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J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c z a s

remoncie starego budynku li-
ceum o powierzchni 2 tys. m². 
Nowa część gmachu połączona 
została ze starą łącznikiem oraz 
dziedzińcem, który niebawem 
stanie się miejscem odpoczyn-
ku dla uczniów. Zakończenie 
drugiego etapu inwestycji za-
planowane jest na kwiecień 
2021 roku.
 Nowy budynek szkoły, ob-
chodzącej w tym roku 75-lecie 
swojej działalności, już dziś sta-
je się wizytówką naszego mia-
sta. Jak podsumowuje Grzegorz 
Szuplewski, Burmistrz Miasta 
Piastowa: 
- Liceum w roku swojego jubi-
leuszu staje się wreszcie szkołą 
w pełnym tego słowa znaczeniu 
– oprócz wysokiego poziomu 
nauczania, z którego przez lata 
słynęła i do którego w ostatnim 
czasie skutecznie nawiązuje, 
otrzymuje dziś także dosko-
nałe warunki lokalowe: nowo-
czesne obiekty dydaktyczne 
i  halę sportową, której nigdy 
nie miała. To powód do radości 
i podziękowania dla wszystkich, 
dzięki którym ta inwestycja jest 
realizowana w nowatorskiej dla 
nas formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego.
 W piątek, 4 września odbę-
dzie się oficjalne otwarcie no-
wych obiektów Liceum. W uro-
czystości weźmie udział m.in. 
dyrekcja szkoły, władze miasta 
Piastowa oraz przedstawiciele 
generalnego wykonawcy.

dowę liceum. Pierwszy etap 
inwestycji, realizowany od 30 
kwietnia 2019 roku, obejmował 
budowę trzykondygnacyjne-
go gmachu dydaktycznego o 
łącznej powierzchni 4,5 tys. m² 

 Inwestycja przy ul. 11 Listo-
pada 2A zrealizowana została 
w ramach partnerstwa prywat-
no-publicznego Miasta Piasto-
wa ze spółką Warbud. Projekt 
zakładał przebudowę i rozbu-

wraz z biblioteką miejską, halą 
sportową, boiskiem oraz ze-
społem gastronomicznym. Jed-
nocześnie, od lipca br. prowa-
dzone są prace drugiego etapu, 
polegające na gruntownym 

Nowa wizytówka miasta
Już 1 września uczniowie LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie rozpoczną 
nowy rok szkolny w całkiem nowym obiekcie. Po szesnastu miesiącach 
intensywnych prac, w  centrum naszego miasta stanął nowoczesny 
i funkcjonalny kompleks, który będzie służył zarówno uczniom, jak i wszystkim 
mieszkańcom Piastowa.
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Mimo, że tegoroczny wypoczy-
nek przebiegał niepokojąco 
z  powodu pandemii, wiele osób 
korzystało z pięknej pogody opa-
lając się i relaksując. Wracają 
z urlopu wyluzowani, a myślami 
jeszcze wypoczywają podczas 
gdy już pierwszego dnia pojawia-
ją się dziesiątki spraw i proble-
mów. 

TBC to skrót oznaczający ,,total 
body conditioning”, czyli modelo-
wanie całego ciała. Jest to bardzo 
popularna i lubiana forma zajęć 
grupowych fitness. 

Floksy to kwiaty, które kojarzą 
nam się z cudownym wakacyj-
nym relaksem. Jeśli nie pamię-
tamy ich nazwy, to na pewno 
zapamiętaliśmy ich cudowny 
i niepowtarzalny zapach. Poznaj-
my je bliżej.

Ciężkie mecze PKS Piastovii-ZAP 
Piastów na inaugurację nowej, 
zreformowanej I ligi piłki nożnej 
kobiet.

Regeneracja po wakacjach

Ładna sylwetka z TBC

Pachnące płomyki

Trudny początek sezonu

w numerze

reklama

mat. Urząd Miejski w Piastowie
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 14 sierpnia w przejściu pod 
wiaduktem w Piastowie odsło-
nięto mural związany z Bitwą 
Warszawską 1920 roku. Wyda-
rzenie to, z udziałem Burmistrza 
Miasta Piastowa, Grzegorza 
Szuplewskiego, stanowiło część 
oficjalnych obchodów 100. rocz-
nicy wielkiej Bitwy. W ramach 
uroczystości posadzono rów-
nież Dąb Generała Józefa Halle-
ra. Zapraszamy na małą fotore-
lację z tego wydarzenia. 

 W latach ubiegłych gości-
liśmy w Piastowie delegację 
przedstawicieli władz kilku chiń-
skich miast, jak również przed-
stawicieli różnych wyznań rezy-
dujących w Szanghaju. Warto 
dodać, że czynimy starania aby 
pozyskać miasto partnerskie dla 
Piastowa. Dobrze by było zin-
tensyfikować wymianę kultural-
ną, a w niedalekiej przyszłości, 
wymieniać grupy młodzieży po-
między Piastowem, a chińskimi 
miastami. Jestem przekonany, 
że tak się stanie, ale potrzeba 
trochę czasu i dobrego klimatu.
 Wracając do moich rozmów 
z przedstawicielami chińskiej dy-

plomacji w Warszawie, obiecano 
mi wówczas, że Piastów może 
liczyć na pomoc w walce z CO-
VID-19. W połowie marca, tuż po 
ogłoszeniu pandemii, Burmistrz 
Grzegorz Szuplewski wydał Za-
rządzenie powołujące Miejski 
Zespół Zarządzenia Kryzysowe-
go, który na bieżąco do dzisiaj 
monitoruje sytuację w gminie. 
Tutaj olbrzymie podziękowania 
należą się wszystkim, którzy 
weszli w skład Zespołu a są to 
m.in. Naczelnicy Wydziałów oraz 
pracownicy UM w Piastowie, Ko-
mendant Policji, Prezes OSP, 
Kierownik MOPS, Dyrektor „Pia-
stuna” oraz Hufca ZHP. To był 

bardzo trudny okres. Niemniej 
jednak udało nam się, dzięki 
zaangażowaniu naszych straża-
ków i harcerzy, rozdysponować 
zakupione wcześniej na Polskim 
rynku maseczki. Najpierw dla 
seniorów, później dla każdego 
mieszkańca Piastowa.
 Dzisiaj trochę przyzwyczaili-
śmy się już do życia w pandemii, 
a część mieszkańców ma wła-
sne, często skrajnie odmienne 
zdanie na jej temat. Niezależnie 
od tego pamiętajmy, że tutaj 
chodzi o coś, co jest najcenniej-
sze, o nasze zdrowie. Nie bądź-
my obojętni, szczególnie wobec 
seniorów oraz osób z tzw. grupy 

ryzyka.
 Tak więc, końcem lipca otrzy-
małem telefon od przedstawi-
ciela Ambasady Chin w War-
szawie z informacją, że strona 
chińska pragnie podarować 
dla naszej gminy maseczki do 

codziennej ochrony przed CO-
VID-19. Z radością przyjąłem 
tę informację oraz poinformo-
wałem, że przyjmiemy darowi-
znę. Wkrótce kurier dostarczył 
do Urzędu paczki z 5 000 sztuk 
maseczek ochronnych, które są 
na stanie miasta. W załączonym 
liście, Ambasador ChRL w  Pol-
sce, Pan Liu Guangyuan prze-
kazał serdeczne pozdrowienia, 
wspomniał o przyjaźni, jaka łą-
czy Chiny i Polskę oraz zapewnił 
o gotowości współpracy w walce 
z epidemią COVID-19 na przy-
szłość. Niezwykle cieszy fakt, że 
mamy przyjaciół którzy o nas nie 
zapominają. Jestem przekonany, 
że tę przyjaźń należy pielęgno-
wać nie tylko dlatego, że taka 
jest nasza natura, ale przede 
wszystkim dlatego, że Piastów 
jest wspaniałym i  otwartym na 
różnorodność miastem.

Odsłonięcie historycznego muralu - fotorelacja

Zdjęcia: Anna Bartnicka - Ositek
(Grupa Creative)
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Przemysław Worek

Zastępca Burmistrza Piastowa

Po ogłoszeniu pandemii w Polsce miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami Ambasady 
Chin w Warszawie m.in. na temat środków ochrony przed koronawirusem, w tym 
szczególnie maseczek ochronnych. Nasze miasto od dłuższego czasu utrzymuje kontakty 
ze stroną chińską. 

Wielka przyjaźń w małej gminie

ogłoszenie zamówione
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Ja, Marek Pilaszek, niniej-
szym przepraszam Panią 
Małgorzatę Zawodnik Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Piastowie za to, że fałszywie 
pomówiłem ją, zamieszczając 
nieprawdziwe i  mogące po-
niżyć Małgorzatę Zawodnik 
w  opinii publicznej i  narazić 
na utratę zaufania niezbęd-
nego z  uwagi na pełnioną 
funkcję informacji, że „człon-
kowie spółdzielni płacą coraz 
większe czynsze, widząc, że 

są one źle zagospodarowy-
wane”, o „wielu nieprawi-
dłowościach jakie dzieją się 
w  Spółdzielni”, o  rzekomo 
dziwnej sytuacji w  spółdziel-
ni, za co winić należy nie tyl-
ko Zarząd, ale i Radę Nadzor-
czą, oraz o udział w prywacie 
i kumoterstwie wąskiego gro-
na, dbającego tylko o własne 
interesy.

Marek Paweł Pilaszek

Przeprosiny dotyczące zamówionego ogłoszenia, pt. „Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w  Piastowie prywatną firmą?”, opublikowanego 
w Czasie Piastowa (nr. 33, Listopad 2019 r.)

PRZEPROSINY

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

reklama

„Twój parasol” – dla osób poszkodowanych przemocą w rodzinie.
 Aplikacja mobilna „Twój parasol” przeznaczona jest dla osób do-
znających przemocy. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez 
Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie inter-
netowej www.twojparasol.com. Aplikacja oferuje dostęp do materiałów 
edukacyjnych oraz do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom do-
tkniętym przemocą. Ponadto, umożliwia  przesyłanie informacji o zda-
rzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz 
możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub 

możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

„Avon Alert” – dla kobiet doświadczających przemocy.
 Aplikacja mobilna „Avon Alert” przeznaczona jest dla kobiet doświadczających przemocy. Dostępna jest 
pod adresem https://avonalert.pl/.  Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play.
 Umożliwia ona:
- szybki kontakt z telefonem wsparcia, który zapewnia bezpłatną i profesjonalną pomoc (tel. 888-88-33-88, 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00),
- skorzystanie z chatu 24 h przez 7 dni w tygodniu,
- uzyskanie informacji na temat przemocy, jej rodzajów, skutków i przykłady oraz instrukcje krok po kroku, 
jak powinniśmy postępować w konkretnych sytuacjach.

Uzyskaj pomoc poprzez aplikację



Paweł Domański

Urszula Nelken

Trener UKS HYOSAI

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych 
w Piastowie
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We wrześniu do piastowskich szkół wróci ponad 2,5 tysiąca uczniów, a do przedszkoli 650 
maluchów. By ten wyjątkowo długo wyczekiwany powrót był radosny, a przede wszystkim 
bezpieczny, dyrektorzy placówek przygotowali rekomendacje funkcjonowania szkół 
i przedszkoli w sytuacji epidemicznej.

W dniach 15-24 lipca wychowankowie piastowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
HYOSAI mieli okazję uczestniczyć w obozie treningowym jujitsu w Jakubowie. Poniżej 
zamieszczamy relację z tego wydarzenia autorstwa trenera obozu, Pawła Domańskiego.

Powrót do szkoły

HYOSAI na wakacjach

Od września podstawowym 
modelem pracy szkół ma być 
nauka stacjonarna. Będzie też 
możliwy model mieszany. Zgod-
nie z przepisami dyrektor będzie 
mógł ograniczyć funkcjonowanie 
placówki, jeśli otrzyma zgodę 
organu prowadzącego i powia-
towego inspektora sanitarnego. 
Stanie się tak jednak tylko w uza-
sadnionych wypadkach, w opar-
ciu o realne, a nie potencjalne 
ryzyko wystąpienia zakażenia wi-
rusem covid-19. Część dzieci lub 
klas może wówczas uczęszczać 
do szkoły w tradycyjnej formie, 
a część uczyć się na odległość. 

Nasz obóz trwał 9 dni, choć 
mogło by się wydawać, że trwał 
o wiele wiele dłużej. Być może 
dlatego, że każdą godzinę obozu 
mieliśmy wypełnioną zajęciami! 
Trenowaliśmy od świtu. Robili-
śmy około czterech jednostek 
treningowych dziennie, z czego 
trzy na macie i jeden trening ty-
powo kondycyjno-siłowy. Nikt się 
nie oszczędzał i choć czasem bra-
kowało nam siły, nigdy nie zabra-
kło nam charakteru. 

Każdy trening robiliśmy na 
100% swoich możliwości. Biega-
liśmy to krótsze, to dłuższe dy-
stanse, zazwyczaj pod górkę. Tre-
nowaliśmy na gumach, robiliśmy 
ćwiczenia w wodzie, czołgaliśmy 
się po piachu.

Czas wolny od treningów nie 
oznaczał zupełnego leniuchowa-
nia. Odpoczywaliśmy w kajakach 
przepływając otaczające nas je-
zioro, rekreacyjnie wypływaliśmy 
na sąsiednie wyspy. Organizo-
waliśmy też turnieje piłki nożnej 

Przy większym zagrożeniu epi-
demiologicznym w  grę wchodzi 
przejście całej szkoły na edukację 
zdalną. 

Wytyczne MEN, MZ i GIS do-
tyczące funkcjonowania szkół 
w czasie epidemii pozostawiają 
dużą elastyczność w dostoso-
waniu wymogów sanitarnych 
do lokalnych warunków. Każda 
szkoła jest inna, inne są budyn-
ki, rozkład sal, ich liczba. Dlatego 
ogólne zalecenia do warunków 
w konkretnej placówce musi do-
stosować jej dyrektor. Dyrektorzy 
piastowskich szkół w porozumie-
niu z nauczycielami, rodzicami 
oraz władzami miasta przygoto-
wali w ten sposób wewnętrzne 
regulaminy pracy placówek. 

Wśród zasad bezpieczeństwa 
są m.in. dezynfekowanie dłoni 
przed wejściem do placówek, 
przyprowadzanie dzieci jedynie 
przez osoby zdrowe oraz prze-
strzeganie dystansu po wejściu 
do przestrzeni wspólnej. Dyrek-
torzy ustalili sposoby szybkiej ko-
munikacji z opiekunami uczniów, 
konieczność noszenia maseczek 
w przestrzeniach wspólnych, 

wprowadzenie różnych godzin 
zajęć i przerw w klasach dla naj-
młodszych. Dzieci nie będą mogły 
wymieniać się przyborami szkol-
nymi, sale będą wietrzone po 
każdych zajęciach, sprzęt sporto-
wy myty i dezynfekowany, a źró-
dełka i fontanny z wodą zostaną 
wyłączone. Wszędzie gdzie to 
możliwe otwarte zostaną wszyst-
kie (czasami dotąd nieużywane) 
wejścia do szkoły i wyznaczone 
klasy, które będą wchodzić po-
szczególnymi wejściami. W  pla-
cówkach pracujących w systemie 
zmianowym zaprojektowano 
dłuższą przerwę w planie na de-
zynfekcję sal. O wszystkich we-
wnętrznych procedurach rodzi-
ce będą informowani poprzez 
dzienniki elektroniczne, strony 
internetowe placówek, a także na 
spotkaniach wychowawców z ro-
dzicami klas pierwszych i oddzia-
łów przedszkolnych.

i siatkówki.
Jedną z atrakcji obozu był 

konkurs na największą ilość 
przetoczeń opony. Myślicie że to 
łatwe? Nic bardziej mylnego - naj-
większa z nich ważyła aż 200 kg! 
Nasi adepci podchodzili do tego 
wyzwania w dwóch konkuren-
cjach. Pierwsza zakładała przeto-
czenie opony jak największą ilość 
razy w 1,5 minuty. Druga zaś była 
sprawdzianem własnych możli-

wości. Chętne osoby przetaczały 
opony jak największą ilość razy. 
Wyzwanie to nie było na czas. Za-
wodnicy kończyli je w momencie, 
gdy nie dawali już rady. Wyniki 
były imponujące. Nasi ucznio-
wi przetaczali ciężar rzędu 45, 
60, 70, 85, 95, 120, 140, 200 kg. 
Wszystkie konkurencje indywi-
dualne nadzorował trener. Ten 
też był motywatorem i pomagał 
przekraczać uczniom ich własne 
granice.

Był też czas na to aby odsap-
nąć i cieszyć się urokami piękne-
go miejsca, w jakim byliśmy. Sma-
żyliśmy się na plaży, pływaliśmy 
w jeziorze, jedliśmy gofry, lody, 
graliśmy w bilard, cymbergaja, 
mieliśmy zajęcia integracyjne, 
wieczory filmowe i wycieczki. Od-
był się również chrzest obozowy.

Pod koniec obozu, Trener 
nagrodził czwórkę uczniów 

awansując ich na wyższe stopnie 
KYU! [red. stopnie szkoleniowe 
- uczniowskie, którym odpowia-
dają określone kolory pasów] 
Nagroda wynikała z reprezento-
wania klubu na zewnątrz, wygry-
wania zawodów oraz regularnego 
uczęszczania na zajęcia. Awanso-
wanym serdecznie gratulujemy!

Na obozie dało się odczuć ro-
dzinną atmosferę oraz wzajemną 
pomoc. Czas spędzony tam upły-
wał nam w doborowych nastro-
jach. Humor nas nie opuszczał 
ale nie zapomnieliśmy oczywi-
ście o dyscyplinie. Tegoroczny 
obóz dostarczył nam wszystkim 
niezapomnianych wspomnień. 
Serdeczne podziękowania dla 
uczestników i całej kadry obozo-
wej!
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Nadchodzi 
nowy rok szkolny. Czy w obec-
nej sytuacji piastowskie szkoły 
i  przedszkola rozpoczną zajęcia 
1 września?

Grzegorz Szuplewski: Tak. 
Oczywiście sytuacja pandemii 
koronawirusa wymusza na nas 
wszystkich specjalne środki 
ostrożności, ale zajęcia w prowa-
dzonych przez miasto szkołach 
i  przedszkolach rozpoczną się 
w formie stacjonarnej 1 września. 
Każdy dyrektor przedszkola lub 
szkoły przygotował wraz z gro-
nem pedagogicznym specjalne 
zasady postępowania zarówno 
dla nauczycieli jak i dzieci oraz ich 
opiekunów po to, by maksymal-
nie ograniczyć potencjalne ryzyko 
zakażenia. Jesteśmy pełni dobrej 

nadziei, że przy zachowaniu zna-
nych wszystkim zleceń sanitar-
nych i własnej odpowiedzialności 
jesteśmy w stanie uchronić się 
nawzajem przed zagrożeniem. 
I o to chciałbym szczególnie pro-
sić wszystkich mieszkańców na-
szego miasta: bądźmy solidarni 
i stosujmy się do zaleceń służb 
sanitarnych. 

C.P.: Początek nowego roku 
szkolnego zapowiadany był też 
jako inauguracja nowych obiek-
tów dydaktycznych naszego LO 
im. Adama Mickiewicza. Czy tak 
się stanie?

G.S.: Bardzo się cieszę, że 
udało się dotrzymać tej zapo-
wiedzi. Chciałbym szczególnie 
podziękować wszystkim, którzy 
mają w tym udział, a więc: wyko-

nawcy inwestycji, partnerowi pry-
watnemu naszej umowy PPP czyli 
firmie Warbud S.A., pracownikom 
Urzędu Miejskiego, nadzorują-
cym z naszej strony tę inwestycję 
oraz wszystkim współpracowni-
kom. Dzięki pracy tych wszystkich 
osób możemy zainaugurować 
nowy rok szkolny w nowych bu-
dynkach LO im. Adama Mickie-
wicza, szkoły świętującej w  tym 
roku swój jubileusz 75-lecia. Trzy 
dni po rozpoczęciu zajęć, a  więc 
4  września nastąpi oficjalne 
otwarcie szkoły, stanowiące oka-
zję do podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
właśnie nowe budynki szkolne 
stają się wizytówką naszego no-
woczesnego miasta.

C.P.: Czy oprócz rozbudowy 
szkoły i inwestycji kontynuowa-
nych możemy spodziewać się 
rozpoczęcia nowych zadań?

G.S.: Tak, nowymi działaniami 
inwestycyjnymi są m.in. oddane 
właśnie do użytku oświetlenie 

głównej płyty boiska piłkarskie-
go i boisk bocznych na stadionie 
miejskim, rozpoczęcie realizacji 
I etapu budowy tzw. centrum 
przesiadkowego, obejmującego 
swym zakresem przebudowę 
fragmentów ulic: Dworcowej 
i  Tuwima, z budową parkingów, 
zatoki dla taksówek, wiaty dla ro-
werów ze stacjami ładowania po-
jazdów elektrycznych i bezpiecz-
nie doświetlonym przejściem dla 
pieszych. Wkrótce rozpoczną się 
prace związane z długo oczekiwa-
ną przebudową ulicy św. Stanisła-
wa Kostki wraz z pełną infrastruk-
turą. Czekają też kolejne zadania. 
Jeśli tylko pojawią się możliwości 
ich sfinansowania z pewnością 
zostaną szybko podjęte.
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Jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, wielkim problemem Armii Krajowej 
były ogromne braki w uzbrojeniu żołnierzy. Dotyczyły one również pojazdów pancernych. 

Kubuś, Starówka, Chwat, Magda

W posiadaniu żołnierzy był 
tylko półpancerny Chevrolet 157. 
Naprzeciwko stanęło zaś w pełni 
uzbrojone wojsko z czołgami i lot-
nictwem. 

Niedostatecznie uzbrojeni Po-
wstańcy, potrafili wykorzystać każ-
dą zdobytą broń. W trakcie trwania 
walk udało się zdobyć kilka pojaz-
dów pancernych, w tym nawet dwa 
czołgi niemieckie Panzerkamp-
fwagen V Panther Ausf. G, działo 
pancerne Jagdpanzer 38 Hetzer, 
samochód radziecki FAI, BAI czy 
dwa transportery Sd.Kfz.251. Nie 
zmienia to faktu, że Powstańcy naj-
bardziej dumni byli z własnoręcz-
nie skonstruowanego samochodu 
pancernego „Kubusia”, który był je-
dynym samochodem w pełni przez 
nich wykonanym.

Wspomniany Chevrolet 157 zo-
stał zdobyty 24 lipca i pełnił funkcję 
pancernego wozu pocztowego. Po 
przejęciu pojazdu, na jego bokach 
i przedzie, namalowano wielki na-
pis AK. Samochód ten uległ znisz-
czeniu w drugiej połowie sierpnia. 
Część jego blach została użyta do 
budowy „Kubusia”. 

Zdobywanie pojazdów trzeba 
było zaplanować tak, by nie dopu-
ścić do zniszczenia oraz zminimali-
zować ryzyko ich uszkodzenia. Już 
pierwszego dnia udało się przejąć 
radziecki samochód pancerny FAI, 
co natchnęło wszystkich ogrom-
nym optymizmem. Batalion „Ru-
czaj”, atakując obiekt w Al. Szucha 
i Al. Ujazdowskich, zdobył auto, 
które już następnego dnia odbyło 
triumfalny przejazd ulicami ozdo-
bione polską flagą. Samochód 
ten najprawdopodobniej nie brał 
udziału w żadnej akcji, a jego los 
nie jest nam znany, tak samo jak 
wspomnianego BAI, widocznego 

tylko na nielicznych fotografiach. 
Pierwszym niemieckim trans-

porterem zdobytym przez Po-
wstańców był SD.Kfz.25, półgąsie-
nicowy wóz wyposażony w  dwa 
karabiny maszynowe. Auto z przo-
du posiadało koła, a z tyłu gąsie-
nice, mieściło 10 osób i osiągało 
prędkość 50 km/h. Jego przejęcie 
nastąpiło 7 sierpnia na Pl. Zamko-
wym przy barykadzie oddzielającej 
ul. Świętojańską od Pl. Zamkowe-
go. Członkowie Batalionu „Bończa”, 
obrzuciwszy butelkami zapalają-
cymi pojazd, trafili również w kie-
rowcę, który usiłując stłumić pożar, 
stracił panowanie nad pojazdem 
wjeżdżając na wysoki krawężnik. 
Ogień nie wyrządził większych strat 
i już po chwili Powstańcom udało 
się uruchomić auto, wyprowadza-
jąc go na ulicę Starówki. Podczas 
akcji zabito dwóch Niemców, pozo-
stałej załodze udało się uciec. Naj-
ważniejsza była jednak broń, która 
znajdowała się w aucie. Prócz ka-
rabinów zwykłych i maszynowych, 
amunicji czy granatów, znajdowała 
się tam również duża ilość broni 
przeciwpancernej, miny a  także 
materiały wybuchowe, co w dużym 
stopniu wzbogaciło ubogie zasoby 
amunicji Powstańców. Na wozie 
namalowano dużego orła w koro-
nie, biało-czerwoną flagę oraz po 
lewej stronie, koło z szachownicą, 
stanowiącą przedwojenny znak 
polskiej broni pancernej. Z tyłu 
transportera umieszczono duży 
napis „Starówka” wraz z liczbą 
„101”, na dole napis „Barykada 5” 
i biało-czerwoną szachownicę. Na 
tylnej stronie lewej ściany nama-
lowano również liczbę „101” oraz 
znak polskiej broni pancernej. 

Początkowo wóz stał w bramie 
jednej z kamienic, aby mógł być po-

dziwiany przez ludność cywilną. Nie 
wiadomo nic również o akcjach bo-
jowych przy udziale tego pojazdu. 
Na pewno służył do przewozu Po-
wstańców oraz zaopatrzenia. Mógł 
również uczestniczyć w wymianie 
ognia z wrogiem, a potwierdzają 
to zrobione przez Niemców zdję-
cia po zdobyciu Starego Miasta. Na 
pojeździe są widoczne uszkodze-
nia, lecz możemy domyślać się też, 
iż zniszczeń dokonano celowo, aby 
Niemcy zajmujący dzielnicę nie wy-
korzystali go do ponownego użyt-
ku. Jest jednak faktem, iż po kilku 
dniach od zdobycia pojazdu, wbu-
dowano go w barykadę na ul. Świę-
tojańskiej. Do dziś nie wiadomo 
dokładnie gdzie Niemcy po zajęciu 
Starówki go przewieźli. Według 
różnych źródeł, trafił na plac Adolfa 
Hitlera (obecnie Pl. Piłsudskiego), 
bądź na ulicę Wierzbową przed 
pałac Bruhla. Co się z nim potem 
działo, również nie wiadomo. 

W drugim tygodniu sierpnia 
Zgrupowanie „Krybat”, dzięki po-
myłce niemieckiego kierowcy, we-
szło w posiadania transportera 
Sd.Kfz.251. Kierowca ten pomylił 
wjazdy i zamiast w bramę Uniwer-
sytetu Warszawskiego, wjechał 
w  uliczkę wprost na Powstańców. 
Ci zaś szybko obrzucili go grana-
tami, butelkami z benzyną oraz 
ogniem z broni maszynowej, zabi-
jając jednego esesmana. Pozostali 
ratowali się ucieczką. W transpor-
terze znajdowały się trzy karabiny 
maszynowe oraz amunicja. Nada-
no mu nazwę „Jaś”, na cześć do-
wódcy kompani, która przeprowa-
dziła operację zdobycia pojazdu. 
Przejazd triumfalny odbył się uli-
cami Powiśla, a w rękach Powstań-
ców powiewała biało-czerwona 
chorągiew. Następnie 23 sierpnia 
przemianowano go na „Szarego 
Wilka” na cześć poległego dowódcy 
„Jasia”, Adama Dewicza pseudonim 
„Szary Wilk”, głównodowodzącego 
pierwszym atakiem na Uniwersytet 
Warszawski. Po poniesionej klęsce, 
wprowadzono kilka udoskonaleń, 
przystosowawszy w ten sposób 
pojazd do walki w mieście. Zamon-
towano dodatkowe opancerzenie 
a  także osłony na przednie koła, 
mające na celu jego umocnienie. 
Tak usprawnionym wozem Po-
wstańcy dokonali drugiej, a trzeciej 
ogólnie próby, zajęcia Uniwersy-
tetu, co również zakończyło się 
fiaskiem. Tu należy dodać jeszcze, 
iż w tych dwóch próbach brał też 
udział „Kubuś”. W dniu 6 września 
wraz z  opuszczaniem dzielnicy, 
pozostawiono „Szarego Wilka”. Po 
wojnie nie udał się już go odnaleźć. 

Samochód pancerny „Kubuś”, 
choć pełnił rolę transportera opan-
cerzonego, został skonstruowany 
przez Powstańców w zaledwie 13 
dni! Kapitan Stanisław Skibniew-
ski „Cubryna” oraz komendant 
elektrowni i dowódca grupy bojo-
wej, kapitan Cyprian Odorkiewicz 

„Krybar”, polecili Waldemarowi 
Bieleckiemu „Inżynierowi Janowi”, 
wykonanie lekkiego pojazdu pan-
cernego na podwoziu Chevroleta 
157. Auto to budowano z myślą od-
bicia Uniwersytetu. Miało ono osła-
niać Powstańców. Prace zaczęto 
10 sierpnia. Późnym popołudniem 
23 sierpnia, wóz był gotowy i wziął 
udział w ataku na Uniwersytet War-
szawski, gdzie mieścił się niemiecki 
bastion. Nazwa „Kubuś” była na 
cześć lekarki i żony „Globusa”. No-
siła ona pseudonim „Kubuś” i zgi-
nęła na Powiślu zastrzelona przez 
Niemców podczas ucieczki z  pło-
nącego budynku. Auto wyposa-
żono w radziecki rkm DP, miotacz 
ognia oraz broń osobistą żołnierzy. 
Po nieudanych szturmach na Uni-
wersytet, Franciszek Kowalewski 
”Franc” dostał rozkaz zniszczenia 
pojazdu. Tego jednak nie uczynił. 
Wymontował aparat zapłonowy 
i  pozostawił „Kubusia” w warszta-
cie, który ostatecznie został zburzo-
ny przez Niemców. Po wojnie „Ku-
busia” odnalazła piastowska Straż 
Pożarna, podczas odgruzowywania 
Warszawy. Pojazd ten trafił do Mu-
zeum Wojska Polskiego, gdzie w la-
tach 60. XX wieku, poddany został 
renowacji. W roku 2004 przeszedł 
kolejny kapitalny remont. Wtedy 
też wykonano jego replikę dla Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 

Żołnierze z batalionu „Zośka” 
zdobyli również dwa czołgi nie-
mieckie typu „Panther”, które brały 
udział w akcjach bojowych i były 
największą zdobyczą Powstań-
ców. Pojawienie się ich, wzbudzi-
ło ogromne poruszenie wśród 
Powstańców. Atak granatnikami 
i butelkami z benzyną okazał się 
nieskuteczny, a dwie „Panthery” 
bez problemów dotarły do skrzy-
żowania ul. Okopowej i Glinianej. 
Nagle jeden z nich uległ awarii, 
a załoga zmuszona była opuścić 
czołg. Powstańcy użyli granatnika 
PIAT, trafiając w tył wieży jedne-
go z czołgów, przez co kierujący 
stracił panowanie nad pojazdem 
i wbił się w przybudówkę jednego 
z  domów. Powstańcy szybko opa-
nowali sytuację, a dwa zajęte czołgi 
w kolejnych dniach wykorzystywali 
do działań bojowych. W zamian za 
ocalenie życia, niemieccy czołgiści 
przeszkolili powstańczą załogę. 
Tego samego dnia utworzono plu-
ton pancerny „Wacek” wchodzący 
w skład „Zośki”. Pierwszy czołg na-
zwano „Pudel”, na cześć poległego 
Tadeusza Tyszyńskiego o takim 
pseudonimie. Jednak załoga wola-
ła nazwę „Magda”. Z przodu czołgu 
namalowano dużą, biało-czerwo-
ną szachownicę oraz powstańczą 
kotwicę. Na prawym boku widniał 
napis „Pudel”. Pomimo prób uru-
chomienia drugiego czołgu, które 
nie przyniosły zakładanego efek-
tu, oznaczono go napisem „WP”. 
Za to „Magda” jeszcze tego same-
go dnia oddała strzały w kierunku 
wieży Kościoła św. Augusta, skąd 
Niemcy ostrzeliwali ulice Okopową 
i Dzielną. Potem miała też stanowić 
wsparcie ataku na niemieckie po-
zycje przy ul. Żelaznej, gdzie toczyły 
się ciężkie walki, ostatecznie zakoń-
czone niepowodzeniem. Czołg bez-

piecznie wycofano na ul. Okopową 
i dokonano niezbędnych napraw. 
„Magda” również wspierała atak na 
obóz „Gęsiówkę”, który Powstańcy 
ostatecznie zdobyli uwalniając 348 
Żydów. „Magdę” zwrócono w  kie-
runku ul. Powązkowskiej, tam też 
po ciężkich walkach podpalono 
maszynę, a załoga wycofała się 
w kierunku Starego Miasta. 

Po wielu próbach, wreszcie 
udało się wreszcie uruchomić czołg 
„WP”. Zaspawano w nim też dziurę 
w tyle wieży. Czołg „WP” wspoma-
gał Powstańców podczas ataku 
przy ul. Karolkowej, niestety, został 
trzykrotnie trafiony przez wroga. 
Nastąpiło zapalenie się prochu we-
wnątrz czołgu, a ranną załogę oraz 
czołg wyprowadził z opresji kierow-
ca. „WP” stał przy ul. Mireckiego, 
lecz z uwagi na wyczerpane aku-
mulatory oraz kończącą się amuni-
cję, podjęto decyzję o podpaleniu 
czołgu. Pluton Pancerny był ostat-
nim, który opuścił Wolę. 

W czasie Powstania Warszaw-
skiego jednym z najsilniej uzbrojo-
nych wozów bojowych, które udało 
się zdobyć Powstańcom, było dzia-
ło samobieżne „Chwat”. Rankiem 
2 sierpnia, w trakcie walk o gmach 
Poczty Polskiej, wjechały dwa 
działa samobieżne. Jedno zostało 
spalone. Z czteroosobowej zało-
gi, trzech zginęło. W walkach brał 
udział Batalion „Kiliński”. Po zdoby-
ciu poczty, dowódca Batalionu wy-
dał rozkaz umocnienia barykad na 
wlotach ulic północno- wschodniej 
części Warszawy. Spalony „Het-
zer” wraz z płytami chodnikowymi 
i pojemnikami na śmieci został 
„wbudowany” do barykady przy ul. 
Szpitalnej. Ale już 5 sierpnia został 
wyciągnięty i odholowany przez je-
den ze zdobytych samochodów do 
bramy Poczty Polskiej. Pomimo du-
żych zniszczeń, które określono na 
ok 70%, postanowiono podjąć pró-
bę naprawy. Pojazd uruchomio-
no wykorzystując narzędzia m.in. 
z zakładów naprawy samochodów 
Poczty Polskiej. Nadano mu nazwę 
„Chwat”, ale niestety stał niewyko-
rzystywany do walk z powodu tru-
du z rozbieraniem barykad. Był jed-
nak celem ostrzału i bombardowań 
ze strony wroga i tak 4 września 
został zasypany przez zburzoną 
część budynku. Nie podjęto próby 
wydobycia, jak również naprawy 
pojazdu. Podczas odgruzowywa-
nia Warszawy, wydobyto „Chwata”, 
praktycznie w ogóle niezniszczone-
go. Przejechał on na swoich gąsie-
nicach do Muzeum Wojska Polskie-
go. Niestety w latach 50. XX wieku, 
nie licząc się ze zdaniem muzealni-
ków, wywieziono ten cenny ekspo-
nat na złom. 

Wozy pancerne zdobyte przez 
Powstańców niestety nie odegra-
ły wielkiej roli, jako wozy bojo-
we w  walkach. Stanowiły jednak 
ogromną wartość propagandową, 
wzbudzającą ogromny entuzjazm 
oraz wiarę w powodzenie zdobycia 
Stolicy. 
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Sierpień to szczególny miesiąc w polskim kalendarzu. 
Z historycznego punktu widzenia, sierpień roku 2020 

jest wyjątkowo ważny.

Polski Sierpień

 Tradycyjnie pierwsze dni tego miesiąca poświęcone 
były kolejnej, 76. już rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Oddaliśmy hołd żołnierzom walczącym o wolność 
Stolicy, a także jej mieszkańcom cywilnym, którzy ponieśli 
wielką ofiarę męczeństwa podczas 63 dni walki bohater-
skiego miasta. 
 W połowie tegorocznego sierpnia przypadła donio-
sła, setna już rocznica Bitwy Warszawskiej. Stoczona na 
północno-wschodnich przedpolach Warszawy bitwa, po-
wstrzymała nawałę wojsk bolszewickich ze wschodu i oca-

liła Polskę przed upadkiem cywilizacyjnym. Polskę i Euro-
pę, bowiem w zamyśle Lenina i jego współpracowników 
z komunistycznej partii Związku Sowieckiego, celem na-
jazdu było wzniecenie rewolucji na całym kontynencie. 
Znaczenie Bitwy Warszawskiej najtrafniej ocenił brytyjski 
dyplomata lord Edgar Vincent d’Albernon, określając ją 
mianem „osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świa-
ta”. 
 Ostatnie dwa dni tegorocznego sierpnia przyno-
szą natomiast wspomnienie czterdziestej rocznicy pod-
pisania porozumień w Szczecinie i Gdańsku, które za-
kończyły wielotygodniowe strajki w zakładach pracy całej 
Polski i wspierających je akcji solidarnościowych. Zrodzo-
na w tamtych dniach solidarność Polaków nadała nazwę 
wielomilionowemu ruchowi społecznemu i pierwszemu 
w krajach zniewolonej części Europy, wolnemu związko-
wi zawodowego NSZZ „Solidarność”. 
 Miasto Piastów pamięta o bohaterach Polskiego 
Sierpnia, walczących o naszą wolność.

CZAS
POZNAJ SWOJE

MIEJSCE PIASTOWA
/ czaspiastowa

Historia ilustrowana cz. I II XXXVIII



 Pamięć 1944. Pod takim tytułem zorganizowane zo-
stały piastowskie obchody 76. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Główne uroczystości z udziałem dele-
gacji władz miasta, społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, instytucji i or-
ganizacji społecznych, odbyły się przy Pomniku Bohate-
rów Powstania Warszawskiego na terenie szkoły. O godz. 
16:30 rozpoczął się koncert Kapeli Warszawskiej im. Staś-
ka Wielanka,. Obecność Kapeli wprowadziła wszystkich 
w refleksję nad tym, co wydarzyło się 76 lat temu. O 17:00 
zawyły syreny, tak jak w wielu innych miastach Polski. Sa-
mochody stanęły, czas się zatrzymał, by oddać hołd Boha-
terom 1944 roku. 
 W kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata przy 
ul. Ogińskiego została odprawiona Msza Święta w intencji 
poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim. 
Ważne słowa księdza proboszcza Grzegorza Bereszyń-
skiego nawiązały do ofiary powstańczej wszystkich miesz-
kańców Walczącej Stolicy, złożonej na ołtarzu Ojczyzny. Po 
mszy św. wszyscy zainteresowani piosenką powstańczą, 
mieli możliwość, przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sa-
nitarnych, wspólnie śpiewać repertuar znany już przecież 
od wielu lat... 
 Nazajutrz, 2 sierpnia mieszkańcy Piastowa oddali 
hołd powstańcom, którzy 76 lat temu wczesnym rankiem 
drugiego dnia powstania stoczyli krwawą bitwę z Niem-
cami na polach pęcickich. W bitwie poległo 31 polskich 
żołnierzy. Wziętych do niewoli jeńców, Niemcy rozstrzelali 
tego samego dnia wieczorem. 
 W zbiorowej mogile-mauzoleum w Pęcicach, wraz 
z 90 swoimi towarzyszami broni, spoczywają polegli w bi-
twie i zamordowani 2 sierpnia 1944 roku młodzi miesz-

kańcy Piastowa: 
Hanna Mużecka „Walka”, łączniczka i sanitariuszka WSK 
(lat 36)
Żołnierze 1752 plutonu łączności 7 kompanii „Jowisz” VII 
Obwodu „Obroża” AK:
strz. Bogdan Bednarczyk „Bogdaniec” lat 17
strz. Franciszek Napiecek „Franko” lat 17
strz. Tadeusz Pietraszkiewicz „Soplica” lat 16
strz. Ryszard Sikorski „Rysiek” lat 18
strz. Wiesław Andrzej Radke „Wiesiek” lat 16
strz. Janusz Rudnicki-Oleszczyc „Orzeł” lat 20
strz. Zbigniew Urbanek „Tadek” lat 16 
 Dwa dni po bitwie pęcickiej, 4 sierpnia 1944 roku, 
w potyczce z Niemcami na szosie Warszawskiej w centrum 
Piastowa poległ 18-letni kpr.pchr. Janusz Świerczewski 
„Rawicz”, dowódca plutonu do zadań specjalnych 7 kom-
panii „Jowisz” z Piastowa. 
 Cześć i wieczna chwała Bohaterom Powstania War-
szawskiego! 
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Pamięć 1944

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie
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14 sierpnia 2020: 
Piastów i Ossów

Sadzenie dębu im. gen. J. Hallera | fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

Odsłonięcie piastowskiego muralu, upamiętniającego Bitwę Warszawską | fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

Odsłonięcie piastowskiego muralu, upamiętniającego Bitwę Warszawską | fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

Obchody w Ossowie | fot. Urząd Miejski w Piastowie Obchody w Ossowie | fot. Urząd Miejski w Piastowie

Obchody w Ossowie | fot. Urząd Miejski w Piastowie



Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może 
przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród 
w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? 
Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, 
na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich 
różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi 
zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to 
wszystko mieści się w pojęciu solidarności. (…) Powiedzia-
łem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidar-
ność również wyzwala walkę. Ale nigdy nie jest to walka 
przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako 
wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to 
walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp; 
walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem 
to życie ludzkie na ziemi staje się «bardziej ludzkie», kiedy 
rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością.

Jan Paweł II
Gdańsk - Zaspa                 
12 czerwca 1987 roku

40-lecie Solidarności
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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

Katarzyna Michalak

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Muzeum Miasta Piastowa

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? historia
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Pisali o nas...

Podsumowanie „Wakacji w Muzeum”

 Jednym z głośniejszych wyda-
rzeń było utworzenie samoistnej 
gminy Piastów. To wydarzenie 
przez cały rok miało swój wydźwięk 
w lokalnej prasie i z chęcią go przy-
pominamy obchodząc w tym roku 
90-lecie tegoż ważnego dla roz-
woju Piastowa wydarzenia. Głos 
Pruszkowa w  numerze 6 z dnia 
20 sierpnia 1930 r. przypomina 
nam, że ówczesna gmina Piastów 
powstała z wydzielonych terenów 
trzech gmin: Pruszkowa, Ożarowa 
oraz Skoroszy. Temat związany 
z  odłączeniem Piastowa od gminy 
Pruszków był poruszany już znacz-
nie wcześniej i co ciekawe nie bu-
dził sprzeciwu u władz Pruszkowa. 
W artykule na łamach wyżej cy-
towanej gazety w  numerze 12-13 
z dnia 4 sierpnia 1929 r. możemy 
przeczytać, że część terenów mają-
ca być administracyjnie włączona 
do Piastowa przedstawia opłakany 
stan, który wymaga gruntownych 
nakładów w  infrastrukturę oraz 
rozwój lokalny, co z pewnością nie 
będzie łatwym, a kosztownym za-
daniem. Wobec powyższego wła-
dze Pruszkowa nie będą stały na 
przeszkodzie aby teren Piastowa 
mógł stanowić oddzielny byt. 
 Z analizy prasy można także 
wysnuć wniosek, że włodarzom 
Pruszkowa było na rękę ustano-
wienie nowej gminy Piastów. Ogra-
niczyłoby to ponoszenie nakładów 
związanych z utrzymaniem cho-
ciażby oświaty. Wówczas, gdy Pia-
stów był częścią Pruszkowa obo-

 Spotkania z dziećmi podzielone 
były na bloki tematyczne. Wtorko-
we zajęcia w dużej części poświę-
cone były czasom PRL-u. Uczest-
nicy dowiedzieli się jak wyglądało 
życie Polaków w tamtych czasach,  
zapoznali się ze światem polskich 
bajek oraz poznali również historię 
prania czy pisania. Zaznaczyć tu 
należy, iż ogromną frajdę sprawiło 
naszym małym podopiecznym pra-
nie kijankami, tarami oraz w legen-
darnej pralce wirnikowej „Frani”. 
Po delikatnych podpowiedziach, 
samodzielnie wykonały pralki au-

wiązek utworzenia i prowadzenia 
szkoły spoczywał na pruszkowskim 
samorządzie. Stanowiło to kość 
niezgody dla organizatora. Ale za-
cznijmy od początku… W 1929 r. 
w Piastowie istniała jedna 7 klaso-
wa szkoła powszechna licząca 523 
uczniów. W tej szkole zaledwie 93 
uczniów pochodziło z gminy Prusz-
ków, pozostała zaś część młodzieży 
szkolnej zamieszkiwała gminy Oża-
rów i Skorosze. Piastowska placów-
ka była jedną z najbliższych i  do-
stępnych dla tych dzieci. Budziło 
to oburzenie inspektora szkolnego 
na powiat warszawski, który polecił 
na nowy rok szkolny 1929/30 nie 

prowadzić rekrutacji do szkoły. De-
cyzja ta wywołała falę oburzenia, 
a  uzasadniona była brakiem loka-
lu do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych dla klas najmłodszych. 

tomatyczne z kartonów. Wyka-
zały się ogromną kreatywnością 
oraz pomysłowością, bo oprócz 
ruchomych pokręteł w modelach 
pralek, specjalnych pojemników 
na dozowanie proszku, w bębnie 
pralki umieścili kolorowe pranie!!! 
Podczas kolejnych zajęć nasi go-
ście w ramach wchłaniania wiedzy 
o dawnych czasach, kaligrafowa-
li gęsim oraz wiecznym piórem, 
przyswajali pisownię na maszynie 
ale również poznali świat pisania 
przez kalkę. I tu też ich aktywność 
przeszła nasze najśmielsze oczeki-

Wobec powyższego, jak podaje 
Głos Pruszkowa w numerze 14-15 
z dnia 25 sierpnia 1929 r. w nowym 
roku szkolnym 600 dzieci z terenu 
Piastowa nie znalazłoby miejsca 

wania, gdyż każdy z nich wymyślał 
własny, zakodowany alfabet. Świat 
polskich bajek, epoki telefonów czy 
kinematografia też już nie są im 
obce. 
 W zajęciach odbywających się 
w czwartki, uczestnicy zapoznawali 
się z historią Polski i Piastowa i jego 
zakładów produkcyjnych. Przyswo-
ili wiedzę dotyczącą produkcji aku-
mulatorów oraz wyrobów gumo-
wych. 
 Bardzo ważne jest dla nas bez-
pieczeństwo dzieci. Dlatego też 
odbyliśmy również wizytę w Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz na 
Komisariacie Policji w Piastowie. 
Oprócz wiedzy dotyczącej samej 
pracy strażaków i policjantów, 
trudu jej wykonywania oraz wie-
lu ciekawostek z nią związanych, 
zainteresowani odbyli przejażdżki 
wozem bojowym Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, mogli też przez chwilę 
poczuć się jak prawdziwi strażacy, 

przymierzając profesjonalne ubra-
nie strażaka. Wizyta w Komisaria-
cie Policji w Piastowe, również była 
wyjątkowo interesująca. Oprowa-
dzeni po komendzie mogli zasiąść 
za kierownicą radiowozu oraz po-
licyjnego motocykla i przymierzyć 
kamizelki kuloodporne. 
 Grupa dzieci uczestnicząca 
w  naszych zajęciach była bardzo 
zgrana i zawsze chętna do pomocy 
przy realizacji ciekawych projek-
tów. Na każde zajęcia przygotowali-
śmy ciekawe prezentacje. Niektóre 
z nich, a zwłaszcza ta o Powstaniu 
Warszawskim, cieszyły się wyjątko-
wą popularnością. 
 Pomimo naszych wcześniej-
szych chwil niepewności, czy po-
dołamy nowemu wyzwaniu, dziś 
możemy śmiało powiedzieć, że 
obawy były bezpodstawne. Widząc 
aktywność oraz zaangażowanie na-
szych podopiecznych, upewniliśmy 
się tylko w przekonaniu, że dobrze 

wypełniliśmy postawione sobie za-
danie. Korzystając z okazji pragnie-
my podziękować rodzicom, którzy 
obdarzyli nas zaufaniem związa-
nym z opieką nad ich pociechami 
oraz samym uczestnikom. Mamy 
nadzieję, iż będziecie mile wspomi-
nać czas spędzony w naszym mu-
zeum. Cieszy nas ogromnie wasze 
wyjątkowe zamiłowanie do historii 
naszego kraju. 
 Mamy już w planach cotygo-
dniowe spotkania dla dzieci chęt-
nych chłonąć wiedzę historyczną. 
Zaczynamy od połowy września. 
Na zajęciach będziemy omawiać 
tematy związane z dziejami naszej 
Ojczyzny. Naszemu młodemu po-
koleniu chcemy przekazać wiedzę 
o Polsce, jej bohaterach, tradycji 
i ważnych wydarzeniach.

do nauki. Żądanie dostarczenia 
nowego lokalu, stawiane przez 
inspektora oświaty magistratowi 
pruszkowskiemu nie było możliwe 
do spełnienia z racji wyposażenia 
szkół na terenie miasta Pruszkowa 
oraz braku możliwości współfinan-
sowania przez ościenne gminy: 
Ożarów oraz Skorosze, nauki w Pia-
stowie, której koszt stanowił około 
30 000 złotych. 
 Na łamach przedwojennej pra-
sy lokalnej można było znaleźć wy-
darzenia związane z instytucjami 
działającymi w Piastowie. Mam tu 
na myśli Ochotniczą Straż Pożar-
ną oraz kościół katolicki. Pierwsza 
z nich trafiła w sierpniu dwukrotnie 
na karty gazety. Pierwszą informa-
cję odnotowuje Echo Pruszkowa 
w numerze 14-15 z dnia 28 sierpnia 
1929 r. Dotyczy ona wypadku jaki 

miał miejsce, gdy strażacy ochotni-
cy spieszyli się jadąc pojazdem do 
pożaru. W wyniku gwałtownego 
nawrotu, uległ on przewróceniu, 
a kilku strażaków poniosło ob-
rażenia, które dla jednego z nich 
zakończyły się wizytą w szpitalu 
powiatowym. Druga wzmianka, 
zamieszczona w 12-13 numerze 
Głosu Pruszkowa z dnia 21 sierp-
nia 1938 r. informowała o Walnym 
Zebraniu  w dniu 28 sierpnia 1938 
r. strażaków ochotników w nowej 
remizie strażackiej mieszczącej się 
przy Szosie Warszawskiej. Tema-
tem obrad były sprawy statutowe 
straży pożarnej. 
 Ostatnim tematem, który był 
poruszany w sierpniowych wy-
daniach lokalnej przedwojennej 
prasy, były kwestie związane z pia-
stowskim kościołem katolickim. Tu 
najszersze informacje prezentował 
w numerze 11-12 z dnia 4 sierpnia 
1935 r. Głos Pruszkowa, opisujący 
wydarzenia związane z  objęciem 
probostwa przez ks. Henryka Kwa-
siborskiego, które przytaczałem 
w poprzednim numerze Czasu 
Piastowa. Jednocześnie ta sama 
gazeta powiadamia mieszkańców 
Piastowa o zmianie wikariusza 
w  tutejszej parafii. Pełniący posłu-
gę ks. Aleksander Cegłowski zo-
stał przeniesiony na prefekta do 
Warszawy. Nowym wikariuszem 
piastowskiego kościoła został ks. 
Stefan Włodarczyk przybyły z pa-
rafii w Rokitnie. Sierpień to także 
czas odpustu w parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej, na który za po-
średnictwem szpalty lokalnej prasy 
miejscowi księża zapraszali miesz-
kańców, przygotowując im liczne 
atrakcje. Celem festynów i  odpu-
stów była zbiórka na budowę więk-
szego kościoła parafialnego, gdyż 
obecny wraz z dynamicznym roz-
wojem Piastowa nie był w stanie 
pomieścić wszystkich wiernych. 

Od ponad 6 miesięcy prezentujemy Państwu ciekawostki o Piastowie 
zamieszczone w przedwojennej regionalnej prasie. Tematyka tych 
artykułów ukazuje potrzeby lokalnej społeczności w zakresie poprawienia 
komfortu mieszkania, bądź przedstawia wydarzenia, które odbiły 
się lokalnie głośnym echem, związane ze społeczeństwem utrackim, 
a  następnie piastowskim. Dziś prezentując materiał, który pojawiał się 
w regionalnych periodykach, nie będę zanadto odbiegał od tego nurtu.

Pomimo pandemii, która częściowo pokrzyżowała nam plany, pragnęliśmy, 
po raz pierwszy w historii naszej placówki, zorganizować dla dzieci 
spotkania „Wakacje w Muzeum”. Celem tych spotkań, od samego początku  
miało być przybliżenie i „namacalne” zapoznanie się z historią. W lipcu, 
dwa razy w tygodniu, nasi odkrywcy chłonęli wiedzę na temat dziejów 
Polski, Naszego Miasta ale również przedmiotów codziennego użytku. 
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Wakacje oraz czas urlopu pomału zbliżają się do końca. Mimo, że tegoroczny wypoczynek 
przebiegał niepokojąco z powodu pandemii, wiele osób korzystało z pięknej pogody opalając 
się i relaksując. Wracają z urlopu wyluzowani, a myślami jeszcze wypoczywają podczas gdy 
już pierwszego dnia pojawiają się dziesiątki spraw i problemów. 

Regeneracja po wakacjach

 Powrotowi do codziennych 
obowiązków bardzo często towa-
rzyszy stres. Pourlopowa radość 
może nie trwać długo, według ba-
dań ekspertów, cieszy tak napraw-
dę jedynie planowanie wyjazdu, 
a  później jest już tylko gorzej. To, 
jak urlopy wpływają na nastrój, 
sprawdzili w dużym badaniu Ho-
lendrzy (wzięło w  nim udział po-
nad 1500 osób). Badacze zmierzyli 
poziom szczęścia oraz czas jego 
trwania przed wakacjami, w cza-
sie trwania urlopu i po nim. Oka-
zało się, że najbardziej cieszymy 
się w trakcie planowania urlopu! 
U badanych obserwowano wtedy 
największą euforię. I ten pozytyw-
ny stan trwa średnio 8 tygodni. Po 
wakacjach dobry humor opuszcza 
nas w dramatycznym tempie. Za-
czyna spadać od razu po zderzeniu 
z pourlopową rzeczywistością. Na-
wet u osób, które opisywały swój 
urlop jako „relaksujący”, nie za-
uważono poprawy nastroju po po-
wrocie. Jedynie badani, którzy czuli 
się „bardzo zrelaksowani”, byli 
trochę bardziej szczęśliwsi post 
factum. Powroty z wakacji mogą 
być bolesne i trudne. Utarło się już 
nawet pojęcie „depresji powaka-
cyjnej”. Dodatkowo tym nieprzy-
jemnym odczuciom psychicznym 
towarzyszą problemy cielesne.

Problemy cielesne

 Pod wpływem światła słonecz-
nego dochodzi do wysuszenia 
skóry, zaburzenia równowagi wod-
no-lipidowej, uszkodzenia elemen-
tów podporowych skóry - kolage-
nu i elastyny, mogą wytwarzać się 
przebarwienia, rozszerzać naczy-
nia krwionośne. Dochodzi również 

do niszczenia ceramidów cementu 
międzykomórkowego. Pod wpły-
wem uszkodzenia skóry przez pro-
mieniowanie pojawiają się wolne 
rodniki, polimeryzuje się kwas 
hialuronowy. Reasumując - skóra 
robi się cieńsza, mniej elastyczna, 
mniej sprężysta i bardziej sucha. 
Ponadto przez to, że broni się 
przed czynnikami zewnętrznymi, 
rogowacieje. Skóra po lecie zawsze 
jest uszkodzona - w mniejszym 
lub większym stopniu. Naszym 
priorytetem na wakacjach nie jest 
bowiem stan skóry, skupiamy się 
na wypoczynku, przebywaniu na 
świeżym powietrzu.
 Opalenizna to efekt działania 
promieniowania słonecznego - aby 
się pojawiła, potrzebne jest światło 
docierające do głębokich warstw 
skóry. Jeśli chcemy cieszyć się opa-
lenizną dłużej, należy stosować 
balsamy utrwalające opaleniznę 
i łagodzące. Warto także wzbogacić 
dietę o produkty z beta-karotenem 
np. marchewkę. Rozwiązaniem są 
też tabletki z beta-karotenem - te 
należy jednak stosować zgodnie 
z zaleceniami producenta. Su-
plementację można rozpocząć 
nawet przed wakacjami - wtedy 
beta-karoten dodatkowo będzie 
dobrze chronił naszą skórę przed 
negatywnym wpływem promienio-
wania słonecznego. Optymalnym 
rozwiązaniem zdaniem specjali-
stów jest tzw. pielęgnacja w trzech 
krokach. 
 Po pierwsze, pozbawmy się 
zrogowaciałego naskórka. Zaleca-
ny jest peeling - można go wyko-
nać zarówno w domu, jak i w pro-
fesjonalnym gabinecie. Należy 
wykorzystać owoce, warzywa za-
wierające hydroksykwasy - ogórek, 

awokado, truskawki. Dobry będzie 
delikatny peeling enzymatyczny, 
a  w miejscach, gdzie skóra jest 
bardziej zgrubiała - na stopach, 
łokciach - peeling typu scrub. 
 Drugi krok to dostarczenie 
skórze antyoksydantów. Wskaza-
ne jest zapewnienie skórze wita-
miny A, E, C, flawonoidów. Tutaj 
też sprawdzą się owoce i warzywa 
- szczególnie awokado. 
 Trzecim krokiem jest nawilża-
nie i natłuszczanie skóry. Z tym 
zadaniem dobrze poradzą sobie 
emolienty - preparaty stosowane 
w chorobach alergicznych skóry, 
u dzieci z chorą skórą. Zawierają 
obie warstwy - nawilżającą i na-
tłuszczającą, przy czym nie zatyka-
ją porów. 
 Dodatkowo pomocą będą olej-
ki - z awokado, wiesiołka, słodkich 
migdałów, kiełków pszenicy, jojo-
by, orzeszków macadamia. Trze-
ba jednak uważać bo olejki mają 
tendencję do zatykania porów, 
dlatego rekomendowane są spo-
radycznie. Gdy skóra odzyska rów-
nowagę, należy się z nich wycofać.

Problemy psychiczne

 Typowym objawem jest nie-
chęć i przygnębienie wywołane 
perspektywą powrotu do pra-
cy. Pojawia się też przerażenie 
na samą myśl o konieczności 
spędzenia w biurze całego dnia. 
Wszystkiemu towarzyszy ciągłe 
zmęczenie, ból głowy i problemy 
ze snem. Innym objawem obniżo-
nego nastroju są kłopoty z koncen-
tracją. Mogą pojawić się problemy 
ze skupieniem na czymkolwiek 
uwagi, a  wszystkie obowiązki od-
kładane są na później. Depresja 
pourlopowa u  niektórych osób 
mija samoistnie. W  części przy-
padków niezbędny jest jednak 
kontakt z psychologiem, który po-
może uporać się z tą przykrą dole-
gliwością. Powodów powakacyjnej 
chandry może być wiele. Jedną 
z przyczyn może być zbyt krótki 
urlop. Organizm nie miał szansy 
w  sposób efektywny wypocząć 
i nabrać koniecznej energii. Innym 
powodem gorszego samopoczucia 
są dostrzegalne zmiany w  przy-
rodzie. Żółte liście opadające 
z drzew, ochłodzenie i coraz krót-
sze dni mogą wpływać na obniże-
nie nastroju - zwłaszcza, gdy urlop 
spędzano w „gorących” krajach, 
a po powrocie do Polski pojawi się 
typowo jesienna aura. 
 Istnieje wiele przepisów na to, 
by zminimalizować efekt przykre-
go powrotu do codziennych obo-
wiązków po leniwym okresie wa-
kacji. Doktor Michael Woodward, 

amerykański psycholog z Center 
for Leadership na Florida Interna-
tional University, w wywiadzie dla 
Huffington Post zaleca na przykład 
planować kilka małych urlopów 
w  roku, a nie jeden długi. Inna 
ważna kwestia jego zdaniem to 
zorganizowanie niedużych, pozy-
tywnych aktywności, które oderwą 
nas od zawodowej codzienności. 
W  pokonaniu powakacyjnego 
dołka powinno pomóc również 
wspominanie wakacji, przegląda-
nie zdjęć, rozmowa o  zabawnych 
sytuacjach z  bliskimi itp. A na 
biurku koniecznie powinno stać 
cokolwiek, co przypomina miniony 
urlop. 
 Najczęściej eksperci proponują 
6 sposobów na poradzenie sobie 
z pourlopową depresją: 
 1. Zaplanuj urlop w taki spo-
sób, by mieć po powrocie przynaj-
mniej jeden dzień wolnego. Posta-
raj się uniknąć sytuacji, w  której 
jeszcze wczoraj leniuchowałaś na 
plaży, a dziś musisz spędzić osiem 
godzin w biurze. Taka nagła zmia-
na może źle odbić się na Twoim or-
ganizmie. Jeden dzień wolnego po 
powrocie z urlopu pozwoli Ci nie 
tylko na spokojne rozpakowanie 
walizek, ale też na łagodne „prze-
stawienie się” z trybu wakacyjnego 
na codzienną rutynę.
 2. Uzgodnij z szefem, by 
w pierwszy dzień po urlopie dał Ci 
taryfę ulgową. Jeszcze przed wa-
kacjami, porozmawiaj ze swoim 

przełożonym o pierwszym dniu po 
urlopie. Wyjaśnij, że powrót do co-
dziennych obowiązków nie zawsze 
jest prosty, dlatego możesz potrze-
bować dzień lub dwa pracy na „na 
zwolnionych obrotach”. 
 3. Zaakceptuj gorszy nastrój 
tuż po powrocie do pracy. To nor-
malne, że w pierwszych dniach po 
urlopie możesz odczuwać lekkie 
rozleniwienie, gorszy humor czy 
spadek nastroju. Nie staraj się ich 
na siłę zwalczyć. 
 4. Pierwszego dnia w pracy 
zajmij się czymś prostym i niewy-
magającym dużej koncentracji.
Daj sobie czas na to, by stopnio-
wo wdrożyć się w nowy tryb. Nie 
wpadaj od razu w wir obowiązków. 
W  pierwszych dniach pracy ustal 
listę najważniejszych zadań i skup 
się na nich. Zaległości nadrabiaj 
powoli, ale systematycznie.
 5. Wypoczywaj aktywnie po 
pracy. Postaraj się o chwilę przy-
jemności. Idź na basen, rower, 
zrelaksuj się. W ten sposób przy-
wołasz przyjemne wspomnienia 
z wakacji.
 6. Skorzystaj z profesjonalnej 
pomocy. Jeśli przykre objawy nie 
ustępują, wybierz się do psycholo-
ga lub terapeuty.
 Mimo tych nieprzyjemnych 
problemów, jakie mogą się zda-
rzyć po wakacjach i przerwie urlo-
powej, najważniejsze jest to, by 
nie zapomnieć o przeżytych w tym 
okresie wspaniałych chwilach 
i przygotować się na kolejne, które 
zapewne już wkrótce nadejdą. 

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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 Przekazujemy wykaz ogólno-
polskich Telefonów Zaufania, które 
mogą okazać się pomocne nie tylko 
w obecnym, wyjątkowym okresie.
 116 111 – Telefon Zaufania Dla 
Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, czynny 
24h/7)
 Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, 
masz jakiś problem, nie masz z  kim 
porozmawiać lub wstydzisz się 
o czymś opowiedzieć. Możesz też, po-
przez stronę www.116111.pl przesłać 
wiadomość.
 800 12 12 12 – Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny, 
czynny pon.-pt. w godz. 8:15 - 20:00)
 Zadzwoń, gdy nie wiesz z kim po-
rozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. 
Jeśli zadzwonisz w godzinach noc-
nych i zostawisz informację o sobie 
i swój numer – konsultanci do Ciebie 
oddzwonią. 
 800 120 002 – Ogólnopolski Te-
lefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” (bezpłatna pomoc 
dostępna przez całą dobę)
 Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej ro-
dzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. 
Możesz opowiedzieć o swojej sytuacji 
i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy 
w Twoim otoczeniu.  
 800 120 226 – Policyjny Telefon 
Zaufania ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie (bezpłatna pomoc 
dostępna pon.-pt. w godz. 9:30 - 
15:30)
 Pod tym numerem telefonu dzieci 
i dorośli mogą uzyskać wsparcie w sy-
tuacji przemocy w rodzinie.
 800 70 22 22 - Linia wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu psychicznego 
(bezpłatna, czynna 24 h/7)
 Pomoc psychologiczna dla osób, 
które czują się przygnębione, nie 
radzą sobie z codziennością, ze stre-
sem, przeżywają kryzys emocjonalny, 

nie mogą się pogodzić ze stratą bli-
skiej osoby, doświadczają przemocy, 
nie chce im się żyć. Można też prze-
słać wiadomość na adres e-mail: po-
rady@liniawsparcia.pl 
 116 123 – Poradnia telefoniczna 
dla osób dorosłych w kryzysie emo-
cjonalnym (bezpłatna pomoc dostęp-
na codziennie w godz. 14:00-22:00)
 Pomoc skierowana jest do osób 
dorosłych w kryzysie emocjonal -
nym, potrzebujących wsparcia 
i  porady psychologicznej, rodziców 
potrzebujących wsparcia w proce-
sie wychowawczym, osób niepełno-
sprawnych. 
 800 108 108 - Linia wsparcia dla 
osób po stracie bliskich. (bezpłatna 
pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 
14:00 - 20:00)
 Pomoc adresowana jest do 
wszystkich osób w żałobie, które po-
trzebują pomocy. Dzwoniący mogą 
anonimowo porozmawiać o swojej 
sytuacji, otrzymać wsparcie, zasię-
gnąć porady.
 801 140 068 - Pomarańczowa Li-
nia (bezpłatna pomoc dostępna pon.-
-pt. w godz. 14:00 - 20:00)
 Pomoc dla rodziców dzieci piją-
cych alkohol i zażywających narkoty-
ki. Porady i konsultacje on-line: po-
moc@pomaranczowalinia.pl
 800 100 100 – Infolinia dla rodzi-
ców i nauczycieli w sprawie bezpie-
czeństwa dzieci. (bezpłatna pomoc 
dostępna pon.-pt. w  godz. 11:00 do 
17:00)
 Pomoc dla rodziców i nauczycieli, 
którzy mierzą się z frustracją, bezsil-
nością i potrzebują wsparcia w czasie 
pandemii, a  także pomoc w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci. Porady i kon-
sultacje e-mail: pomoc@800100100.
pl.

Ogólnopolskie telefony zaufania



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty

9www.czaspiastowa.pl

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

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówione

Bieżąca pomoc z matematyki - liceum; technikum. Po-
moc w przygotowaniu do matury, zaliczenia poprawki. 
U mnie w domu - Pruszków, ul. Działkowa
cena : 90,- za 1,5 godziny. Tel. 501 081 603

Kupię DOM do 500 tys. zł 
tel. 791 111 762

Wynajmę lokal użytkowy 17,3 m2

Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

Fryzjerkę zatrudnię do salonu w Piastowie. 
Warunki dobre. Godziny pracy do uzgodnienia. 
Kontakt: tel. 608 223 045

USŁUGI

Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon

Uzależnienie od alkoholu, po-
tocznie zwane alkoholizmem, to 
ciężka choroba dotykająca coraz 
więcej osób, również ludzi bardzo 
młodych. Oprócz osoby bezpo-
średnio dotkniętej uzależnieniem, 
choroba ta ma wpływ na osoby 
bliskie alkoholikowi, dlatego jej 
skutki są niezwykle dotkliwe dla 
całych rodzin. Jedną z najskutecz-
niejszych form radzenia sobie 
z  uzależnieniem od alkoholu jest 
uczestnictwo w spotkaniach grup 
Anonimowych Alkoholików. Jeśli 
Ty lub ktoś z Twojego otoczenia 
ma problem z alkoholem, skorzy-
staj z pomocy, Anonimowi Alko-
holicy czekają.

Gdzie w Piastowie  
znaleźć Wspólnotę AA ?

 
Na terenie naszego miasta 

działają  4 grupy AA:
- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”,
- Grupa „Anioły”,
- Grupa „Wszechświat II”.
Poniedziałek:
18:00 - grupa „Piast”, ul. al. 

Krakowska 17 ( Dom Parafialny, 
wejście schodami metalowymi od 
ul. Powstańców Warszawy, I  pię-
tro.)

Środa:
18:00 – grupa „Wszechświat”,  

ul. al. Tysiąclecia 1 (sala Rady 
Miejskiej w Piastowie)

Czwartek:
19:00 – grupa „Anioły”, ul. Elizy 

Orzeszkowej 23 (sala przy Koście-
le)

Niedziela:
17:00 – grupa „Wszechświat 

II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica 
„Dom Jana Pawła II”).

Grupy Rodzinne Al-Anon

Siła i nadzieja dla rodzin 
i przyjaciół alkoholików

Al-Anon to ludzie, którzy 
tak jak i Ty, martwią się, że ktoś 
z  bliskich pije za dużo. Choroba 
alkoholowa wpływa na każdego 
członka rodziny. Otoczenie pijące-
go zostaje przez tę chorobę jakby 
„napromieniowane”, zachowanie 
najbliższych zmienia się, choć 
oni sami często tego nie widzą. 
Rodziny i przyjaciele alkoholika 
otrzymują w Al-Anon szansę ucze-
nia się od siebie nawzajem, jak 
– mimo choroby – żyć w sposób 
satysfakcjonujący i szczęśliwy.

Czy Al-Anon jest dla Ciebie?

Miliony ludzi są dotknięte nad-
miernym piciem kogoś bliskiego. 
Zamieszczone poniżej pytania są 
po to, by pomóc Ci zdecydować, 
czy Al-Anon jest Ci potrzebny.

Czy martwi Cię to, jak wiele 
pije ktoś Ci bliski?

Czy masz kłopoty finansowe 
z powodu picia tej osoby?

Czy kłamiesz, by ukryć picie 
jakiejś osoby?

Czy czujesz, że gdyby osobie 
pijącej zależało na Tobie, to on 
czy ona przestaliby pić dla Twoje-
go dobra?

Czy z powodu osoby pijącej 
Twoje plany często upadają lub 
są przekreślane, a posiłki opóź-
niane?

Czy stosujesz pogróżki w ro-
dzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić, 
to to od ciebie odejdę”?

Czy dyskretnie próbujesz wy-
czuć zapach alkoholu w oddechu 
osoby pijącej?

Czy boisz się zdenerwować tę 
osobę w obawie, że to wywoła na-
pad pijaństwa?

Czy cierpisz lub masz kłopoty 
z powodu zachowania osoby pi-
jącej?

Czy z powodu picia masz ze-
psute święta lub spotkania?

Czy z obawy przed brutal-
nym zachowaniem zdarzyło Ci się 
dzwonić po pomoc policji?

Czy szukasz ukrytego alkoho-
lu?

Czy masz poczucie klęski, dla-
tego że nie możesz kontrolować 
picia?

Czy przez większość czasu 
czujesz złość, zmieszanie lub przy-

gnębienie?
Czy czujesz, że nie ma nikogo, 

kto zrozumie Twoje problemy?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na 
któreś z tych pytań, to Al-Anon 
mogą okazać Ci pomoc.

Na terenie naszego mia-
sta działa  grupa rodzinna  AL-
-ANON „Wdzięczność”. Spotkania 
odbywają się w każdy czwartek 
o  godzinie 18:00 w  Domu Para-
fialnym przy ul.  al. Krakowska 17 
(wejście schodami metalowymi 
od ul. Powstańców Warszawy, 
I piętro). Na spotkaniach zwanych 
mityngami nikt nikomu nie udzie-
la rad, nie poucza, nie polemizu-
je, a wszyscy zobowiązani są do 
zachowania anonimowości – co 
gwarantuje poczucie bezpieczeń-
stwa. Dłuższy czas uczestniczenia 
w spotkaniach korzystnie wpływa 
na rozwój osobisty. Wzmacnia 
odporność na manipulacje, uczy 
pozytywnego spojrzenia na siebie 
i innych oraz stwarza szansę na-
prawy wzajemnych relacji z niepi-
jącymi członkami rodziny, przede 
wszystkim z własnymi dziećmi.

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione
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Zajęcia te lubią i polecają za-
równo początkujący, jak i zaawan-
sowani sportowcy. Są doskonałe 
dla osób, które chcą spalić dużą 
ilość kalorii, ładnie wymodelować 
sylwetkę i wzmocnić mięśnie ca-
łego ciała.

Lekcja rozpoczyna się kilku-
minutową prostą rozgrzewką, 
która bezpiecznie przygotowuje 
wszystkie mięśnie i stawy do dal-
szej pracy. W tej części pojawia 
się prosty układ kroków fitness 
i wykonujemy już pierwsze aero-
bowe ćwiczenia. Po dynamicznej 
rozgrzewce, przechodzimy do 
głównej części – wzmacniania 
mięśni całego ciała. Skupiamy się 
wtedy na treningu najważniej-
szych partii mięśniowych. Pracują 
między innymi ręce, nogi, brzuch, 
pośladki i mięśnie grzbietu. Doty-
kamy mięśni głębokich i powierz-
chownych. Trening jest zatem 
kompleksowy. Wykonujemy dużą 
ilość powtórzeń danego ćwi-
czenia i uczymy się prawidłowo 
angażować mięśnie a przy tym 
poprawiamy samoświadomość 
ciała. Poszczególne ćwiczenia 
wykonuje się na stojąco, leżąco 
i w różnych podporach. Ćwiczy-
my z oporem własnego ciała lub 
z wykorzystaniem dodatkowych 
sprzętów fitness, które fanta-
stycznie urozmaicają treningi. Do 
dyspozycji mamy między innymi: 
lekkie hantle, obciążniki na nogi, 
taśmy, mniejsze i większe piłki, 
tubingi, stepy, minibandy, slidy, 
ovoballe. Każdy może dostoso-
wać trening do swojej obecnej 
kondycji i wybrać odpowiednie 
obciążenie dla siebie. Wachlarz 
możliwości i scenariuszy lekcji 

jest tak duży, że te lekcje nigdy 
się nie nudzą. Dzięki temu tre-
ning TBC jest zawsze ciekawy 
i  na każdym spotkaniu możemy 
korzystać z innego sprzętu, wy-
konywać zupełnie inne zestawy 
ćwiczeń i zaskakiwać mięśnie 
nowymi wyzwaniami. Nie bójmy 
się iż TBC zrobi z nas kultury-
stów. TBC pomoże nam ładnie 
i równomiernie wymodelować 
sylwetkę i uzyskać delikatny zarys 
mięśni. Zróżnicowany program 
zajęć i wykorzystanie sprzętów 
pomoże zaangażować mięśnie, 
o których do tej pory nie mieliści 
nawet pojęcia. Najważniejsza jest 
prawidłowa technika wykony-
wania wszystkich ćwiczeń. Liczy 
się jakość a nie ilość powtórzeń. 
Dlatego tak ważne – szczególnie 
na początku – jest rozpoczęcie 
treningów pod okiem doświad-
czonego instruktora. Dodatkowo 
ćwiczenia razem z grupą innych 
osób to fantastyczna motywacja. 
Grupa wzajemnie zachęca się do 
pracy, dużo łatwiej jest wykonać 
wszystkie powtórzenia. Mimo iż 
godzina treningu jest zazwyczaj 
męcząca, lekcja w towarzystwie 
innych osób mija bardzo szybko. 
Dodatkowym motywatorem jest 
muzyka. Jest ona obecna podczas 
całej lekcji, nadaje jej charakter, 
zachęca do treningu, nadaje rytm 
i tempo ćwiczeń. Ulubione utwo-
ry pomagają sprostać wyzwa-
niom i szybko poprawiają nastrój. 
Zajęcia TBC kończą się kilkumi-
nutowym rozciąganiem. Tempo 
muzyki wtedy już zwalnia a spo-
kojne rytmy i delikatny stretching 
pomaga wyciszyć organizm po 
wysiłku.

Dla kogo i jak się przygotować?

Trening TBC jest prawie dla 
wszystkich. Zajęcia skierowane 
są do osób w każdym wieku i są 
bardzo bezpiecznie. Na tych za-
jęcia najczęściej nie ma podziału 
na poczatkujących i zaawanso-
wanych, zatem można zawsze 
dołączyć do grup. Jest to też po-
lecana forma zajęć dla kobiet po 
ciąży, jako jeden z pierwszych 
treningów pomagających wró-
cić do dobrej formy. To idealna 
lekcja podczas której można po-
znać ćwiczenia i ich prawidłową 
technikę wykonywania. Debiu-
tanci mogą po prostu rozpocząć 
ćwiczenia bez ciężarków, wyko-
nywać mniej powtórzeń i stop-
niowo przyzwyczajać swoje ciało 
i mięśnie do mocniejszej pracy. 
Kiedy wzmocni się forma, można 
spokojnie sięgnąć po hantle lub 

zwiększyć ich wagę. Przy prawi-
dłowej technice nie ma żadnych 
kontuzji. 

Aby rozpocząć ćwiczenia wy-
starczy obuwie sportowe i wygod-
ny strój nie krępujący ruchów. Na 
zajęcia przynosimy dodatkowo 
ręcznik do położenia na matę 
oraz wodę do picia. Maty i dodat-
kowy sprzęt fitness są zawsze do-
stępne w miejscu ćwiczeń. Przy-
chodząc pierwszy raz na zajęcia 
pamiętajmy aby powiedzieć in-
struktorowi, iż jest się początku-
jącym. Trener otoczy nas wtedy 
szczególną uwagą, zaopiekuje się 
nami i pokaże warianty łatwiejsze 
ćwiczeń, nauczy techniki ruchu. 
Jak przed każdym większym  wy-
siłkiem fizycznym, zaleca się nie 
jeść obfitych posiłków minimum 
dwie godziny przed zajęciami. 
Reszta wskazówek to dobre chęci 
i odrobina cierpliwości. Początki 
mogą być dość trudne.

Jakie korzyści?

Zalet treningu TBC jest mnó-
stwo ale podstawą sukcesu jest 
cykliczność. Regularne ćwiczenia 
minimum 2-3 razy w tygodniu 
to droga do zdrowia i dobrej 
formy. Po kilkunastu zajęciach 
widać pierwsze efekty ćwiczeń. 
Najpierw zauważymy wzmocnie-

nie mięśni całego ciała i poprawę 
ogólnej kondycji. Regularny tre-
ning pozwoli nam pozbyć się kil-
ku zbędnych kilogramów. Kolejna 
zaleta to to, że TBC skupia się na 
całym ciele. Dzięki temu sylwetka 
harmonijnie się zmienia i nabiera 
ładnych kształtów. Poprawiamy 
siłę mięśni, szybkość, gibkość, ko-
ordynację ruchową i wydolność. 
Trening wszechstronnie i równo-
miernie wzmacnia mięśnie, po-
prawia kondycję, rzeźbi sylwetkę 
i pomaga efektywnie spalić tkan-
kę tłuszczową. Podczas jednej 
sesji jesteśmy w stanie spalić 
mnóstwo kalorii. TBC wspaniale 
walczy z rozstępami i cellulitem. 
Skóra jest lepiej ukrwiona, na-
pięta. Wysiłek uwalnia endorfiny, 
hormony szczęścia dzięki którym 
poprawia nam się nastrój i czuje-
my się znacznie lepiej.

TBC wpływa korzystnie nie 
tylko na wygląd, ale również na 
zdrowie. Jak każdy trening wspa-
niale podnosi odporność orga-
nizmu. Jest to naturalny sposób 
wzmocnienia układu immunolo-
gicznego . Ćwiczenia obejmują 
trening tlenowy, nasze serce pra-
cuje wtedy mocniej i wzmacnia 
się. Poprawiają się wydolność 
płuc i krążenie. Ćwicząc prze-
ciwdziałamy chorobom cywiliza-
cyjnym; cukrzycy, nadciśnieniu, 
miażdżycy, otyłości i odreago-
wujemy stres. Ćwiczenia z wyko-
rzystaniem ciężarków i ciężaru 
własnego ciała wzmacniają kości 
i stawy, przeciwdziałają osteopo-
rozie. Zatem jeśli chcesz zadbać 
kompleksowo o swoje zdrowie, 
sprawność fizyczną i lubisz dyna-
miczne zajęcia – trening TBC jest 
właśnie dla Ciebie.

TBC to skrót oznaczający ,,total body conditioning”, czyli modelowanie całego 
ciała. Jest to bardzo popularna i lubiana forma zajęć grupowych fitness. 

Ładna sylwetka z TBC

mgr Katarzyna Pieńkos

instruktor fitness, Jogi, Pilates 
trener personalny
właścicielka Fitness Centrum Pasja w Piastowie
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? przyroda

11www.czaspiastowa.pl

Barbara Lipieta

 Floksy na trwałe wpisały się 
w krajobraz ogrodów wiejskich 
i tak były postrzegane. Fioletowe, 
różowe i białe plamy na babci-
nych rabatach tętniące owadzim 
życiem. Taki obraz moja pamięć 
utrwaliła i z przyjemnością do 
niego powraca. Raduje się moje 
serce, że w ostatnim czasie za-
interesowanie nimi rośnie i jest 
to zrozumiałe. Mnogość żywych 
barw jaką nam oferują, kompo-
nuje się pięknie z każdą letnią ra-
batą. Cudowna woń floksów, któ-

rą unosi powietrze w sierpniowe 
popołudnia przyciąga nie tylko 
naszą uwagę. Motyle uwielbia-
ją spijać słodki nektar ze środka 
kwiatów, wprowadzając do na-
szych ogrodów baśniowy nastrój. 
Nazwa floks wywodzi się od ła-
cińskiego słowa phloks i oznacza 
płomień. Jest nawiązaniem do 
jaskrawo wybarwionych kwia-
tów tej rośliny, która z Ameryki 
Północnej do Europy przywędro-
wała w XVIII wieku. Floksy należą 
do rodziny wielosiłowatych i są 

bylinami. Tworzą wysokie (do 
120 centymetrów) kępy ze sztyw-
nych i prostych łodyg gęsto ulist-
nionych, lekko drewniejących 
pod koniec sezonu. Kwiatostany 
kształtem przypominają pirami-
dę, na którą składają się drob-
ne pięciopłatkowe osadzone na 
krótkiej rurce kwiatki. Kwitną od 
połowy lipca do września. Okres 
kwitnienia można wydłużyć, 
przycinając w czerwcu wierzchoł-
ki pędów. Taki zabieg powoduje 
rozkrzewienie rośliny i  opóź-
nienie kwitnienia. Floks wiecho-
waty, bo tak brzmi jego pełna 
nazwa, jest dość wymagający 
w uprawie. Uwielbia gleby żyzne 
i umiarkowanie wilgotne, dlatego 
warto zastosować ściółkowanie 
materią organiczną (korą, kom-
postem), która spowolni wysy-
chanie podłoża. Podczas suszy 
wymagają podlewania. Podle-
wamy tylko ziemię wokół rośliny, 
uważając aby nie zmoczyć liści 
(chronimy w ten sposób roślinę 
przed infekcją). Warto wybrać 
dla niego miejsce osłonięte od 
wiatru, słoneczne lub lekko za-
cienione. Płomyki rosną szybko 
i bujnie, wiec wymagają częstego 
zasilania nawozami organiczny-
mi. Nawozy mineralne im zdecy-

dowanie szkodzą. Stwarzając im 
optymalne warunki, hodujemy 
silne rośliny nie poddające się 
chorobom. Najczęściej atakujący 
floksy jest mączniak prawdziwy. 
Charakteryzuje go biały nalot na 
liściach. Nie zniszczy rośliny lecz 

ją osłabi, a liście z białym nalo-
tem brzydko wyglądają. 
 Przed nadejściem zimy pędy 
ścina się nisko przy ziemi i zabie-
ra. Karpy zimują w gruncie bez 
okrywania. Płomyk jest byliną 
długowieczną i na jednym miej-
scu może rosnąć nawet kilka-
dziesiąt lat. Sygnałem do odmła-
dzania kęp są słabsze kwitnienia 
i wzrost.
 Floksy wiechowate bardzo 
łatwo można rozmnożyć przez 
podział. Najlepiej robić to wiosną 
lub późnym latem. Po wykopa-
niu karpy dzielimy ją na mniejsze 
części. Przed posadzeniem no-
wych sadzonek nie zapomnijmy 
gleby wzbogacić kompostem.
 Jeśli nie mamy jeszcze żad-
nego płomyka wiechowatego 
w  ogrodzie, to sierpień jest do-
brym momentem na podjęcie 
decyzji o zakupie lub poprosze-
nie sąsiada o kawałek korzenia. 
Naocznie możemy się przekonać 
co do koloru i zapachu. Koniecz-
nie musimy go posadzić blisko 
miejsca, gdzie odpoczywamy 
wieczorem. Unosząca się woń 
sprawi, że poczujemy się zrelak-
sowani i szczęśliwi. Uważam, że 
floks to miły towarzysz na wie-
czorową porę. 

Floksy to kwiaty, które kojarzą nam się z cudownym wakacyjnym relaksem. Jeśli nie 
pamiętamy ich nazwy, to na pewno zapamiętaliśmy ich cudowny i niepowtarzalny 
zapach. 
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Pachnące płomyki
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Ligowe zmagania rozpoczę-
ły piastowianki 16 sierpnia, czyli 
w  dziewiątą rocznicę założenia 
klubu, wyjazdowym spotkaniem 
w  Olsztynie z wyżej notowanymi 
Stomilankami. Po dobrym wy-

stępie, nasze dziewczyny uległy 
jednak gospodyniom 1:3, tracąc 
bramki w końcówce spotkania. 
Honorowego gola dla naszych 
barw uzyskała, pięknym strzałem 
z rzutu wolnego, pozyskana z Pio-

trcovii Piotrków Trybunalski, Julia 
Chudy.

Skład Piastovii-ZAP: Rosłonek 
– Zbrzeźniak (82’ Reszka), Dąbrow-
ska, Bartman (30’ Chudy), Kusiak 
(67’ Falandysz-Zięcik) – Bordzia-
kowska (58’ Jaroska), Wasil, Misz-
czak (82’ Grudzińska), Cabaj – Goś, 
Bekker.

W niedzielę 23 sierpnia, w dru-
giej kolejce spotkań, Piastovia 
podejmowała u siebie groźnego 
beniaminka – KS Pogoń Tczew. Po 
zaciętym pojedynku, mecz zakoń-
czył się bezbramkowym remisem 
0:0.

Skład Piastovii-ZAP: Rosłonek 
– Zbrzeźniak, Dąbrowska, Boć-
kowska, Kusiak – Falandysz-Zięcik 

(24’ Chudy, 79’ Grudzińska), Wasil, 
Miszczak (71’ Umińska), Cabaj – Ja-
łocha (60’ Jaroska, 82’ Bartman), 
Bekker.

W 3. kolejce rozgrywek, dnia 
30 sierpnia Piastovia-ZAP zmierzy 
się w Środzie Wielkopolskiej z Po-
lonią, a następnie 6 września o go-
dzinie 16:30 podejmie u siebie be-
niaminka UKS 3 Staszkówka Jelna.

Tabela po 2 kolejkach:

Ciężkie mecze PKS Piastovii-ZAP Piastów na inaugurację 
nowej, zreformowanej I ligi piłki nożnej kobiet.

Trudny początek sezonu
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Włodzimierz Golfert

ZAPEWNIAMY
profesjonalne
treningi pod okiem
licencjonowanych
trenerów UEFA
udział w rozgrywkach 
MZPN oraz turniejach

więcej informacji:

piastovia.piastow@gmail.com
pkspiastovia

lub pod numerami telefonu:

607 068 535 | 601 530 953 | 603 048 337

ogłoszenie zamówione

uzupełnienie do drużynY!
zapraszamy DO GRY W 

ZESPOLE U-17
ZAWODNICZKI urodzone w latach 

2004-2006

1 MKS Tarnovia Tarnów 2 6 13:0

2 BTS Rekord Bielsko Biała 2 6 9:1

3 UKS SMS II Łódź 2 6 6:1

4 KS SWD Wodzisław Śląski 2 6 5:0

5 CWKS Resovia Rzeszów 2 6 5:2

6 KKP Stomilanki Olsztyn 2 3 3:7

7 KS Pogoń Tczew 2 1 2:4

8 PKS Piastovia-ZAP Piastów 2 1 1:3

9 KS Polonia Środa Wielkopolska 2 0 0:4

10 Hydrotruck Radom 2 0 1:6

11 MUKS Praga Warszawa 2 0 0:8

12 UKS 3 Staszkówka Jelna 2 0 1:10


