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Zielony Piastów
Miasto Piastów podpisało list intencyjny z Saule Technologies oraz Columbus
Energy na realizację długoterminowego projektu zakupu energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych. Spółka Saule Technologies jest partnerem miasta
przy projekcie „New City. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

14 września w nowo otwartym gmachu piastowskiego
liceum przy ul. 11 Listopada
2A zorganizowane zostało

spotkanie pt. „Piastów – New
City – Wielofunkcyjne Centrum
Miasta Piastowa”. Podczas wydarzenia omówione zostały

kluczowe elementy projektu.
Zgromadzeni uczestnicy mieli
również okazję zapoznać się
z innowacyjnymi, proekoloreklama

gicznymi technologiami. Wśród
wielu prezentowanych rozwiązań znalazły się mi.in. ogniwa
i instalacje fotowoltaiczne na
bazie perowskitu, autobusy
elektryczne, car-porty oraz
nowoczesne rozkłady jazdy
i tablice ogłoszeniowe oparte
o technologię e-ink, znaną z popularnych e-czytników. Część
z nich już niedługo może stać
się wizytówką naszego miasta,
w jego całkiem nowej, „zielonej” odsłonie.
Idea New City. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa
zrodziła się kilkanaście miesięcy
temu, gdy Miasto Piastów przystąpiło do konkursu „Rozwój
Lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich i Funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem zgłoszonego
przez nasze miasto projektu
jest poprawa jakości i warunków pełnienia funkcji miejskich
w miejscu ich koncentracji, czyli
w centrum Piastowa i nadanie
im nowoczesnego, wysokiego
poziomu w zakresie organizacji i formy. Zmiany mają objąć
obszar około 20% powierzchni miasta. Projekt znajduje się
obecnie w drugim etapie konkursu, gdzie walczy o dofinansowanie z 53 innymi miastami.
Dofinansowanie otrzyma łącznie 15 miast. Rozstrzygnięcie
konkursu ma nastąpić w drugiej połowie 2020 roku. Ważnym elementem projektu jest
troska o środowisko i transformacja energetyczna miejscowości. W realizacji tych zadań
mają pomóc władzom Miasta
Piastowa partnerzy biznesowi –
dokończenie artykułu - str. 2

w numerze
Nasz Pan od chemii
Utytułowany nauczyciel chemii,
autor podręczników i zbiorów zadań, Honorowy Obywatel Miasta
Piastowa, który z piastowskim
„Mickiewiczem” związany jest już
od lat pięćdziesiątych. Rozmowa
z Andrzejem Reychem.
Czytaj - str. 5-6

Okupacyjna działalność
Straży Pożarnej w Piastowie
Wojenne wspomnienia Zenona
Jaworskiego, długoletniego naczelnika i prezesa Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piastowie.
Czytaj - str. 7

Pora na odczulanie
Alergia na pyłki drzew to według
danych epidemiologicznych, jedna z najczęściej występujących
postaci alergii wziewnych. Wczesna jesień to czas na rozpoczęcie
leczenia.
Czytaj - str. 8

Wrzosy i wrzośce
Jesienią, kiedy niektóre rośliny
zamierają, inne ukazują swoje
piękno w całej krasie. Tak dzieje
się teraz z wrzosami.
Czytaj - str. 11
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dokończenie ze - str. 1

spółka Saule Technologies oraz
Columbus Energy.
W trakcie wydarzenia podpisany został list intencyjnego
pomiędzy spółką Saule Technologies, Columbus Energy
oraz władzami Miasta Piastowa. W ten symboliczny sposób
przypieczętowano wolę dalszej
współpracy przy planowanym
projekcie. W jej ramach w mieście mają pojawić się nowoczesne instalacje fotowoltaiczne na
bazie perowskitów. Prowadzone będą również działania mafot. Zbigniew Stanecki (Czas Piastowa)

jące na celu popularyzację tych
rozwiązań wśród mieszkańców
i lokalnych przedsiębiorców.
Całkowita wartość inwestycji
w ekologiczną infrastrukturę
energetyczną zostanie pokryta
przez Columbus Energy. Miasto
będzie dzierżawiło instalacje od
spółki oraz odbierało prąd, który uda się pozyskać z zainstalowanych paneli. Wszystko to bardzo dobrze wpisuje się w wizję
rozwoju Piastowa, jako miasta
przyjaznego środowisku.
fot. Zbigniew Stanecki (Czas Piastowa)

Otwarcie Liceum im. A. Mickiewicza - fotorelacja

Symboliczna wstęga już przecięta! W piątek 4 września miało
miejsce uroczyste otwarcie nowego kompleksu Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza,
połączone z obchodami 75-lecia
szkoły. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.
Zdjęcia: Anna Bartnicka - Ositek
(Grupa Creative)
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Dar Krwi – Darem Serca!

fot. Shutterstock

Krwiodawstwo to oddawanie krwi lub jej składników na rzecz osób potrzebujących.
Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytucje dokonujące m.in. różnego
rodzaju operacji czy przeszczepów. Krew to dar życia, którym warto dzielić się
z potrzebującymi, a nimi mogą być również nasi najbliżsi.

Kto może oddać krew? Każdy
w wieku od 18. do 65. roku życia.
W dniu oddawania należy być
po lekkim posiłku. Krew można
oddawać m.in. w placówce stacjonarnej Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
lub podczas Akcji przeprowadzanych przez Kluby Krwiodawstwa
w ambulansie. W ambulansie
można oddawać tylko Krew na-

tomiast w placówkach stacjonarnych można oddawać krew oraz
jej składniki, które również są
bardzo cenne.
Obecnie we wszystkich placówkach brakuje krwi. Ruszyły
zabiegi i operacje w szpitalach
także zapotrzebowanie na krew
jest ogromne.
Nie należy się bać oddawać
krew w obecnym czasie (CO-

VID-19), cały proces przebiega
bardzo bezpiecznie. Wszystkie
Akcje są przeprowadzane z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa zdrowia,
a oddana krew jest zawsze szczegółowo badana.
W Akcji Krwiodawstwa przeprowadzonej w dniu 18 lipca
2020 roku zarejestrowane zostały 42 osoby a Krew oddało 36
osób – dało to łącznie 16200 ml
krwi. To sukces wszystkich, którzy przybyli w tym dniu i wzięli
udział w Akcji.
W imieniu Piastowskiego Klubu Krwiodawców serdecznie zapraszam na kolejną Akcję, która
odbędzie się 3 października na
terenie OSP Piastów (w godzinach 9-12.30).
Łączy nas krew, która jest Darem Życia!
Piotr Wojtczak
Piastowski Klub Krwiodawców
Kontakt: klubhdkpiastow@gmail.com

ogłoszenie zamówione

Uzyskaj pomoc poprzez aplikację
„Twój parasol” – dla osób poszkodowanych przemocą w rodzinie.
Aplikacja mobilna „Twój parasol” przeznaczona jest dla osób doznających przemocy. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez
Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com. Aplikacja oferuje dostęp do materiałów
edukacyjnych oraz do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą. Ponadto, umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach 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.

reklama
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Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Za nami
pierwsze trzy tygodnie nowego
roku szkolnego. Jak można ten
czas ocenić?
Grzegorz Szuplewski: Rok
szkolny 2020/2021 rozpoczął się
w sytuacji różnej od tej, którą
pamiętamy sprzed roku, ale też
innej niż ostatnie tygodnie roku
poprzedniego. Wszystko za sprawą pandemii, która towarzyszy
nam od sześciu miesięcy. Z pewnością wyczuwalne są niepokój
i niepewność – co zrozumiałe
w tej sytuacji. Na szczęście podjęte w trybie stacjonarnym zajęcia
edukacyjne w szkołach i przedszkolach Piastowa toczą się zgodnie z planem, co jest źródłem otuchy w tych niełatwych czasach.
Wypada w tym miejscu podzięko-

wać wszystkim odpowiedzialnym
za bezpieczeństwo sanitarne
w naszych placówkach – a więc
dyrektorom, kadrze pedagogicznej i pozostałym pracownikom; a
także rodzicom i oczywiście dzieciom – za respektowanie wprowadzonych niezbędnych ograniczeń i podporządkowanie się. Ale
jeśli mówimy o inauguracji roku
szkolnego 2020/2021 w Piastowie to nie sposób pominąć szczególne wydarzenie…
C.P.: ...jakim jest oddanie do
użytku nowych obiektów naszego
Liceum Ogólnokształcącego.
G.S.: Tak. To wydarzenie niezwykłej wagi. Bardzo się cieszę,
że mogliśmy uroczyście 4 września zainaugurować nowo wybudowane obiekty szkolne. To

powód do dumy i satysfakcji,
bo mimo trudnej sytuacji udało
się dotrzymać słowa i przekazać
społeczności naszego liceum tak
bardzo oczekiwaną nowoczesną
przestrzeń do nauki. Budowa
szkoły realizowana jest w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie podmiotem publicznym
jest Miasto Piastów, a prywatnym
– Warbud S.A. Inwestycja, a właściwie jej pierwszy etap – bo prace kontynuowane są w starym
budynku szkoły – zrealizowana
została w ustalonym terminie
dzięki potencjałowi i doświadczeniu partnera prywatnego, za co
wypada mu jeszcze raz podziękować. Nowe obiekty szkolne są już
znane w całym kraju i cieszą się
uznaniem wielu ekspertów i środowisk, czego dowodem niech
będzie przyznanie nam prestiżowej nagrody podczas Międzynarodowego Forum PPP w Płocku.
Nasza inwestycja jest stawiana
jako przykład dobrze przygotowanego i skutecznie realizowanego zadania w niezbyt popularnej
jeszcze w Polsce formule PPP,
jak stwierdził to po wizycie w Piastowie Pan minister Waldemar
Buda, pełnomocnik rządu ds.
partnerstwa publiczno-prywatnego.
C.P.: Uważnie obserwując to,
co dzieje się w naszym mieście,
łatwo można zauważyć, że pomimo kryzysu związanego z pandemią realizowane są kolejne inwestycje.
G.S.: Zgadza się. Kontynuowane są prace na budowie willi
Millera i przychodni przy ul. ks.
Skorupki. Mam nadzieję, że obie
inwestycje dobiegną wkrótce
oczekiwanego z utęsknieniem
reklama

końca. Rozpoczęła się budowa ul.
św. St. Kostki, trwają prace przy
dworcu kolejowym w ramach
centrum przesiadkowego P+R,
związane z pierwszym etapem
tego zadania. Rozstrzygniemy
wkrótce wykonawcę drugiego
etapu. Ogłosiliśmy przetarg na
budowę nawierzchni ul. Okrzei,
w planach są jeszcze kolejne
przetargi. Przygotowujemy wniosek wraz z obszernymi załącznikami do złożenia w drugim etapie
konkursu Rozwój Lokalny dofinansowanego z tzw. funduszy
norweskich i EOG ze wsparciem
środków krajowych. Wniosek rozwinie dobrze ocenioną w I etapie
konkursu koncepcję „NewCity.
reklama

Wielofunkcyjne Centrum Miasta
Piastowa”. W ramach podjętych
działań nasze miasto zyskało
cennych partnerów do realizacji
koncepcji NewCity, wśród nich
nowatorską firmę technologii
perowskitowej Saule S.A., czołowego przedstawiciela polskiej
fotowoltaiki Columbus Energy
S.A. i Fundację Pole Dialogu,
z którymi mamy podpisane listy
o współpracy. Takie dokumenty zostaną wkrótce podpisane
z państwową Fundacją Platforma
Polskiego Przemysłu Przyszłości
oraz Stowarzyszeniem „Miasta
w Internecie”. Chcemy, by dzięki
naszemu projektowi Piastów stał
się miastem nowoczesnej edukacji, kształtowania kompetencji
dla rozwoju gospodarki 4.0 i szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii dla zrównoważonego rozwoju.
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Nasz Pan od chemii

dzinie chemii wychowanków.
Studiowałem na Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Chemii. Pracę swoją pt. „Krystalograficzne i rentgenostrukturalne
badanie kryształów N-3-rzędowego butylo akryloamidu” pisałem w katedrze Krystalografii. Jakiś czas pracowałem później na
uczelni. Bardziej interesowała
mnie praca dydaktyczna niż naukowa. Dużą przyjemność czerpałem z zajęć prowadzonych ze
studentami i czułem, że chcę być
właśnie nauczycielem. Jeszcze
podczas studiów zgłosiła się do
mnie po pomoc w nauce moja
obecna małżonka. Po latach
pomoc ta zaowocowała trójką
kochanych dzieci, tak że chemia
zdecydowanie była trafnym wyborem.
AZ: Tęsknił Pan za „Mickiewiczem”? Jak odnalazł się Pan w tej
szkole w nowym charakterze?
AR: Do piastowskiego liceum
wróciłem w 1970 roku już jako
nauczyciel. Dyrektorem placówki
nadal był Pan Wacław Lożyński.
Niektórzy z moich wcześniejszych nauczycieli stali się moimi
kolegami po fachu, m.in. profesorowie: Pani Marta Zakrzewska,
Pan Juliusz Frasunkiewicz, Pan
Zygmunt Pomierny i oczywiście
Pan Nikodem Jaśkiewicz. Bardzo
dużo im zawdzięczam. Po Panu
Jaśkiewiczu
„odziedziczyłem”
chemię i szkolne kółko chemicz-

scynowało się wtedy Gomułką.
Ludzie wierzyli, że „zrobi on nam
prawdziwą Polskę”. Pamiętam
jedną zabawną sytuację z tego
okresu. Miała ona miejsce na
szkolnym apelu. Jedną ze stałych
pozycji programu były wtedy tzw.
prasówki. Wyznaczone osoby referowały bieżące wydarzenia.
Pierwsza cześć była poświęcona
wydarzeniom węgierskim. Na
wydarzenia krajowe nie pozostało już dużo miejsca. Ówczesny
dyrektor szkoły, Wacław Lożyński poprosił więc o streszczenie
ich w przysłowiowych dwóch
zdaniach. Te dwa zdania brzmiały tak: Ks. Kardynał Wyszyński
wrócił z Komańczy, a pan Marszałek Rokossowski wyjechał do
Moskwy. Udało się tym rozbawić
salę. To był rok 1957, w 1958
skończyłem piastowskie liceum.
AZ: Po maturze wybrał Pan
studia chemiczne. Jak znalazł Pan
swoje powołanie? Dlaczego właśnie zdecydował się Pan na ten
kierunek?
AR: Chemią „zaraził” mnie
mój nauczyciel z liceum – Nikodem Jaśkiewicz. Bardzo dobry
pedagog. Spod jego skrzydeł wyszło wielu utytułowanych w dzie-

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

Piastowskie Liceum im. Adama Mickiewicza obchodzi w tym roku swoje
75. urodziny. Na przestrzeni lat przez jego mury przetoczyło się kilka pokoleń
uczniów, jak i nauczycieli. Wśród nich znajdują się osoby, które same stały się
legendą. Jedną z nich bez wątpienia jest Andrzej Reych, utytułowany nauczyciel
chemii, autor podręczników i zbiorów zadań, Honorowy Obywatel Miasta Piastowa,
który z „Mickiewiczem” związany jest już od lat pięćdziesiątych. Korzystając z okazji
jubileuszu i otwarcia nowego budynku szkoły, udało nam się namówić go na
rozmowę. Z Andrzejem Reychem spotkała się członkini naszej redakcji, Agata
Ziąbska.
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AR: Swoją edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej
nr 1. Wtedy mieściła się ona
w tzw. kolejakach przy ul. 11 Listopada. Patrząc na dzisiejszą
jej siedzibę trudno sobie w ogóle wyobrazić warunki lokalowe,
jakimi wtedy placówka dysponowała. Był to stary dom mieszkalny przerobiony na szkołę.
Wyślizgane schody, toaleta na
zewnątrz. Za moich czasów szkoła podstawowa miała siedem
klas. Podstawówkę kończyłem
już w liceum, gdyż w tym czasie,
w ramach reorganizacji, kuratorium postanowiło połączyć część
Szkoły nr 1 z piastowskim liceum,
tworząc Szkołę Ogólnokształcącą
Stopnia Podstawowego i Licealnego w Piastowie. Po skończeniu
podstawówki automatycznie zostałem w liceum.
AZ: Lata Pana nauki w liceum
przypadły na trudny politycznie

okres. Jakie ma Pan wspomnienia z tego czasu?
AR: Na moją kadencję, jako
ucznia „Mickiewicza” przypadł
rok 1956 i słynne wydarzenia
październikowe. Wiele osób fafot. Andrzej Reych (zbiory własne)

fot. Andrzej Reych (zbiory własne)

Agata Ziąbska: Jest Pan jednym z tych nauczycieli, których
się nie zapomina. Uczył Pan chemii i pokierował życiowo mojego
ojca, uczył Pan mnie, moje rodzeństwo, z Pana książek uczyła
się cała Polska. Można powiedzieć, że stał się Pan ikoną Piastowa i piastowskiego liceum.
Czy Piastów jest Pana rodzinnym
miastem?
Andrzej Reych: W Piastowie
mieszkam od 3. roku życia. Moi
dziadkowie mieli tu domek letniskowy przy ulicy Ujejskiego.
Rodzice mieszkali w Warszawie.
W roku 1944 spędzałem wakacje z dziadkami. Pamiętam, że
mama przyjechała z Warszawy
do Piastowa ostatnią kolejką
EKD. Wybuchło Powstanie i zostaliśmy już tu na stałe.
AZ: Szkołę kończył Pan w Piastowie?

ne. Jak już mówimy o kółku – pamiętam jedno zabawne wydarzenie z nim związane. Któregoś
razu, uczniowie zafascynowani
zgłębianiem tajników chemii, tak
mocno zaangażowali się w zajęcia, że całkiem zapomnieliśmy
wszyscy o upływającym czasie.
Zasiedzieliśmy się do późnych
godzin wieczornych. Jak w końcu
jednak zebraliśmy się do wyjścia,
okazało się, że szkoła jest już
dawno zamknięta. Pani woźna
nie zauważyła i nie przypuszczała
nawet, że o tej porze ktoś może
dokończenie artykułu - str. 6
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fot. Andrzej Reych (zbiory własne)

fot. Andrzej Reych (zbiory własne)

otwarta jest kotłownia i zsyp na
węgiel i właśnie przez ten zsyp
udało nam się budynek ostatecznie opuścić. Mam wiele fajnych wspomnień z tych czasów.
Młodzież ma różne zabawne
pomysły. Kiedyś namówili mnie
na doświadczenie z termitem –
mieszaniną pyłu aluminiowego
z tlenkiem żelaza. Przy spalaniu
termitu powstaje bardzo wysoka
temperatura, żelazo się wytapia.
Technika ta wykorzystywana jest
m.in. w spawalnictwie. Zorganizowaliśmy dwie duże blachy,
wyszliśmy na zewnątrz – termit
oczywiście przepalił te blachy.
Z grupy padła więc propozycja by
sprawdzić jeszcze wytrzymałość
karoserii samochodu pani dyrektor. To był oczywiście żart i eksperyment zakończyliśmy na naszych dwóch blachach. Z czasem
kółka chemiczne straciły jednak
na znaczeniu. Dużą rolę odegrało tu ograniczenie dostępu do
odczynników chemicznych. Doświadczenia, jakie pokazywało
się uczniom dawniej były zdecydowanie bardziej spektakularne.
Poza tym po spopularyzowaniu
się internetu wszystko można
już było zobaczyć, sprawdzić. Zainteresowanie chemią znacznie
zmalało.
AZ: Na kółku chemicznym
Pan nie poprzestał. Słyszałam, że
przez szereg lat był Pan również
opiekunem Koła Krajoznawczo-

-Turystycznego?
Po Panu Jaśkiewiczu przejąłem chemię, przez pewien czas
uczyłem też fizyki, w czym mi
bardzo pomagał profesor Fra-

sunkiewicz, po profesorze Pomiernym „odziedziczyłem” zaś
koło Turystyczno-Krajoznawcze.
Organizowaliśmy liczne rajdy.
Różnie bywało na nich z frekwencją. Zdarzyło się raz że były
to dwie osoby – prowadzący
w mojej skromnej osobie oraz
jeden z moich uczniów, Robert,
niestety obecnie już nieżyjący.
Jako że był on zapalonym zbieraczem odznak turystycznych,
całkiem się tym nie zraził i nie zamierzał rezygnować. Wybraliśmy
się na ten rajd tylko we dwóch.
Tym zbieraniem odznak zresztą
mnie „zaraził”. Oprócz rajdów
bywały też obozy wędrowne.
Jeden z nich szczególnie zapisał
mi się w pamięci. Na rajdach sypialiśmy w schroniskach, które
zwykle były po prostu szkołami
dostosowanymi do możliwości
noclegu, przygotowania sobie
jakiegoś posiłku, czy przeprania
rzeczy. I tak pewnego razu, po
ciężkiej wędrówce, kiedy był tak
zwany czas wolny, przybyła do
nas milicja. Staje przede mną
przedstawiciel organów państwowych i karcącym wzrokiem
patrząc mówi: - Proszę pana, pan
sobie tu siedzi jakby nigdy nic,
a wie pan co się dzieje z pana
uczniami? – pyta. Mnie zimny pot
z miejsca oblewa. Jakiś wypadek,
myślę, coś się złego stało. Milicjant kontynuuje - Pan tu siedzi,
a pana uczniowie zostali złapani
na kradzieży – mówi. Muszę powiedzieć, że w tym momencie
mi ulżyło, wręcz się ucieszyłem.

fot. Andrzej Reych (zbiory własne)

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

być jeszcze w środku. Wyjść się
nie dało – drzwi zamykane były
tylko od zewnątrz. Jedyny telefon
jaki był, znajdował się w sekretariacie, który oczywiście również
był zamknięty. Wszystkie sale pozamykane. Przez okna z sali chemicznej wyjść się nie dało – były
okratowane, bo sala znajdowała
się na niskim parterze. Pojawił się
pomysł. Z boku budynku mieszkała przecież woźna – próbowaliśmy walić w ściany, ale niestety
nic to nie dawało. Mieliśmy już
wizję nocowania w szkole. Szczęśliwie zauważyliśmy jednak, że

Milicjant musiał jednak dostrzec
moje początkowe przerażenie
i bladość, bo zaczął powoli schodzić z tonu i mnie uspakajać.
- Pana podopieczni szli koło plantacji truskawek i urwali tylko kilka
owoców, ale wie pan, my tu jesteśmy przeczuleni – poprzedni
obóz ogołocił całkowicie drzewo
czereśni. Na innym z ciekawszych
obozów musieliśmy przejść przyspieszony kurs prania odzieży.
Chcieliśmy przyspieszyć sobie
drogę i trochę się przeliczyliśmy.
Patrzymy, szlak przed nami długi
i zawiły, a tu taka łagodna, porośnięta piękną zieloną trawką górka i można trasę znacznie skrócić. Padł więc pomysł, żeby się
z niej sturlać. Pech chciał, że na
zboczu pasły się wcześniej krowy. Tego niestety nie przewidzieliśmy, praw fizyki się nie przeskoczy – droga hamowania była zbyt
długa. Zyskaliśmy za to zabawne
wspomnienia.
AZ: Jak zmieniły się warunki
nauki w piastowskim liceum wobec tego co było dawniej? Pan,
jako świadek tylu przemian tej
placówki ma na to zdecydowanie
szersze spojrzenie niż ktokolwiek
z nas.
AR: Podczas zwiedzania nowego obiektu szkoły nasuwały
mi się różne refleksje dotyczące
warunków lokalowych. Jak wiele
na przestrzeni lat się zmieniło.
Jak zaczynałem naukę w liceum,
w salach były jeszcze piece kaflowe. W okresie grzewczym, codziennie przed lekcjami woźna
musiała rozpalać je po salach.
Jak chciało się zrobić dobry uczynek, po lekcjach nosiło się woźnej węgiel w wiadrach do sali.
Piece, jak to piece, dymiły. Jak
ktoś dla odmiany chciał zrobić
zły uczynek, uchylał delikatnie
drzwiczki od pieca – dym szybko wypełniał salę i wtedy robiło
się zamieszanie, przybiegał dyrektor, sprawdzał piece i zawsze
patrzył na nas podejrzliwie.
Oczywiście nie mieliśmy z tym
nic a nic wspólnego. Piece kaflowe doczekały jeszcze mojego powrotu do liceum w charakterze
nauczyciela. Kaloryfery pojawiły
się dopiero przy dużej moderni-

zacji budynku, za czasów dyrektor Anny Sobczak. Wspominając
moje czasy szkolne dodam jeszcze jedną ciekawostkę – może
nie każdy o tym wie, ale wtedy
było to Liceum im. A Mickiewicza
nr 44. Nie wiem doprawdy, jak
udało się to placówce załatwić.
Podejrzewam, że musiała w tym
maczać palce moja zapalona
polonistka i wielka fanka Pana
Adama, Adamina Marcinkowska.
Pamiętam, jak z kolegami byliśmy na olimpiadzie chemicznej
w Stalinogrodzie, czyli w obecnych Katowicach. Zachodzono
tam w głowę, jak to możliwe, że
taki mały Piastów może mieć aż
44 szkoły. Przez kilka lat numer
ten funkcjonował.
AZ: Jakich uczniów szczególnie Pan zapamiętał?
AR: W latach świetności szkoły trafiła mi się raz niezwykle utalentowana klasa. Z jednego rocznika kilkanaście osób dostało się
na medycynę – to było naprawdę
dużym osiągnięciem. Jednym
z moich uczniów, których szczególnie zapamiętałem, był Zbigniew Nowecki, obecnie profesor nauk medycznych. Cała jego
klasa była zresztą wyjątkowo
zdolna. Wymieniam tu tylko profesora Noweckiego, bo spotkaliśmy się i wspominaliśmy dawne
lata podczas otwarcia nowego
gmachu liceum, ale długo trzeba
by wymieniać nazwiska uczennic
i uczniów, których wspominam
i którzy, górnolotnie mówiąc, pozostają w moim sercu i pamięci,
niestety coraz słabszej.
Potem dla szkoły nastały
słabsze czasy. Wiele straciła ona
na renomie i wizerunkowo za
sprawą protestów przy wyborze
dyrektor Grażyny Kurowskiej.
Pojawiła się też moda na szkoły
warszawskie. Zainteresowanie
piastowskim liceum wciąż spadało, co spowodowało obniżenie
poziomu nauczania. Wygląda na
to, że dziś te gorsze czasy szkoła
ma już na szczęście za sobą.

Z Andrzejem Reychem rozmawiała:

Agata Ziąbska
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Wczoraj i dziś
niezwykłej szkoły
Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie
obfituje w wiele wydarzeń ważnych zarówno dla społeczności szkolnej, jak
i całego miasta. Tradycja piastowskiego LO to 75 lat fascynujących dziejów szkoły powołanej do życia jeszcze podczas II wojny światowej. Było to
21 stycznia 1945 roku - w czwartym dniu po opuszczeniu Piastowa przez
okupacyjne wojska niemieckie. Przez kolejne lata Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza budowało swoją markę szkoły o wysokim poziomie
nauczania. Wśród jej absolwentów jest wielu wybitnych naukowców, wykładowców akademickich, lekarzy, nauczycieli, artystów, dziennikarzy, menedżerów. W roku jubileuszu 75-lecia szkoły społeczność piastowskiego LO ma
szczególny powód do radości. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli nowy rok
szkolny 2020/2021 już w nowych obiektach dydaktycznych wybudowanych
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego stronami są Miasto
Piastów i Warbud S.A. Cała inwestycja zostanie zakończona wiosną przyszłego roku, po przeprowadzeniu gruntownego remontu budynku dotychczasowej siedziby szkoły przy ul.11 Listopada 2a.
Oficjalne otwarcie nowo wybudowanych obiektów nastąpiło 4 września.
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Z dziejów naszego liceum
W elektronicznym archiwum LO im. A.Mickiwicza dostępnym na stronie http://www.archiwum.piastow.pl/ znajduje
się wiersz autorstwa jednego z uczniów szkoły, a dziś już jej
absolwenta. Krótki zarys niezwykłych losów piastowskiego
liceum warto rozpocząć od tego właśnie wiersza.
Szkoła sercu bliska
Koło parku w Piastowie
Liceum stoi od wielu lat,
Wiersz ten pokrótce opowie
Jak wygląda jego świat.
Wiele lat temu pod okupacją,
Gdy Niemcy szkoły pozamykali,
Młodzieży piastowskiej edukacją
Tajni nauczyciele się zajmowali.
Po wojnie szkoła nasza powstała,
Uczniów wielu było.
W willi Müllera siedzibę miała
Lecz to się wkrótce zmieniło.
Po kilku latach adres zmieniono 11 listopada 2a,
I widać dobrze zrobiono,
Bo do dziś tu trwa.
Postanowiono też nadać patrona
I bez problemu wielkiego,
Nadano jej imię Adama
Mickiewicza - Wieszcza Narodowego.
Przez wiele lat istnienia
Szkoła się chwałą okryła,
Całe pokolenia
Dobrze wykształciła.
Absolwentów wielu mamy,
Są też sławy wśród nich wielkie,
Dziennikarze i aktorzy
I inne zawody wszelkie.
Dyrektor Paweł Ordyński

Dziś Liceum nasze,
Chociaż bardzo małe,
Wciąż odnosi sukcesy,
Wśród czołówki ma miejsce stałe.
Filarem szkoły są nauczyciele,
Niestrudzenie wiedzę nam przekazują,
Czasami bardzo ich podziwiam,
Jak oni z nami wytrzymują.
I nieważne, co się stanie,
Nieważne, co ktoś powie,
Ja byłem, jestem i będę dumny,
Że chodzę do LO w Piastowie.
Paweł Korach

Historia
W punkcie 9 protokołu z pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Narodowej
w Piastowie, która obradowała 21 stycznia 1945 roku, a więc w czwartym dniu
po opuszczeniu Piastowa przez okupacyjne wojska niemieckie, czytamy: „Rada
postanawia, by w czasie najbliższym na terenie gminy zostały uruchomione
szkoły powszechne i gimnazjum, przy czym przeznaczono na gimnazjum willę
Niemca Mullera przy ul. Bohaterów Wolności 23”. Minęło zaledwie dziesięć
dni i już 1 lutego 1945 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny nowo utworzonego samorządowego liceum i gimnazjum w Piastowie. Trwał zaledwie sześć
miesięcy. Naukę w gimnazjum rozpoczęło 246 uczniów, a w liceum 67. W gimnazjum i liceum typu matematyczno-przyrodniczego, powstało łącznie 8 klas
(w tym dwie licealne). Szkoła od samego początku miała kłopoty lokalowe, które przezwyciężone zostały ostateczne dopiero po siedmiu latach jej istnienia.
W kronice szkoły czytamy;. „Gminna Rada Narodowa przyznała dla Gimnazjum
i Liceum tzw. willę po fabrykancie Millerze, lecz willa była zajeta przez wojsko.
Przez pierwszych kilka dni lekcje odbywały się w willi pp.Kaniewskich przy ul.
Tetmayera 4. Następnie 6 klas szkoły znalazło miejsce w budynku szkoły podstawowej nr 2 i uczyło się po południu, zaś kl. Ic gimnazjalna i II licealna uczyły
się w dalszym ciągu rano w willi pp. Kaniewskich. Wkrótce kl. Ic przeszla na
naukę w domu pp. Grodeckich, aż wreszcie wylądowała w drewnianym domku
kierownictwa szkoły podstawowej nr 2 na podwórzu tejże szkoły. I tu już pozostała do końca roku szkolnego. W domu tym w miesiącach maju, czerwcu,
lipcu mieściła się też stołówka nauczycielska, prowadzona przez p. Kuczyńską.
Naukę zaczynało się w trudnych warunkach: brakło nawet ławek. Np. w klasie
Ia gimnazjum pierwsze dni nauki były możliwe dzięki temu, że każdy z uczniów
i uczennic przyniósł dla siebie z domu krzesło, stołek czy stołeczek, a pisał na
kolanach. Dbająca o swe gimnazjum i liceum Gminna Rada Narodowa wystąpiła w dniu 19 lutego 1945 r. do Miejskiej Rady Narodowej w Warszawie z prośbą o wypożyczenie zbędnego sprzętu szkolnego dla Piastowa. I istotnie w jakiś
czas potem przybyło parę fur rozlatujących się gratów, które wszyscy przywitali z entuzjazmem. Prócz tego dyr. Ordyński zwoził wraz z uczniami sprzęt
szkolny z Warszawy, z Gimnazjum Zgromadzenia Kupców, gdzie poprzednio
był jednym z dyrektorów. Największy entuzjazm mogła jednak budzić młodzież
zebrana w szkole. W ciągu lat następnych wiele było dobrej i pilnej młodzieży,
ale takiej jak ta z 1945 r. i lat następnych, nie widziało się już potem. Wyrosła
na tajnych kompletach lub w tajnych organizacjach wojskowych umiała cenić
naukę, szkołę, była chętna, pracowita, pilna, sumienna. Przeszkody w nauce
były duże: zdarzało się często, że światło gasło, co dla młodzieży uczącej się po
południu w miesiącach zimowych było dużym kłopotem. Decyzja o utworzeniu
Samorządowego Gimnazjum i Liceum w Piastowie miała niezwykłe znaczenie.
W latach okupacji niemieckiej, dzięki osobistemu zaangażowaniu znakomitych
pedagogów, na wielką skalę rozwinięte zostało tajne nauczanie. Szkoła Krygierów i tajne komplety utworzone i prowadzone pod kierunkiem Józefa Pruszyńskiego stwarzały piastowskim dzieciom i młodzieży możliwość systematycznej
nauki w kolejnych klasach poziomu podstawowego i wyższych. Dlatego też już
w pierwszym roku istnienia nowego liceum i gimnazjum nie brakowało chętnych do kontynuowania nauki. Wielką wartość szkoły stanowiło grono pedagogiczne z zasłużonymi i doświadczonymi nauczycielami. Pierwszym dyrektorem
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i potem także nauczycielem
liceum był Józef Pruszyński,
a od początku uczyła w niej
także Władysława Krygier.
Przez kolejne lata sytuacja
szkoły systematycznie poprawiała się, ale ostatecznie mogła się ustabilizować poprzez
znalezienie docelowej siedziby w obecnym budynku przy
ul. 11 Listopada 2a z początkiem roku szkolnego 1952/53.

Współczesność
Po trudnych początkach, przez kilka lat bez własnej siedziby, szkoła zasłynęła szybko z wysokiego poziomu nauczania. Przez kolejne lata zdobywała uznanie i była dumą mieszkańców Piastowa. Wysokie kwalifikacje pedagogiczne
pracujących w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza nauczycieli
i pasja do nauki kolejnych pokoleń licealistów sprawiały, że dokuczliwe niedostatki lokalowe schodziły na dalszy plan. Gdy w wyniku reformy samorządowej
1997 roku piastowskie liceum stało się szkołą prowadzoną przez powiat pruszkowski, jej sytuacja nie uległa jakiejś szczególnej zmianie. Od roku 2003 na
mocy porozumienia obu samorządów organem prowadzącym LO zostało Miasto Piastów. Dzięki temu szkoła mogła bezpiecznie prowadzić działalność edukacyjną. Nieoczekiwanie w roku 2013 piastowskie LO stanęło wobec poważne-
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go zagrożenia. Z niezrozumiałych dla mieszkańców
i społeczności szkoły powodów starosta i zarząd
powiatu pruszkowskiego jednostronnie wypowiedzieli warunki porozumienia sprzed dziesięciu lat.
Przy bierności ówczesnych władz samorządowych
Piastowa, przed zasłużonym dla miasta liceum stanęła realna groźba likwidacji, bowiem w wyniku decyzji
władz powiatu pruszkowskiego szkoła miała zmienić
lokalizację, co z pewnością wpłynęłoby na rekrutację
do niej i niewątpliwie zachwiałoby jej pozycją. Z tego
powodu o swoją szkołę upomnieli się mieszkańcy
Piastowa. Zawiązany wiosną 2013 roku Społeczny
Komitet Obrony Szkoły sformułował apel w jej obronie do władz Piastowa i powiatu pruszkowksiego, w którym postawione zostały pytania o powód zerwania porozumienia z 2003 roku i o standardy edukacji,
które przyświecają obu gremiom decyzyjnym. List otwarty w obronie szkoły
wystosowali też jej absolwenci, w sprawę obrony piastowskiego liceum zaangażowali się posłowie na Sejm oraz przedstawiciele mediów. Sytuacja szkoły
zmieniła się radykalnie w roku 2015. Wówczas nowe władze samorządowe powiatu pruszkowskiego i Miasta Piastowa podjęły działania w celu poprawy sytuacji szkoły. Nawiązane zostało porozumienie, w wyniku którego podjęte zostały uchwały rad obu samorządów w sprawie przejęcia przez Miasto Piastów
funkcji organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza oraz o przekazaniu na rzecz miasta w drodze darowizny nieruchomości,
na której szkoła ma swoją siedzibę. Umowa notarialna w sprawie darowizny
została podpisana 4 listopada 2015 roku przez Starostę Zdzisława Sipierę, Wicestarostę Krzysztofa Rymuzę i Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego. Szkoła
została uratowana. Kolejna ważna data w najnowszych dziejach piastowskiego
liceum to 30 kwietnia 2019 roku. Tego dnia została podpisana przez przedstawicieli Miasta Piastowa i firmy Warbud S.A. umowa partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę nowych obiektów dydaktycznych i hali sportowej wraz
z boiskami oraz generalny remont dotychczasowej siedziby szkoły. Pierwszy
etap inwestycji został ukończony 31 lipca 2020 roku, zgodnie z warunkami
umowy. Pierwszego września uczniowie LO im.Adama Mickiewicza w Piastowie rozpoczęli naukę w nowych obiektach.
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Kalendarium

21 stycznia 1945 r. – Gminna Rada Narodowa utworzyła w Piastowie Samorządowe Gimnazjum i Liceum.
1 lutego – 31 lipca 1945 r. – pierwszy rok szkolny.
1 września 1946 r. – szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Piastowie. Powstały też tzw. ciągi, czyli średnia
szkoła wieczorowa semestralna dla młodzieży.
Rok szkolny 1948/49 – zarządzeniem Kuratorium liceum zostało połączone
ze Szkołą Podstawową nr 1, powstała: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Piastowie. Młodzież licealna uczyła się w willi po
Müllerze, a dzieci ze szkoły podstawowej w obecnym budynku liceum.
Rok szkolny 1952/53 – liceum zostało przeniesione do budynku przy ul. 11 Listopada 2a. czerwiec 1955 r. – maturzyści ofiarowali szkole portret Adama
Mickiewicza.
Czerwiec 1965 r. – 20-lecie istnienia szkoły. Z tej okazji został ufundowany
sztandar szkoły przez Komitet Rodzicielski oraz społeczeństwo Piastowa. Na
bazie tego jubileuszu odbywały się kolejne obchody istnienia szkoły.
Rok szkolny 1972/73 – po dwudziestu latach kierowania liceum odszedł na
emeryturę jej dotychczasowy dyrektor Wacław Lożyński.
Początek lat 80-tych – wewnętrzna modernizacja budynku.
Lata 90-te – komputeryzacja, która zawitała również do tej szkoły. Utworzono
pracownię informatyczną.
Grudzień 1995 r. – obchody jubileuszowe 50-lecia szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów. Uroczysta msza św., potem część oficjalna w MOK-u,
uświetniona występem artystycznym młodzieży szkolnej pod kierunkiem nauczycieli, bal absolwentów w gmachu szkoły to program uroczystości.
Lata 1996-2001 – wycieczki szkolne: Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia Wielka Brytania, Belgia, organizowane przez nauczycielkę geografii.

dyrektor oraz pozostałych uczestników uroczystości wieloletniego nauczyciela
chemii w Liceum pana profesora Andrzeja Reycha. Tę część apelu zakończyło
wyprowadzenie sztandaru szkoły.
Sierpień 2015 r. - po ciężkiej chorobie zmarła zasłużona dyrektor liceum, Maria Konopka.
1 listopada 2015 r. - nowym dyrektorem liceum została Hanna Babikowska.
Luty 2017 r. - liceum zdobyło wszystkie wymagane zgody do przekształcenia
w szkołę z uprawnieniami do kształcenia dwujęzycznego. W liceum im. Adama Mickiewicza drugim językiem, w którym od roku szkolnego 2017/18 będzie
odbywać się nauczanie chemii, biologii, historii, geografii i matematyki będzie
język angielski.
4 września 2020 r. - oficjalne otwarcie nowego budynku liceum.

15 października 1996 r. – wizyta w liceum prymasa Polski, kardynała Józefa
Glempa.
Grudzień 1998 r. – odbyła się uroczysta akademia z okazji 200-lecia urodzin
Adama Mickiewicza.
Rok szkolny 2002/2003 – nabór do klas pierwszych 3-letniego liceum.
Kwiecień-maj 2005 r. – w szkole odbyła się nowa matura.
11 czerwca 2005 r. – jubileusz 60-lecia szkoły i zjazd absolwentów. Z okazji
jubileuszu wybite zostały specjalne medale i znaczki upamiętniające ten ważny
moment w życiu szkoły.
1 września 2010 r. – odbyła się inauguracja roku szkolnego, tym razem wyjątkowo uroczysta, połączona bowiem z obchodami 65-lecia istnienia Liceum.
Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie
hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły pani Maria Konopka. Bardzo wzruszającym momentem okazało się pożegnanie przez panią

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie 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.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

historia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

OSP w Piastowie we wspomnieniu jej
Naczelnika, Zenona Jaworskiego

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Historia Piastowa zapisana jest w historii postaci zamieszkujących to miasto. Te małe trybiki wpływały na postawy,
dając przykład oraz ukazując drogę działania. Do takich postaci niewątpliwie zalicza się Zenon Jaworski.

Kim był? Zasłużonym piastowianinem odznaczonym tytułem
Honorowego Obywatela. Jego
życie i działalność skupiała się
przede wszystkim wokół piastowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
której był długoletnim naczelnikiem i prezesem. Od najmłodszych
lat związany z Piastowem, gdzie
ukończył Szkołę Powszechną nr 1
im. Stanisława Staszica. Od 1923
r. należał do harcerskiej drużyny
pożarniczej. W czasie okupacji był
naczelnikiem OSP. W Piastowskim
Archiwum Miejskim zachował się
maszynopis jego autorstwa opisujący losy tej jednostki podczas okupacji niemieckiej, a także tuż przed
nią.
Oto jego fragment: „Jako naczelnik OSP i komendant Straży
Pożarnej zakładów Lilpopa, należących do ścisłego Przemysłu
Wojennego, zostałem wyreklamowany od poboru i odwołany
z funkcji naczelnika OSP w sierpniu
1939 roku. Na moje miejsce w OSP
w Piastowie został wyznaczony
dawny Naczelnik tej straży, druh
Leon Fiutowski. Nadszedł pamiętny wrzesień 1939 roku. Ja z tytułu
spadających na mnie obowiązków
zmuszony byłem do wzmożonego
nadzoru nad bezpieczeństwem
pożarowym ogromnych zakładów
Lilpopa i gotowością podległej
straży pożarnej, nie mogąc nawet
poświęcić chociaż trochę czasu dla
OSP Piastów, a nawet rodziców
moich i sióstr z dziećmi.
Dzień 1 września 1939 roku
tak pamiętny dla całego Narodu
Polskiego. Piękny słoneczny dzień.
Na niebie płynące złowrogie bombowce wokół obłoczków rozrywających się pocisków art. plot. Na
węzeł kolejowy obecnej Warszawy
Zachodniej położony obok zakładów Lilpopa spadają już od rana
ciężkie bomby niszczące tory i stłoczone pociągi towarowe, z transportami wojskowymi. Na tereny
Lilpopa szczęśliwie bomby nie pa-
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dają. Wyjątek stanowią trzy bomby
tzw. łańcuchowe, które spadły za
ogrodzeniem nie wybuchając. Na
polecenie Dyrekcji Zakładów odbywa się palenie różnych tajnych
i ściśle tajnych dokumentów, planów, materiałów. [...]
Pod miażdżącym naporem
armii hitlerowskiej od zachodu
władze polskie wydały polecenia
wycofania się na wschód. Wśród
różnych urzędów i organizacji oraz
wielkich mas ludzkich również i nasza OSP otrzymała rozkaz ewakuacji i zatrzymała się w rejonie Bugu
gdzie pozostawiono tabor i sprzęt
pożarniczy […] Ja w tym czasie
z moją strażą pożarną Lilpopa na
polecenie zarządu Lilpopa ewakuowałem się do Lublina. Niestety,
szybkie natarcie wroga, bombardowania itp. nie ominęły filii zakładów Lilpopa. W rezultacie tego,
decyzją zarządu tych zakładów,
dowodzona przeze mnie straż zostaje rozwiązana i po otrzymaniu
uposażenia za 4 miesiące, zwolniona ze służby. […]
Na apel Prezydenta Starzyńskiego udałem się niezwłocznie
w drogę powrotną do obrony
Warszawy. Niestety wspomniany
powrót nie należał do łatwych.
Do Warszawy przybyłem w przeddzień kapitulacji dzieląc wraz z żołnierzami i ludnością gorycz naszej
klęski Narodowej. Trzeciego dnia
po moim powrocie do Piastowa
przyszedł do mojego domu serdeczny mój przyjaciel i kolega, były
drużynowy 1 – ej Drużyny Harcerskiej w Piastowie druh J. Sadowski wraz z śp. dh. F. Zaborowskim
i poinformowali mnie o istniejącej
sytuacji.
Przybyli zaproponowali mi
wstąpienie do organizacji konspiracyjnej i pomoc w tej organizacji.
Czując się Polakiem i żołnierzem
z omawianej propozycji skorzystałem bez większego namysłu, licząc
że jako były pracownik „Tudora” i
były Naczelnik Piastowskiej OSP

będę miał pod dostatkiem kandydatów do straży i do zawiązującej
się organizacji konspiracyjnej. Tak
też się rzeczywiście stało. Do zakładów Lilpopa, pozostających pod
władzą niemiecką nie zgłosiłem
się. […] Jednocześnie zapoznałem
się również ze smutnym faktem iż
Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie nie istnieje, a cały sprzęt
pożarniczy został pozostawiony
nad Bugiem na tzw. pastwę losu.
Po poważnym przemyśleniu
sprawy wraz z kolegą z Zakładów
„Tudor” druhem oddziałowym śp.
Aleksandrem Kozłowskim postanowiliśmy odszukać porzucony
sprzęt naszej OSP.[…] Po nitce do
kłębka porzucony sprzęt u różnych
gospodarzy i w różnych wioskach
odnaleźliśmy i zabezpieczyliśmy.
Następnie po powrocie do Piastowa i otrzymaniu przy pomocy śp.
druha Prochnaua i śp. druha oddziałowego Wł. Milewskiego oraz
śp. Artura Boenkego, samochodu
ciężarowego z Tudora, omawiany sprzęt znajdujący się w bardzo
opłakanym stanie przywieźliśmy
do Piastowa. Z uwagi na to, że boksy Domu Straży były zajęte przez
Niemców (stajnie dla koni) wynajęliśmy drewnianą szopę od obywatela Markowskiego – ulica Dworcowa w Piastowie. I w ten sposób
przywróciliśmy działalność straży
zakonspirowanej komórki AK.
Początki tej naszej działalności
były bardzo skromne i prawie nijakie. Najważniejsze było pozyskanie
zaufania Niemców przez bardzo
czynne i pełne zaangażowanie, doprowadzenie do należytego stanu
odzyskanego sprzętu. [...]
Z uwagi na ciągłe ruchy jednostek wojskowych uwaga nasza była
zawsze zwrócona na naszą faktyczną remizę. Przy każdej okazji
czyniliśmy starania o odzyskanie
zajętych na stajnie boksów. Pomoc
d-ha inż. Prochnaua, śp. Boenkego
i innych sprawiły, że i żandarmeria
Ortzkomendatura wyraziły zgodę
na zwrócenie nam zabranych boksów samochodowych Domu Straży
itp. To było nasze pierwsze niezaprzeczalne osiągnięcie. Od tej pory
mieliśmy już remizę i świetlicę oraz
mieszkanie dla podoficera służbowego oraz magazyn przylegający
do sali imprezowej zamienionej na
wojskowe warsztaty rusznikarsko-samochodowe. [...]
Z uwagi na to, że okupant zażądał uregulowania spraw organizacyjnych, przedłożenie sobie
imiennych list wszystkich członków straży, ustalono stałą 24-godzinną służbę w remizie, aby tym
samym zwiększyć stan osobowy
strażaków. Ponadto poczyniono
starania aby strażacy otrzymywali
legitymacje służbowe upoważniające do swobodnego poruszania
się w ciągu całej doby po terenie
podległym Żandarmerii i Ortzkomendanturze oraz Arbeitzamtowi,
chroniące ich posiadaczy również
od wywozu do Rzeszy.

W między czasie przyjąłem do straży pewnego osobnika, którego po
dłuższej obserwacji, w krzyżowym
ogniu pytań (jako podejrzanego)
zmusiłem do przyznania się, iż jest
Żydem. Po krótkim namyśle w porozumieniu z bardziej zaufanymi
kolegami – członkami OSP, w krótkim czasie i w przyspieszonym trybie awansowałem przyjętego Żyda
pod nazwiskiem Kazimierz Jabłoński na stopień młodszego oficera
– aspiranta poż. Wymienionego,
posiadającego wspaniale opanowany język i akcent niemiecki Żyda
wyznaczyłem jako dolmetschera
[red. tłumacza]. Początkowo sprawiło to pewne niezadowolenie ze
strony strażaków i zazdrość, ale
z uwagi na moje twarde stanowisko, jako komendanta straży
oraz nienaganne postępowanie
Jabłońskiego, aspirant Kazimierz
Jabłoński został zaakceptowany
przez strażaków. Stwierdzić muszę, że zgodnie z przewidywaniami
pozyskanie Jabłońskiego okazało
się bardzo pożyteczne. Posiadając
dobrą wojskową postawę, aspirant Jabłoński dość łatwo pozyskał
sympatię współtowarzyszy służby,
a w Ortzkomendanturze i Komendzie Powiatowej Żandarmerii również został bez reszty zaakceptowany.
Teraz już nasze sprawy strażackie toczyły się bez zgrzytów i niedomówień. Pozyskaliśmy zaufanie
okupanta. Jednak brak samochodu pożarniczego i bazowanie na
doprowadzonych koniach stanowiło ogromne utrudnienie, w naszej działalności nie tylko szkoleniowej, ale i operacyjno-bojowej.
Na nasz wniosek wójt Gminy Piastów A. Erdman ustanowił szarwark dla wszystkich gospodarzy
i właścicieli dobrych koni (silnych
koni). Zgodnie z tymi ustaleniami
na każda noc przy remizie straży
dyżurowała para koni z woźnicą.
[…] Te dyżury z końmi obok bezsprzecznie swoich stron miały i te
minusy, że często trzeba było wykłócać się z niektórymi właścicielami koni aby były one dostarczone
na dyżur i trwały na tych dyżurach
w ściśle wyznaczonych godzinach.
[…] Uznawszy, że dla uniknięcia na przyszłość podobnych
„przyjemności” najlepszym rozwiązaniem będzie zdobycie dla
straży własnego samochodu, podzieliłem się tą myślą z kolegami
i z taką propozycją zwróciliśmy się
do miejscowych gospodarzy oraz
furmanów posiadających silne konie. Propozycja nasza wyrażała się
tym, że wszyscy właściciele koni
opodatkują się na rzecz proponowanego samochodu, a straż potrzebny samochód kupi i wówczas
dyżury z końmi zostaną zlikwidowane.
Propozycja nasza bardzo przypadła gospodarzom do gustu i po
zebraniu ustalonych składek oraz
wpłaceniu zebranej kwoty do kasy
Straży zakrzątnięto się niezwłocz-

nie, w kierunku znalezienia odpowiedniego w tym względzie samochodu. [...] Po krótkim czasie udało
się kupić ciężarowy samochód od
handlarzy bydłem. Z uwagi na to,
że wspomniany samochód wymagał jeszcze pewnych uzupełnień ze
strony sprzedającego, zawierzyliśmy im po wpłaceniu zadatku, że
w terminie ustalonego czasu samochód już bez usterek dostarczą.
Pech chciał, że wymienieni handlarze, chcąc jeszcze zarobić na
zakupionym bydle zaryzykowali
wyjazd po jego zakup. Przedsięwzięcie się nie udało, bo wymienieni zostali w czasie przewozu zakupionych sztuk, aresztowani przez
żandarmerię. O powyższym fakcie
niestety dowiedzieliśmy się dopiero po żmudnych poszukiwaniach,
trwających kilka ładnych miesięcy. Po zlokalizowaniu miejsca,
gdzie się ten samochód znajduje,
a co najważniejsze, po uzyskaniu
zezwolenia żandarmerii na jego
zabranie do Piastowa, podjęliśmy
ciężki trud przetransportowania
tego wraku jaki leżał w szczerym
polu w okolicy Mińska Maz. Wypożyczywszy od Dyrekcji „Tudor”
pięciotonowy samochód i zabrawszy z sobą fachowców samochodowych z d-em Al. Kozłowskim, śp.
Wł. Milewskim i innymi, udaliśmy
się we wskazane miejsce i po wielu
utarczkach słownych między sobą
ostatecznie postanowiliśmy załadować to, co kiedyś było samochodem ciężarowym i przywieźliśmy
to coś do naszej straży. Traf chciał,
że akurat jeden z fundatorów (samochodu), miejscowy badylarz,
przejeżdżał obok remizy na rowerze i zobaczył to na co chętnie
przed rokiem wpłacił składkę. Ów
obywatel dzisiaj śp. Jan Kamiński,
zobaczywszy jak wygląda ten tak
oczekiwany samochód, nabyty za
ich pieniądze, tylko zaklął siarczyście, splunął, wsiadł na rower i odjechał.
rozszerzoną wersję artykułu znajdą Państwo pod
adresem: www czaspiastowa.pl

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Upadek Powstania
Warszawskiego
3 października 1944 r. podpisano akt zawieszenia broni przez
oddziały AK, który oficjalnie zakończył Powstanie Warszawskie.
Przygotowaliśmy dla Państwa
artykuły okolicznościowe o tematyce powstańczej. Znajdziecie
je pod adresem:
www.czaspiastowa.pl
(zakładka Historia)
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zdrowie

Pora na odczulanie

fot. Shutterstock

Alergia na pyłki drzew to według danych epidemiologicznych, jedna z najczęściej
występujących postaci alergii wziewnych. Alergia, której przyczyną są białka
o właściwościach alergennych obecne w pyłkach drzew, objawia się swędzeniem,
zaczerwienieniem i łzawieniem oczu, świądem nosa, wodnistym katarem oraz
utrudniającą oddychanie niedrożnością nosa. Wczesna jesień to czas na rozpoczęcie
leczenia alergii na pyłki drzew.

W naszych warunkach klimatycznych wśród drzew, których
pyłki uczulają najczęściej, znajduje się olcha, leszczyna, brzoza. Do
grupy tych drzew zalicza się również grab i dąb. Okres pylenia tych
drzew zaczyna się już w styczniu,
nasila się od marca i trwa do maja.
Co oznacza, że alergicy mogą cierpieć z powodu objawów uczulenia
przez znaczną część roku. Pyłki
tych drzew są do siebie bardzo
podobne, w związku z tym pacjent
uczulony na jedno drzewo jest
zwykle uczulony także na pozostałe. Nie jest to regułą, ale znaczna
część pacjentów z alergią np. na
pyłek brzozy może jednak mieć
objawy alergii w okresie pylenia
leszczyny i olchy, a zatem będzie
również reagowała w styczniu,
marcu czy kwietniu, czyli w czasie
pylenia wymienionych wcześniej.
W Europie Północnej i Środkowej oraz Ameryce Północnej pyłki
drzew są jedną z najczęstszych
przyczyn alergicznego zapalenia
spojówek i nieżytu nosa, potocznie nazywanego katarem siennym.
Dolegliwość ta w ciągu ostatniego
stulecia z choroby rzadkiej przekształciła się w problem zdrowotny o skali pandemii - ostrożne
szacunki wskazują, że cierpi na nią
ok. miliard ludzi na całym świecie,
z czego ok. 113 mln to mieszkańcy
Europy. Z badania pt. „Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce”
przeprowadzonego kilka lat temu,
wynikało, że aż 40 proc. polskiej
populacji miało wówczas objawy
alergii. Dziś eksperci oceniają, że
ten odsetek może sięgać nawet
50 proc. Szacuje się, że 25 proc.
chorób alergicznych w Polsce stanowi alergiczne zapalenie spojówek i nieżyt nosa, który dotyka
prawie 2 mln dzieci i młodzieży do
18. roku życia. Jest to jedna z najbardziej lekceważonych chorób,
która nieleczona może mieć wiele
negatywnych konsekwencji zdrowotnych, jak astma oskrzelowa.

Część pacjentów z alergicznym
nieżytem nosa spowodowanym
uczuleniem na pyłki brzozy i drzew
„wczesnopylących” jak leszczyna
i olcha, może rozwinąć objawy
astmy „sezonowej”, czyli występującej w okresie pylenia drzew. Nie
mamy dotychczas żadnych biomarkerów, które pozwoliłyby nam
przewidzieć, u którego z chorych
z katarem alergicznym nosa i uczuleniem na pyłki tych drzew może
w przyszłości wystąpić astma.
Dane epidemiologiczne wskazują,
że dochodzi do jej rozwoju u 15-20
proc. pacjentów z objawami alergii
na pyłek drzew.
Dla alergików choroba stanowi
duży ciężar
W sezonie pylenia drzew osoby
z alergicznym nieżytem nosa często cierpią z powodu zmęczenia,
senności i zaburzeń koncentracji. Efektem są trudności z nauką
i pracą, zwiększone ryzyko wypadków komunikacyjnych. Dodatkowo osoby te często stosują leki,
niekiedy starszej generacji, sprzedawane bez recepty, które mogą
powodować sedację objawiającą
się zmęczeniem i zaburzeniami
koncentracji. U chorych mogą pojawiać się tzw. reakcje krzyżowe,
polegające na tym, że u osób cierpiących na alergię na pyłki drzew
mogą rozwijać się reakcje alergiczne na pokarmy roślinne, takie jak
orzechy, owoce i warzywa. Reakcja
alergiczna na wymienione pokarmy występująca u osób z alergią
na pyłki roślin, określana jest mianem zespołu pyłkowo-pokarmowego. Takie objawy występują,
ponieważ układ immunologiczny reaguje na białka pokarmów
strukturalnie podobne do alergenów pyłku drzewa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której pacjent
z objawami nieżytu nosa w sezonie
pylenia brzozy po zjedzeniu jabłka
(choć nie każdego gatunku), owo-

ców pestkowych jak śliwki, morele,
brzoskwinie lub orzechów, nagle
odczuwa świąd w jamie ustnej,
czasem także występuje obrzęk
języka lub gardła. To efekt reakcji krzyżowej pomiędzy głównym
alergenem pyłku brzozy a bardzo
do niego podobnymi alergenami
głównymi tych owoców. Z jednej
strony więc widzimy, że pyłki różnych drzew reagują ze sobą krzyżowo i dlatego pacjent reaguje na
więcej niż jedno pylące drzewo,
z drugiej natomiast może również
zareagować na owoce zwłaszcza
suche orzechy lub warzywa. Badania wykazały że zespołu pyłkowo-pokarmowego doświadcza aż
60-70 proc. osób uczulonych na
pyłki brzozy, przy czym 86 proc.
z nich odczuwa objawy przez cały
rok. Jabłka i orzechy laskowe to
jedne z najczęstszych czynników
wyzwalających reakcję alergiczną,
podobne objawy mogą jednak wywoływać także warzywa zwłaszcza
marchew i seler.
Sposoby pomocy
Leczenie alergii na pyłki drzew
opiera się na kilku działaniach: unikaniu substancji, na które jest się
uczulonym, co jest niezwykle trudne wobec długiego okresu ekspozycji na te pyłki w naszych warunkach klimatycznych, na leczeniu
objawowym, czyli farmakologicznym oraz immunoterapii alergenowej. Leczenie objawowe ma
na celu złagodzenie symptomów,
jego działanie odczuwane jest jednak wyłącznie w czasie zażywania
leków. Terapie objawowe najczęściej dostępne są bez recepty
i obejmują m.in. leki przeciwhistaminowe, steroidy donosowe oraz
leki zmniejszające przekrwienie
śluzówki nosa. Immunoterapia,
polegająca na podawaniu choremu małych dawek alergenu jest jedynym przyczynowym leczeniem,
które może zmienić przebieg choroby alergicznej poprzez wywołanie swoistej dla alergenu tolerancji
immunologicznej, czyli przywrócenie właściwego funkcjonowania
układu immunologicznego. Jest
to leczenie szczególnie istotne
dla alergików, którzy nie odczuwają poprawy po stosowaniu leków objawowych. Immunoterapia
alergenowa jest dostępna w kilku
postaciach: może być podawana
podskórnie w formie zastrzyków
oraz doustnie w formie kropli
bądź tabletek. Badania kliniczne
dotyczące leczenia podjęzykowego wykazały, że są to bardzo sku-

teczne preparaty - wykazano istotne złagodzenie objawów alergii
u większości pacjentów. Ich ważną
cechą jest też bezpieczeństwo –
praktycznie nie ma istotnych działań niepożądanych poza występującymi u niektórych pacjentów
miejscowym podrażnieniem. Praktycznie nie występują reakcje systemowe, które mogą być bardzo
nieprzyjemne, a nawet niekiedy
groźne dla życia. Mechanizm działania immunoterapii podjęzykowej
jest ten sam, co w przypadku immunoterapii podskórnej, jednak
leki podjęzykowe są wygodniejsze
w zastosowaniu dla pacjentów
ponieważ mogą być przyjmowane
w warunkach domowych.
Immunoterapia alergenowa
może zatrzymać rozwój astmy
Pyłki drzew wywołują bardzo
silne objawy alergiczne – badania
kliniczne pokazały, że nawet jeśli
w początkowym etapie występują
tylko objawy alergicznego nieżytu
nosa, to u znacznej części pacjentów choroba dotyczy także dolnych dróg oddechowych, a więc
oskrzeli. U tych chorych z czasem
może rozwinąć się astma. W Europie Północnej i Środkowej jedną
z najczęstszych przyczyn astmy
alergicznej jest alergia na pyłek
brzozy. Badania kliniczne wykazały, że immunoterapia alergenowa
zapobiega wystąpieniu objawów
astmy. U pacjentów z alergicznym
nieżytem nosa zalecane jest stosowanie immunoterapii, a nie tylko
leków objawowych, które łagodzą
objawy i w niewielkim stopniu

wpływają na zahamowanie procesów chorobowych prowadzących
do astmy oskrzelowej. Zdaniem
ekspertów immunoterapia jest
w stanie zablokować ten proces
i u wielu pacjentów może działać
profilaktycznie. W przypadku alergii na pyłki drzew immunoterapię
podjęzykową stosuje się „około
sezonowo”, czyli kilka miesięcy
przed i w trakcie sezonu pylenia,
ale najlepiej jest ją podawać przez
cały rok. Optymalne efekty leczenia uzyskuje się rozpoczynając terapię na 4 miesiące przed okresem
pylenia, czyli około października.
Podobne są protokoły podawania
szczepionek podskórnych, w których najczęściej stosowany jest
protokół całoroczny, gdzie immunoterapię podaje się przez cały rok
w określonych odstępach czasu.
Leczenie jest bowiem znacznie
skuteczniejsze, gdy organizm nie
ma przerw w kontakcie z alergenem. Podstawowy cykl leczenia
powinien trwać 3. do 5. lat – immunoterapia jest wprawdzie skuteczna już po kilku lub kilkunastu tygodniach stosowania, jeśli jednak
pacjent odstawi lek po tym czasie,
objawy szybko powrócą. Układ odpornościowy powinien być poddany stymulacji alergenu przez dłuższy czas, by efekt tolerancji został
utrwalony. Liczne badania kliniczne wykazały, że minimalny okres
tej stymulacji wynosi 3 lata, efekty
leczenia mogą się wtedy utrzymać
kilkanaście lat, a nawet przez całe
życie.
dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun

Ogólnopolskie telefony zaufania
Przekazujemy wykaz ogólnopolskich 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, poprzez 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 porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi.
Jeśli zadzwonisz w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie
i swój numer – konsultanci do Ciebie
oddzwonią.
800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” (bezpłatna pomoc
dostępna przez całą dobę)
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie 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 Przemocy w Rodzinie (bezpłatna pomoc
dostępna pon.-pt. w godz. 9:30 15:30)
Pod tym numerem telefonu dzieci
i dorośli mogą uzyskać wsparcie w sytuacji 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 stresem, przeżywają kryzys emocjonalny,

nie mogą się pogodzić ze stratą bliskiej osoby, doświadczają przemocy,
nie chce im się żyć. Można też przesłać wiadomość na adres e-mail: porady@liniawsparcia.pl
116 123 – Poradnia telefoniczna
dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (bezpłatna pomoc dostępna codziennie w godz. 14:00-22:00)
Pomoc skierowana jest do osób
dorosłych w kryzysie emoc jo na ln y m , p o t r z eb u j ą c y c h wsparcia
i porady psychologicznej, rodziców
potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym, osób niepełnosprawnych.
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 potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą
anonimowo porozmawiać o swojej
sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady.
801 140 068 - Pomarańczowa Linia (bezpłatna pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 14:00 - 20:00)
Pomoc dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Porady i konsultacje on-line: pomoc@pomaranczowalinia.pl
800 100 100 – Infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. (bezpłatna pomoc
dostępna pon.-pt. w godz. 11:00 do
17:00)
Pomoc dla rodziców i nauczycieli,
którzy mierzą się z frustracją, bezsilnością i potrzebują wsparcia w czasie
pandemii, a także pomoc w sprawie
bezpieczeństwa dzieci. Porady i konsultacje e-mail: pomoc@800100100.
pl.
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CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione

Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon
Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to
ciężka choroba dotykająca coraz
więcej osób, również ludzi bardzo
młodych. Oprócz osoby bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem,
choroba ta ma wpływ na osoby
bliskie alkoholikowi, dlatego jej
skutki są niezwykle dotkliwe dla
całych rodzin. Jedną z najskuteczniejszych 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, skorzystaj z pomocy, Anonimowi Alkoholicy czekają.

ogłoszenie zamówione

USŁUGI
Skrzypce, pianino, keyboard, nauka muzyki 692-825-344

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

NIERUCHOMOŚCI

Gdzie w Piastowie
znaleźć Wspólnotę AA ?

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

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 piętro.)
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 Kościele)
Niedziela:
17:00 – grupa „Wszechświat
II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica
„Dom Jana Pawła II”).

Ogłoszenia drobne

Wynajmę lokal użytkowy 17,3 m2
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

ogłoszenie zamówione

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

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

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 pijącego 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 uczenia się od siebie nawzajem, jak
– mimo choroby – żyć w sposób
satysfakcjonujący i szczęśliwy.
Czy Al-Anon jest dla Ciebie?
Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym 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 Twojego dobra?
Czy z powodu osoby pijącej
Twoje plany często upadają lub
są przekreślane, a posiłki opóźniane?
Czy stosujesz pogróżki w rodzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić,
to to od ciebie odejdę”?
Czy dyskretnie próbujesz wyczuć zapach alkoholu w oddechu
osoby pijącej?
Czy boisz się zdenerwować tę
osobę w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?
Czy cierpisz lub masz kłopoty
z powodu zachowania osoby pijącej?
Czy z powodu picia masz zepsute święta lub spotkania?
Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło Ci się
dzwonić po pomoc policji?
Czy szukasz ukrytego alkoholu?
Czy masz poczucie klęski, dlatego 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 miasta działa grupa rodzinna AL-ANON „Wdzięczność”. Spotkania
odbywają się w każdy czwartek
o godzinie 18:00 w Domu Parafialnym przy ul. al. Krakowska 17
(wejście schodami metalowymi
od ul. Powstańców Warszawy,
I piętro). Na spotkaniach zwanych
mityngami nikt nikomu nie udziela rad, nie poucza, nie polemizuje, a wszyscy zobowiązani są do
zachowania anonimowości – co
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Dłuższy czas uczestniczenia
w spotkaniach korzystnie wpływa
na rozwój osobisty. Wzmacnia
odporność na manipulacje, uczy
pozytywnego spojrzenia na siebie
i innych oraz stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede
wszystkim z własnymi dziećmi.
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Bez chemii na drodze
Szanowni Państwo, Drodzy
Mieszkańcy Piastowa, w ostatnich
tygodniach media często donosiły
o wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców pod
wpływem środków odurzających.
W odpowiedzi na ten niestety
wciąż narastający problem ruszyła, zainicjowana przez Krajowe
Biuro do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii i realizowana przez
Fundację Poza Schematami, ogólnopolska kampania społeczna pn.
„Bez chemii na drodze”. Jest ona
adresowana do różnych uczestników ruchu drogowego: kierowców,
pasażerów, właścicieli powierzających swój pojazd osobie nietrzeźwej, rowerzystów, pieszych, a także
rodziców, opiekunów i młodzieży.
Badania dotyczące skali problemu używania substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym, a także przyzwolenia społecznego na to
zjawisko, wskazują, że potrzebne
jest podejmowanie działań, które
poprzez wzmacnianie postaw nieużywania substancji psychoaktyw-

nych pomogłyby zwiększać bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W tym procesie dużą rolę odgrywa
społeczne otoczenie kierowcy – potencjalni pasażerowie oraz środowisko, w którym wzrastają przyszli
kierowcy – rodzice/opiekunowie,
którzy mają kluczowy wpływ na
kształtowanie się postaw i nawyków młodych ludzi.
W związku z powyższym oraz
w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Miasto Piastów pragnie
włączyć się w organizację kampanii
na naszym lokalnym terenie i tym
samym zachęcić wszystkich Państwa do zapoznania się z portalem
bezchemiinadrodze.pl, na którym
dostępne są m.in. informacje dotyczące wpływu różnych substancji
psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów, artykuły na temat wychowania do bezpiecznych
zachowań na drodze, jak również

Ochotnik

mat. Znak Horyzont

Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego

Jack Fairweather to angielski
pisarz i dziennikarz, korespondent wojenny, autor światowego
bestselleru The Volunteer przetłumaczonego na 25 języków,
wyróżnionego prestiżową nagrodą Costa Book of Year 2019. Po
uzyskaniu nagrody fragmenty
książki opublikował 13 stycznia
br. dziennik „The Times” stwier-

dzając we wprowadzeniu do artykułu: “Jack Fairweather dowiedział się po raz pierwszy o historii
Witolda Pileckiego w 2011 r. od
przyjaciela, z którym relacjonował wojny w Iraku i Afganistanie,
a następnie zaintrygowany udał
się do Auschwitz, aby dowiedzieć
się o tajnej komórce w obozie. Na
czele komórki stał Witold Pilecki,
polski agent konspiracyjny, który
pozwolił się aresztować przez SS
w celu udokumentowania zbrodni nazistowskich. Niewiele o nim
pisano, bo po II wojnie światowej Pilecki walczył przeciw zajęciu Polski przez Sowietów, został
schwytany i stracony, a wszystkie
jego wojenne akta zniszczono”.
Jack Fairweather przedstawił
w tych dniach polską edycję swojej książki „Ochotnik” w Warszawie, Oświęcimiu i w Bochni.
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmem im Witolda Pileckiego
patronuje wydarzeniom upamiętniającym jednego z największych bohaterów II wojny światowej.
Na wystawę inaugurującą
działalność Instytutu w Berlinie

różnego typu materiały promocyjne.
Jednocześnie Miasto Piastów
zaprasza lokalne instytucje, szkoły, podmioty lecznicze, organizacje
i stowarzyszenia do wzięcia udziału
w działaniach informacyjno-edukacyjnych m.in. poprzez rozpowszechnianie treści i materiałów
kampanijnych na swoich stronach
internetowych czy w mediach społecznościowych, jak również prowadzenie programów psychoedukacyjnych.
Kampania „Bez chemii na
drodze” realizowana będzie do
31 grudnia 2020 r. W tym czasie
będziemy Państwa informować
o prowadzonych działaniach na
terenie naszego miasta. Wszelkie
informacje dostępne będą na stronie Urzędu Miejskiego w Piastowie
w zakładce SPRAWY SPOŁECZNE.
Osoba do kontaktu:
Joanna Sęk – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom - tel. (22) 770-52-15

(nagrodzoną „Wydarzenie Roku
2019”), obchody rocznicowe premiery książki w Polsce, zapraszane są osoby, które udzieliły autorowi pomocy w trakcie pracy nad
publikacją. Wśród nich mieszkańcy Piastowa, Ewa i Adam. Więcej
o ich współpracy z Jackiem Fairweatherem przeczytamy w kolejnym wydaniu Czasu Piastowa.
Fragment książki „Ochotnik”:
„Witold uznał, że największe
szanse ucieczki mają więźniowie
pracujący w gospodarstwie rolnym
w Harmężach, gdzie esesmani korzystali z niewolniczej pracy więźniów przy powiększaniu stawów
rybnych i hodowli królików angorskich na wełnę. Robotnicy mieszkali
na miejscu, a strażnicy podobno

nie przestrzegali zbyt skrupulatnie
regulaminu bezpieczeństwa.
Co więcej, ucieczka z takiego
miejsca oznaczała, że miało się
sporą przewagę nad pogonią, bowiem gospodarstwo znajdowało się
kilka kilometrów od obozu.(…)
Dowodzący organizacją w obozie Rawicz stanowczo sprzeciwił się
pomysłowi ucieczki. Prawdopodobnie nie wierzył, że nie wywoła ona
represji. Zapewne też obawiał się
o los organizacji, jeśli wtajemniczony posłaniec zostanie złapany i na
torturach zacznie sypać.
Witold próbował go przekonać,
podkreślając zalety miejsca ucieczki i cechy kuriera, którego wybrał
– Stefana Bieleckiego. Współpracował z nim w podziemiu w Warszawie i ufał mu jak mało komu. Rawicz nie dał się jednak przekonać.
reklama

Witold postanowił, że mimo
wszystko warto spróbować. Dane,
które chciał przekazać, dotyczące
wielkiego napływu Żydów do obozu Birkenau, uznał za zbyt ważne,
żeby zwlekać. Ponadto Stefan został oznaczony w kartotece gestapo
jako prawdopodobny sabotażysta,
bowiem aresztowano go w Warszawie z bronią. Esesmani mogli go
stracić w każdej chwili (…)
Wykorzystawszy swoje kontakty w biurze, w którym przydzielano więźniów do poszczególnych
komand, Witold zorganizował
przeniesienie Stefana do Harmęż.
W tym czasie dalej pracował nad
gromadzeniem dowodów dotyczących losów przybywających do
obozu Żydów.”
Ewa Biały
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przyroda

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Wrzosy i wrzośce

fot. Shutterstock

Wakacje się skończyły. Słońce coraz słabiej przygrzewa. Dużymi i pewnymi
krokami nadchodzi jesień. Marzymy, aby była złota i ciepła. Jak co roku nie
zdążyliśmy nacieszyć się naszymi ogrodami. Lecz większość roślin nieskrępowanie
przygotowuje się do spoczynku. W czasie kiedy niektóre rośliny zamierają inne
ukazują swoje piękno w całej krasie. Tak dzieje się teraz z wrzosami.

przed przemarznięciem korzeni.
Jeżeli długo utrzymuje się susza,
koniecznie podlewamy rośliny,
najlepiej deszczówką. Tak posadzone wrzosy będą się dobrze
czuły i pięknie wyglądały całą
zimę. Dobrym towarzystwem
dla wrzosów są wrzośce. To ta
sama rodzina, jednak wrzośce
(Erica) to nie to samo co wrzosy
(Calluna). W uprawie ogrodowej
najbardziej rozpowszechniony
jest wrzosiec wiosenny, nazywany wrzoścem czerwonym lub
krwistym. Pięknie się rozrasta
tworząc piękne kępy. Wrzośce
wykorzystuje się jako rośliny
okrywowe. Ich piękne i żywe kolory są prawdziwą atrakcją wczesnej wiosny. Wrzośce kwitną od
końca lutego do końca kwietnia
a niektóre odmiany kwitną nawet w czerwcu. Wrzośce i wrzosy
posadzone obok siebie utworzą
bardzo ciekawą i atrakcyjną, całoroczną rabatę. Obydwa gatunki mają podobne upodobania
glebowe. Należy je zasilać raz
w roku wczesną wiosną. Różnią
się terminami cięcia, które jest
niezbędne do prawidłowego
wzrostu wrzosów i wrzośców.
Doskonale wpływa ono na zagęszczenie rośliny i obfite kwitnienie. Cięcie wykonujemy poniżej przekwitniętych kwiatów.
Wrzosy przycinamy na przełomie
marca i kwietnia. Wrzośce nato-

miast przycinamy po skończonym kwitnieniu (w maju). Roślina zdąży wytworzyć nowe pędy
i zawiązać nowe pąki kwiatowe.
Te wrzośce, które kwitną latem
przycinamy wczesną wiosną
przyszłego roku. Unikamy cięcia
jesienią, gdyż może to spowodować przemarznięcie rośliny.
Muszę
koniecznie
wspomnieć o wrzoścu delikatnym,
którego właśnie możemy kupić
w sklepach. Wyróżnia się wysokimi, gęsto pokrytymi kwiatostanami o intensywnie różowym
wybarwieniu. Jak sama nazwa
wskazuje, jest on rośliną ciepłolubną i nie przeżyje w naszym
klimacie zimy. Jest wyjątkowo
atrakcyjny i warto się nim cieszyć
choćby przez krótki czas. Po zakupie, wrzośca delikatnego koniecznie przesadźmy do większej
doniczki i obsypmy kwaśną ziemią. Pamiętajmy o podlewaniu
i dzięki takim zabiegom będziemy cieszyć się uroczą krzewinką
aż do mrozów.
Warto przygotować odpowiednie stanowisko dla naszych
wybrednych przyjaciół. Dzięki
temu będziemy mogli podziwiać
ich rozwój przez kilka lat. Zdrowe
i zadbane krzewinki mogą być wizytówką naszego ogródka.
Barbara Lipieta
reklama

cji kojarzą się ze szczęściem,
w Skandynawii z biedą, a Słowianie wierzyli, że na wrzosowiskach
grasują wiedźmy. Dzisiaj wrzosy
zwiastują tylko nadejście jesieni
i pełnią rolę dekoracyjną. Wspaniale prezentują się w ogrodzie,
jak i w doniczce na tarasie, czy
balkonie, nadając odpowiednio
ciepłego klimatu w chłodniejsze i krótsze dni. Dlatego warto
wydać kilka złotych i odświeżyć
nieco przekwitłe kompozycje.
Bywa, że mimo troskliwej pielęgnacji, nasze wrzosy nie dożywa-

fot. Shutterstock

Te małe krzewinki, które były
niewidoczne przez całe lato, teraz mają swoje pięć minut. Budzą nie tylko nasz podziw, ale
również owadów. Właśnie we
wrześniu leśne polany pokryte
są malowniczymi kobiercami
naturalnych wrzosowisk. Warto
wybrać się na spacer, aby moc
podziwiać te małe roślinki w ich
naturalnym środowisku. Wrzos
zwyczajny (Calluna vulgaris) występuje u nas w różnych zbiorowiskach roślinnych i różnych
warunkach
wilgotnościowych.
Zawsze są to gleby kwaśne i ubogie. Jest rośliną miododajną, leczniczą, ale przede wszystkim rośliną ozdobną. Naukowa nazwa
Calluna wywodzi się od greckiego słowa callyno, oznaczającego
czyszczę, zamiatam. Teraz to
może wydawać się zaskakujące,
ale kiedyś z pędów wrzosu wyrabiano miotły, zaplatano powrozy,
a z korzeni wytaczano uchwyty
narzędzi. Z pędów wrzosu układano strzechy, a dodane do gliny, torfu i nawozu zwierzęcego,
były materiałem budulcowym
ścian. Tak było w Szkocji, gdzie
wrzos dominował w krajobrazie i był traktowany jako roślina
pastewna. Te krzewinki są też
bohaterami przesądów. W Szko-
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ją następnego sezonu. Dlatego
zastanawia nas fakt, że w środowisku naturalnym wrzosy rosną
na ubogich, suchych, a czasem
piaszczystych
stanowiskach,
i dają sobie świetnie radę.
Niestety odmiany ogrodowe
są bardziej wymagające i wybredne jeśli chodzi o podłoże.
Muszą być sadzone w ziemię
kwaśną, próchniczą i przepuszczalną, a jednocześnie dobrze
trzymającą wilgoć. Zanim posadzimy wrzosy musimy przekopać
ziemię i zmieszać z kwaśnym torfem (pH 3,5-4,5). Nie zaszkodzi
dorzucenie przekompostowanej
kory sosnowej. Gleby ciężkie
koniecznie rozluźniamy żwirem.
W ten sposób poprawimy drenaż.
Wrzosy nie cierpią stać w wodzie.
Szybko dochodzi do gnicia korzeni i zamierania rośliny. Najlepiej
czują się w miejscach nasłonecznionych, osłoniętych od wiatru.
Aby dobrze się prezentowały,
należy sadzić je grupami po kilka
lub kilkanaście sztuk tej samej
odmiany. Sadzimy koniecznie
na tej samej głębokości, jak rosły w doniczce. Po posadzeniu
koniecznie ściółkujemy sosnową
korą. Ściółka zabezpieczy ziemię
przed wysychaniem, rozwojem
chwastów, ale przede wszystkim
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Znamy tenisowych mistrzów

10-8
finał - Kabat/Kitliński - Wrzesień/
Pecht 7/6, 5/7, 10-6

poszczególnych kategorii. Puchary
po rozegranych finałach wręczał
Prezes PTTiB-Andrzej Makowski

W dniach 12-13 września, przy pięknej pogodzie, na kortach
Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce odbyły się XXIX
Mistrzostwa Piastowa w tenisie ziemnym dla dorosłych.
Tydzień później rozegrano również kategorie dziecięce.

WYNIKI:

fot. PTTiB

KOBIETY
finał - Krawczyńska Tina - Aksamit
Beata 6/3, 6/2

fot. PTTiB

fot. PTTiB

MĘŻSZCZYŹNI

kowski, Zbyszek Stanecki, Leszek
Grabarczyk i Panowie Mirosław
Pabijanek, Waldemar Zieliński,
Bartek Krajnik, Piotr Głogowski.
Gry grupowe w systemie „każdy z każdym” wyłoniły półfnalistów

fot. PTTiB

Turniej objęty był patronatem Burmistrza Miasta Piastowa,
Grzegorza Szuplewskiego. W jego
organizacji i sprawnym przeprowadzeniu udział mieli przedstawiciele Zarządu PTTiB Andrzej Ma-

kat.”open”
Wrzesień Leszek - Osadca Filip 9/0
Doliński Krzysztof - Głogowski
Piotr 9/8 (7-3)
finał - Wrzesień - Doliński 6/0, 6/0
kat.”+45” - w tej kategorii mogły
grać panie
Stanecki Zbyszek - Borzuchowski
Wojtek 9/3
Kierszulis Mariusz - Krawczyńska
Tina 9/7
finał - Stanecki - Kierszulis 6/3, 6/2
gra deblowa
Wrzesień Leszek/Pecht Łukasz Stanecki Zbyszek/Osadca Witek
7/6, 6/3
Kabat Jacek/Kitliński Maciek - Godlewski Piotr/Reit Paweł 6/3, 4/6,

KATEGORIE DZIECIĘCE
DZIEWCZYNKI
1. Polnik Natalka
2. Piec Zuzia
3. Pawłowska Iga
CHŁOPCY
do 8 lat
1. Kapłan Franek
2. Krajnik Michał
3. Nanjira Leon
do 10 lat
1. Brzozowski Ksawery
2. Winnicki Krzysiek
3. Mojek Wiktor
do12 lat
1. Hatem Szymon
2. Brzozowski Ksawery
3. Mrożek Szymon

Leszek Grabarczyk

ogłoszenie zamówione

reklama

uzupełnienie do drużynY!
zapraszamy DO GRY W
ZESPOLE U-17
ZAWODNICZKI urodzone w latach
2004-2006

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

Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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