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w numerze

W pierwszy dzień lutego zmarł 
prof. Jacek Spławiński, uczony, 
utytułowany lekarz, farmakolog. 
Niespełna dwa tygodnie później 
towarzyszyliśmy w ostatniej dro-
dze Andrzejowi Emiljanowiczo-
wi, nauczycielowi WF, trenerowi 
i  animatorowi życia sportowego 
w Piastowie.

Od lutego każdy mieszkaniec 
Piastowa oraz okolicznych gmin 
może wrzucać zebrane nakrętki 
do specjalnie przygotowanego 
pojemnika w kształcie serca

W drugim odcinku zielarskiego 
cyklu przyglądamy się piastow-
skim bluszczom.

Pożegnania

Serce na nakrętki

Piastów okiem zielarki

problemy kadrowe. Kilka czoło-
wych zawodniczek zrezygnowało 
z dalszej gry, a w trudnej sytuacji, 
w  jakiej znalazła się Piastovia, 
pozyskanie nowych piłkarek, re-
prezentujących równie wysoki 
poziom gry, nie było możliwe. 
Klub nie był w stanie zagwaran-
tować żadnych kontraktów, ani 
stypendiów. Zawodniczki grały 
w zespole nieodpłatnie, czym 
ciężko było zachęcić do transferu 
potencjalne kandydatki.
 Rok 2021 miał być dla Piasto-
vii radosną okazją, związaną ze 
świętowaniem 10-lecia klubu, 
stało się jednak inaczej. Mimo 
wycofania się z rozgrywek I ligi, 
klub Piastovii nie znika jednak 
z  mapy piłkarskich klubów ko-
biecych. Jak zapewniają przed-
stawiciele klubu, na boisku nadal 
pozostaną grupy dziecięce, jak 
i młodzieżowe. Przystąpią one 
do rozgrywek Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej. Co więcej, 
w przypadku skompletowania 
drużyny seniorek, istnieje możli-
wość wznowienia gry w rundzie 
jesiennej w III lidze centralnej.   

Dziękujemy wszystkim darczyń-
com dzięki którym przez prawie 
10 lat działalności klubu mogliśmy 
występować w rozgrywkach piłkar-
skich, choć nie zawsze było łatwo. 
Szczególne słowa podziękowania 
kierujemy do firmy ZAP SZNAJDER 
BATTERIEN S.A. i Pana Prezesa Le-
cha Sznajdera, który wspierał klub 
prawie od początku jego istnie-
nia. Dziękujemy również, a może 
przede wszystkim zawodniczkom, 
i trenerowi Jackowi Sękowskiemu, 
za zaangażowanie i ciężką pracę 
włożoną w rozwój zespołu. Powo-
dzenia w Waszej dalszej drodze! 

Klub PKS Piastovia-ZAP Piastów (źródło: FB)

w naszej lidze dzieliło nawet po-
nad 500 km. Przy takim rozstrza-
le lokalizacji, w przypadku więk-
szości meczów wyjazdowych 
konieczne było organizowanie 
noclegów dla całego zespołu. 
Według kalkulacji, minimum 
finansowe konieczne dla prze-
trwania całego sezonu wynosiło 
ok. 200-250 tysięcy złotych. Pozy-
skanie takiego finansowania dla 

 Czarne chmury nad Piastovią 
zaczęły zbierać się już w 2019 
roku po tym jak Zbigniew Boniek, 
prezes PZPN podjął decyzję, by 
z dwóch grup I ligi zrobić jedną. 
Dla zespołu oznaczało to przede 
wszystkim kilkukrotny wzrost 
potrzeb finansowych, całkowicie 
wykraczający poza lokalne moż-
liwości. Kluby, które od nowego 
sezonu 2020/2021 znalazły się 

piastowskiego klubu okazało się 
niestety niewykonalne. Gwoź-
dziem do trumny okazała się 
panująca sytuacja pandemiczna, 
która siłą rzeczy zmieniła prio-
rytety finansowe potencjalnych 
sponsorów. 
 Wzmożone problemy finan-
sowe, z którymi Piastovia boryka-
ła się od początku rundy jesien-
nej, pociągnęły za sobą również 

Koniec przygody w I lidze
Pod koniec lutego piastowska kobieca drużyna piłkarska, PKS Piastovia-ZAP 
Piastów wydała oświadczenie potwierdzające odstąpienie od udziału w dalszych 
rozgrywkach I ligi. Przyczyną tak dramatycznego kroku były kłopoty finansowe 
klubu.

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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Przyroda dostaje pierwsze sy-
gnały o nadchodzącej wiośnie. 
Aura zmienia się dynamicznie. 
Duże dobowe amplitudy tempe-
ratur mogą być niebezpieczne 
dla roślin. Jeśli pogoda pozwala, 
pod koniec lutego możemy za-
cząć wykonywać pierwsze zabie-
gi pielęgnacyjne. To doskonały 
czas na przygotowanie się do 
nowego sezonu wegetacyjnego.

Luty to jeszcze zima
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 Profesor Jacek Spławiński 
urodził się w 8 sierpnia 1937 
roku w Krakowie. W tym samym 
mieście, na Akademii Medycz-
nej podjął studia medyczne, 
które ukończył w 1963 roku. 
Tytuł doktora nauk medycznych 
uzyskał w Instytucie Farmakolo-
gii PAN. Był wybitnym uczonym, 
farmakologiem, lekarzem. Spe-
cjalizował się w dziedzinie far-
makologii klinicznej. Jako autor 
i współautor, na swoim koncie 
ma ponad sto publikacji nauko-
wych. Za swoją pracę i wkład 
w  naukę otrzymał szereg pre-
stiżowych nagród. Prywatnie, 
od 25 lat mieszkał w Piastowie. 
Był aktywnym członkiem Pia-
stowskiego Towarzystwa Tenisa 
i Bocce. Kochał Tatry. Był czło-
wiekiem obdarzonym niesa-
mowitym poczuciem humoru, 
którego próbki można znaleźć 
w wydanej przez niego książce: 
„Gwizdać na Stalina! Zakopane 
1949-53: wspomnienia gimna-
zjalisty”.
 
 Andrzej Emiljanowicz uro-
dził się w 13 lutego 1940 roku. 
Jego postać większości piasto-

wian jest doskonale znana. Był 
nauczycielem WF, trenerem, 
animatorem życia sportowego 
kilku pokoleń mieszkańców na-
szego miasta. W piastowskich 
szkołach przepracował łącznie 
46 lat. Odkrył wiele młodych ta-
lentów sportowych, w tym sław-
nego sprintera Mariana Wo-
ronina, wciąż niepokonanego 
Rekordzistę Polski w biegu na 

100 metrów. Był współorganiza-
torem Dni Piastowa na Sporto-
wo oraz Piastowskiej Olimpiady 
Osób Niepełnosprawnych. Za 
swe wybitne osiągnięcia i zasłu-
gi dla wychowania fizycznego 
młodzieży i popularyzacji sportu 
wśród młodych pokoleń, zdobył 
wiele prestiżowych odznaczeń. 
Wśród nich znalazł się m.in.: 
Złoty Krzyż Zasługi przyznany 
przez Ministerstwo Oświaty 
i  Wychowania, tytuł Zasłużone-
go Działacza Kultury Fizycznej 
nadany mu przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej przyzna-
ny przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, czy Złota Odznaka 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Jeszcze niedawno mie-
liśmy przyjemność rozmawiać 
z nim w redakcji i podzielić się 
jego historią z naszymi czytelni-
kami (Czas Piastowa nr 33, listo-
pad 2019 r. „Nauczyciel-legenda 
piastowskiego sportu”). 
 Rodzinie i bliskim profesora 
Jacka Spławińskiego oraz An-
drzeja Emiljanowicza składamy 
najszczersze wyrazy współczu-
cia. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informacje o odej-
ściu dwóch zasłużonych i bliskich nam osób, zwią-
zanych od lat z Piastowem. W pierwszy dzień lutego 
zmarł prof. Jacek Spławiński, uczony, utytułowany 
lekarz, farmakolog. Niespełna dwa tygodnie później 
towarzyszyliśmy w ostatniej drodze Andrzejowi Emil-
janowiczowi, nauczycielowi WF, trenerowi i animato-
rowi życia sportowego w Piastowie.

Pożegnania

fot. Andrzej Emiljanowicz (archiwum prywatne)

fot. PTTiB

W imieniu całej rodziny, chciałabym gorąco po-
dziękować wszystkim obecnym, uczestniczącym 
w ostatnim pożegnaniu mojego Taty, Andrzeja 
Emiljanowicza – przyjaciołom, znajomym, wy-
chowankom, wieloletnim współpracownikom oraz 
przedstawicielom władz miasta. Szczególne po-
dziękowania składam na ręce Burmistrza Miasta 
Piastowa, za piękne i wzruszające słowa o Zmar-
łym, które na długo pozostaną w naszych sercach.

 
Żona – Mirosława Emiljanowicz 

i córka – Małgorzata Emiljanowicz wraz z rodziną

Głęboko zasmuceni żegnamy 

Andrzeja Emiljanowicza. 
Wspaniałego człowieka, który zaszczepił w nas 

wielką miłość do sportu. 
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. 

Wychowankowie i przyjaciele z piastowskiej „trójki”

Z wielkim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci członka naszego Towarzystwa, 

profesora Jacka Spławińskiego. 
Zapamiętamy Jacka 

jako prawdziwego gentlemana, 
tak w życiu, jak i na korcie. 

Będzie nam Ciebie brakowało.

Przyjaciele z Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce

PodziękoWAniE
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W wyniku dwóch tragicz-
nych pożarów, które miały 
miejsce na początku lutego 
w  Piastowie życie straciły dwie 
osoby, a cztery odniosły lekkie 
obrażenia. Około pięćdziesię-
ciu mieszkańców obu domów 
z mieszkaniami komunalnymi 
(24 lokale) straciło dach nad 
głową. Wszystkim zapewniono  
mieszkania i wyżywienie. Do 
tej pory pięciu rodzinom przy-
dzielono już lokale mieszkalne 
z zasobów gminy.  Pozostałe 
rodziny przebywają tymczaso-
wo w hotelach znajdujących 
się na terenie Miasta Piastowa. 
W  najbliższym czasie kolejne 
trzy rodziny otrzymają lokale 
mieszkalne.

Remontowane są kolejne 
mieszkania przeznaczone dla 
poszkodowanych rodzin.

Przy ogromnym wsparciu 
mieszkańców Piastowa dla ro-
dzin, które otrzymały miesz-
kania pozyskano meble i po-
zostałe sprzęty gospodarstwa 
domowego.

Piastowskie Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych 
uruchomiło własny magazyn, 

w  którym przechowywane są 
dary wielkogabarytowe (meble 
i agd) przeznaczone dla rodzin 
oczekujących na lokale.

Aktualne jest przyjmowa-
nie darów w postaci mebli czy 
sprzętów agd poprzez kontakt 
telefoniczny z pracownikiem 
PPUK – Panem Krzysztofem Za-
orskim (tel. 783 744 321 środa,  
czwartek 8-10). Pozyskane dary 
są odbierane od mieszkańców 
i  przewożone do magazynu 
bądź bezpośrednio do osób za-
interesowanych.

Nadal bardzo aktywnie 
w  pomoc dla rodzin dotknię-
tych pożarem włączają się  dwie 
mieszkanki Piastowa – Pani 
Natalia Grzybek i Pani Edyta 
Gąsińska. Obie Panie współpra-
cują z piastowskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Piastowie 
w  ramach swoich zadań stale 
współpracuje z Panią Lucyną 
Korpusik z Wydziału Utrzyma-
nia Miasta celem przydziału ko-
lejnych lokali dla osób poszko-
dowanych.

W związku z ogromną po-

trzebą niesienia pomocy miesz-
kańcy mieszkańcom, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piastowie utworzył odręb-
ne konto bankowe, na które 
można dokonywać wpłat go-
tówkowych przeznaczonych na 
wsparcie dla rodzin poszkodo-
wanych w pożarach.

Nr konta bankowego na które 
mogą być dokonywane wpłaty:  

Bank Pekao S.A.  92 1240 6380 
1111 0011 0450 0186

Z dopiskiem : „Wpłaty dla pogo-
rzelców”.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piastowie koor-
dynuje akcję pomocy rodzinom 
poszkodowanym w pożarze. 

W celu uzyskania szczegó-
łowych informacji dotyczących 
potrzeb rodzin można kon-
taktować się z Działem Pomo-
cy Środowiskowej codziennie 
w  godzinach pracy Ośrodka 
(tel. 733 888 442).

MOPS, po rozeznaniu po-
trzeb, udziela wsparcia finanso-
wego czy rzeczowego (w formie 
zakupu obiadów).

Nadal otrzymujemy infor-
macje, że w kolejnych małych 
firmach czy zakładach pracy 
organizowane są zbiórki odzie-
ży czy chemii gospodarczej 
z  przeznaczeniem  dla  rodzin 
poszkodowanych, Wsparcie 
mieszkańców w tak trudnym 
dla niektórych doświadczeniu 
życiowym, jest wyrazem empa-
tii i solidarności społeczności 
lokalnej. Dziękujemy za każdy 
gest niesienia pomocy.

Pomoc dla 
poszkodowanych 
w pożarach

Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piastowie

fot. Shutterstock
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Pierwszy tydzień 
lutego zapisał się bardzo dramatycz-
nymi wydarzeniami. Dwa pożary, 
dwie ofiary śmiertelne. Kilkadziesiąt 
osób straciło mieszkania. Jak dziś 
wygląda ich sytuacja?

Grzegorz Szuplewski: Nie pa-
miętam tak dramatycznych wyda-
rzeń w Piastowie, następujących 
w  dodatku w tak krótkim czasie po 
sobie... Szczególnie drugi pożar, któ-
ry miał miejsce 7 lutego przyniósł 
tragiczne skutki. Zginęły w nim dwie 
osoby. W obu pożarach domów 
z mieszkaniami komunalnymi cztery 
osoby zostały poszkodowane i trafiły 
do szpitali. Ponad pięćdziesiąt osób, 
mieszkańców obu kamienic, stra-
ciło dach nad głową. Natychmiast 
udzielona została wszystkim nie-
zbędna pomoc w postaci mieszkań 
i wyżywienia. Uruchomiona została 
pomoc finansowa w postaci zasił-
ków. Od razu podjęliśmy działania 
w celu znalezienia poszkodowa-
nym mieszkań z  zasobu gminnego. 
Dla pięciu rodzin już znaleźliśmy. 
W przygotowywanych mieszkaniach 
już niebawem zamieszkają trzy ko-
lejne. To dużo jak na tak krótki czas, 
ale potrzeby ciągle są ogromne, 
zważywszy, że straciliśmy łącznie 
24  mieszkania. Ta kryzysowa sytu-
acja zmusza nas do podjęcia zada-
nia zbudowania w perspektywie naj-
bliższych dwóch lat ok. 20 mieszkań, 
czego nie planowaliśmy. Korzystając 
z okazji chciałbym podziękować stra-
żakom biorącym udział w  obu ak-
cjach ratowniczych, policji, służbom 
medycznym, pracownikom PPUK, 
pracownikom Urzędu Miejskiego 
i  Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Także parafiom i wszystkim, 
którzy zaangażowali się, i nadal to 
czynią, w  akcję pomocy poszkodo-
wanym. To piękny przejaw solidar-
ności z potrzebującymi.

C.P.: Po sytuacji pewnego na-
pięcia w relacjach z firmą Panatto-
ni, realizującą dość kontrowersyjną 

z punktu widzenia Piastowa inwesty-
cję budowy hal magazynowych tuż 
za granicą miasta, nastąpiło ostatnio 
pewne odprężenie. Czy miasto ska-
pitulowało?

G.S.: Absolutnie nie. Mieliśmy 
rację, co poniekąd przyznała pro-
kuratura nie podejmując śledztwa 
w sprawie rzekomego przekroczenia 
prawa przez Burmistrza Piastowa. 
Z  takim wnioskiem wystąpił inwe-
stor i poniósł spektakularną poraż-
kę, czego zresztą należało oczekiwać 
- bo my zawsze działamy zgodnie 
z prawem. Inną natomiast jest spra-
wą znalezienie najlepszego rozwią-
zania dla miasta w trudnej sytuacji, 
na którą nie mieliśmy żadnego wpły-
wu. Hale zostały zbudowane bez py-
tania nas o zdanie, choć ich wielkość 
i projektowana działalność magazy-
nowa w sposób oczywisty wywierać 
będzie negatywny wpływ na życie 
mieszkańców Piastowa poprzez wy-
generowanie dodatkowego i dużego 
ruchu pojazdów i potencjalne zagro-
żenie środowiskowe. Przyjmując, 
choć z ciężkim sercem, do wiado-
mości fakt zaistnienia tej inwestycji 
podjęliśmy wspólnie - Rada Miejska 
i Burmistrz - działania na rzecz zneu-
tralizowania wspomnianych zagro-
żeń poprzez zawarcie porozumienia 
z inwestorem. Na mocy porozumie-
nia umożliwimy dojazd do obiektów 
Panattoni od strony ul. Lisa-Kuli 
pod warunkiem wykonania przez 
firmę w ciągu 15 miesięcy pakietu 
inwestycyjnego obejmującego prze-
budowę skrzyżowania ul. Lisa-Kuli 
z drogą wewnętrzną łączącą z  ul. 
Fiołkową w Ożarowie Mazowiec-
kim, budowę dodatkowych pasów 
dla samochodów oczekujących na 
włączenie się do ruchu w tym miej-
scu i pełnej sygnalizacji świetlnej, 
przebudowę ul. Lisa-Kuli do skrzy-
żowania z Al. Piłsudskiego z pełną 
instalacją odwodnienia, nową na-
wierzchnią jezdni, budową chodni-
ków, poboczy, bezpiecznych przejść 

dla pieszych i ekranów chroniących 
prze hałasem. To także budowa do-
datkowych zbiorników retencyjnych 
na nieruchomości inwestora przej-
mujących nadmiar wody opadowej 
podczas zlewnych deszczy w celu 
zminimalizowania zagrożenia po-
wodziowego. Ponadto firma wsparła 
finansowanie działań prośrodowi-
skowych w naszym mieście jednora-
zową wpłatą kwoty 2 mln. zł. Dzięki 
porozumieniu i zaplanowanym in-
westycjom możemy realnie wpłynąć 
na poprawę bezpieczeństwa miasta 
w obu wymiarach - wzmożonego ru-
chu drogowego i  zagrożenia powo-
dziowego.

C.P.: W roku bieżącym PKS Pia-
stovia obchodzi swoje dziesięciole-
cie. Pierwsza liga piłki nożnej kobiet 
z udziałem Piastovii to dla kibiców 
z Piastowa największy powód do 
dumy w ostatnich latach. Tymcza-
sem zapadła decyzja o wycofaniu 
drużyny z rozgrywek. Jak można oce-
nić tę decyzję?

G.S.: Ja oceniam ją jednoznacz-
nie źle. Nie potrafię zrozumieć mo-
tywów tej decyzji podjętej przez 
kierownictwo klubu. Znam niektóre 
przyczyny, m.in. najważniejszą z nich 
czyli praktyczny rozpad drużyny 
poprzez odejście kilku kluczowych 
zawodniczek. Ale nie rozumiem dla-
czego nie podjęto zawczasu działań 
zapobiegających? Przecież decyzji 
o  odejściu z klubu pierwszoligowe-
go nie podejmuje się pod wpływem 
jakiegoś nagłego impulsu tylko po 
głębokim namyśle...Co władze klu-
bu zrobiły by do tego nie dopuścić, 
podjąć rozmowy, poszukać jakie-
goś rozwiązania. Przecież nikt nie 
odmawiał pomocy, począwszy od 
wsparcia finansowego od miasta, na 
miarę skromnych możliwości budże-
towych, poprzez wsparcie rzeczowe 
miejskiego MOSiR-u i  współfinan-
sowanie klubu przez prywatnych 
sponsorów. Był z  pewnością czas 
na działanie, na skuteczne reago-
wanie. Szkoda, że  taka decyzja za-
padła, bo kończy się w ten smutny 
sposób piękna karta kobiecej piłki 
nożnej w Piastowie, którą zapisała 
drużyna Piastovii. Dziękuję wszyst-
kim zawodniczkom, które wystąpiły 
w jej barwach w tym czasie. Dzięku-
ję za wspaniałe emocje, porywające 
mecze i oczywiście klasę sportową, 
którą prezentowały grając na naj-
wyższym poziomie osiągalnym dla 
tak małego i skromnego klubu. Pia-
stovia lat 2011-2020 pozostanie dla 
piastowskich kibiców niezwykłym 
fenomenem. Może za jakiś czas uda 
się komuś nawiązać do tej pięknej 
tradycji? 
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Drodzy Mieszkańcy!
W roku 2021 miasto Piastów 

będzie kontynuowało kampanię 
społeczną „Bez chemii na drodze” 
skierowaną do wszystkich użytkow-
ników dróg (kierowców, rowerzy-
stów, pieszych, pasażerów), a także 
właścicieli powierzających swój po-
jazd osobie nietrzeźwej, osób mo-
gących być świadkami jazdy w  sta-
nie nietrzeźwości oraz rodziców 
dzieci i nastolatków, którzy będą 
samodzielnie poruszać się po dro-
gach, a w bliższej lub dalszej przy-
szłości, uzyskają prawo jazdy. Skala 
problemu używania substancji psy-
choaktywnych w ruchu drogowym, 
a także przyzwolenia społecznego 
na to zjawisko wskazują na potrze-
bę podejmowania działań również 
na terenie naszego miasta.

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo 
mieszkańców zależy od tego, jakie 
decyzje podejmiemy i jak zachowa-
my się na drodze.

Zachęcamy do obejrzenia krót-
kiego filmu animowanego o tym, 
jak rodziców naśladują dzieci, czy-
li o  tzw. procesie modelowania 
w  kontekście zasad bezpiecznego 
korzystania z dróg:

https://bezchemiinadrodze.pl/film-
-animowany-bez-chemii-na-drodze/

 

Dziecko lepiej zapamiętuje za-
chowania rodziców, niż to, co ro-
dzice mówią. Jeżeli rodzic mówi, że 
coś jest niewłaściwe, ale postępuje 
w inny sposób, dla dziecka większe 
znaczenie będzie miało zachowanie 
mamy czy ojca.

Dzieci uczą się bowiem poprzez 
codzienną obserwację zachowań 
rodziców i nadawanie temu zna-
czenia. Kiedy obserwujemy czyjeś 
zachowanie, aktywują się u nas te 
same neurony, co u osoby, którą 
obserwujemy, zupełnie jakbyśmy 
sami tę czynność wykonywali. Ma 
to ogromne znaczenie dla modelo-
wania zachowań również u dzieci. 
Z czasem uczą się rozpoznawać nie-
spójności w postawie rodziców.

To, co dziecko obserwuje u swo-
ich rodziców, jest niejako „zapisy-
wane” w jego umyśle. Nie bez zna-
czenia jest więc, czy dorośli łamią 

zasady ruchu drogowego lub obrzu-
cają epitetami innych kierowców. 
Dzieci, szczególnie te młodsze, nie 
potrafią ocenić, czy dane zacho-
wanie dorosłego jest właściwe czy 
nie. Jeżeli nawet czują się nieswojo 
w związku z zachowaniami rodzica, 
np. przeżywają niepokój związany 
z kontaktem z nietrzeźwym lub wer-
balnie atakującym innego kierowcę 
rodzicem, mechanizmy obronne 
sprawiają, że dzieci odsuwają od 
siebie te emocje, żeby nie przeży-
wać sprzecznych uczuć w stosunku 
do opiekuna.

Dzieci, które wielokrotnie ob-
serwują rodziców pijących alkohol 
– np. podczas uroczystości rodzin-
nych albo podczas meczu – uczą się, 
że te dwie rzeczy są ze sobą powią-
zane. W ich późniejszym życiu dużo 
łatwiej dojdzie do łączenia alkoholu 
z  tą konkretną czynnością lub at-
mosferą jej towarzyszącą, zwłaszcza 
jeżeli widzą, że alkohol dostarczył 
rodzicom wielu przyjemnych emo-
cji. Im więcej dostrzegają korzyści 
i im większego nabierają przeko-
nania o  pozytywnych skutkach da-
nych zachowań, tym większą mają 
motywację do jego naśladowania. 
Kiedy po przejechaniu na czerwo-
nym świetle rodzic jest zadowolony 
z siebie, że może bezkarnie łamać 
przepisy, dziecko uczy się, że łama-
nie zasad bezpieczeństwa pozwala 
poczuć się lepszym od innych. Jeżeli 
natomiast rodzic zostanie złapany w 
analogicznej sytuacji przez policję, 
a kara i towarzyszące temu przykre 
emocje okażą się mocniejsze niż 
potencjalny zysk z tego zachowania, 
jest szansa, że dziecku odbierze to 
chęć powtarzania takich „wyczy-
nów”.

Dzieci, co też warto pamiętać, 
nie muszą być żywą kalką zacho-
wań rodziców. Wraz z nabywaniem 
doświadczeń i bywaniem z innymi 
osobami, poznają też różne zacho-
wania. Jeżeli dostrzegają, że inne 
znaczące osoby z otoczenia, np. wy-
chowawca, trener, ważny rówieśnik 
przestrzegają zasad bezpieczeń-
stwa na drodze, zachowują absty-
nencję i doświadczają w związku 
z tym pozytywnych wzmocnień (np. 
czerpią z tego satysfakcję, pewność 
siebie), będą miały większą moty-
wację do uczenia się korzystnych 
zachowań.

Bez chemii na drodze

fot. Fundacja Poza Schematami

Dzieci uczą się 
przez obserwację
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CO SŁYCHAĆ
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Począwszy od 14 lutego, każdy mieszkaniec Piastowa oraz okolicznych gmin może wrzucać 
zebrane nakrętki do specjalnie przygotowanego pojemnika w kształcie serca, który znajduje 
się przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie przy ul. Warszawskiej 24.

Piastów ma swoje serce

Siłami członków oraz sym-
patyków Stowarzyszenia „Sa-
morządowy Piastów” udało się 
zebrać niezbędne fundusze 
i  zakupić pojemnik, który był 
tak bardzo wyczekiwany, za-
równo przez mieszkańców, jak 
i osoby odbierające nakrętki 
z  przeznaczeniem na finanso-
wanie rehabilitacji swoich naj-
bliższych, najczęściej najmłod-
szych mieszkańców Piastowa.

Dodatkową mobilizacją dla 
przyspieszenia zakupu pojem-
nika była właśnie mieszkanka 
Piastowa – prywatnie mama 
Karolinki, która zmaga się 
z  rzadką chorobą – zespołem 
Angelmana. Nakrętki pozwolą 
mieszkańcom dołożyć cegiełkę 
do sfinansowania drogiej reha-
bilitacji i codziennej opieki nad 

córką.
Pojemnik porządkuje zbiór-

kę i pozwala mieszkańcom 
w  każdej chwili wrzucić swoje 
zbiory, które na pewno zostaną 
właściwie wykorzystane. Do-
tychczas zbiórki nakrętek pro-
wadzone były indywidualnie, 
bądź przez placówki oświato-
we, takie jak piastowskie szko-
ły czy przedszkola i nie każdy 
o nich wiedział.

Sam pojemnik ponadto wpi-
suje się w otoczenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie 
i przyciąga mieszkańców w oko-
lice tej jakże społecznie ważnej 
miejskiej instytucji. Mamy na-
dzieję, że wizyta przy sercu da 
również dodatkowy impuls, aby 
zerknąć na ofertę kulturalną 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 

a także repertuar Kina Baśń. To 
oczywiście działa w dwie stro-
ny, ponieważ każdy stały bywa-
lec Miejskiego Ośrodka Kultury 
może przy okazji uczestnictwa 
w warsztatach, seansie kino-
wym czy innym kulturalnym wy-
darzeniu, wrzucić nakrętki do 
pojemnika.

Przy okazji pragnę złożyć 
serdeczne podziękowania dla 
Pani dyrektor MOK w Piasto-
wie, Wandy Przybylak za moż-
liwość postawienia pojemnika. 
Pani dyrektor nie po raz pierw-
szy pokazuje otwartość na cie-
kawe lokalne inicjatywy.

Warto podziękować również 
radnym Klubu „Samorządowy 
Piastów”, tj. Panu Wiceprze-
wodniczącemu Rady Miejskiej 
w Piastowie Januszowi Wroń-

skiemu, radnej Ewie Witak oraz 
radnej Monice Ropelewskiej za 
wsparcie przy realizacji pomy-
słu. 

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich członków i sym-
patyków Stowarzyszenia „Sa-
morządowy Piastów” za wkład 
finansowy, tabliczkę informa-
cyjną oraz upór w działaniu na 
rzecz i z pożytkiem dla miesz-
kańców Piastowa.

Największe podziękowania 
należą się jednak mieszkańcom 
Piastowa, bez których serce nie 
napełniłoby się tak szybko real-
ną pomocą dla Karolinki.

fot. Bartosz Nowicki

fot. Samorządowy Piastów

Franek Nowicki i jego tata wspierają akcję

fot. Samorządowy Piastów

Przemysław Worek

Zastępca Burmistrza Piastowa
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ogłoszenia

Świetna wiadomość 
dla miłośników sportu 
i gier zespołowych! 

Głosuj na naszą Miss!

Wystarczy kilka kliknięć 
w  telefonie, aby wynająć miej-
sce na rozgrywki, a także skom-
pletować drużynę.

Już teraz możesz zarezerwo-
wać boisko dla swojej drużyny. 
Zarejestruj się w aplikacji app.
ballsquad.pl, aby być na bie-
żąco z informacjami odnośnie 
możliwości rezerwacji!

Kochani, nasza piastowianka, Weronika Domagalska przygoto-
wuje się do finału Konkursu Miss Polonia, który odbędzie się już 
8 marca - w Dzień Kobiet - w Teatrze Wielkim w Łodzi!

Weronika ma numer 8

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Wasze wsparcie! Zachę-
camy Was do udziału w głosowaniu SMS!  Możecie oddawać swoje 
głosy poprzez wysyłanie SMS (koszt: 3,69zł z VAT / SMS)

na numer: 73601 

o treści: MISSPOLONIA.8

To bardzo ważne, ponieważ tylko dzięki Wam może ona zostać 
Miss Polonia Publiczności i automatycznie awansować do ścisłej 
piątki finałowej. Weronika jest ogromnie wdzięczna za każdy od-
dany głos!

Od lutego Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
w Piastowie przystąpiło do programu elektronicznej 
rezerwacji sali gimnastycznej on-line – za 
pośrednictwem aplikacji BallSquad.

fot. Milena Szymańska
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Piastów w hołdzie 
Żołnierzom 

Niezłomnym
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 
2011 roku obchodzony jest 1 marca. Upamięt-
nia tragiczne wydarzenie sprzed 70 lat. 1 marca 
1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, 
po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przy-
wódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliń-
ski („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracow-
nicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Jó-
zef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol 
Chmiel.

Ciała zamordowanych pogrzebano w nieznanym 
do dziś miejscu. Do dziś nie znamy miejsca po-
chówku wielu Żołnierzy Niezłomnych, którzy nie 
godząc się na sowietyzację powojennej Polski 
podjęli walkę o jej niepodległość. Jak się szacuje 
liczebność powojennej konspiracji mogła docho-
dzić nawet do 300 tysięcy żołnierzy, w większo-
ści mających za sobą szlak bojowy w szeregach 
Armii Krajowej i innych organizacji niepodległo-
ściowych. Jednym z miejsc ich kaźni była tzw. Wil-
la Jasny Dom znajdująca się przy ul. Świerszcza 
w  warszawskich Włochach. To pierwsza siedzi-
ba NKWD i ponurej sławy Informacji Wojskowej. 
W tej willi trzymano m.in. aresztowanych w koń-
cu marca 1945 roku w Pruszkowie przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego przed ich upro-
wadzeniem do Moskwy. W podziemiach tego bu-
dynku znajdowało się więzienie, tu przeprowa-
dzano brutalne śledztwa zatrzymanych żołnierzy 
polskiego podziemia. Przebywali tu także miesz-
kańcy Piastowa.

1 marca 2021 roku odbyła się tu uroczystość 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Złożo-
no kwiaty, wśród nich wiązankę od Miasta Piasto-
wa. W naszym mieście wzdłuż ul. Warszawskiej 
(ogrodzenie SP nr 2) eksponowana jest okolicz-
nościowa wystawa o Żołnierzach Niezłomnych.
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Opuszczona przez zachodnich sojuszników Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, tracąc jedno-
cześnie na rzecz ZSRS swoje ziemie wschodnie. Niezgoda Polaków na ten dyktat pchnęła wielu z nich do 
walki z nowym okupantem.

Sowiecki komisarz agitujący mieszkańców na rzecz Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego, marionetkowej władzy komuni-
stycznej, powołanej przez Józefa Stalina do rządzenia w podbitej 
Polsce.

Mimo zakończenia II wojny światowej, w Europie przez kilka kolejnych lat wielu Polaków 
nadal prowadziło zbrojną walkę o niepodległość. Do organizacji konspiracyjnych należało 
ogółem 120–180 tys. osób, z czego w szeregach oddziałów partyzanckich walczyło ponad 
20 tys. osób.

W byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku przetrzymywano oficerów 
i żołnierzy Armii Krajowej przed wywiezieniem ich do ZSRS. Przeprowadzano tu rów-
nież przymusowy pobór do podległej Moskwie Armii Berlinga.

Po 1944 r. kontynuował walkę zbrojną przeciw 
komunistycznej dyktaturze, dowodząc zgrupo-
waniem partyzanckim Delegatury Sił Zbrojnych 
i Zrzeszenia „Wolność i  Niezawisłość” na Lu-
belszczyźnie. Stracony z wyroku komunistycz-
nego sądu 7 marca 1949 r.

Jałta na Krymie, luty 1945 r. Konferencja przywódców koalicji antyniemieckiej. Od lewej: premier Wielkiej Brytanii Winston
Churchill, prezydent USA Franklin D. Roosevelt i dyktator ZSRS Józef Stalin.

Major Hieronim Dekutowski „Zapora”, cichociemny, 
dowódca oddziału leśnego Armii Krajowej. 

Wiosna 1945 r. Oddział bojowy Armii Krajowej – 
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj z Obwodu Tomaszów Lubelski.

Lublin, lato 1944 r.

Chełm, lipiec 1944 r. 

Partyzanci z V Brygady Wileńskiej AK majora Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”, jednego z najsłynniejszych oddziałów podziemia antyko-
munistycznego. Pierwsza z lewej: sanitariuszka Danuta Siedzikówna 
„Inka”, stracona rok później z wyroku komunistycznego sądu.

Białostocczyzna, lato 1945 r. 
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Do zwalczania podziemia niepodległościowego komuniści skierowali setki tysięcy ludzi: funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa, milicjantów, żołnierzy regularnego wojska i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, wspieranych przez Armię Czerwoną i wojska NKWD.

Oddział przyboczny podporucznika Anatola Radziwonika „Ole-
cha” (klęczy), dowódcy ostatnich zorganizowanych struktur Armii 
Krajowej na Kresach Wschodnich. Poległ w walce z Sowietami 
12 maja 1949 r.

W styczniu 1946 r. oddział ten przeprowadził pacyfikację wsi białoruskich w powiecie Bielsk 
Podlaski, zabĳając 79 osób. To ciemna karta w historii podziemia antykomunistycznego.

Brutalne traktowanie i tortury podczas śledztwa były typowym lo-
sem ujętych żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Aresztowana w Gibach przez NKWD w lipcu 
1945 r. podczas Obławy Augustowskiej i zamor-
dowana z około 600 innymi osobami. Dotych-
czas nie ustalono dokładnych okoliczności tej 
zbrodni.

Obława na polskich partyzantów w okolicach Chełmna.

Zyta Kucharzewska, 
dwudziestoletnia łączniczka Armii Krajowej.

Wrzesień 1945 r. Dowódca Okręgu Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, major Florian 
Lewicki „Kotwicz”, przed frontem III Brygady Wileńskiej NZW porucznika Romualda Rajsa „Burego”.

Zdzisław Christa „Mamut” z patrolu dywersyjnego V Brygady Wileńskiej AK, 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w kwietniu 1946 r.

Nowogródczyzna.

Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. Pilecki był organizatorem polskiego ruchu oporu w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, oficerem Armii Krajowej walczącym w po-
wstaniu warszawskim, a po wojnie organizatorem siatki wywiadowczej działającej na 
rzecz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Rotmistrz Witold Pilecki przed komunistycznym sądem, 
który skazał go na karę śmierci za szpiegostwo.
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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.

Więzienie w Radomiu; 9 września 1945 r. zdobyły 
je oddziały dowodzone przez porucznika Stefana 
Bembińskiego „Harnasia”. Uwolniono wówczas 
blisko 300 więźniów, w tym byłych żołnierzy Armii 
Krajowej. To tylko jedna z wielu spektakularnych 
akcji przeprowadzonych w kraju przez partyzantkę 
antykomunistyczną.

W wyniku amnestii ogłoszonej 22 lutego 1947 r. ujawniło się ponad 53 tys. żołnierzy podziemia, co zakoń-
czyło masowy opór zbrojny w kraju. W lasach pozostało około 1,1–1,8 tys. nieprzejednanych bojowników, 
działających w niewielkich grupach. W wyniku ponoszonych strat ich liczba systematycznie topniała.

Jeden z ostatnich dowódców partyzanckich Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego na północnym 
Mazowszu. Poległ w walce 13 kwietnia 1951 r.

Kulno, 11 lutego 1959 
r. Aresztowanie Mi-
chała Krupy „Wierzby”, 
byłego partyzanta Na-
rodowego Zjednocze-
nia Wojskowego na 
Rzeszowszczyźnie, jed-
nego z ostatnich ukry-
wających się żołnierzy 
podziemia.

Prace ekshumacyjne w kwaterze „Ł” Cmentarza Powązkowskiego, gdzie bez-
pieka ukryła ciała kilkuset zabitych dowódców i żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego. W wyniku poszukiwań prowadzonych w wielu miejscach kraju 
są odnajdywane i identyfikowane kolejne szczątki ofiar komunistycznego ter-
roru.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość przed byłym wię-
zieniem Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Rakowieckiej, gdzie w okresie sta-
linowskim mordowano żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Starszy sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”

Warszawa, 2012 r.

Warszawa, 1 marca 2013 r.

Poznań, 3 kwietnia 1947 r. Partyzanci zdający broń w siedzibie Urzędu 
Bezpieczeństwa podczas akcji amnestyjnej. W środku ich dowódca – 
sierżant Kazimierz Szczepaniak „Borys”. 
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Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon

Uzależnienie od alkoholu, po-
tocznie zwane alkoholizmem, to 
ciężka choroba dotykająca coraz 
więcej osób, również ludzi bardzo 
młodych. Oprócz osoby bezpo-
średnio dotkniętej uzależnieniem, 
choroba ta ma wpływ na osoby bli-
skie alkoholikowi, dlatego jej skutki 
są niezwykle dotkliwe dla całych 
rodzin. Jedną z najskuteczniejszych 
form radzenia sobie z  uzależnie-
niem od alkoholu jest uczestnictwo 
w spotkaniach grup Anonimowych 
Alkoholików. Jeśli Ty lub ktoś z Two-
jego otoczenia ma problem z alko-
holem, skorzystaj z pomocy, Anoni-
mowi Alkoholicy czekają.

Gdzie w Piastowie  
znaleźć Wspólnotę AA ?

 Na terenie naszego miasta działają  
4 grupy AA:

- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”,
- Grupa „Anioły”,
- Grupa „Wszechświat II”.
Poniedziałek:
18:00 - grupa „Piast”, ul. al. Kra-

kowska 17 ( Dom Parafialny, wej-
ście schodami metalowymi od ul. 
Powstańców Warszawy, I piętro.)

Środa:
18:00 – grupa „Wszechświat” – 

mityngi zawieszone do odwołania
Czwartek:
19:00 – grupa „Anioły”, ul. Elizy 

Orzeszkowej 23 (sala przy Kościele)
Niedziela:
17:00 – grupa „Wszechświat II”, 

mityngi zawieszone do odwołania.

W związku z sytuacja epidemio-
logiczną, przypominamy o  możli-
wości korzystania:

- ze spotkań grup AA w formie 
on-line - szczegóły pod adresem: 
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

- z infolinii AA - 801-033-242 – 
codziennie od 8:00 do 22:00.

Grupy Rodzinne Al-Anon

Siła i nadzieja dla rodzin i przy-
jaciół 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 ro-
dziny. Otoczenie pijącego zostaje 
przez tę chorobę jakby „napromie-
niowane”, zachowanie najbliższych 
zmienia się, choć oni sami często 
tego nie widzą. Rodziny i przyjacie-
le alkoholika otrzymują w Al-Anon 
szansę uczenia się od siebie na-
wzajem, jak – mimo choroby – żyć 
w sposób satysfakcjonujący i szczę-
śliwy.

Czy Al-Anon jest dla Ciebie?

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

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

Czy masz kłopoty finansowe 
z powodu picia tej osoby?

Czy kłamiesz, by ukryć picie ja-
kiejś osoby?

Czy czujesz, że gdyby osobie 

pijącej zależało na Tobie, to on czy 
ona przestaliby pić dla Twojego do-
bra?

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

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

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

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

Czy cierpisz lub masz kłopoty 
z  powodu zachowania osoby piją-
cej?

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

Czy z obawy przed brutalnym 
zachowaniem zdarzyło Ci się dzwo-
nić po pomoc policji?

Czy szukasz ukrytego alkoholu?
Czy masz poczucie klęski, dla-

tego że nie możesz kontrolować 
picia?

Czy przez większość czasu czu-
jesz złość, zmieszanie lub przygnę-
bienie?

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 odbywa-
ją się w każdy czwartek o godzinie 
18:00 w  Domu Parafialnym przy ul.  
al. Krakowska 17 (wejście schoda-
mi metalowymi od ul. Powstańców 
Warszawy, I piętro). Na spotkaniach 
zwanych mityngami nikt nikomu 
nie udziela rad, nie poucza, nie po-
lemizuje, a wszyscy zobowiązani są 
do zachowania anonimowości – co 
gwarantuje poczucie bezpieczeń-
stwa. Dłuższy czas uczestniczenia 
w spotkaniach korzystnie wpływa 
na rozwój osobisty. Wzmacnia od-
porność na manipulacje, uczy po-
zytywnego spojrzenia na siebie i in-
nych oraz stwarza szansę naprawy 
wzajemnych relacji z niepijącymi 
członkami rodziny, przede wszyst-
kim z własnymi dziećmi.

ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

Poradnia Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnie-
nia w Pruszkowie
 Do poradni mogą zgłaszać się 
osoby uzależnione od alkoholu, 
a  także uzależnione mieszanie od 
alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych.
 Udzielamy konsultacji i wspar-
cia rodzinom osób uzależnionych.
 W godzinach popołudniowych 
w poradni odbywają się grupy te-
rapeutyczne do udziału w których 
kwalifikują terapeuci:
Grupy dla osób uzależnionych:
Grupa zapobiegania nawrotom 
choroby, Grupa pracy nad me-
chanizmami uzależnienia, Grupa 
dalszego zdrowienia. Jeden raz 
w tygodniu odbywa się Grupa dla 
osób współuzależnionych.
UWAGA: Aktualnie grupy tera-
peutyczne z uwagi na zaistniałą 
sytuację epidemiologiczną zostały 
zawieszone do odwołania.

 Do pierwszego kontaktu zapra-
szamy po wcześniejszej rejestracji 
telefonicznej - tel. 22 739 10 42.
 Poradnia czynna jest we 
wszystkie dni robocze, poza śro-
dą. Porady diagnostyczne i  sesje 
psychoterapii indywidualnej odby-
wają się w poniedziałki, w czwartki 
w godzinach 8.30-19.30, we wtorki 
i piątki – w godzinach 8.30-15.00.
 Aktualnie indywidualne sesje 
terapeutyczne oraz porady lekar-
skie udzielane są w systemie tele-
informatycznym.

Całodobowy Oddział Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu
 Oddział oferuje 8-tygodniowy 
program terapeutyczny dla osób 
uzależnionych od alkoholu a także 
osób uzależnionych mieszanie od 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Pruszkowie.

alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych w tym uzależnio-
nych od alkoholu i hazardu :
 Podstawowe formy terapii to:
• psychoterapia indywidualna 
i grupowa,
• grupy edukacyjne,
• treningi radzenia sobie z uza-
leżnieniem.

PRZYJĘCIA NOWYCH OSÓB  
 Zapisy oraz szczegółowe infor-
macje dotyczące leczenia w Ośrod-
ku można uzyskać, telefonicznie 
każdego dnia od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 8.00 – 14.30 
tel. 22 739 13 41
Wyznaczanie terminu przyjęcia do 
Całodobowego Oddziału Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu odby-
wa się na podstawie aktualnego 
skierowania wystawionego przez 
lekarza oddziału szpitalnego, le-
karza rodzinnego lub lekarza innej 
poradni.
 Skierowanie powinno być wy-
pisane na druku „Skierowanie do 
Szpitala Psychiatrycznego”.

Kierownik WOTUW: 
Bernarda Kejres
Adres: 
05-804 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4
e-mail: wotuw@mscz.pl
strona internetowa: www.wotuw.pl

Informację można uzyskać pod nume-
rami telefonów:

• tel. 22 739 13 41, 22 758 68 09 – se-
kretariat całodobowego oddziału tera-
pii uzależnienia od alkoholu

• tel. 22 739 10 42 - rejestracja po-
radni terapii uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia

Leczenie w WOTUW jest bezpłatne 
również dla osób nieubezpieczonych.

OFERTA PRUSZKOWSKIEJ PLACÓWKI 
LECZENIA UZALEŻNIEŃ
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zdrowie

 Bluszcz jest rośliną długo-
wieczną i można spotkać rośli-
ny tego gatunku mające 700 lat. 
Wprawdzie tak starych okazów 
nie spotkamy w Piastowie, ale 
i u nas w mieście można zobaczyć 
naprawdę dorodne egzemplarze. 
Na przykład przy ulicy Dworco-
wej, Kasprowicza czy przy Boha-
terów Wolności 17, w miejscu, 
w którym w czasie wojny znajdo-
wał się ośrodek zdrowia.
 Bluszcz ma złą opinię. Pod-
stępna bohaterka filmu „Po-
ison Ivy” („Trujący bluszcz”) ma 
na tatuażu bluszcz pospolity, 
a w  filmie „Batman” kostiumy 
bohaterki o  imieniu Poison Ivy 
były wyraźnie inspirowane liśćmi 
bluszczu pospolitego. Tymcza-
sem roślina o angielskiej nazwie 
„poison ivy” (czyli trujący bluszcz) 
to jeden z  gatunków sumaka. 
A bluszcz pospolity nazywa się po 
angielsku „ivy”. Ale jak wiadomo 
siła kina jest wielka i określenie 
„trujący bluszcz” przylgnęło wła-
śnie do bluszczu pospolitego. 
 Plotką krążącą na temat blusz-
czu jest to, że „wysysa” on i truje 
drzewa, które oplata. Tymczasem 
bluszcz nie jest pasożytem i  nie 
czerpie „soków” z drzewa, po 
którym się wspina. Drzewo słu-
ży mu tylko jako podpora. Oczy-
wiście nie można pozwolić, by 
bluszcz rozrastał się zbytnio na 
małym drzewie, bo zabierze rośli-
nie światło i rzeczywiście drzewo 

zacznie marnieć. Ale aby temu 
zapobiec, wystarczy bluszcz po 
prostu przycinać. Nie należy tak-
że sadzić go przy dębach, klonach 
i wiązach, ponieważ żyjące na 
nim bakterie mogą powodować 
choroby tych właśnie gatunków 
drzew. 
 Pokutuje także przekonanie, 
że bluszcz powoduje zawilgoce-
nie elewacji domów, po których 
się wspina. I to także jest plotka. 
Bluszcz jest jedynym bodaj pną-
czem, które nie powoduje za-
wilgocenia ścian i dobrze izoluje 

budynki. Jeśli mur jest w dobrym 
stanie to korzenie czepne blusz-
czu nie wyrządzą mu żadnej szko-
dy. 
 Prawdą jest natomiast, że 
bluszcz zawiera bardzo silnie 
działające substancje. Dlatego 
nie wolno jeść jego owoców i le-
piej nie kurować się w domu sa-
modzielnie wywarami z jego liści 
czy kory. 
 Jeśli chcemy użyć bluszczu we-
wnętrznie w celach leczniczych 
najlepiej zastosować gotowe leki 
ziołowe, które od lat są z niego 
produkowane. Mamy wówczas 
pewność, że zalecane przez pro-
ducenta dawki mają bezpiecz-
ną zawartość silnych substancji 
czynnych. 
 Preparaty z bluszczu są bar-
dzo skuteczne w leczeniu stanów 
zapalnych i zakażeń górnych dróg 
oddechowych i oskrzeli, a także 
w leczeniu astmy.
 Bez obaw możemy natomiast 
w domu przygotować sobie 
bluszczowy środek do prania. Na 
jedno pranie wystarczy wywar 
z garści rozdrobnionych, ciem-
nozielonych, starych liści blusz-
czu zagotowanych z 1/2 szklanki 
sody oczyszczonej. Można także 
rozdrobnić liście, wrzucić je do 
płóciennego woreczka, dodać 
1/2 szklanki sody oczyszczonej 
i wrzucić po prostu razem z pra-
niem do pralki. 
 Kto ma problemy z nieprzy-

jemnym zapachem stóp, może 
przygotować kąpiel z suszonych 
liści bluszczu. 2 łyżeczki rozdrob-
nionych suszonych liści zalewa 
się 1 litrem wody i gotuje przez 
15  minut. Potem należy prze-
cedzić odwar i uzupełnić do 5  li-
trów. W takiej kąpieli moczy się 
stopy przez 20 minut. 
 Borykającym się z celluli-
tem w  sukurs przyjdzie mace-
rat z  bluszczu. Garść świeżych, 
rozdrobnionych liści bluszczu 
i  gałązkę rozmarynu zalewamy 
1/4 litra oliwy z oliwek albo oleju 
z pestek winogron i macerujemy 
2 tygodnie. Potem przecedzamy 
i przelewamy do ciemnej butelki. 
Używamy do masażu ciała po cie-
płej kąpieli. 
 Prawdą jest także, że bluszcz 
dobrze sobie radzi w zanieczysz-
czonym środowisku i „wychwytu-
je” substancje toksyczne, w tym 
opary formaldehydu, szkodliwe 
dla naszej wątroby, układu odde-
chowego i nerwowego. 
 Nie bójmy się bluszczu. Sa-
dzony na ogrodzeniach i na bal-
konach, skutecznie ochroni nas 
przez pyłem, zanieczyszczeniami 
chemicznymi i kurzem. Osłoni 
nas także przed wzrokiem prze-
chodniów i stworzy namiastkę 

dzikiego krajobrazu. W ogrodzie 
dobrze poradzą sobie odmiany 
o czysto zielonych liściach. Jeśli 
bluszcz rośnie na balkonie, jego 
donicę dobrze jest zabezpieczyć 
na zimę i nie zapominać o jej 
podlewaniu. Odmiany bluszczu 
o  liściach dwubarwnych są bar-
dziej wrażliwie na mróz, dlatego 
najlepiej uprawiać je w domu. 
 W mitologii greckiej muzą 
komedii była Talia. Jednym z jej 
atrybutów był właśnie bluszcz. Je-
stem pewna, że bluszcz posadzo-
ny na ogrodzeniu lub na balkonie 
poprawi każdemu nastrój. Szcze-
gólnie w szare jesienne i  zimo-
we dni, a także latem przy upale 
i piekącym słońcu. 

Uwaga! 

 
 Alergie na bluszcz pospolity są 
rzadkie. Niemniej chcąc zastoso-
wać bluszcz w domowych kosme-
tykach czy środkach do prania, 
warto przetestować, czy nie je-
steśmy uczuleni na związki w nim 
zawarte. W tym celu należy roze-
trzeć liść bluszczu i posmarować 
niewielką ilością soku miejsce za 
uchem. Jeśli w ciągu 24 godzin 
nie pojawią się zmiany na skórze, 
oznacza to, że bluszcz jest dla na-
szej skóry bezpieczny. 
 Uprawiając bluszcz w ogrodzie 
czy na balkonie, zadbajmy także 
o to, aby jego owoce nie znajdo-
wały się z zasięgu dzieci. 

Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

Z zawodu jest matematykiem. Ukończy-
ła Wydział Matematyki Informatyki i Me-
chaniki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od wielu lat rozwija także swoją zielar-
ską pasję. Ukończyła studia podyplomo-
we na SGGW na Wydziale Biotechnologii 
i Architektury Krajobrazu, organizowane 
przez Katedrę Roślin Warzywnych i Lecz-
niczych. W Instytucie Medycyny Klasz-
tornej w Katowicach – Panewnikach pod 
kierunkiem wykładowców z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Ka-
towicach i Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Krośnie, zdobyła dyplom 
zielarza – fitoterapeuty. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fito-
terapeutów. Ukończyła kurs botaniczny 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie. Posiada certyfikaty uczestnic-
twa w  licznych konferencji naukowych 
z dziedziny naturoterapii. Jest słuchacz-
ką praktycznych kursów stosowania ziół 
w różnych schorzeniach, prowadzonych 
przez wybitnych dydaktyków z dziedzi-
ny fitoterapii. Od 2017 roku prowadzi 
blog osobisty „Klinika Podagryka”, na 
którym dzieli się swoimi osobistymi do-
świadczeniami w stosowaniu ziół w cho-
robach nerek i w dnie moczanowej. 
Prowadzi również na FB stronę „Klinika 
Podagryka”, na której publikuje cieka-
wostki o roślinach leczniczych. 

Spacerując zimą po Piastowie z przyjemnością patrzę na ogrody, w których rosną 
zimozielone rośliny. Kiedy pada śnieg, wyglądają one szczególnie pięknie. Kiedy 
śnieg zniknie, ładnie ożywiają szarość miasta. Przeważnie w ogrodach zielenią 
się zimą rośliny iglaste. Ale nie tylko. Jedną z takich wiecznie zielonych roślin jest 
bluszcz. 

Piastów okiem zielarki
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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

reklama

Wynajmę lokal użytkowy 27,55 m2

Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

NIERUCHOMOŚCI

reklama

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE

KOSMETYKA

PIELĘGNACJA PAZNOKCI

MANICURE HYBRYDOWY

JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY
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pomoc

Do końca I kwartału 2021 roku Piastów znajdzie się w gronie miast, w których 
funkcjonują ”jadłodzielnie” i ”wymianki ciepła”. 

współDzielnia Piastów

Na portalu glusi-aa.pl znajdziesz 
informacje w formie filmików 
w polskim języku migowym na 
temat: kim są Anonimowi Alko-
holicy, czym jest uzależnienie od 
alkoholu, na czym polega Pro-
gram 12 Kroków. Możesz poznać 
historie innych osób, a poza tym 
będziesz mieć dostęp do kalen-
darza spotkań AA oraz do małej 
„biblioteczki”.

Wejdź i sprawdź: 

glusi-aa.pl

   Z inicjatywy Izabeli Idzikow-
skiej oraz radnego Roberta 
Madeja, reprezentującego Sto-
warzyszenie Nasz Piastów oraz 
przy współpracy z Burmistrzem 
Miasta Piastowa, Grzegorzem 

 Drodzy Mieszkańcy!
 W 2020 roku z inicjatywy kil-
ku anonimowych alkoholików 
z kilku regionów Polski powstał 
Zespół ds. Osób g/Głuchych i Sła-
bosłyszących, którego celem jest 
wspieranie i zwiększenie dostęp-
ności spotkań Anonimowych Al-
koholików (AA).
 „Niesłyszący oraz słabosłyszą-
cy alkoholicy potrzebują pomocy 
Wspólnoty AA, aby trzeźwieć i aby 
czuć się pełnoprawnymi członka-
mi AA. Uważamy, że obowiąz-
kiem AA jest pomóc każdemu 

Szuplewskim oraz Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Piastowie, już niedługo na te-
renie naszego miasta powstanie 
”współDzielnia Piastów”. Inicjaty-
wa skierowana jest do mieszkań-

alkoholikowi, który cierpi w uzy-
skaniu dostępu do Programu 12 
Kroków. Głusi alkoholicy nie mają 
tego dostępu bez tłumaczy, nie 
stać ich również na regularne, sa-
modzielne opłacanie tłumaczenia 
na naszych mityngach. Chcemy 
również wspierać grupy AA w ich 
wspólnym celu, jakim jest niesie-
nie posłania do alkoholików spe-
cjalnych potrzeb”.

Strona internetowa Zespołu - 
co na niej znajdziesz?

ców, którzy w  sposób świadomy 
chcą ograniczać marnowanie 
żywności i podzielić się z innymi 
nadmiarowym jedzeniem. Dodat-
kowo będzie tam zaaranżowana 
przestrzeń na współdzielenie 

ubrań czy zabawek w duchu eko-
nomii współdzielenia. Każdy nie-
zależnie od statusu finansowego 
będzie mógł skorzystać z ”współ-
Dzielni Piastów”. 
 Prace nad projektem roz-
poczęły się na przełomie 2019 
i 2020 roku. Inicjatywa zyskała 
życzliwe poparcie środowiska 
Stowarzyszenia Nasz Piastów, 
które 20 stycznia 2020 roku zwró-
ciło się w  tej sprawie do Burmi-
strza Piastowa. Po serii spotkań 
inicjatorów akcji z władzami mia-
sta, wytypowano lokalizację tego 
przedsięwzięcia. „Niestety epi-
demia wirusa Covid-19 pokrzy-
żowała nam plany uruchomienia 
współDzielni w 2020 roku. Nie 
porzuciliśmy jednak tej inicja-
tywy. Powróciliśmy do tematu 
współDzielni na spotkaniu Klu-
bu Radnych Nasz Piastów, które 
odbyło się w połowie grudnia 
ubiegłego roku. Dopinamy ostat-
nie szczegóły i mam nadzieję, że 
w okolicach marca uda się nam 
uruchomić stacjonarną współ-
Dzielnię. Bardzo na to wszyscy 
liczymy” dodaje Robert Madej, 
Przewodniczący Klubu Radnych 
Nasz Piastów. 
 Zakupiony przez Miasto konte-
ner stanie na terenie targowiska 
miejskiego, w okolicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, czy-
li w ścisłym centrum Piastowa. 
Zapewni to równy i nieograni-
czony dostęp dla mieszkańców 
chcących brać na co dzień czynny 
udział w tym przedsięwzięciu. Za-
chęcamy do śledzenia informacji 
na stronie grupy na FB, gdzie zna-
leźć można szczegółowe informa-
cje dotyczące projektu, a także 
zapoznać się z ideą ‘zero waste’ 
i podejmowanymi w tym zakresie 
inicjatywami. https://www.face-
book.com/foodsharingpiastow/
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CO SŁYCHAĆ
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Barbara Lipieta

 Biały dywan sprawia, że 
z  wielką przyjemnością wycho-
dzimy rodzinnie na długie spa-
cery. Zima trwa w całej swojej 
krasie. Dni stają się dłuższe, 
a  słońce odważniej przygrzewa. 
Przyroda dostaje pierwsze sy-
gnały o nadchodzącej wiośnie. 
Nieśmiało spod śniegu wyglą-
dają zielone główki pierwszych 
wiosennych kwiatów. Jednak 
luty jest miesiącem, w którym 
pogoda jest bardzo dynamiczna. 
Duże różnice temperatur między 
dniem a nocą są niebezpieczne 
dla roślin, zwłaszcza tych zimo-
zielonych i bardziej wrażliwych. 
W przypadku zapowiadanych 
mrozów, wskazane jest spraw-
dzenie zimowych zabezpieczeń 
i w razie potrzeby, uzupełnie-
nie ubytków. Bardzo ważne jest 
usuwanie śniegu po obfitych 
opadach, szczególnie z roślin zi-
mozielonych. Dodatkowy ciężar 
powoduje wyłamanie pędów, 
które na długo mogą zeszpecić 
roślinę. Trawnik też cierpi pod-
czas zimy. Unikajmy chodzenia 
po nim w czasie mrozów, gdyż 
źdźbła trawy się łamią i zaczynają 
pleśnieć, a to nie wpływa dobrze 
na kondycję naszego trawnika. 

Unikajmy też chodzenia w cza-
sie roztopów. Na rozmiękczonej 
trawie zostawiamy wgłębienia, 
które ciężko będzie później wy-
równać. 
 Jeśli pogoda pozwala, to pod 
koniec lutego możemy wykonać 
pierwsze zabiegi pielęgnacyjne. 
Usuwamy uschnięte, połamane 
i porażone chorobami gałęzie. 
Wycinamy konary starych drzew, 
a ślady cięcia zabezpieczamy 
maścią ogrodniczą z preparatem 
przeciwgrzybiczym. Poprawiamy 
opaski zabezpieczające pnie mło-
dych drzewek owocowych, aby 
zwierzęta ich nie podgryzały. Gdy 
temperatura jest dodatnia mo-
żemy rozpocząć cięcie krzewów 
kwitnących latem: hortensje bu-
kietowe, tawuły japońskie, budle-
je. Gdy temperatura utrzymuje 
się powyżej 8 stopni Celsjusza 
przeprowadzamy oprysk przeciw 
kędzierzawości liści na brzoskwi-
niach. W warzywniku usuwamy 
pozostałości z poprzedniego 
sezonu. Spulchniamy podłoże 
i zasilamy kompostem. W czasie 
odwilży podlewamy rośliny zimu-
jące na zewnątrz w pojemnikach. 
Jest to dla nich wyjątkowy trudny 
czas i wymagają one szczególnej 

opieki. Bez podlewania grozi im 
susza fizjologiczna. Susza fizjolo-
giczna zachodzi, gdy przez liście 
i igły roślin woda wyparowuje, 
a  roślina nie może uzupełnić 
wody z powodu zmarzniętej gle-
by. Aby tego uniknąć, rośliny za-
cienia się agrowłókniną i w ten 
sposób ogranicza się bezpośred-
nią operację słoneczną i parowa-
nie. Zjawisko suszy fizjologicznej 
dotyka także roślin rosnących 
w  gruncie. Pojawia się w  bez-
śnieżne i mroźne zimy. Widać 
to doskonale na rododendro-
nach, które mają pozwijane liście 
w rulonik. Takie rośliny ratujemy 
podlewając, gdy tylko nadejdzie 
odwilż.
 Rośliny uprawiane w pojemni-
kach, a przechowywane w chłod-
nych pomieszczeniach np: fuksje, 
oleandry, lantany, zaczynamy ob-
ficiej podlewać i przyglądamy się 
im pod kątem szkodników. Rośli-
ny te już budzą się z zimowego 
snu. Przesadzamy je do świe-
żego podłoża i przenosimy do 
cieplejszego, jasnego pomiesz-
czenia. W wielkich donicach mo-
żemy wymienić tylko wierzchnią 
warstwę. Po dwóch tygodniach 
możemy rozpocząć zasilanie na-

wozem do roślin kwitnących. Nie 
zapominamy o naszych cebulach 
i bulwach schowanych głęboko. 
Przeglądamy je dokładnie i usu-
wamy te, które gniją. 
 Luty, to doskonały czas na 
przygotowanie się do nowego 
sezonu wegetacyjnego. W wy-
godnym fotelu przy herbacie 
zastanówmy się nad nowymi wy-
zwaniami. To odpowiednia chwi-
la, aby rozważyć zmiany, o  któ-
rych myśleliśmy już w ubiegłym 
sezonie i starannie się do nich 
przygotować. 
 Póki co, nadchodzi kolejna 
fala mrozów. Pomagajmy pta-
kom, które zostały z nami na 

zimę. W czasie prawdziwej zimy, 
gdy jest dużo śniegu, mają utrud-
niony dostęp do pokarmu. Jeśli 
zdecydujemy się na dokarmia-
nie, to pamiętajmy o regularno-
ści, gdyż ptaki wracają do miejsc, 
w których były karmione. Nie po-
zwólmy im głodować! 
 Gdy już nakarmimy ptaki i zo-
stanie nam trochę czasu, pozwól-
my sobie na odrobinkę radości, 
zabawy i ruchu na świeżym po-
wietrzu. Śniegu jest wyjątkowo 
dużo, więc ruszajmy do lepienia 
bałwana. Kto ulepi najpiękniej-
szego? Ty, może Ty, a może ja?

Po wielu tygodniach szarości, za oknem zrobiło się jasno i czysto. Przypomnieliśmy 
sobie jak wygląda śnieżna i mroźna zima. Stare, zapomniane i zakurzone sanki 
wróciły do łask, wywołując wielką radość u dzieci. 
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Luty to jeszcze zima
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