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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI
Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Ruszyły biegi historyczne

Po długiej przerwie do Piastowa powróciły imprezy biegowe. W drugą niedzielę lipca
odbył się pierwszy z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych 2021 Bieg Mazurka Dąbrowskiego. Do końca sezonu planowane jest jeszcze pięć biegów.

Inauguracja tegorocznego
piastowskiego cyklu biegowego odbyła się z dużym opóźnieniem, co znacznie skróciło
program Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych.
Podobnie jak miało to miejsce
w poprzednim sezonie, wszystkiemu winna była sytuacja epidemiczna w kraju i związane
z tym ograniczenia. Zielone
światło dla organizacji podobnych imprez pojawiło się dopiero w drugiej połowie maja,
w miarę znoszenia kolejnych
obostrzeń sanitarnych.
Pierwszym biegiem w tegorocznym kalendarzu Grand

Prix był Bieg Mazurka Dąbrowskiego, zorganizowany 11 lipca.
Po rozgrzewce poprowadzonej
przez ekipę Rozbieganego Piastowa, zawodnicy zmierzyli się
na symbolicznym dystansie
1797 metrów, nawiązującym
do roku powstania pieśni, która trzy dekady później stała
się oficjalnie polskim hymnem
państwowym.
Po emocjonujących zmaganiach na trasie, przebiegającej ulicami Piastowa, najszybciej na mecie zameldował się
Wawrzyniec Pawski, zapisując
na swym koncie 100 punktów.
Drugą lokatę wśród mężczyzn
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Powstanie Warszawskie
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Zobacz program obchodów.
Czytaj - str. 2

Solidarność i wsparcie na
rocznicę Powstania
Od 1 sierpnia dostępna będzie
wystawa Muzeum Dulag 121
„Solidarność i wsparcie”, opowiadająca o pomocy udzielonej wypędzonym z Warszawy
w okresie od początku sierpnia
1944 r. do końca pierwszej połowy 1945 r.
Czytaj - str. 5

AG czyli Grupy Wiekowe
Zapalony biegacz i triathlonista
amator, Bartosz Nowicki o zasadach biegowych klasyfikacji.
fot. Rafał Bondaruk

fot. Rafał Bondaruk

fot. Rafał Bondaruk

i 80 punktów zdobył Krzysztof Nitecki. Na trzeciej pozycji
uplasował się Michał Obidziński, zgarniając przypadające za
to 60 punktów. Wśród kobiet
triumfowała Agnieszka Brogowicz-Stępniewska (100 pkt).
Drugie miejsce w żeńskiej klasyfikacji przypadło Annie Wojdak (80 pkt), trzecie zaś Monice
Łyp (60 pkt).
W ramach Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych 2021 przewidziano łącznie sześć biegów. Kolejnym po
Biegu Mazurka Dąbrowskiego,
będzie Bieg Bitwy Warszawskiej (15 sierpnia) na dystansie,
jakżeby inaczej, 1920 metrów.
Na stronie www.mosir.piastow.
pl wciąż można dopisać się do
listy startowej. Warto się po-

w numerze

spieszyć, gdyż limit biegaczy to
jedynie 150 osób.
Po najbliższym sierpniowym
biegu, do końca sezonu czekają nas jeszcze cztery kolejne:
Bieg Solidarności (29 sierpnia,
dystans 1980 metrów), Bieg
Obrońców Ojczyzny 1939 (12
września, dystans 1939 metrów), Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy (3 października,
10000 metrów) oraz Bieg Niepodległości (7 listopada, dystans 5000 metrów). Bieżące
informacje związane z Grand
Prix Piastowskich Biegów Historycznych 2021 zamieszczane
będą na stronie organizatora:
www.mosir.piastow.pl.
Agata Atamańczuk

Czytaj - str. 6

Od mroków okupacji po
blask dnia dzisiejszego
Historia piastowskiego Liceum
im. Adama Mickiewicza, ilustrowana materiałami z jego kroniki.
Czytaj - dodatek historyczny

Piastów okiem zielarki
Za czasów Bony Sforzy na Mazowszu pojawiły się nowe gatunki drzew – wśród nich orzech
włoski. Jeszcze niedawno można było go spotkać niemal
w każdym ogrodzie w Piastowie.
Z czasem zaczęto orzechy masowo wycinać. Choć mają one
swoje wady, warto poznać lepiej
ich wyjątkowe właściwości.
Czytaj - str. 8
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Piastowska baza doradztwa zawodowego
Miasto Piastów w czerwcu br. zakończyło dwuletni
projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery”.
Program finansowany jest przez
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla
rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.3.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
w ramach ZIT Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Dzięki projektowi 631 uczniów
i uczennic klas 7 i 8 czterech szkół podstawowych Piastowa otrzymało doradztwo w formie zajęć indywidualnych oraz
warsztatowych, a także wyjazdy edukacyjne do pracodawców. Uczestniczący
w projekcie uczniowie podnieśli kompetencje w zakresie budowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej i poruszaniu się
po rynku pracy.
Wzmocniono doradztwo edukacyjno-zawodowe poprzez utworzenie

Punktów Informacji i Kariery (PIK)
w szkołach. Punkty Informacji i Kariery
zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne. Projekt umożliwił także nauczycielom podniesienie kompetencji poprzez
udział w studiach podyplomowych.
W ramach projektu powstała także
strona www.startdokariery.piastow.pl
z bazą pracodawców, szkół oraz instytucji doradztwa z rynku lokalnego.
Można znaleźć tam wszystkie przydatne informacje o firmach, szkołach czy
miejscach, w których odbywają się indywidualne zajęcia doradcze.
Zapraszamy do zapoznania się ze
stroną internetową!

UM Piastów

reklama

4

LIPIEC, 2021 r | CZAS PIASTOWA

www.czaspiastowa.pl

wywiad
Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Od początku lipca ma Pan już nowego zastępcę. Co
zmieni się w pracy Urzędu Miejskiego?
Grzegorz Szuplewski: Tak, bardzo się cieszę, że do naszego grona
pracowników UM w Piastowie dołączyła Pani Maria Makowska. Po
odejściu na emeryturę bardzo kompetentnego i wielce zasłużonego dla
naszego miasta, Pana Burmistrza
Bernarda Adamowicza, co nastąpiło z końcem marca i zakończeniu
w maju współpracy z Panem Przemysławem Workiem przez kilka tygodni
nie było w naszym mieście zastępcy
burmistrza. Teraz już jest i to jest bar-

dzo dobra wiadomość. Tym bardziej,
że jest z nami osoba bardzo kompetentna i doświadczona w pracy samorządowej. Pani Maria Makowska jest
pedagogiem z dużym doświadczeniem w pracy w sferze edukacji, jako
dyrektor i właściciel placówki przedszkolnej. Zna znakomicie problemy
edukacji z punktu widzenia właśnie
pedagoga i dyrektora, ale także jakby
z drugiej strony, tej samorządowej.
Pani Maria sprawowała przez kilka
kadencji mandat radnej Rady Miejskiej w Pruszkowie i Rady Powiatu
Pruszkowskiego. W ostatniej kadencji
była Przewodniczącą tej Rady. Kilka
lat temu, gdy ważyły się losy naszego

LO im. A. Mickiewicza, a ówczesne
władze powiatu pruszkowskiego podejmowały decyzje szkodzące szkole,
Pani Maria Makowska wraz z kilkoma
innymi radnymi wspierała nas w walce o utrzymanie Liceum. Jak wiemy,
owocnie. To był pierwszy nasz wspólny sukces. Jak ufam – już wkrótce
będą kolejne. Dziękując Pani Marii
Makowskiej za wyrażenie zgody na
objęcie nowego stanowiska, pragnę
zarazem życzyć satysfakcji z naszej
współpracy. Pierwsze owoce już są,
na razie w sferze edukacji - co oczywiste, ale z pewnością nadejdą kolejne.
Wracając do pytania, w pracy naszego
Urzędu Miejskiego zmieni się niewiele poza schematem organizacyjnym,
w którym ujęte będzie stanowisko tylko jednego zastępcy burmistrza.
CP: Jak przebiega akcja szczepień
przeciwko Covid-19 w Piastowie?
GS: Wydaje się, że bardzo dobrze. W środku lipca w naszym mieście przekroczony został poziom
50% osób w pełni zaszczepionych.
Wskaźnik ten systematycznie wzrasta. Dzisiaj [17 lipca] dokładne dane
wynoszą dla Piastowa: liczba zaszczepionych min. 1 dawką 13 247; liczba
mieszkańców w pełni zaszczepionych
11 845. Przy liczbie mieszkańców wynoszącej 22 559, stanowi to 52,5 %
osób w pełni zaszczepionych, a zaszczepionych jedną dawką 58,7%.
Daje to naszemu miastu bardzo wysokie, 17. miejsce w rankingu ogólnopolskim wszystkich gmin, gdzie

lider tego rankingu, Podkowa Leśna,
osiąga w tym czasie nie tak daleki
poziom 59.9 % mieszkańców w pełni zaszczepionych. To z pewnością
powód do satysfakcji, zważywszy jak
bardzo ważne jest dążenie do takiego poziomu osób zaszczepionych,
byśmy wszyscy mogli być bezpieczni.
Czyli – jak najwyższego. Jesteśmy na
dobrej drodze. Chciałbym korzystając
z okazji podziękować tym wszystkim
mieszkańcom Piastowa, którzy już
się zaszczepili i zaapelować do tych,
którzy się jeszcze wahają, by to uczynili. Przypomnę także, że już od kilku tygodni działa w naszym mieście
Powszechny Punkt Szczepień, zorganizowany w nowym budynku filii
SPZOZ Piastun przy ul. Skorupki 16 a.
Każdy, kto ma wolę zaszczepienia się
przeciwko groźnej chorobie Covid-19,
może w naszym mieście bardzo łatwo
to uczynić. Raz jeszcze zachęcam do
podjęcia takiej decyzji.
CP: Za nami pierwszy z tegorocznego cyklu Grand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych. Jakie są dalsze
plany w tym zakresie?
GS: Bieg Mazurka Dąbrowskiego
rozpoczął tegoroczny cykl naszych
biegów
historycznych.
Upatruje
w tym pewnego symbolicznego znaczenia, zważywszy, że rok 2021 jest
szczególny właśnie w kontekście historii Mazurka Dąbrowskiego - Pieśni Legionów Polskich we Włoszech,
jako hymnu polskiego. Sto lat temu
wydane zostały bowiem pierwsze

dokumenty państwowe dotyczące tej
właśnie kwestii. Były to rozkazy generała Kazimierza Sosnkowskiego, ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych
RP, nakazujące wykonywanie Mazurka
Dąbrowskiego na równi z hymnami innych państw i nakazujące formy jego
wykonywania z szacunkiem przynależnym hymnowi państwowemu, nadając
harmonizację dla orkiestr wojskowych
i kanon śpiewanych zwrotek. Po ubiegłorocznym doświadczeniu, gdy z ciężkim sercem musieliśmy odwołać nasz
tradycyjny cykl z powodu pandemii
Covid-19, jesteśmy pełni nadziei. Mam
nadzieję, że tegoroczny cykl Grand
Prix, krótszy z tego samego powodu,
co w ubiegłym roku, zostanie dokończony bez przeszkód. Po inauguracyjnym Biegu Mazurka Dąbrowskiego,
który odbył się 11 lipca, planujemy
organizację jeszcze pięciu biegów:
dwóch w sierpniu - będą to Bieg Bitwy Warszawskiej i Bieg Solidarności,
wrześniowy Bieg Obrońców Ojczyzny,
najdłuższy w cyklu Bieg Pamięci Powstania Warszawskiego w pierwszą
niedzielę października i kończący cały
cykl, listopadowy Bieg Niepodległości.
Zachęcam do udziału w kolejnych biegach, których kalendarz wraz z formularzem zapisów znajduje się na stronie
internetowej głównego organizatora –
MOSiR w Piastowie. Do zobaczenia 15
sierpnia na starcie Biegu Bitwy Warszawskiej!
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MARZYSZ O ZRZUCENIU ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW ?
Chcesz schudnąć w sposób naturalny, zdrowy i bezpieczny?
Korzyści programu zdrowia:
•
wysoka skuteczność
•
brak efektu jo-jo
•
poznanie zdrowych nawyków żywieniowych
•
stała opieka dietetyka klinicznego w cenie
•
pomagająca społeczność i grupy wsparcia na fb
•
dostęp do przepisów i ciekawostek dietetycznych
•

aplikacja mobilna

ZAPRASZAMY!
Dla czytelników
Czasu Piastowa
upominek do
pierwszego etapu
programu

605 653 981

suplements4you@mailplus.pl
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Wystawa Muzeum Dulag
Z przyjemnością informujemy, że wystawę Muzeum Dulag 121 „Solidarność
i wsparcie” będzie można zobaczyć 1 sierpnia w czasie tegorocznego warszawskiego
Marszu Milczenia’ 44.

Marsz Milczenia’ 44 już po raz
piąty upamiętni rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Wystawa będzie prezentowana przy ul. Kilińskiego, z boku siedziby Archiwum
Głównego Akt Dawnych.
W czasie marszu pracownicy
Muzeum Dulag 121 będą rozdawać
uczestnikom muzealne katalogi
wystawy oraz bilety uprawniające

do bezpłatnego zwiedzenia ekspozycji do 1 września 2021 r. Po zakończeniu marszu (ok. godz. 19.00)
przy ul. Waliców 14 będzie czekał
autobus, który zawiezie zainteresowanych poznaniem historii pruszkowskiego obozu przejściowego do
Muzeum Dulag 121, gdzie będzie
można zwiedzić ekspozycję muzealną (powrót pomiędzy godz. 20.00

Miejska Biblioteka
Publiczna
Wakacyjny konkurs „Pozdrawiam, Czytelnik”
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie.

a 21.00).
Wystawa „Solidarność i wsparcie” opowiada o pomocy udzielonej
wypędzonym z Warszawy, w którą, w okresie od początku sierpnia
1944 r. do końca pierwszej połowy
1945 r., zaangażowało się tysiące
osób, wśród nich przedstawiciele
legalnie i konspiracyjnie działających organizacji pomocowych m.in.:
Rady Głównej Opiekuńczej, Armii
Krajowej, Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, zakonów
i parafii, a także tysiące wolontariuszy.
Marsz Milczenia’44 stanowi symboliczny wyraz hołdu nie tylko dla
walczących bohaterów Powstania
Warszawskiego, ale również dla ludności cywilnej, która w bezwzględny
i brutalny sposób została wypędzona z Warszawy. Ideą tego przedsięwzięcia jest przejście w ciszy i skupieniu trasy, która rozpoczyna się
przy pomniku upamiętniający ofiary
wybuchu czołgu pułapki, przy ul. Kilińskiego 1 i kończy się przy jednej
z niewielu już ocalałych kamienic
pamiętających czasy getta warszawskiego przy ul. Waliców 14.

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

„Miejska Biblioteka Publiczna
w Piastowie zaprasza wszystkich
do wzięcia udziału w wakacyjnym
konkursie „Pozdrawiam, Czytelnik”. Wystarczy jedynie do 31.08
wysłać na adres MBP 05-820
Piastów, ul. Warszawska 24 kartkę pocztową z pozdrowieniami
z wyjazdu i zakończyć ją „Pozdrawiam, Czytelnik”.
Konkurs odbywa się w trzech
kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku od 8 do 12 lat,
- młodzież w wieku 13-17 lat,
- oraz dorośli.
Najciekawsze, najbardziej kreatywne pozdrowienia zostaną
nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.
Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie biblioteki: www.bibliotekapiastow.pl”
Monika Wilim
Młodszy bibliotekarz MBP w Piastowie

reklama

5

6

LIPIEC, 2021 r | CZAS PIASTOWA

www.czaspiastowa.pl

sport

AG czyli grupy wiekowe
23 lipca 2021 oficjalnie rozpoczęła się Olimpiada w Japonii. Długie i wymagające
treningi, lata przygotowań i ta jedna szansa na medal. Nie byle jaki…

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Jeden z trzech olimpijskich medali stanowi marzenie każdego
sportowca profesjonalisty. Niezmiennie od lat kusi i jednocześnie mobilizuje do walki o każdy
metr, każdą dziesiętną sekundy.
Na szczęście w sporcie amatorskim szanse na zdobycie medalu
mamy nieco większe.
Prawdę mówiąc każdy biegacz
startujący w amatorskich zawodach na mecie otrzymuje medal.
Wśród uczestników takich imprez
nie brakuje entuzjastów kolekcjonowania medali w widocznym,
honorowym miejscu – na specjalnie do tego przystosowanym lub
przygotowanym
własnoręcznie
wieszaku. Zdarzają się też sceptycy, dla których medal nie ma już
takiego znaczenia. Liczą się tylko
emocje i to co dzieje się w trakcie zawodów. Osobiście należę
do obu tych grup. Każdy medal
stanowi dla mnie pewną historię.
Kojarzy mi się z dobrymi wspomnieniami lub wprost przeciwnie
– z morderczym wysiłkiem i chwilami słabości. Jednak ostatecznie
każdy stanowi oddzielną historię
i zasługuje na reprezentacyjne
miejsce w najbardziej widocznym

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

miejscu w domu.
Kolejnym plusem zawodów
amatorskich jest istnienie dodatkowych sposobów nagradzania
najlepszych zawodników za ich
trudy podejmowane na trasie.
Wprowadzone zostały tzw. AG,
czyli Age-Group (Grupy Wiekowe).
Na początku mojej przygody z triathlonem byłem nieco zaskoczony,
kiedy więcej niż trzech zawodników cieszyło się po dekoracji,
odbierało gratulacje od organizatorów oraz przybijało „piątki” z innymi zawodnikami. Jak się szybko
okazało, szanse na pudło nie ograniczają się tylko do trzech pierwszych miejsc.
Grupy Wiekowe to dodatkowa
kwalifikacja zawodników, dzięki
której mamy szanse na zwycięskie
laury poza klasyfikacją generalną, w której, umówmy się, co do

fot. Rozbiegany Piastów

motywacji, mobilizacji do kolejnych zawodów i przede wszystkim
– gratyfikacja wykonanej pracy.
Czasami poza statuetką sponsorzy przygotowują też nagrody dla
pierwszych trzech miejsc poszczególnych grup wiekowych.
Z własnego doświadczenia
wiem, że w miarę zdobywania
doświadczenia, realizacji zadań
zleconych przez trenera, z każdym kolejnym startem powoli ale
systematycznie, można zdobywać
kolejne miejsca na listach AG. Jeszcze rok temu, kiedy spoglądałem
na kolegów odbierających statuetki, wydawało mi się to zupełnie
nierealne, aby móc z nimi rywalizować o wysokie lokaty. Tak w tym
roku zdarza mi się mijać najlep-

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

zasady taki leśny dziadek jak ja,
ma potencjalnie mniejsze szanse
wygrać z zawodnikiem młodszym.
Nie jest to oczywiście zasada, ale
często właśnie takie sytuacje mają
miejsce.
AG zazwyczaj dzielą zawodników na mecie na grupy co pięć lat.
Czasami zdarzają się również podziały co dziesięć lat. Dodatkowo
również w każdej kategorii wiekowej mamy podział na płeć. Dzięki
temu ściganie się trwa do końca.
Podobnie jak gorączkowe oczekiwanie na wyniki.
Grupy Wiekowe uważam za naprawdę świetny pomysł. Załóżmy,
że po przeczytaniu tego artykułu
wpadniecie na pomysł, aby podjąć
się startu. Zaczynacie treningi i po
dwóch-trzech miesiącach decydujecie się na start w biegu na 10 km.
AG dają zdecydowanie większe
szanse na podium, niż ma to miejsce w tradycyjnym podejściu tj.
wynagradzaniu tylko trzema medalami – złotym srebrnym i brązowym. Wielokrotnie spotkałem
się z zawodnikami, którzy dzięki
walce w AG pieli się do góry, aby
ostatecznie, również w klasyfikacji
generalnej, zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Dla sportowca
amatora wygrana swojej kategorii
wiekowej to dodatkowy zastrzyk

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

szych zawodników na ostatnim
etapie zawodów triathlonowych
i systematycznie skracać dystans.
Kto wie jak zakończy się ten sezon,
przed nami druga połowa roku.
Zawody coraz częściej odbywają
się cyklicznie w wielu miejscach
w Polsce dlatego szans na zdobycie pudła w AG mamy zdecydowanie więcej, niż rok temu. To cieszy
i motywuje do dalszej pracy. Za
wszystkich obecnych i przyszłym
age-gruperów trzymam mocno
kciuki. Piona i do zobaczenia na
trasie!

Bartosz Nowicki
Zapalony biegacz i triathlonista amator
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Od mroków okupacji po blask dnia dzisiejszego –
szkolnictwo ponadpodstawowe w Piastowie
Edukacja na poziomie ponadpodstawowym
w Piastowie ma długie i chlubne tradycje, przeplatane okresami trudnymi, a nawet tragicznymi.
W niniejszym tekście chcemy przedstawić krótki
rys historyczny sięgający czasów II wojny światowej, aż po dzień dzisiejszy.
Wybuch II wojny światowej położył kres wysiłkom edukacyjnym II Rzeczypospolitej. Klęska
wrześniowa wymusiła na pedagogach i uczniach
konieczność dostosowania się do nowych ciężkich
warunków okupacji. Zbrodnicza ideologia nazistowska, dążąca do biologicznego i kulturowego
wyniszczenia narodu polskiego, determinowała
politykę władz okupacyjnych. Szkolnictwo polskie
mogło działać w bardzo ograniczonym zakresie,
podporządkowanym interesom najeźdźców.
Chęć ochrony substancji narodowej zmusiła
uczniów i nauczycieli do podjęcia odważnej decyzji o kontynuowaniu edukacji na wszystkich szczeblach w ramach tajnych kompletów. Stanowiła ona
ważny element funkcjonowania polskiego Państwa
Podziemnego. Nauczanie nie ograniczało się jedynie do przekazywania wiedzy książkowej, czy prostego wychowania znanego z czasów pokoju, ale
też stanowiło akt patriotycznej odwagi wobec masowych represji. Co więcej, idea konspiracyjnego
nauczania opierała się na założeniu o tymczasowości niemieckiego panowania na ziemiach polskich,
które po wyzwoleniu będą potrzebowały wykształconych obywateli dla odbudowy zniszczonego kraju.
W październiku 1939 r. powstał pierwszy
ośrodek tajnego nauczania w Piastowie tzw. „szkoła Krygierów”. Na jej czele stała Władysława Krygier.
Wsparcia udzielali jej krewni – brat Hieronim i bratowa Domicela. Oprócz nich uczyli: Leon Ostrowski, Eugeniusz Skawiński, Józefa Skawińska, Stella
Smolska, p. Jakubowska i p. Kraptowska. Zajęcia
odbywały się głównie w domu rodziny Krygierów
na krańcach Piastowa przy ul. Prądzyńskiego 17.
Komplety te powstały pod auspicjami dyr. Leona

Ostrowskiego (byłego dyr. Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie). „Szkoła Krygierów” działała do 22 stycznia 1945 r., kiedy
to Gminna Rada Narodowa postanowiła utworzyć Samorządowe Gimnazjum i Liceum. Nauczycieli skierowano do nowo powstałego w Piastowie Samorządowego Gimnazjum i Liceum.
Pośrednikiem między konspiracyjnymi kompletami, a władzami
oświatowymi był Wacław Lożyński, późniejszy wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.
„Szkoła Krygierów” nie była jedynym ośrodkiem tajnego
nauczania w Piastowie. Na początku 1941 r. wysiedlony z Płocka
inspektor szkolny – Józef Pruszyński zorganizował drugi ośrodek
niejawnej edukacji. W jego ramach zajęcia odbywały się w różnych częściach Piastowa, w domach nauczycieli, przy ul. Dygasińskiego 35 u Józefa Pruszyńskiego, przy ul. Brandta 12 u Kazimierza Janowskiego oraz w mieszkaniach rodziców uczniów przy
ulicach: Tetmajera, Ujejskiego, Fałata, Styki, Mickiewicza, Żytniej
i 15 Grudnia. Na tych kompletach nauczycielami oprócz Józefa
Pruszyńskiego i jego żony Joanny byli: Adam Białecki, Kazimierz
Janowski, inż. Legat, Wacław Lożyński, Jan Manuszak, Paweł Ordyński, Erazm Samotyha, Michał Sokorski oraz Zygmunt Szulczyński.
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1 września 1946 r. szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum
i Liceum w Piastowie. Powstała średnia Szkoła Wieczorowa Semestralna dla Młodzieży (zwane popularnie ciągami).
W nowej powojennej rzeczywistości warto
odnotować najważniejsze wydarzenia związane
z edukacją w Piastowie, a przede wszystkim z dziejami naszego liceum. W roku szkolnym 1948/1949
zarządzeniem Kuratora Oświaty liceum zostało
połączone ze Szkołą Podstawową nr 1, w wyniku
czego powstała Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia
Podstawowego i Licealnego w Piastowie. Młodzież
licealna uczyła się w willi po Müllerze, a dzieci ze
szkoły podstawowej w obecnym budynku liceum.
Istotną cezurą jest rok szkolny 1952/53, w którym liceum zostało przeniesione do budynku przy
ul. 11 Listopada 2a, a więc obecnej siedziby szkoły.
Kolejną wartą odnotowania datą jest czerwiec 1955
r. kiedy abiturienci w podziękowaniu ofiarowali
szkole portret jej patrona – wieszcza narodowego
Adama Mickiewicza, dla uczczenia setnej rocznicy
śmierci poety.
Wymieniając znaczące daty w historii szkoły
należy wspomnieć o czerwcu 1965 r. a więc 20-le-
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ciu istnienia placówki i obchodzonego wówczas jubileuszu. To on
pozostał w pamięci nauczycieli i społeczności Piastowa na wiele
lat i był podstawą kolejnych rocznicowych obchodów. Z okazji
20-lecia szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet
Rodzicielski oraz społeczność Piastowa.
Półwiecze nasza szkoła obchodziła w grudniu 1955 r. Obchody jubileuszu uświetnił zjazd absolwentów, który był okazją
do wspomnień i wielu wzruszeń. Ten ważny dzień rozpoczęliśmy
od uroczystej mszy świętej. Następnie odbyła się cześć oficjalna
uroczystości rocznicowych, której miejscem był MOK. Oprawę
artystyczną zapewniła młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli. Całość uroczystości zakończył bal absolwentów w gmachu
szkoły.
W roku szkolnym 1972/73 – po dwudziestu latach kierowania liceum odszedł na emeryturę jej dotychczasowy dyrektor
Wacław Lożyński.
Nowy okres w dziejach szkoły wyznaczają lata 90. XX
wieku i rozpoczęta wówczas komputeryzacja, w ramach której
utworzono pracownię informatyczną.
Druga połowa lat 90, a konkretnie lata 1996-2001 zapoczątkowały otwarcie naszej szkoły na Zachód Europy. Odbyły się
pierwsze wycieczki m. in. do: Hiszpanii, Włoch, Grecji, Holandii,
Wielkiej Brytanii i Belgii. Dzięki profesorowi geografii nasi uczniowie mogli poznać rzeczywistość jednoczącej się Europy.
15 października 1996 r. naszą szkołę zaszczycił swą
obecnością Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kardynał
Glemp. Pasterz Kościoła warszawskiego wywarł wielkie wrażenie na całej społeczności szkolnej, zarówno nauczycielach, jak
i uczniach.
Końcówka lat 90. XX wieku upłynęła pod znakiem kolejnej Mickiewiczowskiej rocznicy, będącej równocześnie świętem
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patronackim naszej szkoły. W grudniu 1998 r. obchodzono uroczystości z okazji 200-lecia urodzin
autora „Pana Tadeusza”.
Początek nowego tysiąclecia to okres wdrażania kolejnych reform systemu edukacji. W roku
szkolnym 2002/2003 odbył się pierwszy nabór do
klas 3-letniego liceum. Natomiast w maju 2005
r. abiturienci po raz pierwszy podeszli do matury w nowej formule. Na rok 2005 przypadły także
obchody jubileuszu 60-lecia szkoły połączone ze
zjazdem absolwentów. Z tej okazji wybito okolicznościowe monety oraz przygotowano znaczki.
Od początku istnienia naszej szkoły kadra
pedagogiczna przywiązywała duże znaczenie do
rozwoju postaw społecznych i obywatelskich młodzieży. W liceum działały liczne koła zainteresowań:
Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne,
Szkolne Koło Budowy Warszawy, kółko fotograficzne, Liga Obrony Kraju, orkiestra, drużyna harcerska żeńska i męska, Związek Walki Młodych, koło
PCK, oraz chór.
Szkoła odnotowuje najważniejsze wydarzenia w kronice, chociażby takie jak sukcesy edukacyjne i sportowe uczniów. A tych nie brakuje. Za
osiągnięciami uczniów stoi wspaniała kadra pedagogiczna, która z prawdziwym zaangażowaniem
przygotowuje młodzież do olimpiad i konkursów
przedmiotowych, a także zwodów sportowych.
Kolejny jubileusz to 65-lecie istnienia Liceum, którego obchody przypadły 1 września
2010 r. Tego dnia uczniowie i nauczyciele spotkali
się o godz. 9.00 na lekcjach wychowawczych. Następnie cała społeczność szkolna wraz z pocztem
sztandarowym udała się do kościoła pw. Michała
Archanioła w Piastowie, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez wieloletniego przyjaciela szkoły - księdza proboszcza Jana
Lubszczyka oraz księdza katechetę Roberta Wojewodzica.
W historii szkoły rozpoczynamy czasy najnowsze. W kwietniu 2015 r. decyzją Rady Powiatu
pruszkowskiego budynek piastowskiego liceum
wraz z przyległym terenem został przekazany miastu Piastów. Wydarzenie to zakończyło wieloletnią
walkę w obronie szkoły, której niepewne losy ważyły się przez kolejne lata. Burmistrz Miasta Piastowa
zadeklarował wsparcie dla koncepcji budowy nowej siedziby szkoły. Deklaracja władz miejskich nie
zamknęła definitywnie ciężkich zmagań o godne
warunki nauki dla naszych licealistów. Wielokrotnie trzeba było stawić czoło protestom obrońców
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zieleni, którzy starali się zachować roślinność znajdującą się na
terenie przyszłej inwestycji. Wielomiesięczne starania o uzyskanie pozwolenia na budowę, powtórny przetarg na realizację
projektu oraz poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji zakończono finalnie decyzją o realizacji budowy w partnerstwie
publiczno – prywatnym.
W 2019 r. zakończył się długi proces planowania, uzgadniania i wyboru wykonawcy ważnej dla naszego liceum inwestycji,
tj. przebudowy i rozbudowy budynku dydaktycznego z budową
hali sportowej, przebudową terenu przyszkolnego i infrastruktury. 30 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem miasta podpisali z firmą Warbud
PPP Sp. z o.o. umowę na realizację tego przedsięwzięcia, gdzie
partnerem prywatnym była spółka, zaś publicznym – miasto Piastów.

Warto podkreślić, że inwestycja została zrealizowana w niezwykle szybkim tempie 19 miesięcy. W pierwszym etapie prace objęły budowę
nowej części dydaktycznej wraz z zespołem gastronomicznym, pomieszczeniami administracyjnymi,
biblioteką miejską oraz budowę części sportowej
wraz z halą. Nowe skrzydło budynku połączone
szklanym łącznikiem z istniejącą już częścią ma
trzy kondygnacje. Od strony MOSiR wzniesiono
nowoczesny budynek hali sportowej o powierzchni 1200m2. Parterowy łącznik pełni funkcję profesjonalnego zaplecza sportowego przy hali, tarasu
oraz przestrzeni rekreacyjnej dla uczniów.
Istotną datą w dziejach szkoły jest 1 września
2020 r., kiedy uczniowie liceum rozpoczęli zajęcia
w nowoczesnych salach dydaktyczno-sportowych
nowego budynku szkoły. Piękne, przestronne, wykonane z ekologicznych materiałów sale dydaktyczne spełniły oczekiwania całej społeczności szkolnej
– nauczycieli i uczniów.
W kwietniu bieżącego roku został zakończony II etap inwestycji obejmującej przebudowę
i rozbudowę liceum. Prace remontowe dotyczyły
budynku „starej szkoły” i w ich ramach wykonano: rozbiórkę kotłowni, nowe konstrukcje ścian
i stropów parteru i dwóch pięter, nową elewację,
wstawiono nowe okna i drzwi oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie pomieszczeń budynku. Przebudowa obejmowała także modernizację
instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
elektrycznej, odgromowej, instalację awaryjną
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fot. Anna Bartnicka-Ositek
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i ewakuacyjną autonomiczną z autotestem, instalację przyzywową i dzwonkową, monitoring przemysłowy CCTV, instalację
fotowoltaiczną i nowoczesny system wentylacyjny.
W ramach tych robót budowlanych budynek wyposażono w nową kotłownię z hydrofornią. Wykonano boisko zewnętrzne do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz ze stanowiskami sędziowskimi i zapleczem. Na poziome parteru i na
piętrach znajdują się sale lekcyjne dla uczniów oraz toalety.
Rodzice uczniów, nauczyciele i uczniowie mają teraz do dyspozycji nowe miejsca parkingowe. Rozległy teren wzdłuż ulicy
Harcerskiej wyposażono w małą architekturę: ławki oraz stojaki na rowery.
Uczniowie po powrocie do stacjonarnego trybu pracy
mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw najnowocześniejszego obiektu szkolnego w rejonie. Jednak to nie koniec zmian.
Rozpoczęto regularne doposażanie sal dydaktycznych. Zakończenie procesu tworzenia i wyposażania nowoczesnych klas
i pracowni planowane jest na jesień bieżącego roku.
Budowa i doposażanie pracowni przedmiotowych zbiega się w czasie z terminem planowanego przez szkołę zakończenia starań o uzyskanie akredytacji na realizację klas z Maturą Międzynarodową (IB) w ramach programu edukacyjnego
International Baccalaureate.
Piastowskie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza jest szkołą nowoczesną, piękną i przyjazną uczniom. Licealistom zależy, by stało się wizytówką naszego miasta i chlubą
jego społeczności. Nauczyciele i uczniowie intensywnie dążą,
aby placówka sprostała ambitnym wymogom XXI wieku zarówno w zakresie edukacji, jak i wychowania. Wszyscy oni śmiało
patrzą w przyszłość kontynuując najlepsze tradycje z przeszłości.
Katarzyna Drozd

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt:
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

pomoc

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon
Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to ciężka choroba dotykająca coraz więcej
osób, również ludzi bardzo młodych.
Oprócz osoby bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem, choroba ta ma
wpływ na osoby bliskie alkoholikowi,
dlatego jej skutki są niezwykle dotkliwe dla całych rodzin. Jeżeli alkohol
jest problemem w Twojej rodzinie,
możesz skorzystać ze wsparcia grupy
rodzinnej Al-Anon, a jeśli sam/a jesteś
uzależniony/a od alkoholu, możesz
przyjść na spotkania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Nie zwlekaj!
Szukaj pomocy już dziś!

ogłoszenie zamówione

Informacje o działaniu leków –
ważna wiedza dla kierowców
Na
sprawność
kierowców
w prowadzeniu pojazdów wpływa
wiele czynników. Należą do nich,
przede wszystkim, ogólny stan
zdrowia, stopień wyszkolenia,
zdolność oceny sytuacji na drodze,
samopoczucie psychiczne i fizyczne danego dnia.
Wśród tych czynników podstawowe znaczenie ma trzeźwość, czyli prowadzenie pojazdu
przez osobę wolną od wpływu
alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych. Kierowcy czasem zapominają jednak o tym,
że farmaceutyki, które przyjmują,
mogą również zaburzać zdolność
prowadzenia pojazdów, podobnie
jak alkohol lub narkotyki. W tym
artykule zajmiemy się kwestią znajomości przez kierowców zaleceń
producentów farmaceutyków co
do ich stosowania.

Gdzie w Piastowie znaleźć grupę
rodzinną Al-Anon?
Grupa rodzinna
AL-ANON
„Wdzięczność” spotyka się w każdy
czwartek o godzinie 18:00 w Domu
Parafialnym przy ul. al. Krakowska 17
(wejście schodami metalowymi od ul.
Powstańców Warszawy, I piętro).
Al-Anon to ludzie, którzy tak jak
i Ty, martwią się, że ktoś z bliskich
pije za dużo. Choroba alkoholowa
wpływa na każdego członka rodziny.
Otoczenie pijącego zostaje przez tę
chorobę jakby „napromieniowane”,
zachowanie najbliższych zmienia się,
choć oni sami często tego nie widzą.
Rodziny i przyjaciele alkoholika otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od
siebie nawzajem, jak – mimo choroby – żyć w sposób satysfakcjonujący
i szczęśliwy.
Na spotkaniach zwanych mityngami nikt nikomu nie udziela rad, nie
poucza, nie polemizuje, a wszyscy
zobowiązani są do zachowania anonimowości – co gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa. Dłuższy czas uczestniczenia w spotkaniach korzystnie
wpływa na rozwój osobisty. Wzmacnia odporność na manipulacje, uczy
pozytywnego spojrzenia na siebie
i innych oraz stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi
członkami rodziny, przede wszystkim
z własnymi dziećmi.
Czy Al-Anon jest dla Ciebie?
Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym piciem kogoś bliskiego. Zamieszczone poniżej pytania są po to,
by pomóc Ci zdecydować, czy Al-Anon
jest Ci potrzebny.
1.
Czy martwi Cię to, jak wiele
pije ktoś Ci bliski?
2.
Czy masz kłopoty finansowe z powodu picia tej osoby?
3.
Czy kłamiesz, by ukryć picie
jakiejś osoby?
4.
Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na Tobie, to on czy
ona przestaliby pić dla Twojego dobra?
5.
Czy z powodu osoby pijącej Twoje plany często upadają lub są
przekreślane, a posiłki opóźniane?
6.
Czy stosujesz pogróżki
w rodzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić,
to to od ciebie odejdę”?
7.
Czy dyskretnie próbujesz
wyczuć zapach alkoholu w oddechu
osoby pijącej?
8.
Czy boisz się zdenerwować
tę osobę w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?
9.
Czy cierpisz lub masz kłopoty z powodu zachowania osoby pijącej?
10.
Czy z powodu picia masz
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zepsute święta lub spotkania?
11.
Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło Ci się
dzwonić po pomoc policji?
12.
Czy szukasz ukrytego alkoholu?
13.
Czy masz poczucie klęski,
dlatego że nie możesz kontrolować
picia?
14.
Czy przez większość czasu
czujesz złość, zmieszanie lub przygnębienie?
15.
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.
Gdzie w Piastowie znaleźć
Wspólnotę AA ?
Na terenie naszego miasta działają 4 grupy AA:
- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”,
- Grupa „Anioły”,
- Grupa „Wszechświat II”.
Poniedziałek:
18:00 - grupa „Piast”, ul. al. Krakowska 17 ( Dom Parafialny, wejście
schodami metalowymi od ul.
Powstańców Warszawy, I piętro.)

Środa:
18:30 - grupa „Wszechświat”,
ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom
Jana Pawła II”).
Czwartek:
19:00 - grupa „Anioły”, ul. Elizy
Orzeszkowej 23 (sala przy Kościele,
wejście od ul. Norwida) .
Niedziela:
17:00 - grupa „Wszechświat II”,
ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom
Jana Pawła II”).
Czy AA jest dla Ciebie?
Odpowiedz na poniższe pytania
i zastanów się czy niepokoi Cię Twoje
picie.
1.
Czy często wypijasz więcej
niż zamierzałeś/aś lub chciałeś/aś?
2.
Czy z powodu alkoholu
wpadasz w kłopoty?
3.
Czy podczas picia miewasz
zaniki pamięci?
4.
Czy najbliżsi mówią Ci, że
pijesz za dużo?
5.
Czy zdarza Ci się kłamać,
aby ukryć przed innymi swoje picie?
Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na
któreś z powyższych pytań, przyjdź na
mityng AA albo zadzwoń na infolinię
801-033-242, która jest czynna codziennie w godz. 8:00-22:00.

Błędy strategiczne
Wśród przyczyn wypadków
ważną grupę stanowią tzw. błędy
strategiczne, które są efektem podejmowania przez kierowców niewłaściwych decyzji. Może to być
np. prowadzenie pojazdu mimo
narastającego zmęczenia albo
pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Do tego rodzaju błędów
zaliczyć można także prowadzenie
samochodu przez kierowcę, który
znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnych zawartych w farmaceutykach.
Substancje o działaniu psychoaktywnym znajdują się nie tylko
w lekach dostępnych na receptę.
Preparaty na ból gardła, kaszel
czy krople do nosa mogą zawierać
substancje mające potencjalnie
negatywny wpływ na zdolność do
prowadzenia pojazdów. Zażywanie tych leków może powodować
np. senność, zawroty i bóle głowy,
drżenie rąk, a nawet halucynacje.
Większość czyta i się dowiaduje?
Wyniki badań przeprowadzo-

nych przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców
Polski wskazują, że sięgając po raz
pierwszy po lek dostępny bez recepty:
• 69% pytanych zadeklarowało,
że zawsze czyta ulotkę, a kolejne
19% przyznało, że robi to czasami;
• 28% badanych stwierdziło, że
zawsze konsultuje się z lekarzem
lub farmaceutą, a 24% postępuje
tak czasami.
Niestety nie wiemy, ilu w tej
grupie było kierowców.
Badania wśród kierowców-alergików
W szczególnie trudnej sytuacji
bywają alergicy. Alergia może obniżać sprawność w prowadzeniu
pojazdów nie tylko poprzez uciążliwe objawy, ale czasem także
wskutek stosowania farmaceutyków. Czy alergicy prowadzący pojazdy czytają ulotki informacyjne
dołączane do leków?
Do odpowiedzi na to pytanie
przybliżają nas wyniki badań ankietowych 90 kierowców-alergików. Otóż spośród wszystkich badanych nieco więcej niż ¼ (27,8%)
kierowców zapoznało się z ulotką
dołączoną do leku (33,3% kobiet
i 22,2% mężczyzn). Oznacza to, że
zdecydowana większość (72,2%)
ulotki nie przeczytała. Może zatem
odpowiednie informacje przekazał im lekarz wypisujący receptę?
Okazuje się, że też nie. W ankietowanej grupie zaledwie jedna
osoba zadeklarowała, że została poinformowana o możliwych
przeciwwskazaniach dotyczących
kierowania pojazdem.
Oczywiście badania te nie były
realizowane w grupie reprezentatywnej, zatem ich wyników nie
można uogólniać na wszystkich
kierowców mających alergie. Zaprezentowane dane wskazują jednak, że nieczytanie treści ulotek
o lekach przez osoby prowadzące
pojazdy może być dość powszechne.
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zdrowie

Piastów okiem zielarki
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W XVI wieku na terenach dzisiejszego Piastowa istniała wieś duchowna Żdżary
będąca własnością biskupów poznańskich. Były to czasy, kiedy królowa Bona Sforza
przeniosła się na Mazowsze.
tłumaczy tradycję sadzenia orzecha
włoskiego w pobliżu domu i studni,
z której pijano wodę.
Mój orzech włoski co roku rodzi
ogromne ilości owoców. Są wprawdzie „pancerne” i poległ na nich już
niejeden dziadek do orzechów, ale
są bardzo smaczne i bardzo zdrowe.
Zawierają mnóstwo mikroelementów, nienasycone kwasy tłuszczowe
i witaminy z grupy B. Co więcej badania na zwierzętach pokazują, że
mogą chronić przed nowotworami
(np. piersi), a nawet je hamować.
Orzechy włoskie to świetny dodatek
do ciast i deserów. Możemy z nich

zrobić także lek.
150 g zmielonych orzechów wymieszanych z sokiem z dwóch cytryn,
4 łyżkami miodu lipowego i łyżką oliwy to dobre lekarstwo do ssania na
bolące gardło.
Olej tłoczony z orzechów włoskich jest zasobny w nienasycone
kwasy tłuszczowe oraz fitosterole
i tokoferole o działaniu przeciwcukrzycowym,
przeciwzakrzepowym
i przeciwmiażdżycowym. Starożytni
Grecy leczyli olejem orzechowym
zapalenie nerek i stosowali go aby
zapobiegać kamicy żółciowej.

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

masowo wycinać z powodu ich liści
przysparzających sporo pracy jesienią. Orzech włoski ma też ujemne
działanie allelopatyczne, to znaczy
utrudnia wzrost innych roślin. Pod
orzechem mało która roślina da
sobie radę. O pięknym trawniku
pod orzechem właściwie nie ma co
marzyć. Te wady zadecydowały zapewne, że dziś w Piastowie niewiele
drzew tego gatunku pozostało.
W moim ogrodzie rośnie jeszcze
stary orzech. Oparłam się różnym
naciskom, by go wyciąć, choć zrzuca tony liści i zabiera mi całe światło
w salonie. Ma już 60 lat. I mam nadzieję, że dożyje on sędziwego wieku.
Drzewa tego gatunku mogą bowiem
żyć do 400 lat. Moje ukochane drzewo ratuje mnie w upalne lata przed
palącym słońcem dając przyjemny
cień. Ale to nie jedyna jego zaleta.
Orzech włoski wydziela fitoncydy,
czyli substancje wirusobójcze, bakteriobójcze i insektobójcze. „Chmura fitoncydowa” wokół orzecha odstrasza
komary i kleszcze, dlatego w altance
pod nim jest ich znacznie mniej niż
w innych częściach ogrodu.
Dawniej nie znano fitoncydów,
ale wiedziano, że rozgniecione liście
orzecha rozkładane w domach odstraszają mrówki i komary. Nacierano nimi także konie i inne zwierzęta
gospodarskie aby odstraszyć owady.
W owocach i liściach orzecha
włoskiego naukowcy wykryli progesteron, hormon, który umożliwia
utrzymanie ciąży. Być może to z kolei

Nim orzechy dojrzeją możemy
je wykorzystać do zrobienia nalewki
leczniczej. Przygotowujemy ją w lipcu. Do 50 dkg niedojrzałych, pokrojonych orzechów włoskich wlewamy
litr spirytusu i 0,5 litra przegotowanej
i wystudzonej wody. Odstawiamy na
miesiąc. Kieliszeczek takiej nalewki
świetnie się sprawdzi przy niestrawności.
Kto
lubi
eksperymentować
w kuchni, może przygotować tradycyjną angielską marynatę z niedojrzałych orzechów (Pickled walnuts),
znaną już od początku XVIII wieku
i wspominaną wielokrotnie w angielskiej literaturze. Podaje się ją do indyka lub sera pleśniowego. Kto woli
słodkie smaki może poszukać przepisu Lucyny Ćwierciakiewiczowej
na oryginalną i smaczną konfiturę
z zielonych orzechów z cynamonem
i goździkami.
Miłośnicy naturalnych kosmetyków mogą pobawić się w przygotowanie farby do włosów z zielonej
naowocni orzecha włoskiego.
Przygotowując przetwory z zielonych orzechów trzeba używać rękawiczek. Inaczej trudno będzie zmyć
brązowe plamy na skórze. Nie bez
kozery naowocnia orzecha włoskiego jest wykorzystywana do produkcji
samoopalaczy. Taki naturalny samoopalacz możemy przygotować sami

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

w domu. Gotujemy w tym celu przez
8 godzin wywar z zielonej naowocni
orzechów włoskich, przecedzamy go
i dodajemy łyżkę octu. Ostudzony
wywar nanosimy równomiernie na
ciało.
Oprócz nalewki na zielonych
orzechach warto mieć w swojej
apteczce suszone liście orzecha
włoskiego. Przygotowuje się z nich
napar. 1 łyżkę liści zalewa się 1,5
szklanki wrzątku i parzy 15 minut.
Taki napar popijany porcjami przez
cały dzień pomoże na nieżyt żołądka,
jelit czy biegunkę. Naparem można
przemywać skórę przy egzemach,
stanach zapalnych i trądziku. Przyda
się także do płukania ust przy stanach zapalnych.
Jeśli w Waszym ogrodzie rośnie
jeszcze orzech włoski, nie wycinajcie
go. Spójrzcie na niego jak na starego,
mądrego przyjaciela, który pomoże
Wam „w biedzie”. Ma sporo wad, to
fakt. Ale któż ich nie ma?
fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Dzięki niej rozwinęło się w tym
regionie sadownictwo i pojawiły się
nowe gatunki drzew owocowych.
Zaczęto częściej sadzić orzechy włoskie. Były one już wcześniej uprawiane w ogrodach przyklasztornych
za przyczyną Jacka Odrowąża, który
sprowadził je do Polski w XII wieku.
Ale właśnie w czasach królowej Bony
uprawa tych drzew na Mazowszu
bardzo się rozwinęła.
W czasach mojej młodości właściwie w każdym ogrodzie w Piastowie rósł orzech włoski. Myślę, że były
to pozostałości dawnej tradycji ich
uprawy w ogrodach szlacheckich,
kmiecych i zakonnych Mazowsza.
Z czasem zaczęto jednak orzechy

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Małgorzata Adamiak-Zabłocka
blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl
fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila
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ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione

reklama

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

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

PRACA
Poszukujemy osób na stanowiska: Elektryk, Konserwator Budynku, Operator Kotłowni. Praca w Duchnicach.
Tel. 511 899 867.
reklama

SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

NAPRAWA KOSIAREK

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

reklama

tel: 572 338 308

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

ZAPRASZAMY
CZYNNE:
PON-PT: 9.00-17.00
SOBOTA: 9.00-13.00

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE HYBRYDOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY
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W MIEŚCIE?

Dokarmiaj swoje
rośliny balkonowe

fot. Shutterstock

sprzątania posadzki, ale również
sprowokuje roślinę do wytworzenia nowych pąków i przedłuży
okres kwitnienia. Przycinanie smukłych, długich pędów przyczyni się
do zagęszczenia rośliny i piękniejszego pokroju. Te wszystkie zabiegi

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

wodną oraz asymilację CO2 z powietrza. Nawozy z dużą zawartością tego pierwiastka zaleca się
w sytuacjach, gdy roślina jest osłabiona lub choruje.
Fosfor - wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Jest dużym
wsparciem dla świeżo posadzonych roślin, zwłaszcza drzew. Fosfor przyspiesza drewnienie tkanek.
Eksperci zalecają korzystanie
z nawozów o zbilansowanym składzie chemicznym. Jak już wiemy,
każdy z nich pełni ważne funkcje
w rozwoju rośliny. W sprzedaży
znajdziemy nawozy w różnych formach:
Nawozy sypkie - rozrzucamy
w odpowiedniej dawce wokół rośliny. Robimy to ostrożnie, aby nie
posypać żadnej części rośliny. Na-

wóz może ją uszkodzić (poparzyć).
Po tym zabiegu należy zawsze podlać rośliny.
Nawozy płynne - rozpuszczalne
w wodzie. Zalecaną dawkę dodajemy do wody i podlewamy.
Nawozy długo działające - występują w formie drobnych groszków, otoczonych substancją, która
uwalnia powoli składniki pokarmowe do gleby, nawet przez sześć
miesięcy. Wystarczy zastosować je
raz w sezonie, co jest dość wygodne.
Nawozy w formie aplikatorów lub pałeczek nawozowych
- umieszczone w glebie przy krawędzi doniczki, zasilają rośliny do
trzech miesięcy.
Obok nawozów uniwersalnych,
na rynku znajdziemy również bogatą ofertę nawozów uwzględniających preferencje poszczególnych
roślin. Produkty tego typu posiadają w swym składzie specjalnie
wyselekcjonowane składniki odżywcze dla danej rośliny. Przykładem może być nawóz dla: surfinii,
pelargonii, róż, rododendronów,
iglaków, czy dla kwitnących roślin
balkonowych.

Na balkonach i tarasach coraz
częściej obok gatunków jednorocznych pojawiają się pojemniki
z gatunkami wieloletnimi. Ogród
w pojemnikach, składający się
z karłowych kosodrzewin, traw,
ziół, różnych krzewów, czy bylin,
dzisiaj już nikogo nie dziwi. Poza
odpowiedniej wielkości doniczką
i podłożem i tu istotne jest właściwe nawożenie. Rośliny te nawozimy nawozem z azotem od wiosny do połowy sierpnia. Po tym
terminie zasilamy tylko nawozem
z potasem i fosforem. Dzięki tym
składnikom rośliny przygotują się
odpowiednio do zimy. Ich pędy
zdrewnieją i staną się odporniejsze
na niższe temperatury.
Na koniec wspomnę o jeszcze
jednym podziale nawozów – na naturalne i sztuczne. Pierwsze z nich
nie zawsze potrafią zaspokoić potrzeby rośliny i zaopatrzyć ją w niezbędne makro i mikroelementy.

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

pielęgnacyjne są niezbędne, jednak bez zasilania nasze roślinki nie
będą szczęśliwe.
Czy mamy balkon nasłoneczniony czy zacieniony, wszystkie rośliny
bytujące na nim należy regularnie
dokarmiać. Składniki pokarmowe
z podłoża, którego nie jest w pojemniku dużo, są szybko przyswajane przez roślinę, a resztę składników niestety wypłukujemy podczas
podlewania. W przypadku roślin
kwitnących, szczególnie ważne jest
dostarczenie im nie tylko azotu, ale
także potasu i fosforu. Te ostatnie
zapewniają obfite kwitnienie. Żelazo, magnez czy mangan zadbają
o piękne wybarwienie roślin.
Azot - pobudza rośliny do wzrostu i zaleca się go stosować wiosną
i latem.
Potas - reguluje gospodarkę

fot. Shutterstock

Mamy pełnię lata. Temperatury w Polsce mierzą się z temperaturami w tropikach.
Z wielką przyjemnością spędzamy więcej czasu na powietrzu.

Cudowne są wieczory, kiedy
upał odpuszcza i można odetchnąć
po pracowitym dniu. W poprzednim, bardzo trudnym roku, wielu z nas poniosło wielkie nakłady
pracy, aby stworzyć własną, balkonową, zieloną oazę. Przezornie,
również w tym roku nasze balkony
opływają w roślinach. Zdarza się,
że siedząc z filiżanką kawy, dostrzegamy kątem oka, że u naszej
sąsiadki ta sama roślina ma więcej
i większych kwiatów. Zastanawiamy się, podpatrujemy i okazuje się,
że kwiaty trzeba podlewać, ale też
nawozić.
Wszystkie pojemniki, w jakich
sadzimy rośliny, to sztuczne środowisko. Dlatego rośliny balkonowe
wymagają większej uwagi, niż te
posadzone w ogrodzie. Wszyscy
wiemy, że najlepiej podlewać je
wczesnym rankiem lub późnym
wieczorem. Nieodzownym jest
dbanie o ich wygląd. Usuwanie
przekwitłych kwiatów i zeschniętych liści nie tylko zaoszczędzi nam
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Natomiast nawozy sztuczne nie
zawierają substancji organicznych
i nie wzbogacą ziemi w próchnicę.
Posiadają za to kompozycję składników mineralnych niezbędnych
do zdrowego rozwoju rośliny. Nawozy sztuczne, zwane też mineralnymi, należy stosować bardzo
ostrożnie i nie przekraczać zaleconych dawek. Nadmiar tych nawozów działa szkodliwie na glebę i organizmy w niej żyjące. Nawozy te
są bardzo skoncentrowane i dzięki
temu są bardzo wydajne, a efekty
ich działania widać bardzo szybko.
Na rynku spotkać dziś można również nawozy organiczno-mineralne, posiadające cechy obu wyżej
wymienionych. Zapewniają one
kompleksowe zaspokojenie potrzeb rośliny.
Wybór nawozów jest dziś wielki.
Sami musimy zdecydować, który
dla naszych roślin będzie najlepszy. Należy zawsze pamiętać, żeby
dysponować nimi z rozwagą, aby
nie szkodzić środowisku i samym
sobie. Ogólna zasada dotycząca
stosowania nawozów brzmi - lepiej
mniej niż za dużo.
Barbara Lipieta

reklama

reklama

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