasem rodzicach...
 W 2017 roku służby leśne 
wywiozły z naszych lasów około 
114 tys m3 śmieci . Aby lepiej zo-
brazować ogrom śmieciowego 
problemu, wyobraźmy sobie po-
nad 1000 wagonów kolejowych 
wypełnionych po brzegi. Wyso-
kość kwoty, jaka była wydana  
na sprzątanie, też robi wraże-
nie. Jest to 18 milionów złotych. 
Kwota jest ogromna i można 
by ją spożytkować na inne cele, 
choćby ścieżki edukacyjne, wiaty 
czy ławeczki, na których można 
na chwile przycupnąć i posłu-
chać szumu drzew. Las nie za-
śmieca się sam. Robimy to my, 
ludzie, ci sami, którzy o swoją 
własność zabiegamy z wielkim 
pietyzmem. Nie doceniamy i nie 
szanujemy rzeczy, o których 
myślimy, że nie należą do nas. 
A przecież parki, lasy, rzeki, je-
ziora są naszym wspólnym do-
brem. Wszystkim nam powinno 
zależeć, aby pozostawić je w jak 
najlepszej kondycji następnym 
pokoleniom.
 Zanim na dobre rozkręci się 

sezon rowerowo-spacerowy, 
niech każdy z nas zrobi coś po-
żytecznego dla lasu. Wybierając 
się na spacer, weźmy ze sobą 
torbę i zbierzmy do niej wszyst-
kie napotkane na naszej ścież-
ce śmieci. Przyjmijmy zasadę: 
co wnosimy ze sobą do lasu 
powinnismy z niego wynieść. 
Papierowa torebka po kanapce 
czy butelka po napoju niech tra-
fi do kosza, bo tam jest miejsce 
na odpady. Ktoś zaraz powie, że 
koszy nie ma w lesie. Jest to ce-
lowe, gdyż zwierzęta wyjadałyby 
z nich, a to nie rzadko prowadzi-
łoby do zatruć pokarmowych. 
Nie wstydźmy się i zwróćmy 
uwagę osobie, która lekceważy 
podstawowe zasady dobrego 
wychowania i zaśmieca nasze 
środowisko. 
 Może czas sięgnąć pamięcią 
do lat szkolnych i przypomnieć 
sobie, że las to zielone płuca. 
Dostarcza nam potrzebnego 
do życia tlenu, a jednocześnie 
pochłania z atmosfery szkodli-
we zanieczyszczenia. Jest rów-
nież domem dla wielu zwierząt. 
Wchodząc do lasu jesteśmy 

gośćmi, to zwierzęta są u sie-
bie, wiec ich nie straszmy i  nie 
niszczmy ich domu. Bardzo 
rzadko mówi się o tym, jak wiel-
kie znaczenie ma las dla równo-
wagi hydrologicznej. Nie mowię 
tylko o obiegu wody w przyro-
dzie, ale rownież o ochronie 
przeciwpowodziowej. Ściółka 
leśna zatrzymuje wody rozto-
powe czy opadowe, chłonąc je 
jak gąbka. Lasy przeciwdziałają 
erozji gleby. Chronią brzegi rzek 
i jezior przed osypywaniem się. 
Są doskonałe w tłumieniu ha-
łasu. Wszyscy znamy jego dary 
w postaci ziół, grzybów, owo-
ców jak i olejków eterycznych 
z drzew iglastych, wykorzysty-
wanych w celach leczniczych. 
Las jest cudownym miejscem 
relaksu, wspaniałych wycieczek 
i biwaków. Dbajmy o niego jak 
o największy skarb. Odwiedzaj-

my najczęściej jak możemy, bo 
przyroda koi zmysły. Rozkoszuj-
my się zapachem czystego po-
wietrza. Wsłuchujmy się w ciszę, 
zapominając o codziennych tro-
skach. Ale nigdy nie zapominaj-
my o zachowaniu spokoju i czy-
stości na leśnych ostępach!

Wszystkie znaki na ziemi i  niebie mówią nam, że wiosna już jest.  
Dni są dłuższe, słońce mocniej przygrzewa a pierwsze rośliny obsypały 
się kwiatami. 

Leśny savoir vivre

Piastów,  Słońskiego 1a
790 594 762

marcinchabros@wp.pl
pon. - pt. 17-20

Marcin Chabros
GABINET WETERYNARYJNY
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W 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej Muzeum Dulag 121 zaprasza na 
spotkanie z Panem Henrykiem Troszczyńskim

 Henryk Troszczyński to jeden 
z ostatnich żyjących świadków 
odkrycia zbiorowych mogił w ka-
tyńskich lasach. Podczas spotka-
nia odbędzie się projekcja filmu 
„Czaszka z Katynia” oraz prelek-
cja dr. Dariusza Gałaszewskie-
go. Spotkanie odbędzie się 27 
kwietnia o godz. 15. w Muzeum 
Dulag 121. 
 Wiosną 1940 roku sowiecka 
policja polityczna - NKWD ZSRR 
- wymordowała blisko 22 tys. 
osób: polskich jeńców wojen-
nych w Katyniu, Charkowie i Ka-
lininie (Twerze) oraz więźniów 
(wojskowych i cywilów) w róż-
nych miejscach sowieckich re-
publik ukraińskiej i białoruskiej. 
Masowe groby zostały odkryte 
w 1941 roku. 

„Chłopak z katynia”

 Wśród osób, którym miejsco-
wa ludność przekazała informa-
cję o grobach polskich oficerów 

nej z szaf Instytutu Medycyny 
Sądowej w Kopenhadze. Z nota-
tek profesora Tramsena wynika-
ło, że czaszka należy do Ludwika 
Szymańskiego - kapitana rezer-
wy. Niestety, nie było co do tego 
faktu całkowitej pewności. Film 
„Czaszka z Katynia” ukazuje za-
skakującą historię tego mrocz-
nego eksponatu, a  także losy 
lekarzy pracujących na miejscu 
ekshumacji grobów w 1943 
roku.
 Podczas spotkania dr Dariusz 
Gałaszewski przedstawi historię 
Zbrodni Katyńskiej, a także pró-
by jej zatuszowania.

w katyńskich lasach był Henryk 
Troszczyński– świadek historii 
i bohater książki „Chłopak z Ka-
tynia”. Pan Troszczyński pod-
czas okupacji został wysłany na 
przymusowe roboty w okolice 
Smoleńska. Był jedną z osób, 
którym miejscowa ludność prze-
kazała informację o masowych 
grobach polskich oficerów znaj-
dujących się w pobliskich lasach. 
Dziś jest jednym z ostatnich żyją-
cych świadków odkrycia Zbrodni 
Katyńskiej.

Film „Czaszka z katynia”

 Po odkryciu Zbrodni rozpo-
częły się ekshumacje. W grupie 
powołanej przez Niemców do 
zbadania masowych grobów 
znalazł się duński profesor Hel-
ge Tramsen, który w 1943 roku 
przemycił do Kopenhagi czaszkę 
polskiego oficera zamordowa-
nego w Katyniu. Czaszka została 
odnaleziona w 2005 roku w jed-

katyń oczyma świadków

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

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? kultura
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Radosnych Świąt oraz Błogosławieństwa Bożego
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Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół

Jerzy Derlatka oraz pracownicy 
miejskiego ośrodka sportu i rekreacji

ŻYCZY


