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Informacja o rychłym wprowa-
dzeniu szczepień przeciwko wi-
rusowi COVID wywołała społecz-
ną nadzieję, ale także zrodziła 
obawy co do bezpieczeństwa 
zaszczepionych.

Ostrokrzew kolczasty przez okrą-
gły rok prezentuje się wyjątkowo 
szlachetnie. Jednak w grudniu 
cieszy się znacznie większym za-
interesowaniem. Dzięki swojemu 
niepowtarzalnemu urokowi, stał 
się jednym z kilku symboli świąt 
Bożego Narodzenia. 

Lęk przed nieznanym. 
Szczepionka i obawy

Świąteczna zieleń 
i czerwień

w numerze

Podsumowanie roku 2020 w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
A. Mickiewicza

Trudny i niezwykły
inicjatyw pomocowych zawią-
zywanych przez samych miesz-
kańców. Jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych z nich stała się 
piastowska odnoga Widzialnej 
Ręki – ogólnopolskiej inicjatywy 
powołanej do życia na portalu 
społecznościowym Facebook.

KWIECIEŃ

 Sytuacja epidemiczna przy-
ćmiła przypadającą na 1 kwiet-
nia, 90 rocznicę powstania gmi-
ny Piastów. Hasłem przewodnim 
kwietnia stało się: „Zostań 
w domu”. Od 1 kwietnia wprowa-
dzono liczne ograniczenia. Od-
tąd osoby poniżej 18. r.ż. mogły 
przebywać w przestrzeni publicz-
nej tylko pod opieka dorosłych. 
Zawieszono działalność wielu 
podmiotów, w tym salonów fry-
zjerskich i kosmetycznych. W go-
dzinach 10-12:00 we wszystkich 
punktach handlowych i usługo-
wych wprowadzone zostały tzw. 
godziny seniorów dla osób po-
wyżej 65. roku życia. Od 16 kwiet-
nia wprowadzony został obowią-
zek zakrywania w przestrzeni 
publicznej ust i nosa. W odpo-
wiedzi na nowe wytyczne sani-
tarne, Urząd Miejski zaopatrzył 
piastowian w maseczki ochron-
ne. W pierwszej kolejności trafiły 
one do seniorów w wieku powy-
żej 70 lat oraz osób przewlekle 
chorych, następnie do wszyst-
kich mieszkańców. W Piastowie 
pojawił się również automat, za 
pomocą którego można zakupić 
środki ochrony osobistej. 

MAJ 

 Przyzwyczailiśmy się do 
funkcjonowania w nowej rze-
czywistości. Sytuacja względnie 
się ustabilizowała. Obostrzenia 
powoli zostały zluzowane. Więk-
szość podmiotów wznowiła swo-
ją działalność przy zachowaniu 
odpowiedniego reżimu sanitar-
nego. 4 maja ruszył nowy sezon 
na piastowskich kortach teniso-
wych. 
 Ogólnoświatowa akcja cha-
rytatywna zbierająca środki na 
walkę z COVID-19 - „Hot16Chal-
lenge2” dotarła również do Pia-
stowa. 

LUTY

 Inauguracja nowego sezonu 
Grand Prix Piastowskich Biegów 
Historycznych. W jego ramach, 
na 2020 rok zaplanowano 12 
wydarzeń biegowych. Cykl ten, 
upamiętniający ważne wydarze-
nia i łączący edukację historycz-
ną z propagowaniem aktywnego 
uczestnictwa w życiu sportowym 
miasta, stał się już nową pia-
stowską tradycją i naszym zna-
kiem rozpoznawczym. Tegorocz-
ną edycję otworzył Bieg Katyński 
zorganizowany 9 lutego. Kolejny 
z zaplanowanych – Bieg Żołnie-
rzy Niezłomnych z 1 marca, oka-
zał się jednak ostatnim w tym 
sezonie. W związku z panującą 
sytuacją epidemiczną, reszta bie-
gów została odwołana.

MARZEC

 W związku z panującą pande-

 Tymczasem zapraszamy do 
krótkiego przeglądu najważniej-
szych wydarzeń, jakie w upływa-
jącym roku miały miejsce w Pia-
stowie. Wbrew pozorom, nie 
żyliśmy tylko i wyłącznie temata-
mi około-covidowymi. Działo się 
u nas całkiem sporo.

STYCZEŃ

 12 stycznia odbył się 28. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dzięki ciężkiej pracy 
piastowskiego sztabu, obok tere-
nowych wolontariuszy do udzia-
łu w akcji udało się zaangażować 
wiele lokalnych firm i instytucji, 
a finałowy dzień obfitował w licz-
ne atrakcje. Mieszkańcy Piastowa 
po raz kolejny udowodnili, że los 
potrzebujących nie jest im obo-
jętny. Podczas Finału w naszym 
mieście zebrano ponad 66 tysię-
cy złotych. To prawie dwukrotnie 
więcej, niż rok temu. Oby rekord 
ten udało się szybko pobić. 

mią COVID-19, z dniem 12 marca 
szkoły w całej Polsce zawiesiły 
swoją stacjonarną działalność 
i przeszły na tryb zdalny. Prze-
rwa miała początkowo trwać do 
25 marca. Uczniowie wrócili do 
ławek szkolnych jednak dopiero 
po wakacjach. 
 Szalejąca epidemia zamknęła 
w domach tysiące mieszkańców 
Piastowa – zarówno osoby prze-
bywające na przymusowej kwa-
rantannie, mieszkańców znaj-
dujących się w grupie ryzyka 
– seniorów i osoby schorowane, 
jak i samotnych rodziców opie-
kujących się małymi dziećmi. Sy-
tuacja ta zrodziła wiele trudności 
w bieżącym funkcjonowaniu. Du-
żym problemem stało się np. za-
opatrzenie w produkty codzien-
nego użytku. W dobie kryzysu 
mieszkańcy Piastowa zmobili-
zowali się i wyciągali pomocną 
dłoń potrzebującym. Podobnie 
jak w  innych miastach, również 
w Piastowie powstało wiele 

Działo się w Piastowie
Rok 2020 upłynął nam w dość ponurych okolicznościach pandemii. Po tak wielu 
trudnych miesiącach, każdy z nas odczuwa już zmęczenie – stosowanymi rygorami 
bezpieczeństwa, atmosferą ciągłego zagrożenia, o ile nie chorobą samą w sobie. 
Marzymy, aby w nowym roku ostatecznie powrócić do przyjemnej, komfortowej 
„normalności”, której przed pandemią często nie docenialiśmy. I niech to będą 
nasze świąteczne oraz noworoczne życzenia dla Państwa!

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)

J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c z a s
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 Swój rapowy występ, nagra-
ny w szczytnym celu, zamieścił 
w  serwisie YouTube Przemysław 
Worek, Zastępca Burmistrza Pia-
stowa.

CZERWIEC

 Uruchomiona została linia „C”, 
czyli nowe połączenie autobuso-
we przebiegające na osi Piastów-
-Ożarów Mazowiecki-Stare Babi-
ce. Trasa nowej linii wiedzie przez 
miejscowości: Stare Babice, Zie-
lonki, Strzykuły, Wieruchów, Bro-
nisze, Jawczyce i Piastów. W gra-
nicach Piastowa autobusy linii „C” 
jadą ul. L. Lisa-Kuli, Al. Marszałka 
J. Piłsudskiego, ul. Gen. J. So-
wińskiego, Al. Wojska Polskiego 
i  Al. Tysiąclecia z przystankiem 
końcowym na terenie parkingu 
przy dawnym hipermarkecie Te-
sco. Z  tego przystanku ruszają 
też autobusy w odwrotnym kie-
runku. Przejazd autobusem linii 
„C”  w  Piastowie jest bezpłatny, 
tak jak w przypadku linii P1. Poza 
granicami naszego miasta w au-
tobusach linii „C” honorowane są 
krótko i długoterminowe bilety 
ZTM Warszawa oraz bilety jed-
norazowe oraz bilety miesięczne 
(tylko na tę linię) emitowane są 
przez przewoźnika.
 W dniach 26-28 czerwca na 
placu OSP w Piastowie odbył się 
zlot foodtrucków, zorganizowany 
przez Sowa Events. To pierwszy 
tego typu event w historii nasze-
go miasta. W ten sam weekend 
na piastowskich kortach rozegra-

ny został turniej tenisa ziemnego 
upamiętniający Andrzeja Go-
spodarczyka. Memoriał ku jego 
pamięci zgromadził wielu wyjąt-
kowych gości, jego bliskich i przy-
jaciół. Zainteresowanie udziałem 
w Memoriale przerosło znacz-
nie oczekiwania organizatorów. 
Do rozgrywek zgłosiło się aż 50 
osób, co czyni tę imprezę drugą 
największą pod względem licz-
by uczestników, w całej historii 
piastowskiego tenisa. Uroczyste 
otwarcie, jak i losowanie turnieju 
poprowadził znany dziennikarz, 
prezenter radiowy i telewizyjny, 
Zygmunt Chajzer. Na otwarciu 
obecny był również Burmistrz 
Miasta Piastowa, Grzegorz Szu-
plewski. Memoriał Andrzeja Go-
spodarczyka był pierwszym, ale 
jak zapewniają organizatorzy, na 
pewno nie ostatnim na piastow-
skich kortach. 

LIPIEC

 Miasto Piastów pozyskało 
dofinansowanie na realizację 
projektu pn. „Piastów centrum 
Wi-Fi”. Projekt dotyczy wybudo-
wania publicznej otwartej sieci 
Wi-Fi w centrum miasta Piastowa 
Już niedługo ma tam powstać 13 
hot-spotów z bezpłatnym dostę-
pem do internetu.
 4 lipca na terenie piastowskie-
go MOSiR-u rozegrany został Tur-
niej Siatkówki Plażowej o Puchar 
Prezesa MUKS Tie-Break Piastów. 
Wydarzenie to zgromadziło wielu 
spragnionych sportowych emocji 
kibiców. Turniejem tym oficjalnie 
otworzony został sezon plażowy. 

wraz z biblioteką miejską, halą 
sportową, boiskiem oraz zespo-
łem gastronomicznym. Jednocze-
śnie, od lipca br. prowadzone są 
prace drugiego etapu, polegające 
na gruntownym remoncie stare-
go budynku liceum o powierzch-
ni 2 tys. m². Nowa część gmachu 
połączona została ze starą łącz-
nikiem oraz dziedzińcem, który 
niebawem stanie się miejscem 
odpoczynku dla uczniów. Zakoń-
czenie drugiego etapu inwestycji 
zaplanowane jest na kwiecień 
2021 roku.
 Miasto Piastów podpisało list 
intencyjny z Saule Technologies 
oraz Columbus Energy na realiza-
cję długoterminowego projektu 
zakupu energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. Spółka Sau-
le Technologies jest partnerem 
miasta przy projekcie „New City. 
Wielofunkcyjne Centrum Miasta 
Piastowa”.

PAŹDZIERNIK

 Rusza inwentaryzacja źródeł 
ciepła w budynkach na terenie 
Piastowa. Dzięki niej Miasto Pia-
stów będzie mogło ubiegać się 
o dofinansowania dla mieszkań-
ców m.in. do wymiany nieefek-
tywnych energetycznie źródeł 
ciepła, działań termomoderniza-
cyjnych i montażu instalacji sys-
temów OZE.
 W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Piastowie wystartowała 
kampania „Mała książka – wielki 
człowiek”. Na każdego małego 
czytelnika w wieku przedszkol-

nym czekała wyjątkowa Wypraw-
ka Czytelnicza przygotowana 
przez Instytut Książki.
 8 października w Piastowie 
otwarty został Punkt Kodowania 
Biletów. Znajduje się on przy al. 
Krakowskiej 4, w punkcie wyda-
wania Karty Mieszkańca Piasto-
wa. Mieszkańcy mogą doładować 
w nim Bilet Metropolitalny oraz 
wgrywać na Warszawską Kartę 
Miejską inne bilety długookre-
sowe z taryfy ZTM. Punkt czyn-
ny jest we wtorki (8.30-16.00) 
i czwartki (10.30-18.00). 

LISTOPAD

 Piłkarki Piastovii-ZAP odniosły 
duży sukces w rozgrywkach Pu-
charu Polski. Ich awans do 1/16 
finału jest największym sukces 
piłkarstwa w Piastowie od 88 lat. 
Znacznie gorzej wyglądały ich 
występy pierwszoligowe. Piasto-
via skończyła rundę jesienną na 
ostatniej lokacie. 
 Zaostrzyły się stosunki władz 
Piastowa z firmą Panattoni, sta-
wiającej kompleks bardzo du-
żych obiektów magazynowych 
tuż za granicami naszego miasta. 
Trwający od kilku lat konflikt do-
tyczy głównie dojazdu do nieru-
chomości, który w forsowanym 
przez przedstawicieli inwestora 
scenariuszu ma przebiegać przez 
całkiem nieprzygotowane na taki 
ruch, ulice Piastowa. 

dokończenie ze - str. 1

 Mamy w pamięci ubiegło-
roczne bogactwo i różnorodność 
straganów Jarmarku, które przy-
ciągały tłumy mieszkańców. Wy-

stawcy handlujący rękodziełem 
i tradycyjnymi wyrobami na stałe 
wpisali się w ten magiczny przed-
świąteczny czas tworząc niepo-

wtarzalny klimat.
 Występy zaproszonych ar-
tystów rysowały na twarzach 
mieszkańców serdeczny uśmiech 
i uwalniały dobroć, która drzemie 
w każdym z nas. Bujaliśmy się 
przy rytmach góralskich melodii, 
śpiewaliśmy razem z boćkowskim 
radnym Markiem Skomorowskim 
piękne polskie kolędy. Podziwia-
liśmy niezwykle barwny występ 
białoruskiego zespołu Zaranok.
 W tym roku także czekaliśmy 
na Jarmark. Mieliśmy zarysowa-
ny plan, dopiętą organizację i fi-
nansowanie. Pełni pomysłów na 
nowe ciekawe atrakcje, bogate 
w towary kramy i różnorodność 
godną zaspokojenia najbardziej 
wyszukanych gustów.
 Choć pandemia pokrzyżo-
wała te plany, nie ugięliśmy się. 
„Możesz mnie zniszczyć, ale nie 
pokonać” cytując Hemingwaya. 
Tak powstał projekt, aby wspól-

nie, ponad podziałami zaśpiewać 
kolędę i zachować atmosferę Jar-
marku, puścić pozytywne prze-
słanie dla mieszkańców.
 Wiemy, że to nie jest łatwy czas 
dla budżetu miasta. Zaprosiliśmy 
do tego projektu kilka lokalnych 
firm, które wspierają kulturę, 
sport i wiele innych cennych ini-
cjatyw w Piastowie. W tym miej-
scu chciałby bardzo serdecznie 
podziękować rodzinie Sznajder 
– właścicielom Zakładów Akumu-
latorowych w Piastowie, Miejskie-
mu Zakładowi Oczyszczania Sp. 
z o.o. w Pruszkowie, ekipie Czasu 
Piastowa oraz redakcji Tel-Kab. 
Realizacja tego przedsięwzięcia 
nie byłaby możliwa bez udziału 
naszych Partnerów. 
 Wysoki poziom realizacji oraz 
akompaniament zapewnił nam 
skład Quartetu pod „batutą” pia-
stowskiego perkusisty Adama 
Lewandowskiego. Obraz będzie 

zmontowany i zrealizowany przez 
Adama Kozłowskiego. Wkrótce 
premiera. Tradycyjnie od po-
czątku Jarmarku scenę ubogaca 
bożonarodzeniowa szopka wypo-
życzona z parafii pw. św. Michała 
Archanioła. Jak widać sukces ma 
wielu ojców, a sam jest sierotą.
 Podsumowując tegoroczny, 
trzeci Jarmark Bożonarodzenio-
wy w Piastowie chciałbym po-
dziękować pani Wandzie Przy-
bylak – dyrektorce ;) Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie za 
otwartość, cierpliwość i wyrozu-
miałość, Burmistrzowi Piastowa 
Grzegorzowi Szuplewskiemu za 
dobre słowo i patronat, wszyst-
kim radnym Rady Miejskiej w Pia-
stowie za udział w nagraniu. 
Radnym, którzy z przyczyn obiek-
tywnych nie mogli uczestniczyć 
w tym wydarzeniu, życzę zdrowia 
i zapraszam za rok.
 A co najważniejsze, to życze-
nia wszelkiej pomyślności dla 
wszystkich Mieszkańców Piasto-
wa. Radosnych Świąt Bożego Na-
rodzenia i do Siego Roku!
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Przemysław Worek

Zastępca Burmistrza Piastowa

Trzeci Piastowski Jarmark Bożonarodzeniowy niestety w tym roku nie mógł się 
odbyć, choć niewątpliwie wpisał się już w przedświąteczny nastrój w Piastowie. 
Odpuściliśmy, lecz nie do końca.

Jarmark w cieniu pandemii

Agata Ziąbska

Boisko do siatkówki plażowej 
przy piastowskim MOSiRze udo-
stępnione zostało do swobodne-
go użytku.

SIERPIEŃ

 4 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 Szu-
plewskiego, stanowiło część ofi-
cjalnych obchodów 100. rocznicy 
wielkiej Bitwy. W ramach uroczy-
stości posadzono również Dąb 
Generała Józefa Hallera.
 W połowie miesiąca ruszyła 
runda jesienna nowej, zreformo-
wanej I ligi kobiet w piłce nożnej. 
Piastovia Piastów zaliczyła trud-
ny początek sezonu. Niestety zła 
passa nie opuściła klubu aż do 
końca jesiennej rundy.

WRZESIEŃ

 1 września uczniowie LO im. 
Adama Mickiewicza w Piasto-
wie rozpoczęli nowy rok szkol-
ny w  całkiem nowym obiekcie. 
4  września miało miejsce oficjal-
ne, uroczyste otwarcie nowego 
kompleksu, połączone z obcho-
dami 75-lecia szkoły. Inwestycja 
przy ul. 11 Listopada 2A zrealizo-
wana została w ramach partner-
stwa prywatno-publicznego Mia-
sta Piastowa ze spółką Warbud. 
Pierwszy etap inwestycji obej-
mował budowę trzykondygna-
cyjnego gmachu dydaktycznego 
o łącznej powierzchni 4,5 tys. m² 
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 12 grudnia 2020 roku odbyła 
się ostatnia już w tym roku Ak-
cja Krwiodawstwa organizowana 
przez Piastowski Klub Krwiodaw-
ców. Zarejestrowane zostały 43 
osoby, a krew oddało 36 osób. 
Uzyskaliśmy 16200 ml. Krwi, 
daru, który uratuje zdrowie i ży-
cie.

 Drodzy Krwiodawcy,
 Pragnę bardzo serdecznie po-
dziękować Wam za Waszą otwar-
tość, serce i pomoc drugiemu 
człowiekowi. Jest takie polskie 
powiedzenie: „Dobro powraca” 
i doświadczania tego dobra życzę 
Wam na każdy dzień.
 Piastowski Klub Krwiodawców 

w 2020 roku zorganizował i prze-
prowadził w Piastowie pięć Akcji 
Krwiodawstwa. Ze względu na 
COVID-19 dwie akcje zostały od-
wołane. Jest to rok wyjątkowy dla 
nas wszystkich, ale się nie podda-
jemy. Dla ratowania zdrowia i ży-
cia zebraliśmy 63450 ml krwi.
 Składam podziękowania 
wszystkim, dla których zdrowie 
i życie drugiego człowieka nie jest 
obojętne. Dajecie temu wyraz 
dzieląc się najcenniejszym da-
rem, jakim jest krew.
 Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy wspomagali i poma-
gali bezinteresownie w organiza-
cjach każdej Akcji. 
 Przed nami nowy, 2021 rok, 
w  którym zamierzamy dalej po-
magać. Zaplanowaliśmy wspólnie 
z RCKiK przeprowadzenie sied-
miu akcji krwiodawstwa w Piasto-
wie:

09 stycznia 2021 r.  – ambulans

15 lutego 2021 r.  – stacjonarna/ambulans

13 marca 2021 r. - ambulans

22 maja 2021 r. – ambulans

24 lipca 2021 r. – ambulans

02 października 2021 r. – ambulans

15 listopada 2021 r. – stacjonarna/ambulans

 Pamiętajcie, krew może od-
dać każdy cieszący się dobrym 
zdrowiem w wieku od 18 do 65 
lat. Należy posiadać ze sobą do-
kument tożsamości ze zdjęciem 
oraz numerem PESEL.
 Jeżeli masz wątpliwości lub 
pytania, a chciałbyś oddać krew, 
przyjdź na Akcję lub napisz do 
nas e-maila, rozwiejemy Twoje 
wątpliwości. Bieżące informacje 
o akcjach śledzić można również 
na Facebooku: „Piastowski Klub 
Krwiodawców”. 
 W tym przedświątecznym cza-
sie pragnę złożyć najserdeczniej-
sze życzenia wszystkim obecnym 
i przyszłym Krwiodawcom oraz 
naszym sympatykom:
 „Zdrowych, spokojnych, rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia, 
mimo wyjątkowej sytuacji, spę-
dzonych w gronie najbliższych,  
pełnych rodzinnego ciepła.”

„Dar Krwi – Darem Serca”

Piastowski Klub Krwiodawców

Przewodniczący Piastowskiego Klubu Krwiodawców
e-mail: klubshdkpiastow@gmail.com

fot. Piastowski Klub Krwiodawców
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Bliska jest już 
perspektywa końca roku, a  za-
tem i podsumowania tego, co się 
w  nim wydarzyło. Jak możemy 
ocenić rok 2020 dla Piastowa?

Grzegorz Szuplewski: Z pew-
nością niejednoznacznie. To 
rok szczególny, wszyscy o tym 
wiemy. Pandemia, przymusowe 
ograniczenia i nakazy, to nowe 
doświadczenie, które przyniósł 
mijający rok. Z punktu widzenia 
naszego miasta to straty docho-
dów w budżecie rzędu 8%, jak 
wstępnie szacujemy. To dużo. 
Musimy zatem weryfikować na 
bieżąco nasze plany, ograniczać 
wydatki. Od wczesnej wiosny czy-
nimy to regularnie. Ale z drugiej 
strony udaje się realizować waż-
ne inwestycje i to jest powód do 

optymizmu w tej niełatwej sytu-
acji. Mam nadzieję, że ten szcze-
gólny czas zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia przyniesie 
nam nadzieję i umocni w poko-
nywaniu codziennych kłopotów. 
Tego chciałbym życzyć wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta. 

C.P.: Tradycyjnie w pierw-
szych dniach grudnia urucha-
miane było lodowisko przy Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Czy stanie się tak również w tym 
roku?

G.S.: Tak, chcemy to uczynić. 
Prace już się rozpoczęły. Jeśli nie 
wydarzy się nic złego, nasza śli-
zgawka ruszy jeszcze przed świę-
tami. Szczególnie w tym roku bar-
dzo zależy nam, by tak się stało. 
Wiemy przecież, że teraz właśnie 

kończy się pierwszy semestr na-
uki prowadzonej w formie zdal-
nej, a ferie zimowe będą też inne 
niż zwykle. To wszystko może 
niestety odbić się na kondycji 
zdrowotnej najmłodszych miesz-
kańców i z tego powodu musimy 
zadbać o to, by znaleźli jakąś for-
mę rekreacji. Ślizgawka stwarza 
taką możliwość.

C.P.: A czy planowane jest, 
zgodnie z wieloletnią tradycją, 
powitanie Nowego Roku na placu 
OSP?

G.S.: Niestety nie. Ten rok, 
który dobiega końca, jest zupeł-
nie odmienny niż ostatnie lata. 
Doświadczamy tej odmienności 
zarówno w wymiarze indywidu-
alnym, rodzinnym jak i wspólno-
towym. To trudne doświadczenie 
dla nas wszystkich, bo też nas 
wszystkich – choć w różny sposób 
– doświadczyła pandemia koro-
nawirusa.  Nie planujemy zatem 
wspólnego powitania Nowego 
Roku, tak jak w ostatnich latach. 
Zresztą nie pozwalają też na to 
przepisy sanitarne. Ale chciałbym 
już teraz złożyć Państwu najlep-
sze życzenia na rok 2021. Z na-
dzieją na ustanie pandemii i szyb-
ki powrót do normalności, czyli 
świata takiego, w jakim żyliśmy, 
zanim pojawił się ten groźny CO-
VID-19. Ufając, że tak właśnie się 
stanie, chciałbym zapowiedzieć 
szczególny wymiar planowanych 
na przyszły rok wydarzeń spor-
towych i kulturalnych w związku 
z 95. rocznicą Piastowa – nazwy 
wybranej dla dawnej osady Utra-
ta w konkursie z 1926 roku.
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Wszystkim naszym Klientom
i Przyjaciołom

życzymy Wesołych Świąt
oraz Pomyślności w Nowym Roku!
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Podsumowanie roku 2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

Trudny i niezwykły

Koniec roku szkolnego 
2019/20 był czasem niezwykle 
trudnym dla naszej społeczno-
ści licealnej. Na początku marca 
2020 r. Liceum Ogólnokształcą-
ce im. A. Mickiewicza rozpoczęło 
formalną procedurę ubiegania 
się o możliwość realizacji ma-
tury międzynarodowej (IB). Ta 
forma egzaminu dojrzałości sta-
nowi część międzynarodowego 
programu edukacyjnego, który 
w całości prowadzony będzie 
w języku angielskim. Dążąc do 
tego celu w okresie od czerwca 
do grudnia br. grupa kilkunastu 
nauczycieli zdobyła kwalifikacje 
wymagane do uzyskania upraw-
nień w International Baccalau-
reate. Realizacja tak ogromnego 
przedsięwzięcia, wymagającego 
zarówno biegłej znajomości 
języka angielskiego, jak i peł-
nej dyspozycyjności z uwagi na 
wysokie wymagania programo-
we, zbiegła się z trudnym cza-
sem pandemii koronawirusa. 
Uczniowie i nauczyciele musieli 
w ciągu kilku dni dostosować 
się do pracy w nowych warun-
kach. Rodzice (z pomocą szkoły) 

w ekspresowym tempie orga-
nizowali dla dzieci sprzęt i In-
ternet niezbędne do nauczania 
zdalnego. Nauczyciele, pomimo 
wcześniejszych doświadczeń 
w pracy w Office 365, aktywnie 
poszukiwali narzędzi i  materia-
łów do jak najefektywniejszej 
pracy zdalnej. W  dynamicznie 
zmieniających się warunkach, 
na podstawie nowelizowanych 
aktów prawnych i dokumen-
tów dotyczących zapobiegania, 
przeciwdziałania i  zwalczania 
COVID-19, tworzono nowe 
procedury, regulaminy i zarzą-
dzenia porządkujące funkcjo-
nowanie społeczności szkolnej 
w  obliczu pandemii. W  szcze-
gólnie trudnej sytuacji znaleźli 
się tegoroczni abiturienci, któ-
rzy musieli sprostać ogranicze-
niom wynikającym z organizacji 
nauczania zdalnego oraz nie-
pewności dotyczących terminu 
i zasad przebiegu matury 2020. 
Równolegle trwały intensywne 
przygotowania do oddania do 
użytku nowego budynku szkoły, 
polegające na uzyskaniu nie-
zbędnych pozwoleń i organiza-

cji przeprowadzki do właśnie 
wybudowanych pomieszczeń 
dydaktycznych. Zmiana terminu 
egzaminów maturalnych i  eg-
zaminu ósmoklasisty spowo-
dowała wydłużenie rekrutacji 
do szkół ponadgimnazjalnych, 
która trwała niemal przez całe 
wakacje. Nauczyciele, uczniowie 
(również rodzice) i pracownicy 
niepedagogiczni, zmagający się 
z kolejnymi wyzwaniami, w tym 
brakiem wypoczynku wakacyj-
nego, z powodzeniem przygoto-
wali budynek do nadchodzące-
go roku szkolnego. 

W dniu 4 września 2020 roku 
320 uczniów rozpoczęło zajęcia 
w nowoczesnych salach dydak-
tyczno-sportowych powstałego 
budynku szkoły, którego łączna 
powierzchnia to ponad 4,5 tyś 
m2. Piękne, przestronne, wyko-
nane z ekologicznych materia-
łów sale dydaktyczne, spełniły 
oczekiwania licealistów. Szkoła 
w celu zapewnienia uczniom 
komfortu i bezpiecznego prze-
chowywania mienia zagwaran-
towała dostęp do zamykanych 
szafek. 

Z uwagi na drugą falę pan-
demii, cała społeczność szkolna 
po niespełna dwóch miesią-
cach nauczania stacjonarnego, 
musiała znów powrócić do try-
bu pracy on-line. Tym razem 
było nieco prościej. Wiosenne 
doświadczenia organizacyj-
ne pozwoliły sprawnie przejść 
uczniom i nauczycielom naj-
pierw w tryb pracy hybrydowej, 
a następnie zdalnej. W  celu 
zwiększenia efektywności tej 
formy nauczania, wdrożono 
projekty dydaktyczne. Szkoła 
złożyła wnioski i otrzymała zgo-
dę na realizację dwóch dwulet-
nich, międzynarodowych pro-
jektów Erasmus+.

W ramach projektów Era-
smus+: Climate Change Edu-
cation oraz Eco-system of OSS, 
uczniowie naszego LO pod-
czas cotygodniowych spotkań 
prowadzonych w języku an-
gielskim, brali przez pierwsze 
półrocze udział w warsztatach 
rozwijających umiejętności cy-
frowe m.in. pracy w chmurze 
w środowisku Google oraz ca-
nva. Ponadto zorganizowano 
dwudniowe, międzynarodowe 
spotkania on-line z partnera-
mi z Danii, Hiszpanii, Grecji, Li-
twy i  Słowenii rozpoczynające 
pierwszy projekt. Na webina-
rium uczniowie przygotowali 
prezentację, w której dzielili 
się dotychczasowymi rezulta-
tami, pomysłami na działania 
w ramach projektu oraz zapro-
ponowali sposób komunikacji 
międzynarodowej na platfor-
mie discord, jednocześnie prze-
prowadzając mini szkolenie dla 
nauczycieli i uczniów biorących 
udział w  wydarzeniu. Profesjo-
nalizm, inwencja i kreatywność 
uczniów zostały wysoko ocenio-
ne przez zagranicznych part-
nerów i  spotkały się z bardzo 
wysokim uznaniem wszystkich 

uczestników. 
W tym miesiącu planowa-

ne jest jeszcze jedno spotkanie 
w ramach kolejnego projektu 
Eco-system OSS z partnerami 
z Holandii, Finlandii, Hiszpanii, 
Turcji, Rumunii, Litwy i Grecji. 
Obecnie, grupy uczniów przy-
gotowują plakaty naukowe 
na Międzynarodowy Konkurs 
Umiejętności Statystycznych, 
analizując dane dotyczące bio-
różnorodności oraz populacji 
owadów. Dostęp do baz danych 
był możliwy dzięki współpra-
cy z  Wydziałem Biologii i Nauk 
o Środowisku UKSW w Warsza-
wie. Przed nami jeszcze wiele 
naukowych wyzwań dających 
okazję do realizacji wielu cie-
kawych pomysłów uczniów! 
Wspólne zajęcia z licealistami 
z całej Europy odbywają się 
w  formie wideokonferencji. 
Natomiast wymiany międzyna-
rodowe odbędą się po zawie-
szeniu ograniczeń związanych  
z pandemią.

Jesienią tego roku zintensy-
fikowaliśmy też wsparcie w ra-
mach efektywnego doradztwa 
zawodowego, realizowanego 
poprzez profesjonalną diagno-
zę wspomagającą wybór przy-
szłej drogi zawodowej. Wszyscy 
chętni uczniowie mogli uczest-
niczyć w międzynarodowym Te-
ście Gallupa. Zakupiona przez 
szkołę diagnoza jest jednym 
z  bardziej rzetelnych i trafnych 
testów pomagających zidenty-
fikować predyspozycje, talenty 
zawodowe a także słabe i moc-
ne strony uczniów. Udział mło-
dzieży w tym badaniu pozwolił 
skuteczne określić ich wrodzo-
ne talenty do działania w kon-
kretnych obszarach przyszłych 
obowiązków pracowniczych 
i  efektywnie planować ich ka-
rierę zawodową. Trenerzy pra-
cujący z uczniami pokazali im 

fot. Krzysztof Gromniak

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)



LO im. Adama Mickiewicza

6 www.czaspiastowa.pl GRUDZIEŃ, 2020 r  |  CZAS PIASTOWA

wiadomości lokalne
w jaki sposób wykorzystując ten 
sam nakład pracy można dzia-
łać efektywniej i osiągać lepsze 
rezultaty w krótszym czasie. 

W październiku odbyły się 
zajęcia wprowadzające do pa-
nelu naukowego rozpoczynają-
cego się w kolejnym miesiącu. 
Wszystkie pomagają doskona-
lić kompetencje matematycz-
ne, inżynieryjne oraz znacznie 
rozwijają myślenie interdyscy-
plinarne. Każdy współczesny 
inżynier musi posiadać kom-
petencje językowe w zakresie 
posługiwania się angielskim 
słownictwem technicznym. Sta-
tystycznie uczeń naszej szkoły 
będzie uczestniczył w rocznych 
kursach językowych w wymia-
rze od 2 do 4 godzin tygodnio-
wo. Część uczniów realizuje 
takie zajęcia już od grudnia, 
a pozostali rozpoczną je wiosną 
następnego roku.

Ważną grupą zajęć realizo-
wanych jako kontynuacja pa-
nelu inżynierskiego, jest wspo-
maganie uczniów w procesie 
dydaktycznym. Na prośbę ro-
dziców, wszyscy chętni licealiści 
odbywają cykl szkoleń z efek-
tywnych technik i metod ucze-
nia się. Podczas zajęć uczniowie 
zapoznawani są z metodami 
prawidłowego procesu wyszu-
kiwania, przypominania sobie 
konkretnych danych, a następ-
nie kojarzenia ich z odpowied-
nimi bodźcami. Może to być 
kolor pierwszego samochodu 
zakupionego przez rodziców, 
data urodzin babci, czy konkret-
na odległość, jaką pokonywali-
śmy do szkoły. Zapamiętujemy 
dane i wydarzenia ze swojego 
najbliższego otoczenia. Stosu-
jąc nowoczesne techniki, można 
znacznie podnieść skuteczność 
zapamiętywania faktów, przy-
śpieszyć czytanie, czy uspraw-
nić przetwarzanie danych. Tego 
wszystkiego nasi licealiści będą 
uczyć się przez osiem kolejnych 
tygodni warsztatów. 

Zakończyliśmy też rekruta-
cję na zajęcia z programowania. 
Utworzono odpowiednie gru-
py zajęciowe. Wszyscy chętni 
uczniowie, szczególnie z klas 
informatycznych, w swoich 
zespołach projektowych wraz 
z  programistą będą poznawać 
techniki programowania, któ-
re skutecznie wprowadzą ich 
w świat cyfrowej rzeczywistości. 

Już w najbliższych tygo-
dniach każdy chętny uczeń 
naszego LO będzie mógł sko-
rzystać z dodatkowej atrakcji 
projektu – możliwości zapo-
znania się z podstawami prawa 

lotniczego i zdobycia uprawnień 
operatora bezzałogowego stat-
ku powietrznego (drona). Już 
teraz uczniowie zapisują się na 
bezpłatne zajęcia kursowe, któ-
re będą realizowane w formie 
zarówno zajęć praktycznych, jak 
i teoretycznych. 

Z niecierpliwością czekamy 
na możliwość kontynuowania 
cyklu zajęć laboratoryjnych 

z chemii dla uczniów rozszerza-
jących chemię i biologię, w pro-
jekcie UE pt. „MatFizChemPW 
– podnoszenie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 
oraz ICT u młodzieży szkolnej”. 
Zajęcia realizowane są w ra-
mach naszej współpracy z Wy-
działem Chemicznym Politech-
niki Warszawskiej.

Od stycznia 2021 r. planu-

jemy poszerzyć wsparcie dla 
uczniów w innych ważnych ob-
szarach. Aktualnym i niezwykle 
fascynującym tematem jest 
Sztuczna Inteligencja. Pokaże-
my uczniom proces i możliwo-
ści super wspomaganego my-
ślenia i analizy danych, zarówno 
związanych z funkcjonowaniem 
robotów, jak i zwiększeniem 
efektywności ich pracy. Dla 
wszystkich chętnych zorganizo-
wane zostaną zajęcia z robotyki 
w ramach projektowania i kon-
struowania z wykorzystaniem 
LEGO MINDSTORMS EV3 w za-
kresie liceum. Młodzież będzie 
też tworzyć nowe rozwiązania 
techniczne, budować kon-
strukcje i programować roboty 
EDISON oraz budować roboty 
z SamLabs i Microbit. Otrzymają 
możliwość wykorzystania Zesta-
wów BeCreo i nawiązywania do 
modelu pracy STEAM (Science, 
Technology, Engeeniering, Art, 
Mathemetics), który w działa-
niach edukacyjnych zakłada łą-
czenie wiedzy z różnych przed-
miotów. 

Poszerzony zostanie też 
zakres wsparcia w kierunku 
doskonalenia kompetencji spo-
łecznych, takich jak praca ze-

społowa – TEAM WORK oraz po-
możemy uczniom pokonywać 
stres w szkole przekuwając go 
w sukces. Zapoznamy społecz-
ność szkolną z efektywną sztu-
ką autoprezentacji. Z realizacją 
wielu z tych działań czekamy na 
powrót do pracy w trybie stacjo-
narnym, co pozwoli przeprowa-
dzić zajęcia w formie doświad-
czalno-warsztatowej. Warsztaty 
z matematyki w pracy inżyniera, 
by były w pełni efektywne, nie-
wątpliwie wymagają nauczania 
stacjonarnego. Spotkania te 
będzie prowadził prof. Michał 
Szurek z Wydziału Matema-
tyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Te i inne zajęcia stacjonarne 
będą realizowane po zakoń-
czeniu doposażenia pracowni 
przedmiotowych. O wszystkich 
przedsięwzięciach będziemy in-
formować na bieżąco na stronie 
internetowej naszego liceum 
oraz na profilu Facebook. Ser-
decznie zapraszamy do śledze-
nia aktualności.

www.lopiastow.pl
facebook.com/LiceumMickiewicz

fot. Krzysztof Gromniak

fot. Anna Bartnicka-Ositek (Grupa Creative)
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Przełom samorządowy 1990 roku

Pierwsze po przełomie roku 1989 wybory do od-
rodzonego samorządu terytorialnego odbyły się 
27 maja 1990 roku. W Piastowie nowi radni Rady 
Miejskiej zostali wybrani w 28 jednomandatowych 
okręgach wyborczych. Wśród 75 zgłoszonych 
kandydatów znalazło się 28 osób rekomendowa-
nych przez Komitet Obywatelski „Solidarność” i to 
oni właśnie uzyskali największe poparcie wybor-
ców w swoich okręgach. Nowymi radnymi zostali: 

Andrzej Reych (okręg nr 1), Jacek Górski (okręg 
nr 2), Krzysztof Wnuk (okręg nr 3), Beata Bień-
kowska (okręg nr 4), Tadeusz Rajca (okręg nr 5), 
Kazimierz Wajda (okręg nr 6), Andrzej Makow-
ski (okręg nr 7), Marek Grzybowski (okręg nr 8), 
Tadeusz Wojtaś (okręg nr 9), Andrzej Czerwiec 
(okręg nr 10), Bogdan Karwacki (okręg nr 11), 
Zdzisław Brzeziński (okręg nr 12), Jacek Szczy-
gieł (okręg nr 13), Tadeusz Gajdowicz (okręg nr 
14), Mirosław Sielatycki (okręg nr 15), Andrzej 
Pływacz (okręg nr 16), Roman Prześlakiewicz 
(okręg nr 17), Włodzimierz Ogonowski (okręg nr 
18), Paweł Kubiak (okręg nr 19), Ryszard Woj-
ciul (okręg nr 20), Teresa Gieracha (okręg nr 
21), Hanna Kuran (okręg nr 22), Stefan Putkie-
wicz (okręg nr 23), Tadeusz Kryszyn (okręg nr 
24), Bernard Adamowicz (okręg nr 25), Henryk 
Nowacki (okręg nr 26), Jerzy Ługowski (okręg 
nr 27), Marian Korolczuk (okręg nr 28). Upraw-
nionych do głosowania było 16 757 mieszkańców 
Piastowa. W wyborach wzięło udział 6869 z nich. 
Frekwencja wyniosła 40,9%.
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PIASTOWAHistoria ilustrowana

Pismo „U nas” wydawane przez Komitet Obywatelski „Solidarność”, 
które ukazało się 3 czerwca 1990 roku (nr 11/13) opublikowało nastę-
pujące oświadczenie KO:

Nasze sprawy w naszych rękach

27 maja wybraliśmy nowy samorząd Piastowa. W pierwszych od ponad 
50 lat całkowicie wolnych wyborach zdecydowane zwycięstwo odnieśli 
kandydaci rekomendowani przez Komitet Obywatelski „Solidarność” 
i oni stanowić będą nową Radę naszego miasta. Dziękujemy wszystkim 
wyborcom, którzy udzielili nam swego poparcia. Do wszystkich zaś, także 
do tych, którzy nie zechcieli wziąć udziału w wyborach, kierujemy słowa 
zachęty do współpracy z nową radą.

Wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne oraz doświadczenie i odpo-
wiedzialność nowych radnych stanowią gwarancję skuteczności działań 
przez nich podjętych. Nam wszystkim jednak powinno zależeć na po-
myślnym rozwoju miasta i solidarnym działaniu dla dobra wspólnego. 
Sukces prac nowego – NASZEGO Samorządu, zależeć będzie w dużym 
stopniu od klimatu społecznego zaufania i życzliwego zainteresowania, 
jaki uda nam się wspólnie stworzyć. Nowa sytuacja, w jakiej znaleźliśmy 
się po wyborach samorządowych, sprzyja przełamywaniu postaw spo-
łecznej bierności. Jesteśmy przekonani, że lepszą przyszłość Piastowa 
współtworzyć będą mądre decyzje nowych władz miasta i życzliwa po-
moc mieszkańców, wśród których nie powinno zabraknąć naszych nie-
dawnych konkurentów z kampanii wyborczej.
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PO WYBORACH

Pierwsza, uroczysta sesja nowej rady Miejskiej odbyła się 6 czerwca 1990 
roku w sali konferencyjnej Instytutu Przemysłu Gumowego w Piastowie przy 
ul. Harcerskiej 30. Wybrani członkowie nowej rady złożyli ślubowanie i wy-
brali członków prezydium RM w składzie: Jacek Szczygieł – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Piastowie, Henryk Nowacki, Tadeusz Rajca i Andrzej Ma-
kowski – Wiceprzewodniczący RM. Na pierwszej sesji RM powołane zostały 
także komisje RM. Było ich sześć. Słowa roty ślubowania złożonego przez 
radnych obejmujących mandat: „Ślubuję uroczyście, jako radny pracować 
dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z in-
teresami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich 
wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania 
zadań gminy.”

Na drugiej sesji Rady Miejskiej w Piastowie, która odbyła się w tym 
samym miejscu sześć dni później, radni wybrali pierwszego w historii  
Burmistrza Miasta Piastowa. Został nim Zdzisław Brzeziński, pracow-
nik naukowy Instytutu Przemysłu Gumowego, przewodniczący insty-
tutowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, inicjator i pierwszy 
przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w  Piasto-
wie. Wybrano także pozostałych członków Zarządu Miasta Piastowa, 
którymi zostali: Ryszard Wojciul i Tadeusz Kryszyn – zastępcy Bur-
mistrza oraz Beata Bieńkowska i Bernard Adamowicz, członkowie 
Zarządu. Funkcję Skarbnika Miasta, radni powierzyli Hannie Bylic-
kiej, a Sekretarza Miasta – Alicji Radeckiej. Do końca roku 1990 Rada 
Miejska w Piastowie zebrała się łącznie na jedenastu sesjach, pod-
czas których omawiano i decydowano o ważnych dla miasta spra-
wach. Wśród nich: korekty budżetu na rok 1990, zawarcia umowy 
kredytowej, prowadzenia  budowy wiaduktu nad torami PKP, budo-
wy ciepłociągu w ul. Piasta, inwentaryzacji mienia, udziału miasta 
w budowie oczyszczalni ścieków w Pruszkowie, powołania komisji 
ds. nazewnictwa ulic, przywrócenia dawnej nazwy ulicy: „Gen. Józe-
fa Hallera” w miejsce „ZMS” oraz „Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
w miejsce „Gen. Karola Świerczewskiego”, udzielenia wskazania lo-
kalizacyjnego dla inwestycji obiektu automatycznej centrali telefo-
nicznej wraz z urzędem pocztowo-telekomunikacyjnym przy ul.11 Li-
stopada, określenia zasad najmu lokali użytkowych, przejęcia przez 
miasto zadań z zakresu administracji rządowej, sprzedaży nierucho-
mości, ustalenia wysokości opłaty targowej, przygotowania projektu 
budżetu na rok 1991. Szacunkowo określone zostały wydatki finan-
sowe miasta na 46 mld zł przy planowanych dochodach…15 mld zł. 
Koszt najważniejszych wydatków szacowano następująco: ochrona 
środowiska 5,6-9,2 mld zł, budowa wiaduktu 5 mld zł, dofinansowa-
nie MPWiK 4,5 mld zł, utwardzenie ulic 4 mld zł, przedszkola 4 mld 
zł, utrzymanie budynków 3,2 mld zł, spłata kredytu 2 mld zł, opieka 
społeczna 1,8 mld. zł. 

W takiej, niełatwej finansowo rzeczywistości rozpoczął pracę pierw-
szy samorząd Miasta Piastowa po historycznym przełomie roku 
1990.

Środowisko Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” prowadziło na 
łamach pisma „U nas”, wydawanego od 5 grudnia 1989 roku, swego 
rodzaju społeczną debatę programową, skoncentrowaną z jednej 
strony na bieżących sprawach miasta, a z drugiej na formułowaniu 
wizji jego rozwoju. Ta właśnie wizja stanowiła fundament programu 
wyborczego kandydatów Komitetu do Rady Miejskiej i po wygranych 
wyborach wyznaczyła kierunki działania Burmistrza i Rady Miejskiej 
na kolejne lata. Droga do dynamicznego rozwoju Piastowa rozpo-
częła się trzydzieści lat temu.
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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.

- Panie Burmistrzu, co było największym wyzwaniem dla samorządu 
Piastowa po wyborach 1990 roku?

- Nasze miasto w połowie roku 1990 znajdowało się w sytuacji wielu niedo-
statków w zakresie infrastruktury. Właściwie poza największymi osiedlami 
spółdzielczymi i kolejowymi pozostała część miasta pozbawiona była wodo-
ciągów i kanalizacji, brakowało telefonów, stan dróg był opłakany. Właściwie 
stan ten przypominał początki XX wieku, a nie jego ostatnią dekadę. Był też 
jeszcze jeden szczególnie dotkliwy mankament – Piastów jako jedno z niewie-
lu miast na zachód od Warszawy nie miał bezkolizyjnej przeprawy drogowej 
przez tory kolejowe, co powodowało długie – liczone nawet w kilkunastu go-
dzinach na dobę – okresy zamykania przejazdu kolejowego i kolejki pojaz-
dów oczekujących przed szlabanami. 

- Czy to właśnie zadanie potraktowane zostało priorytetowo w kadencji 
1990-1994?

- Tak. Niewątpliwie pierwszym i najważniejszym zadaniem dla nas było do-
prowadzenie do wybudowania wiaduktu nad torami. Trzeba tu oddać spra-
wiedliwość naszym poprzednikom z ostatniej Rady Narodowej czasu PRL, 
że przygotowali koncepcję budowy wiaduktu, ale zabrakło środków finan-
sowych i możliwości realizacji tego zadania. Tak więc przed nami stanęło za-
danie zmiany projektu wiaduktu i znalezienia możliwości sfinansowania jego 
budowy. Udało się to osiągnąć. Finansowanie zadania przejął w pewnym 
momencie Urząd Wojewody Mazowieckiego i wiadukt został wybudowany 
w ciągu niespełna czterech lat. To było wówczas najważniejsze zadanie.

- A inne, ważne przedsięwzięcia?

- Z pewnością drugim ważnym zadaniem była powszechna telefonizacja. 
Dziś, z punktu widzenia łatwości połączeń telefonicznych i właściwie nie-
ograniczonego dostępu do telefonów komórkowych, sytuacja ówczesnego 

Piastowa jest właściwie niewyobrażalna. Dość powiedzieć, że całe miasto ob-
sługiwała jedna centrala ręczna, a ilość abonentów w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców Piastowa była jedną z najmniejszych w województwie. Trzeba 
było to zmienić rozbudowując przede wszystkim możliwości techniczne cen-
trali telefonicznej. Przygotowaliśmy w tym zakresie porozumienie z dyrekcją 
okręgową państwowej telekomunikacji i przystąpiliśmy do realizacji przed-
sięwzięcia. Zarząd Miasta Piastowa, zgodnie z zapisem porozumienia, przy-
jął na siebie zadanie podpisania umów z zainteresowanymi mieszkańcami, 
zorganizowania zbiórki środków finansowych w oparciu o przedpłaty od nich 
i wybudowania sieci telefonicznej w naszym mieście. Realizację tego przed-
sięwzięcia rozpoczęliśmy pod koniec pierwszej kadencji i doprowadziliśmy do 
pomyślnego zakończenia w pierwszym okresie drugiej. Tak więc w połowie 
lat dziewięćdziesiątych każdy zainteresowany miał możliwość korzystania 
z własnego telefonu, a dawną centralę ręczną zastąpiła nowoczesna auto-
matyczna. Także w pierwszej kadencji samorządu podjęliśmy kolejne ważne 
zadanie. W porozumieniu z sąsiadami – miastem Pruszków i warszawskim 
MPWiK doprowadziliśmy do budowy oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Po 
jej otwarciu mogliśmy przystąpić do budowy sieci kanalizacyjnej w Piastowie.

- To dużo jak na pierwsze cztery lata, ale udało się znacznie więcej?

- To prawda. Dzięki możliwościom, które się pojawiły, powstały pierwsze 
nowe odcinki kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęliśmy także rozbudowę sieci 
wodociągowej. Tam, gdzie było już to możliwe, a więc po uzupełnieniu pod-
ziemnej infrastruktury, zaczęliśmy utwardzać nawierzchnie dróg. I tak przez 
kolejne lata…

- Dziękuję za rozmowę

Łukasz Szuplewski

NA POCZąTKu TRZEBA BYŁO WYBuDOWAć WIADuKT…

Młody piastowianin rozmawia ze Zdzisławem Brzezińskim, pierwszym Burmistrzem Piastowa
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W kategorii klasy V-VIII nagro-
dzono prace:

I miejsce – Daria Lipińska
II miejsce – Zuzanna Rybicka
III miejsce – ex aequo zajęły 
Amelia Gołda i Brygida Gołd

 Dziękujemy wszystk im 
uczestnikom, biorącym udział 
w konkursie, a także sponso-
rom, którzy są wrażliwi na do-
bro i potrzeby innych. Nagro-
dy  zostały ufundowane przez  
Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Piastowie, Creative Sp. z o.o. 
oraz Euro-Bud Jacek Siejka. 
Spotkanie przebiegało zgodnie 
z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa i wymogami 
sanitarnymi.

 Zapraszamy do udziału w ko-
lejnych konkursach organizo-
wanych przez kluby Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Informacje 
o  zbliżających się konkursach 
zamieszczamy na stronie: 

www.smwpiastowie.pl

nagrody z rąk Małgorzaty Za-
wodnik – Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Honoraty Wró-
blewskiej – Dyrektora Miejskiej 

 Na spotkanie przybyli spon-
sorzy i laureaci wraz z rodzi-
cami. Autorzy zwycięskich 
prac otrzymali gratulacje oraz 

Biblioteki Publicznej oraz Prze-
mysława Worka – Zastępcy 
Burmistrza Piastowa.

 Wszystkie prace były wy-
jątkowe, wykonane zgodnie 
z tematyką konkursu i zachwy-
cały pomysłowością. Celem 
Konkursu było zainteresowanie 
uczniów historią niepodległości 
Polski, kształtowanie postaw 
patriotycznych wśród dzieci 
i  młodzieży oraz doskonale-
nie umiejętności plastycznych 
i  manualnych. Niezmiernie 
miło jest nam przedstawić listę 
zwycięzców.

W kategorii klas I-IV nagrodzo-
no prace:

I miejsce – Piotr Dębski
II miejsce – Lidia Rzepka
III miejsce – Kamila Mikołajczyk

Konkurs rozstrzygnięty
8 grudnia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, w Klubie RELAX 
przy ul. Harcerskiej 18, odbyło się oficjalne wręczenie nagród w związku 
z zakończonym konkursem z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości. 
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fot. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie

 Przekazujemy wykaz ogólnopolskich Telefo-
nów Zaufania, które mogą okazać się pomocne nie 
tylko w obecnym, wyjątkowym okresie.
 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Mło-
dzieży (bezpłatny, czynny 24h/7)
 Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, masz jakiś pro-
blem, 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 godzi-
nach 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 ro-
dzinie.
 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 codzienno-
ścią, ze stresem, przeżywają kryzys emocjonalny, 

nie mogą się pogodzić ze stratą bliskiej osoby, do-
świadczają przemocy, nie chce im się żyć. Można 
też przesłać wiadomość na adres e-mail: porady@
liniawsparcia.pl 
 116 123 – Poradnia telefoniczna dla osób doro-
słych w kryzysie emocjonalnym (bezpłatna pomoc 
dostępna codziennie w godz. 14:00-22:00)
 Pomoc skierowana jest do osób dorosłych 
w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących 
wsparcia i  porady psychologicznej, rodziców po-
trzebujących wsparcia w procesie wychowaw-
czym, osób niepełnosprawnych. 
 800 108 108 - Linia wsparcia dla osób po stra-
cie 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 nauczy-
cieli 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 bez-
pieczeństwa dzieci. Porady i konsultacje e-mail: 
pomoc@800100100.pl.

Ogólnopolskie telefony zaufania

ogłoszenie zamówione



8 www.czaspiastowa.pl GRUDZIEŃ, 2020 r  |  CZAS PIASTOWA

zdrowie

Głębokiej radości 
i odważnego przyjęcia 

Jezusa Chrystusa do siebie 
na dziś i na cały Nowy Rok, 
wraz z życzeniami zdrowia, 
wytrwałości i niezłomności 
w pokonywaniu problemów 

dnia codziennego 
oraz odnajdywania szczęścia 

w zdarzeniach niebagatelnych, 
jak i tych z pozoru błahych.

życzy

Pracownicy i Dyrekcja SPZOZ PIASTuN

reklama

białko i to mRNA wirusa ginie, nie 
wchodzi do jądra komórkowego 
i nie działa na ludzkie DNA.

Badania kliniczne

Zanim jednak szczepionka tra-
fia na rynek i do potencjalnych 
odbiorców, musi zostać przete-
stowana. Zwykle opracowanie, 
przetestowanie i zatwierdzenie 
szczepionki trwa kilka lat. W przy-
padku COVID liczy się szybkość, 
dlatego firmy decydują się na 
połączenie różnych faz badań 
klinicznych. Wyróżnia się trzy 
fazy badań. Faza I to pierwsze 
doświadczenie kliniczne, w  któ-
rym nową, eksperymentalną 
szczepionkę podaje się ludziom. 
Faza I może trwać nawet 24 mie-
siące i zwykle obejmuje grupę 
od 20 do 100 ochotników. W tej 
fazie zbiera się dane na temat 
bezpieczeństwa szczepionki, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi 
na ewentualne skutki uboczne. 
Może też dostarczać wiedzy na 
temat dawki i schematu poda-
wania szczepionki. Ochotnicy 
biorący udział w tej fazie badań 
klinicznych mogą różnić się wie-
kiem od grupy docelowej. Jeśli 
obserwacje poczynione w tej 
fazie pokazują, że nowa szcze-
pionka jest bezpieczna, dobrze 
tolerowana i obiecująca, można 
rozpocząć badania kliniczne fazy 
drugiej. Faza II może trwać dłużej 
niż dwa lata i zwykle obejmuje 
od 100 do 300 ochotników. Na 
tym etapie zbiera się informacje 
na temat bezpieczeństwa stoso-
wania eksperymentalnej szcze-
pionki i immunogenności, może 
ona zostać przyśpieszona dzięki 
badaniom fazy pośredniej (IIb), 
która umożliwia wstępną ocenę 
skuteczności nowej szczepionki, 
dzięki porównaniu zapadalności 

wśród ochotników z grupy szcze-
pionej i nieszczepionej grupy 
kontrolnej. Do fazy III kwalifiko-
wane są najbardziej obiecujące 
szczepionki. Badanie zaprojekto-
wane jest z udziałem 10 000 lub 
więcej ochotników i  może trwać 
do 4 lat. Dzięki tym badaniom 
można zebrać wystarczającą ilość 
danych na temat bezpieczeństwa 
i skuteczności szczepionki, w celu 
uzyskania akceptacji organów re-
jestrujących i nadzorczych. W Sta-
nach Zjednoczonych ze względów 
etycznych wprowadzono ustawo-
wo zasadę badania skuteczności 
szczepień na modelach zwierzę-
cych. Należy także zauważyć, że 
w pracach nad szczepionką na 
koronawirusa SARS-CoV-2 wy-
korzystano potężne technologie 
medyczne, a także współpraco-
wano ze specjalistami z różnych 
dziedzin - medycyny, matematyki 
czy informatyki.

Dylematy bezpieczeństwa

 Wiele osób obawia się, że po-
wstała w tak krótkim czasie szcze-
pionka nie będzie bezpieczna. Jak 
każdy lek, ma ona swoje skutki 
uboczne, które jednak są dużo 
mniejsze niż to, jakie bezpieczeń-
stwo nam zapewnia. Pojawia 
się pytanie jakie skutki uboczne 
może mieć szczepionka na koro-
nawirusa? Statystyki wskazują, że 
niemal wszystkie szkodliwe skut-
ki uboczne szczepionek wycho-
dzą na jaw w ciągu pierwszych 
sześciu tygodni ich stosowania. 
Uczestnicy badań przeprowa-
dzonych przez BioNTech, Pfizer 
i  Modernę byli przynajmniej 
przez dwa miesiące wnikliwie ob-
serwowani po przyjęciu drugiej 
dawki szczepionki. Procedura 
była prowadzona zgodnie z suro-
wymi przepisami amerykańskiej 
Agencji Żywności i Leków (FDA), 
obowiązującymi w  przypadku 
awaryjnego dopuszczenia szcze-
pionki w USA. FDA w normalnych 
okolicznościach domaga się prze-
prowadzenia sześciomiesięcz-
nych obserwacji, ale jeżeli w cią-
gu pierwszych ośmiu tygodni po 
podaniu szczepionki wszystko 
przebiega bez problemów, praw-
dopodobieństwo wystąpienia 
powikłań w ciągu pozostałych 
czterech miesięcy jest minimal-
ne. Producenci dopuszczonych 
szczepionek (Biontech/Pfizer 
i Moderna) zapewniają, że u żad-
nego z ochotników, uczestniczą-
cych w badaniach klinicznych nie 
wystąpiły żadne poważne skutki 
uboczne w ciągu dwóch miesięcy 
po podaniu im drugiej dawki. Za 
poważne skutki uboczne uważa 
się to wszystko, co może zagrażać 
życiu i wymaga specjalistycznego 
leczenia albo powoduje długo-
trwałe, negatywne skutki dla ich 
zdrowia. Wśród niewielkiej części 
testowanych osób wystąpiły, jak 

poinformowali producenci szcze-
pionek, takie negatywne zjawiska 
jak zmęczenie, bóle głowy i sta-
wów oraz bolesne zaczerwienie-
nia na skórze w miejscu, gdzie 
zrobiono zastrzyk, zwłaszcza ten 
z drugą dawką szczepionki.

Szczepienie u nas

 Rozpoczęcie szczepień na ko-
ronawirusa zbliża się wielkimi 
krokami. W Polsce prawdopo-
dobnie będzie to koniec stycznia 
2021 roku, jednak są państwa, 
np. USA, Wielka Brytania, któ-
re już rozpoczęły szczepienie. 
Również w Polsce wiele osób 
chciałoby uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czy szczepienie jest 
niezbędne, czy warto to zrobić 
i czy na pewno szczepionka jest 
bezpieczna? Odpowiedź na te 
pytania determinuje decyzję, tak-
że wśród pracowników ochrony 
zdrowia, którzy mają być zaszcze-
pieni jako pierwsi. Odpowiada-
jąc, musimy pamiętać, że szcze-
pionka na koronawirusa może 
mieć skutki uboczne, jak każdy 
lek. Jednak zdecydowanie więcej 
jest jej zalet - przede wszystkim 
chroni przez zachorowaniem na 
COVID-19 i rozwojem groźnych 
powikłań. Jeśli chodzi o szcze-
pionkę firmy Pfizer, która roz-
pocznie cykl szczepień w Polsce, 
będzie ona podawana w dwóch 
dawkach. Pełna ochrona będzie 
możliwa dopiero 7 dni po po-
daniu pacjentowi drugiej dawki 
szczepionki. Natomiast w opra-
cowaniu naukowym producent 
zwraca uwagę na następujące 
skutki uboczne:

1. bardzo częste - czyli występują-
ce częściej niż w przypadku 1 oso-
by na 10: ból w miejscu wstrzyk-
nięcia, zmęczenie, ból głowy, ból 
mięśni, dreszcze, ból stawów, 
gorączka;
2. częste (poniżej 1 przypadku na 
10): nabrzmienie bądź zaczerwie-
nienie w miejscu zastrzyku, nud-
ności;
3. nieczęste (poniżej 1 przypad-
ku na 100): powiększone węzły 
chłonne i złe samopoczucie.

 Na podstawie dotąd wyko-
nanych szczepień stwierdzono, 
że około 10-15 procent osób za-
szczepionych miało dość znaczą-
ce efekty uboczne, które zazwy-
czaj nie trwały dłużej niż 24, 36 
godzin - i ustępowały, co nie od-
biega od obowiązującego stan-
dardu medycznego. Szczepionki 
na koronawirusa zostały przeba-
dane i są w pełni bezpieczne, ale 
trzeba mieć świadomość, że dłu-
goterminowych skutków ubocz-
nych szczepień jeszcze nie znamy 
i musi upłynąć więcej czasu, by je 
ocenić.
 Zgodnie ze strategią przyjętą 
przez rząd, w każdej gminie ma 
być jeden punkt, w którym będą 
prowadzone szczepienia po ich 
powszechnym udostępnieniu. 
Najprawdopodobniej na terenie 
Piastowa także powstanie taki 
punkt, szczegółów jednak,  w mo-
mencie powstawania niniejszego 
artykułu, jeszcze nie znamy.

 Szczepionki zawierają: zabite 
bakterie, ich fragmenty lub na-
wet pojedyncze antygeny, żywe 
ale osłabione bakterie, żywe choć 
osłabione wirusy, czasem zabi-
te wirusy. Podanie szczepionki 
prowadzi do wytworzenia się 
odporności (poprzez produko-
wanie przez układ odpornościo-
wy odpowiednich przeciwciał 
lub komórek obronnych) bez 
wywoływania jawnej choroby, 
choć po niektórych szczepion-
kach mogą się pojawić łagodne 
i krótkotrwałe, czyli tzw. poronne, 
objawy chorobowe. Aby człowiek 
uzyskał trwałą odporność wiele 
szczepionek musi być podawa-
nych kilkakrotnie. W ten sposób 
układ odpornościowy uczy się 
i  zapamiętuje co i jak ma zrobić 
w przypadku kontaktu z prawdzi-
wą chorobą zakaźną. 
 Właśnie te doświadczenia 
z przeszłości pozwoliły już od 
pierwszych dni pandemii COVID 
rozpocząć prace nad nową szcze-
pionką. Na całym świecie cały 
czas trwa ponad 165 różnych ba-
dań, natomiast trzy firmy już je 
zakończyły. Jeśli chodzi o  szcze-
pionkę na COVID, nie zawiera 
ona wirusa. Zawiera fragment 
materiału genetycznego, który 
będzie powodował replikację 
białka. Trzeba podkreślić, iż wirus 
to nie jest to samo, co materiał 
genetyczny wirusa. Jak wspo-
mniano wyżej, są szczepionki, 
gdzie wirusy są atenuowane, 
zabijane i podawane, ale w przy-
padku szczepionki na COVID nie 
jest stosowana ta metoda. Szcze-
pionka mRNA nie wchodzi w re-
akcje z ludzkim DNA. W trakcie 
szczepienia nie będzie podawa-
ny cały aktywny wirus, bo wtedy 
byłaby możliwość pojawienia się 
choroby. Tu będzie podawany 
fragment DNA, który wytworzy 

Lęk przed nieznanym. 
Szczepionka i obawy
Szczepienia uznawane są za zdobycze ludzkości i jedne 
z najdonioślejszych osiągnięć medycyny. Dzięki nim udało 
się wyeliminować lub znacznie ograniczyć wiele chorób, 
które przez lata zbierały śmiertelne żniwo wśród ludzi. In-
formacja o  rychłym wprowadzeniu szczepień przeciwko 
wirusowi COVID wywołała społeczną nadzieję, ale także zro-
dziła obawy co do bezpieczeństwa zaszczepionych.
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Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
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

Projektowanie graficzne - logotypy, ulotki, katalogi. NIE-
DROGO i PROFESJONALNIE (grafik z 15-letnim doświad-
czeniem po pracy w korporacjach). 
KONTAKT: 603-809-492

uSŁuGI

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

AAAAAAA Samotny mężczyzna (l. 42) bez nałogów, sta-
bilny finansowo pozna ciekawą wolną kobietę w odpo-
wiednim wieku. kontakt: randkapiastow@gmail.com

Zadbany, wysportowany, 27l. Dziewczynę EMO poznam. 
SPOTKAJMY SIĘ POD ZEGAREM RONDA W SOBOTNIE POPO-
ŁUDNIE. Będę czekał w styczniu, poznasz po czerwonych la-
costach... ;) pzdr

OSOBISTE

reklama

reklama

Wynajmę lokal użytkowy 27,55 m2

Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

NIERuCHOMOŚCI
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 W listopadzie 1998 roku ze-
spół The Offspring wydał płytę 
Americana. W ciągu kilku mie-
sięcy kolejne piosenki stawały 
się nieodłącznym uczestnikiem 
wszystkich wydarzeń towarzy-
skich do tego stopnia, że kawałek 
„Pretty fly (for a white guy)” był 
jedną z piosenek, którą usłyszeli-
śmy z głośników zaraz po polone-
zie na „małej studniówce” w mo-
jej Szkole Podstawowej nr 3.
 Po 22 latach, chwilę po pół-
nocy kończę trening rowerowy 

słuchając „The Kids Arent’t Alri-
ght” i dochodzę do wniosku, że 
zmieniło się absolutnie wszystko 
w otaczającej nas rzeczywistości, 
poza muzyką, która jest w stanie 
przetrwać wszystko.
 Do tej pory grudzień trakto-
waliśmy jako miesiąc podsumo-
wań, weryfikacji tego co udało 
się nam zrealizować w ciągu mi-
nionych 12 miesięcy, względem 
zakładanego planu. Rok 2020 
pod każdym względem był inny. 
Zaskakujący, nietypowy, inny niż 
wszystkie przeszłe lata razem 
wzięte. Z drugiej strony, dający 
jedyną i niepowtarzalną szansę, 
aby ten czas najlepiej jak to moż-
liwe wykorzystać.
 Dla mnie osobiście był to rok 
wyzwań w życiu prywatnym, za-
wodowym i przede wszystkim 
sportowym. Z perspektywy czasu 
jestem przekonany, że wbrew po-
zorom, dużo zależało od nas sa-
mych. Jeżeli tylko wystarczająco 
mocno wierzymy, że się uda, nic 
nie jest w stanie nas powstrzy-
mać od realizacji wyznaczonego 
celu.
 Na początku roku 2020 po-
stanowiłem, że przygotowania 

do sezonu startowego zacznę 
od operacji kolana. Czy wiedząc 
o zbliżającej się pandemii postą-
piłbym tak samo? Zdecydowanie 
tak. Wiedziałem, że niezależnie 
od wszystkiego, będę każdego 
dnia bliżej startu w Zawodach 
Iron Man 70.3 w Estonii i osią-
gnieciu tam najlepszego wyniku. 
Kolejnymi założeniami było poko-
nanie w barwach „Rozbieganego 
Piastowa” dystansu 10km w 40 
minut, 5km w 20 minut oraz pół-

maratonu w czasie poniżej 1:40h. 
Dziś mogę powiedzieć, że plan 
zrealizowałem w 100%. Co praw-
da, ze względu na kwarantannę, 
do Estonii nie wyjechałem, ale 
wystartowałem za to w zawodach 
w Gdyni – na identycznym dy-
stansie, który ukończyłem z cza-
sem 5h 18min.
 Cieszę się, że pomimo nie-
sprzyjających warunków i zmie-
niającej się rzeczywistości, nasza 
drużyna poradziła sobie z  utrzy-
maniem systematycznych tre-
ningów dwa razy w tygodniu. Co 
więcej, po podpisaniu umowy 
z  Liceum im. Adama Mickiewi-
cza w Piastowie, w porozumieniu 
z Urzędem Miasta, nasze zajęcia 
stały się jeszcze bardziej urozma-
icone i efektywne. Warto jeszcze 
dodać, że pomimo obostrzeń 
sanitarnych, gdy większość ini-
cjatyw sportowych została odwo-
łana lub przeniesiona na kolejny 
rok, udało nam się w okresie wa-
kacyjnym zorganizować obóz bie-
gowy. To kolejny dowód na to, że 
jesteśmy w stanie zrobić wszyst-
ko, o ile spotkamy na naszej dro-
dze osoby, którym tak samo zale-
ży na osiągnięciu obranego celu.
 Jestem entuzjastą postano-
wień, niekoniecznie noworocz-
nych. W końcu każdy moment 
jest dobry, aby zacząć. Koniec 
roku to dodatkowy argument, 
aby coś w naszym życiu zmienić.
 Dla każdego z nas celem może 
być coś innego. Jestem pewien, 
że nasza drużyna Rozbiegany Pia-
stów wraz z trenerem, może po-
moc w realizacji tych sportowych, 
które dziś wydają się nierealne, 
a za kilka miesięcy staną się fak-
tem.
 Korzystając z okazji w imieniu 
swoim oraz zarządu Stowarzysze-
nia Rozbiegany Piastów chciał-
bym życzyć wszystkim mieszkań-
com oraz czytelnikom przede 
wszystkim spokojnych świąt Bo-
żego Narodzenia. Trzymajcie się 
zdrowo i do zobaczenia na linii 
startu w 2021 roku.

Bartosza Nowickiego sportowe podsumowanie roku

Nie ustaliśmy w biegu

ZACHęCAMY
DO AKTYWNEGO WSPIERANIA 

DZIAŁALNOŚCI PIASTOWSKIEGO 
ARCHIWuM MIEJSKIEGO. 

Podzielcie się z nami archiwaliami, które pomogą 
stworzyć pełniejszy obraz naszej lokalnej, miejskiej 
historii. Liczymy na wszelkie pamiątki, fotografie, 

dokumenty, zapisy dźwiękowe, filmowe, etc.

www.pam.piastow.pl
/muzeummiastapiastowaf
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Bartosz Nowicki

Prezes Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów
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Barbara Lipieta

 Ostrokrzew kolczasty to zimo-
zielona roślina. Z pędów wyra-
stają skórzaste, ciemnozielone, 
błyszczące liście. W zimowym 
okresie na żeńskich egzempla-
rzach pojawiają się czerwone 
lub żółte owoce, co sprawia, że 
ostrokrzew jest jeszcze bardziej 
atrakcyjny. Po ścięciu, długo za-
chowuje nienaganny wygląd, 
wiec warto go używać do two-
rzenia okazjonalnych dekoracji. 
W  krajach anglosaskich ostro-
krzew kolczasty jest tradycyjną 
rośliną do dekoracji bożonaro-
dzeniowej. 
 Przed wiekami Celtowie uwa-
żali go za święte drzewo. Podczas 
religijnych rytuałów, rozpalano 
z  niego aromatyczne ogniska. 
Do dziś nosi miano magicznej 
rośliny, która działa jak talizman, 
chroniąc przed ,,złym okiem’’. 
W  Anglii sadzono go blisko do-
mów, by odstraszał złe moce, 
czarownice i pioruny. Natomiast 
Irlandczycy wierzyli, że dobre 
wróżki mieszkają wśród zimozie-
lonych gałązek i nie należy zakłó-
cać im spokoju. Dlatego krzewy 
sadzono w pewnej odległości od 
domu. 
Drewno ostrokrzewu było uży-

wane do inkrustacji i wykonywa-
nia skomplikowanych ornamen-
tów. Wyrabiano z niego laski, 
bicze, klawisze do fortepianu. 
Sławna różdżka Harrego Potte-
r’a, bohatera książek J.K. Rowling, 
była wykonana właśnie z tego 
drewna. 
 Ostrokrzew jest rośliną trują-
cą. Szczególnie niebezpieczne są 
owoce, które przyciągają uwagę 
dzieci. Zjedzenie około 20 sztuk 
może doprowadzić nawet do 
śmierci. Po spożyciu owoców po-
jawia się ból brzucha, wymioty, 
senność, biegunka. Po zaobser-
wowaniu takich objawów, wizyta 
u lekarza jest obowiązkowa. 
 Ostrokrzew kolczasty (Ilex 
aquifolium) to wysoki krzew 
należący do rodziny ostrokrze-
wowatych (Aquifoliaceae). Ma 
pokrój wniesiony i jajowate liście 
z  charakterystycznym kolcza-
stym brzegiem. Kwitnie od maja 
do czerwca, drobnymi, białymi 
kwiatami. Kwiaty nie są zbyt cie-
kawe, lecz swoim słodkim zapa-
chem przyciągają wiele owadów. 
Dopiero we wrześniu zawiązuje 
swoje przepiękne owoce, któ-
re zostają na krzewie przez całą 
zimę. Ostrokrzew jest rośliną 

dwupienną, co oznacza, że do 
zawiązania owoców potrzebne 
są dwa egzemplarze: męski i żeń-
ski. Osobniki męskie od żeńskich 
niczym się nie różnią, dopiero 
kwiaty i owoce wskażą jaki to ro-
dzaj rośliny.
 Ostrokrzew kolczasty jest ła-
twy w uprawie. Lubi miejsca pół-
cieniste i cieniste. Czasem są to 
miejsca, w których inne rośliny 
nie chcą rosnąć. Najlepiej czuje 
się w  kwaśnej, przepuszczalnej 
glebie. Młoda roślina potrze-
buje podlewania, lecz już star-
sze egzemplarze poradzą sobie 
same, nawet w czasie suszy. Ich 
ciemnozielone, błyszczące liście 
są doskonałym tłem dla roślin 
cebulowych kwitnących wiosną. 
Nie wyklucza to posadzenia in-
nych roślin na ich tle. Pięknie 
zaprezentują się hosty ze swoimi 
wielkimi liśćmi.
 Ostrokrzewy to rośliny, które 
cudownie sprawdzą się w po-
jemnikach. Dekoracja balkonów, 
tarasów zawsze się sprawdzi, 
szczególnie o tej porze roku. 
Postawienie donicy z ostrokrze-
wem pięknie ozdobionym przy 
głównym wejściu, to klasa sama 
w sobie.

 Roślina dobrze reaguje na 
cięcie. Ostatnie lżejsze zimy 
sprzyjają ostrokrzewom. Mimo 
zimowych uszkodzeń, potrafią 
odrodzić się nawet z korzenia. 
Dla bezpieczeństwa rośliny, za-
leca się usypanie u podstawy 
kopczyka z kompostu lub kory. 
Wbrew naszym obawom o mro-
zoodporność, mamy w Polsce 
jeden piękny okaz. Taką atrakcją 
jest znany, stuletni ostrokrzew, 
który ma wysokość 11 metrów 
i możemy go znaleźć w Kamieniu 
Pomorskim.
 Dobrze, że coraz częściej trak-
tujemy je jako rośliny żywopłoto-
we, oraz do formowania różnych 
figur ogrodowych. W dobie ćmy 
bukszpanowej, która powoduje 
ogromne zniszczenia bukszpa-
nów, ostrokrzew może stać się 
dobrym zamiennikiem. 
 Ostrokrzew jest niezwykłą 
ozdobą ogrodu i tarasu. Zimo-
zielone liście i czerwone owoce 
wyglądają bardzo dekoracyjnie 
na tle białego śniegu. Razem ze 
świerkiem i jemiołą, wprowadzi 
nas w świąteczny nastrój, który 
poczujemy już od progu naszego 
domu. Namawiam do wykona-

nia własnoręcznie bożonarodze-
niowego wianka, który będzie 
oryginalny i wyjątkowy. Można 
wykorzystać do jego tworzenia 
wspomniane rośliny. Przyjem-
ność tworzenia spotęguje moż-
liwość wykorzystania gałązek 
przyniesionych z własnego ogro-
du. 
 Warto wiedzieć, że elementy 
świątecznego wianka mają swoją 
symbolikę:
- zieleń to symbol nadziei, 
trwającego życia, odradzania się 
i płodności,
- kształt kręgu to symbol nie-
skończoności, a tym samym bez-
kresnego dobra, miłości i zdro-
wia,
- czerwona kokarda, królewski 
kolor, przypomina o Chrystusie.
Święta tuż, tuż. Życzę nam wszyst-
kim, aby tegoroczne okoliczności 
nie przeszkodziły w przeżywaniu 
świątecznego czasu w spokoju, 
zdrowiu i miłości. Bądźmy dla 
siebie życzliwi, serdeczni i wyro-
zumiali. 

Ostrokrzew kolczasty przez okrągły rok prezentuje się wyjątkowo szlachetnie. 
Jednak w grudniu cieszy się znacznie większym zainteresowaniem. Dzięki 
swojemu niepowtarzalnemu urokowi, stał się jednym z kilku symboli świąt Bożego 
Narodzenia. 
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Świąteczna zieleń i czerwień
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ogłoszenia

Szanowni Mieszkańcy Piastowa,

W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2021 Rok 

Pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia 

Zdrowia, pogody ducha, 
spełnienia wszystkich marzeń, 

zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

Z-ca Burmistrza Miasta Piastowa Przemysław Worek
Klub Radnych „Samorządowy Piastów”

Pełnych radości i spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym 2021 r.

życzy Państwu 

Zarząd Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego i Bocce
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