
dokończenie artykułu - str. 2

CZAS
CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? PIASTOWA

NR 39  |  MAJ, 2020 r BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI

ISSN 2543-8336NAKŁAD: 5000 szt.

/ czaspiastowa

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

gatywnych. Jak pokazały wyniki 
badania, dużym problemem 
dla mieszkańców Piastowa  jest 
dostępność architektoniczna 
budynku Urzędu Miejskiego.
 Mocną stroną Piastowa oka-
zuje się obszar edukacji. Prze-
szło 61% respondentów dobrze 
oceniło lokalną ofertę edukacyj-
ną świadczoną przez placówki 
oświatowe. Prawie połowa py-
tanych równie pozytywnie wy-
raziła się na temat przyszkolnej 
infrastruktury. Płaszczyzną, na 
której miasto ma nadal dużo do 
zrobienia, jest zdaniem miesz-
kańców, dostosowanie placó-
wek oświatowych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
 Mieszkańcom Piastowa 
wyraźnie doskwiera brak odpo-
wiednich przestrzeni publicz-
nych do wypoczynku i  spędza-
nia wolnego czasu. Potrzebę ich 
wygospodarowania, jak i  ulep-
szenia istniejących, zgłosiło aż 
70% ankietowanych. W pytaniu 
otwartym, wśród pomysłów 
mieszkańców na poprawę lo-
kalnej oferty sportowej i rekre-
acyjnej, zdecydowanie wygrał 
basen osiągając aż 32% wska-
zań, dalej uplasowały się place 
zabaw i skatepark – odpowied-
nio 8% i 6,6% odpowiedzi. 
 Piastowianie okazali się mieć 
mocno podzielone opinie na te-
mat działań z zakresu ochrony 
środowiska. Jak pokazały wyni-
ki badania, dużym wyzwaniem 
jawi się poprawa komunikacji 
dotyczącej jakości powietrza 
oraz działania edukacyjne w za-
kresie segregacji odpadów.
 Obszarem, który również 
podzielił mocno zdania ankieto-
wanych, była kultura. 

w ankiecie miały na celu doko-
nanie diagnozy potrzeb piasto-
wian oraz ich oczekiwań wobec 
dalszego rozwoju Piastowa, 
jako nowoczesnego i przyja-
znego miasta dla wszystkich 
pokoleń. Pytania skierowane 
do mieszkańców dotyczyły 
dziewięciu głównych obszarów 
aktywności: administracji, edu-
kacji, sportu i rekreacji, ochrony 
środowiska, kultury, ochrony 
zdrowia, komunikacji, bezpie-

 Badanie przeprowadzone 
zostało na przełomie lutego 
i  marca bieżącego roku, po-
przez interaktywną ankietę 
zamieszczoną na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Piasto-
wa. Wzięło w nim udział 331 
respondentów, którzy wyrazili 
swoje opinie o różnych obsza-
rach naszego miasta, zarówno 
poprzez pytania zamknięte, jak 
i opisowe.
 Zagadnienia poruszane 

czeństwa i działalności gospo-
darczej.  
 Oceniając obszar admini-
stracji 51% ankietowanych wy-
raziło się pozytywne o jakości 
obsługi w Urzędzie Miejskim. 
Odsetek osób niezadowolonych 
z jej poziomu wyniósł zaś 12%. 
Większość badanej grupy była 
również zadowolona z wiedzy 
i kompetencji urzędników – tu 
zarejestrowano 54% pozytyw-
nych wskazań wobec 11% ne-

NewCity Piastów
Urząd Miasta Piastowa opublikował raport z badania ankietowego 
diagnozującego potrzeby mieszkańców oraz możliwości rozwojowe naszego 
miasta. Badanie stanowi część projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum 
Miasta Piastowa”.     

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Od kilku lat Piastów mocno po-
zycjonuje się wokół sportu. Jak 
przystało na miasto, w którym 
wychował się słynny sprinter, 
Marian Woronin, coraz ważniej-
szą rolę odgrywa tu bieganie. 
Rozmawiamy z Bartoszem No-
wickim, Prezesem Rozbieganego 
Piastowa, zapalonym biegaczem, 
triathlonistą amatorem.
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Miasto przyjazne 
biegaczom

W Muzeum Miasta Piastowa po-
jawiły się rama oraz obręcz koła 
przedwojennego roweru z fabry-
ki Adam Kamińskiego. Zbada-
liśmy historię tych niezwykłych 
jednośladów.

Od kilku lat obserwujemy spekta-
kularny wzrost zainteresowania 
jogą i jej aspektami zdrowotny-
mi. Staje się ona ulubioną formą 
aktywności fizycznej Polaków.

Z powodu pandemii wirusa 
SARS-CoV-2 nie ruszyły rozgrywki 
rundy wiosennej 2020 r. w I lidze 
piłki nożnej kobiet grupy północ-
nej. Co to oznacza dla Piastovii?

Rower Kamińskiego

Sprawne ciało 
i spokojny umysł 

Wojaże Piastovii

w numerze

reklama



dokończenie ze - str. 1 prowadzących działalność go-
spodarczą. Wśród pomysłów 
możliwych usprawnień z ob-
szaru aktywności gospodarczej, 
mieszkańcy wymienili w pytaniu 
otwartym m.in. ulgi podatkowe 
i dofinansowania oraz poprawę 
warunków lokalowych.  
 W części pytań otwartych, 
najważniejszym z punktu wi-
dzenia projektu „NewCity. Wie-
lofunkcyjne Centrum Miasta 
Piastowa”, było to proszące 
mieszkańców o wskazanie swo-
ich oczekiwań i marzeń w za-
kresie rozwoju Piastowa jako 
nowoczesnego i przyjaznego 
miasta. Tu najwięcej wskazań 
odnotowała potrzeba zorgani-
zowania większej ilości terenów 
zielonych. W zakresie oferty 
handlowej i usługowej miesz-
kańcy wymieniali zaś najczęściej 
potrzebę utworzenia centrum 
handlowo-usługowego w połu-
dniowej części miasta, ze wska-
zaniem na lokalizację nieistnie-
jącego już Tesco.
 Badanie zrealizowane zosta-
ło we współpracy z Fundacją 
Pole Dialogu, jako część pro-
jektu „NewCity. Wielofunkcyjne 
Centrum Miasta Piastowa”. Jego 
wyniki stanowią bazę i cenny 
materiał do dalszych prac nad 
rozwojem naszego miasta.
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wydarzyło się w Piastowie

Przeszło 37% respondentów 
odniosło się jednak pozytyw-
nie do dostępnej oferty w tym 
zakresie.  Problematyczną kwe-
stią wyłaniającą się z wyników 
badania, okazał się być stan 
budynków, jak i infrastruktury 
im towarzyszącej. W pytaniu 
otwartym dotykającym kwestii 
poprawy lokalnej oferty kultu-
ralnej, mieszkańcy najliczniej 
wskazali na spektakle teatralne 
oraz bogatszą ofertę zajęć dla 
dzieci i młodzieży.
 W newralgicznym obszarze 
jakim jest ochrona zdrowia, 
przeszło 57% respondentów 
dobrze wyraziło się na temat 
jakości infrastruktury. Duży od-
setek pozytywnie ocenił również 
podejmowane w mieście inwe-
stycje, jak i kampanie informa-
cyjne. Ponad 4 na 10 badanych 
nie było jednak zadowolonych 
z dostępnej oferty usług świad-
czonych przez publiczne pla-
cówki ochrony zdrowia.
 Przeszło 38% respondentów 
oceniło dobrze poziom bezpie-
czeństwa publicznego w Piasto-
wie, podobnie jak  bezpieczeń-
stwa na drogach i przejściach 
dla pieszych.  
 Dobrze ocenianym obsza-

rem okazała się też komuni-
kacja. Mieszkańcy przeważnie 
pozytywnie wyrażali się na te-
mat dostępnej infrastruktury, 
dostosowania taboru dla osób 
niepełnosprawnych, zbudowa-
nych ścieżek rowerowych oraz 
parkingów Parkuj i Jedź. Aż 70% 
respondentów było zadowolo-
nych z wprowadzenia systemu 
dopłat z budżetu miasta do Bi-
letu Metropolitalnego. Prawie 
83% poparło też pomysł roz-
szerzenia lokalnej komunikacji 
o linie autobusowe w kierun-
kach Ożarowa Mazowieckiego 
i Pruszkowa.
 Ostatni obszar – działalno-
ści gospodarczej okazał się dla 
mieszkańców najtrudniejszym 
do zaopiniowania. Przeważa-
jąca większość respondentów 
nie miała zdania w zakresie 
oceny otoczenia społeczno-ad-
ministracyjnego dla przedsię-
biorców, ani jakości infrastruk-
tury miejskiej dla podmiotów 

„Twój parasol” – dla osób poszko-
dowanych przemocą w rodzinie.
 Aplikacja mobilna „Twój pa-
rasol” przeznaczona jest dla osób 
doznających przemocy. Można ją 
pobrać za darmo na telefon poprzez 
Google Play i Apple Store. Program 
jest też dostępny na stronie inter-
netowej www.twojparasol.com. Apli-

kacja oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy orga-
nizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą. Ponadto, 
umożliwia  przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do 
ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcze-
śniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybra-
nia telefonu alarmowego.

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

 Przekazujemy wykaz ogólno-
polskich Telefonów Zaufania, któ-
re mogą okazać się pomocne nie 
tylko w obecnym, wyjątkowym 
okresie.
 116 111 – Telefon Zaufania 
Dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, 
czynny 24h/7)
 Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, 
masz jakiś problem, nie masz 
z kim porozmawiać lub wstydzisz 
się o czymś opowiedzieć. Możesz 
też, poprzez stronę www.116111.
pl przesłać wiadomość.
 800 12 12 12 – Telefon Zaufa-
nia Rzecznika Praw Dziecka (bez-
płatny, czynny pon.-pt. w godz. 
8:15 - 20:00)
 Zadzwoń, gdy nie wiesz z kim 
porozmawiać, a coś bardzo Cię 
martwi. Jeśli zadzwonisz w go-
dzinach nocnych i zostawisz in-
formację o sobie i swój numer – 
konsultanci do Ciebie oddzwonią. 
 800 120 002 – Ogólnopolski 
Telefon dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia” (bezpłat-
na pomoc dostępna przez całą 
dobę)
 Zadzwoń, jeśli ktoś w Two-
jej rodzinie krzywdzi Cię – bije 
lub obraża. Możesz opowiedzieć 
o swojej sytuacji i dowiedzieć się 
gdzie szukać pomocy w Twoim 

 4 maja piastowskie korty teni-
sowe wznowiły swoją działalność. 
Wraz z otwarciem obiektu, przy-
wrócono sezonowe abonamenty 
oraz działalność dziecięcej szkółki 
tenisowej. 
 Tegoroczna wiosna niewątpli-
wie dla wszystkich nas okazała się 
specyficzna. Powodów nie trzeba 
chyba nikomu tłumaczyć. Korty 
Piastowskiego Towarzystwa Teni-
sa i Bocce były gotowe do gry już 
na początku kwietnia. Ze względu 
na sytuację epidemiczną w kraju 

otoczeniu.  
 800 120 226 – Policyjny Tele-
fon Zaufania ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie (bezpłatna 
pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 
9:30 - 15:30)
 Pod tym numerem telefonu 
dzieci i dorośli mogą uzyskać 
wsparcie w sytuacji przemocy 
w rodzinie.
 800 70 22 22 - Linia wsparcia 
dla osób w stanie kryzysu psy-
chicznego (bezpłatna, czynna 24 
h/7)
 Pomoc psychologiczna dla 
osób, które czują się przygnę-
bione, nie radzą sobie z codzien-
nością, ze stresem, przeżywają 
kryzys emocjonalny, nie mogą się 
pogodzić ze stratą bliskiej osoby, 
doświadczają przemocy, nie chce 
im się żyć. Można też przesłać 
wiadomość na adres e-mail: po-
rady@liniawsparcia.pl 
 116 123 – Poradnia telefonicz-
na dla osób dorosłych w kryzysie 
emocjonalnym (bezpłatna pomoc 
dostępna codziennie w  godz. 
14:00-22:00)
 Pomoc skierowana jest do 
osób dorosłych w kryzysie emo-
cjonalnym, potrzebujących 
wsparcia i porady psychologicz-
nej, rodziców potrzebujących 

i zarządzone obostrzenia, można 
je było otworzyć jednak dopiero 
4 maja.
 Po długim weekendzie majo-
wym tenisiści z radością ruszyli 
do gry, stosując się do zalecanych 
zasad sanitarnych. Zachowanie 
bezpiecznego dystansu społecz-
nego w przypadku gry w tenisa 
na otwartej przestrzeni nie sta-
nowi żadnego problemu, a gra na 
świeżym powietrzu z pewnością 
każdemu dobrze zrobi. Zarząd 
PTTiB zaprasza wszystkich chęt-
nych do rezerwacji i wykupu sta-
łych godzin w ramach sezonowe-
go abonamentu.
 Wraz z otwarciem obiektu 
wznowiono również naukę i do-
skonalenie gry dla dzieci w szkół-
ce tenisowej stowarzyszenia. 
Pamiętajmy, że systematyczne 
szkolenie jest najlepszą formą 
zdobycia umiejętności technicz-
nych i taktycznych, prowadzących 
do rywalizacji i gier na punkty. 
 Informacje i zapisy dzieci do 
szkółki możliwe są pod numerami 
telefonu: 501-135-724 oraz (22) 
723-75-44 (po godz. 16:00).  
 Zapraszamy.

wsparcia w procesie wychowaw-
czym, osób niepełnosprawnych. 
 800 108 108 - Linia wsparcia 
dla osób po stracie bliskich. (bez-
płatna pomoc dostępna pon.-pt. 
w godz. 14:00 - 20:00)
 Pomoc adresowana jest do 
wszystkich osób w żałobie, które 
potrzebują pomocy. Dzwonią-
cy mogą anonimowo porozma-
wiać o swojej sytuacji, otrzymać 
wsparcie, zasięgnąć porady.
 801 140 068 - Pomarańczowa 
Linia (bezpłatna pomoc dostępna 
pon.-pt. w godz. 14:00 - 20:00)
 Pomoc dla rodziców dzieci 
pijących alkohol i zażywających 
narkotyki. Porady i konsultacje 
on-line: pomoc@pomaranczowa-
linia.pl
 800 100 100 – Infolinia dla 
rodziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci. (bezpłat-
na pomoc dostępna pon.-pt. 
w godz. 11:00 do 17:00)
 Pomoc dla rodziców i na-
uczycieli, którzy mierzą się z fru-
stracją, bezsilnością i potrzebu-
ją wsparcia w czasie pandemii, 
a także pomoc w sprawie bezpie-
czeństwa dzieci. Porady i konsul-
tacje e-mail: pomoc@800100100.
pl.

Ogólnopolskie telefony zaufania

Wracamy na korty

Uzyskaj pomoc poprzez aplikację

Zarząd PTTiB

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne

3www.czaspiastowa.pl

Piastów

Zielone 
Tarasy

tel. 600 800 450 www.sainz.pl

Ceny od

5400 zł / m2
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wywiad

Od kilku lat Piastów mocno pozycjonuje się wokół sportu. Jak przystało na miasto, w którym wychował się słynny 
sprinter, Marian Woronin, coraz ważniejszą rolę odgrywa tu bieganie. Sport ten zyskuje sobie wciąż nowych 
miłośników. Część z nich połączyła swoje siły powołując do życia inicjatywę Rozbiegany Piastów. O bieganiu, 
Piastowie i działalności stowarzyszenia, rozmawiała z zapalonym biegaczem, triathlonistą amatorem i Prezesem 
Rozbieganego Piastowa, Bartoszem Nowickim, redaktor Agata Ziąbska.

Miasto przyjazne biegaczom

Agata Ziąbska: W Piastowie 
mamy już dwie dynamicznie roz-
wijające się inicjatywy biegowe. 
Obok Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych jest to 
właśnie Rozbiegany Piastów. Czy 
marki te koegzystują ze sobą, 
uzupełniają się, czy raczej stoją 
wobec siebie w opozycji?

Bartosz Nowicki: To są dwa 
niezależne byty. Pierwsza z wy-
mienionych inicjatyw związana 
jest ściśle z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. MOSiR zajmuje 
się częścią techniczną, logistycz-
ną – jest organizatorem miejskich 
imprez biegowych. Rozbiegany 
Piastów natomiast jest inicjaty-
wą oddolną grupy miłośników 
i entuzjastów biegania, którzy 
postanowili połączyć swoje siły 
i  rozpocząć wspólne treningi. 
Aktualnie, pod okiem certyfiko-
wanego trenera akredytowanego 
przez Polską Akademię Sportu. 
Rozbiegany Piastów działa pręż-
nie, organizuje treningi biegowe 
dwa razy w tygodniu. Bardzo 
chętnie bierze udział we wszyst-
kich zawodach organizowanych 
przez MOSiR. Zawsze stawiamy 
się silną grupą. Jesteśmy widocz-
ni, mamy jako team swoje własne 
koszulki. Obecnie, jak wiadomo, 
z uwagi na panującą pandemię, 
zawody zostały zawieszone. Na-
sza grupa jednak cały czas dzia-
ła. Oczywiście przekształciliśmy 

formę naszych aktywności. Do-
stosowaliśmy się do wymogów 
ministerstwa zdrowia. Zarówno 
trener, jak i uczestnicy treningów 
są bardzo zdyscyplinowani. Two-
rzymy grupy, na które obecne ob-
ostrzenia zezwalają i trenujemy 
dalej. Czekamy na dalszy rozwój 
wypadków.

Jakie były początki Rozbiega-
nego Piastowa? Kto był pomysło-
dawcą inicjatywy?

Rozbiegany Piastów jest tak 
naprawdę owocem spontanicz-
nej akcji. Ponad dwa lata temu, 
w  styczniu 2018 roku kilka pań, 
które nadal są aktywnymi człon-
kiniami naszego stowarzyszenia, 
wpadło na pomysł aby połączyć 
swoje siły i zacząć działać razem. 
Celem nadrzędnym było wzajem-
ne motywowanie się i wspólne 
treningi. Tak się dzieje w wielu 
miejscach na świecie, gdy spo-
tyka się grupa pasjonatów o po-
dobnym podejściu do życia, spor-
tu i chce pójść krok dalej, zrobić 
coś więcej. Pod koniec 2018 roku 
inicjatywa ta została sformalizo-
wana. Powołano do życia stowa-
rzyszenie, stworzono strukturę, 
zarząd. Inicjatywa ta nabrała 
w rezultacie mocy prawnej i może 
brać udział w realizowaniu zadań 
publicznych, w  ramach których 
oferujemy nasze usługi i promu-
jemy aktywny tryb życia. 

Jak finansowane jest stowa-
rzyszenie? Czy w tym zakresie 
możecie liczyć na Urząd Miejski 
w Piastowie?

Mamy kilka sposobów finan-
sowania. Obecnie w dużej mierze 
finansujemy się sami – z dobro-
wolnych składek członkowskich 
pobieranych co pół roku. Drugim 
źródłem finansowania jest udział 
w konkursach organizowanych 
przez Urząd Miasta Piastowa. 
W  marcu tego roku mieliśmy 
przyjemność podpisać umowę na 
obecny rok. Jak wspomniałem, są 
to konkursy, także żeby móc takie 
dofinansowanie wywalczyć, mu-
simy być konkurencyjni cenowo 
i przedstawiać ciekawy program. 
Jeśli udaje nam się wygrać, to mo-
żemy liczyć na środki finansowe 
z Urzędu Miasta. 

Myśleliście o pozyskaniu jakie-
goś prywatnego sponsora? 

Staramy się również o środki 
z sektora prywatnego. Jak w każ-
dym stowarzyszeniu, jest to praca 
u podstaw. Mamy gotowe pakiety 
informacyjne dla potencjalnych 
sponsorów – jaką mamy wartość 
dodaną, co możemy sponsorowi 
od siebie dać. Jesteśmy mocno 
medialni. Staramy się być bardzo 
widoczni. Promujemy się gdzie 
tylko możemy. Prócz działalności 
w stowarzyszeniu, każdy z nas 
jest też zawodnikiem indywidu-
alnym i startuje w wielu zawo-
dach. W ten sposób stajemy się 
też nośnikiem informacji o naszej 
biegowej inicjatywie. Budujemy 
coraz szerszy zasięg i stajemy 
się, jako stowarzyszenie, wciąż 
bardziej atrakcyjnym podmio-
tem dla potencjalnego sponsora 
z sektora prywatnego. Osobiście 
biorę udział również w zawodach 
międzynarodowych. W czerwcu 
miałem wystartować w zawodach 
Iron Man 70.3 w Estonii, ze wzglę-
dów na sytuację epidemiczną, 
zawody przeniesiono jednak na 
wrzesień. Mam nadzieję, że się 
odbędą. 

A może dofinansowanie unij-
ne? Są jakieś programy wspólno-
towe, z których moglibyście sko-
rzystać?

Na razie cały czas się uczymy. 
Cenne doświadczenia przyniosło 
nam staranie się o dotacje z Urzę-
du Miasta Piastowa, jak i z Prusz-

kowa. Tam startowaliśmy w  za-
daniu zeszłorocznym i takowe 
wsparcie otrzymaliśmy. W  tym 
roku również się o nie staraliśmy 
ale ze względu na pandemię ko-
ronawirusa, zadania dotyczące 
grupowej aktywności fizycznej 
zostały zawieszone. Złożymy na-
szą ofertę ponownie, jak tylko 
program ten wystartuje. 

Jak postrzegasz Piastów z per-
spektywy doświadczonego biega-
cza? Czy nasze miasto jest przyja-
zne miłośnikom tego sportu? 

Jestem piastowianinem z krwi 
i kości i mam przyjemność ob-
serwować od wielu lat rozwój 
tej dyscypliny w naszym mieście. 
Piastów jest coraz mocniej zaan-
gażowany w bieganie. Uważam, 
że to fajna i ciekawa forma pro-
mocji naszego miasta. Dużo ludzi 
poszukuje pomysłów na aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Jest to 
bardzo przystępna forma sportu. 
Bieganie jest właściwie dostęp-
ne dla każdego. Nie potrzeba do 
tego żadnego drogiego sprzętu 
sportowego. Na początek wystar-
czą ze dwie wolne godziny tygo-
dniowo i oczywiście dobre chęci, 
żeby się zaangażować. 

Jakie są najpopularniejsze 
i  najlepsze według Ciebie trasy 
w Piastowie i w okolicy?

To kwestia indywidualna. Każ-
dy dobiera sobie trasę pod wzglę-
dem możliwości i czasu, który 
może na to poświęcić. Osobiście 
korzystam również z dobrodziej-
stwa Ursusa. W naszym mieście 
mamy bardzo przystępny szlak 
biegowy – od końca Piastowa, od 
wysokości ul. Toruńskiej do stacji 
Lotos i Orlen. To długi kawałek 

trasy z przewyższeniem w po-
staci wiaduktu. Na tym prostym 
odcinku można śmiało przebiec 
ok 2  km. Możemy na przykład 
to sobie zdublować. Myślę, że to 
dobra trasa na start. Jeśli ktoś 
poszukuje bardziej zielonych te-
renów, może wykorzystać miejski 
park, w którym, jako Rozbiegany 
Piastów, mieliśmy też przyjem-
ność trenować do czasu pande-
mii. Mamy w  Piastowie również 
obiekty sportowe zlokalizowane 
przy szkołach. Treningi tam wy-
magają już jednak koordynacji 
działań i kontaktu z administrato-
rami obiektów. Zwłaszcza w przy-
padku grup zorganizowanych, 
takich jak Rozbiegany Piastów. 
Moją standardową trasą jest 
5  km w Piastowie i drugie 5  km 
w  Ursusie. Do Ursusa biegnę 
ul.  Warszawską, dalej za torami 
kolejowymi skręcam na ścież-
kę rowerową przy obwodnicy. 
Ścieżka ta biegnie aż do Al. Jero-
zolimskich. Wykorzystując tę tra-
sę, robiąc trzy pętle, przebiegłem 
ostatnio dystans maratonu. Pod-
czas tego biegu zrealizowałem 
zadanie biegu charytatywnego 
Wings for Life – zdążyłem poko-
nać prawie 27 km i dobiłem do 
tego jeszcze ponad pętle – razem 
wyszło przeszło 42,2 km. Reasu-
mując – wszystko zależy od na-
szej formy, wolnego czasu, pory 
dnia. Jest wiele możliwości i tras 
biegowych w okolicy, które moż-
na sobie modyfikować według 
własnych potrzeb. 

Co można zrobić, aby jeszcze 
więcej piastowian przekonało się 
do biegania?

Myślę, że najlepiej przekonać 
się przychodząc na nasz trening. 
Zobaczyć, w jak łatwy sposób każ-
dy może zacząć. W tym sporcie 
nie ma właściwie bariery wejścia. 
Nie są potrzebne żadne duże 
nakłady finansowe. Zaczynałem 
od najtańszych butów i koszulki. 
Apetyt oczywiście rośnie w miarę 
jedzenia. Osoba trenująca inten-
sywniej z czasem zwykle inwe-
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Agata Ziąbska

Z Bartoszem Nowickim rozmawiała:

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wywiad

5www.czaspiastowa.pl

stuje więcej w sprzęt i odczuwa 
na tym polu jakieś wyraźne róż-
nice, ale na początku nie ma to 
naprawdę znaczenia. Wystarczą 
dobre chęci. Argumentów, żeby 
spędzać wolny czas na powietrzu 
uprawiając bieganie, zdecydowa-
nie nie brakuje. Trzeba wykorzy-
stywać potencjał miasta. W sezo-
nie można dołączać też do imprez 
biegowych organizowanych 
przez MOSiR. Bez problemu moż-
na połączyć to z aktywnością całej 
rodziny. Można biegać z dziećmi, 
całymi rodzinami. Pamiętajmy, 
że przykład zawsze idzie z góry. 
Dzieci obserwują swoich rodzi-
ców. Jeśli jesteśmy zaangażowani 
w sport, to przekazujemy dobre 
wartości swoim potomnym. I to 
nie tylko kwestia zdrowego trybu 
życia. Sport niesie za sobą wiele 
uniwersalnych wartości. Pozwala 
wejść dzieciom w dorosłe życie 
z cennym backgroundem. Uczy 
jak poradzić sobie w świecie ry-
walizacji, konkurencji, jak prze-
grywać. Dzięki niemu nabieramy 
pokory wobec innych i samego 
siebie. Porażki zaczynamy po-
strzegać jako bodźce do dalszej 
pracy i rozwoju. 

W związku z panującą sytuacją 
epidemiczną, wielu z nas prze-
szło dwa miesiące temu zawiesi-
ło swoją aktywność biegową. Jak 
wrócić do formy po tak długiej 
przerwie? 

Przede wszystkim określić 
ponownie cel. Tak jak musieliśmy 
odnaleźć się w nowej sytuacji 
w naszej pracy, szkole, w życiu 
codziennym, tak i w aktywności 
fizycznej trzeba zorganizować 
sobie wszystko od nowa. Na po-

Coraz częściej do tej wirtual-
nej rzeczywistości sięgają ludzie 
starsi, w tym także seniorzy. My-
ślę, że to dobry sygnał. Tym bar-

czątek musimy zdecydowanie 
zmniejszyć dystanse, ograniczyć 
czas, żeby się nie zdemotywować 
słabszą kondycją. Małymi kroka-
mi, stopniowo wracać do formy. 
Zacząć możemy od spacerów. 
Wystarczy z 30 minut aktywności 
na świeżym powietrzu, np. dwa 
razy w tygodniu. Z czasem zwięk-
szajmy sobie tempo spacerów. 
Ważne, żeby było to zaplanowane 
– musimy wrócić do regularności. 
Dużo ciekawych propozycji daje 
nam też Internet. Mamy możli-
wość skorzystania z wielu bez-
płatnych treningów online. Wir-
tualne treningi oferuje np. nasz 
trener biegowy, Paweł Krochmal 

dziej, że nie ulega już wątpliwości 
fakt, że Internet to przyszłość. 
Niemniej jednak, jak pokazała 
pandemia, coraz bardziej tęskni-

(Pawko Runner). To seria kilkumi-
nutowych filmików z różnymi ćwi-
czeniami, które można wykony-
wać również z  dziećmi. Dobrym 
rozwiązaniem na powrót do pełni 
formy może być więc połączenie 
aktywności na świeżym powie-
trzu z takimi domowymi, wirtual-
nymi treningami.

Nadal obowiązuje nas nakaz 
zakrywania twarzy w miejscach 
publicznych. Jak pogodzić ten 
obowiązek z bieganiem? Czy na 
rynku dostępne są jakieś specjal-
ne maseczki dedykowane biega-

my za tradycyjną formą spotkań 
towarzyskich, a obcowanie z kul-
turą wymaga pójścia na koncert, 
do teatru, galerii itp. 

Aby nieco ruszyć kulturą po-
stanowiłem nagrać Hot16Chal-
lange prosto z Piastowa i mam 
nadzieję, że będzie to jaskółka 
zwiastująca zmiany. Zmiany, na 
które bardzo czekamy. Sam po-
mysł zrodził się z chwilą, kiedy 
pojawiły się pierwsze wykona-
nia. Nie ukrywam, że dodatko-
wym impulsem było wykonanie 
Prezydenta Andrzeja Dudy, tak 
bardzo komentowane w me-
diach tradycyjnych i społeczno-
ściowych. Ten dystans do siebie 
i przełamywanie narzuconych 
społecznie barier niewątpliwie 
wzbudził tak olbrzymie i skrajne 
emocje. W moim przekonaniu, 
skoro jesteśmy państwem euro-

czom?
Powstały już specjalne ma-

seczki dla biegaczy. Oczywiście 
jest wiele teorii na ten temat 
– ile osób, tyle teorii. Nie braku-
je sceptyków. Wielu ekspertów 
z  dziedziny zwraca uwagę, że 
podczas aktywności fizycznej za-
kryta twarz powoduje ogranicze-
nie oddechu i może powodować 
niedotlenienie organizmu. W cza-
sie wysiłku potrzebujemy tlenu 
zdecydowanie więcej, a przez 
maskę pobieramy go o wiele za 
mało. Ważne, żeby podchodzić 
do tego zdroworozsądkowo. Jeśli 
bieganie z zakrytą twarzą powo-
duje u nas trudności z oddycha-
niem, lepiej jest wybrać sobie 
mniej popularną porę dnia i rza-
dziej uczęszczaną trasę i biegać 
bez maski. Możemy też wybrać 
się do lasu. Koleżanki z Rozbie-
ganego Piastowa trenują czasem 
w Suchym Lesie. Osobiście lubię 
okolice stadniny PaTaTaj w Ka-
niach. Każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Trzeba zachowywać 
się odpowiedzialnie, utrzymywać 
dystans społeczny ale nie popa-
dajmy w paranoję. Jeśli nie ma 
nikogo w obrębie kilku metrów, 
biegnąć bez maski nie stanowimy 
zagrożenia dla otoczenia.

Jakie macie plany na przy-
szłość, jako stowarzyszenie?  

Planem krótkoterminowym 
jest powrót do regularnych 
treningów, oczywiście dosto-
sowanych do nowych realiów. 
Po ostatnich poluzowaniach 
obostrzeń przez ministerstwo 
zdrowia, możemy już trenować 
bez zakrywania twarzy w 14-oso-
bowych grupach + trener. Część 

pejskim, to jak najbardziej osoby 
publiczne powinny pokazywać 
tę zwykłą twarz. To jest zupełnie 
normalna postawa polityka, oso-
by publicznej na miarę XXI wie-
ku. Pozostając przy komunikacji 
społecznej, uważam, że ta nie po-
winna ograniczać się tylko i  wy-
łącznie do wystąpień przy okazji 
ważnych historycznie rocznic. 
Powinna toczyć się na szerszym 
poziomie – uwzględniając zawsze 
wiek oraz pozycję społeczną od-
biorcy. Młodzi ludzie potrzebu-
ją komunikacji, a obowiązkiem 
osób publicznych jest sprawne 
komunikowanie się ze społeczeń-
stwem – szczególnie z młodszym 
pokoleniem. 

Wrócę jednak do nagrania. 
Powstało ono we współpracy 
z  piastowskim artystą Luca De-
an’em. Zamysł był taki, aby prze-
kaz był prosty, a odbiór szeroki. 
Przemawiał za tym szczytny cel 
– zbiórka na walkę z COVID-19. 
Mam nadzieję, że wspólnie z Luca 
Dean’em udało nam się przycią-
gnąć darczyńców do tej ogólno-

z  nas w  trakcie przerwy treno-
wała, część nie, dlatego jesteśmy 
teraz na różnych poziomach. 
Pierwszym testem naszej formy 
były wspominane już zawody 
Wings for Life – w tym roku łączą-
ce nas wirtualnie. Jako drużyna 
zajęliśmy całkiem dobre miejsca, 
daliśmy z siebie 100%. Wracamy 
do pełni sił i czekamy na mo-
ment, w  którym wrócą imprezy 
biegowe. Jako stowarzyszenie 
chcielibyśmy pozyskać też wię-
cej nowych członków. Wszystkich 
chętnych zachęcamy i zaprasza-
my – zarówno zaawansowanych 
biegaczy, jak i osoby, które swoją 
przygodę z bieganiem dopiero 
zaczynają. W tym roku plano-
waliśmy organizację biegowego 
obozu treningowego, być może 
uda nam się to zrealizować. Pan-
demia zmieniła znacznie nasze 
postrzeganie. Dziś planując dłu-
gookresowo mamy na myśli 2-3 
najbliższe miesiące, bo tylko tyle 
jesteśmy w stanie przewidzieć.  

polskiej zbiórki. Przy okazji ser-
decznie pozdrawiam personel 
medyczny z placówek zdrowia 
powiatu pruszkowskiego.

Nagranie dostępne jest na 
kanale YouTube pod adresem 
Przemysław Worek - #Hot16Chal-
lenge2 (współpraca Luca Dean). 
Serdecznie zapraszam do odsłu-
chania oraz do zbiórki na walkę 
z  COVID19 pod adresem www.
siepomaga.pl/hot16Challenge.

Warto przy okazji zaznaczyć, 
że aktywizowanie i integrowanie 
środowiska lokalnego w Piasto-
wie jest jednym z celów Stowa-
rzyszenia Samorządowy Piastów, 
któremu przewodniczę i który 
tworzy w Radzie Miejskiej w Pia-
stowie Klub Radnych „Samorzą-
dowy Piastów”, w skład którego 
wchodzą Ewa Witak, Monika Ro-
pelewską oraz Janusz Wroński.

W ostatnim czasie przyzwyczailiśmy się do znacznych ograniczeń, a życie kulturalne 
przeniosło się do Internetu. Wirtualna rzeczywistość to z pewnością domena młodego 
pokolenia, choć nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa nieco odmieniła ten trend. 

Hot16Challenge2 prosto z Piastowa

Przemysław Worek

Zastępca Burmistrza Piastowa



Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Od ponie-
działku 25 maja przywrócona zo-
stała możliwość bezpośredniego 
załatwiania spraw urzędowych. 
Czy Urząd Miejski w Piastowie 
przygotowywał się jakoś specjal-
nie na to wydarzenie?

Grzegorz Szuplewski: Rze-
czywiście, przywrócenie normal-
nej pracy urzędu jest wydarze-
niem. Przede wszystkim dlatego, 
że jest oznaką tak bardzo ocze-
kiwanego przez wszystkich po-
wrotu do „normalności” – czyli 
rzeczywistości sprzed wybuchu 
pandemii koronawirusa. Jeśli 
chodzi o nasz urząd, to właściwie 
zmieni się tylko tyle, że miesz-
kańcy Piastowa mogą, tak jak 
dawniej, przyjść i załatwić sprawę 
osobiście. Chciałbym tu zwrócić 
uwagę, że Urząd Miejski w Pia-
stowie nie był nigdy zamknięty 
w pełnym tego słowa znaczeniu. 
W czasie od 16 marca pracowali-
śmy tak jak wcześniej, załatwiając 
wszelkie sprawy do nas kierowa-
ne i te, które wynikają z normal-
nych obowiązków. Otwarta była, 
i pozostaje, droga kontaktu elek-
tronicznego z urzędem, przyjmo-
waliśmy korespondencję i pro-
wadziliśmy obsługę kancelaryjną. 
Jedyna różnica polegała na braku 

możliwości wejścia do budynków 
urzędu w  trosce o zdrowie inte-
resantów i pracowników. Warto 
dodać, że w tym czasie przepro-
wadzona była w naszym urzędzie 
kompleksowa kontrola Regional-
nej Izby Obrachunkowej i druga 
przeprowadzona przez Mazo-
wiecką Jednostkę Wdrażania Pro-
jektów Unijnych. Obie przebiegły 
bardzo sprawnie, co potwierdza 
dobrą pracę UM w Piastowi, za 
co chcę podziękować wszystkim 
pracownikom. Bardzo się cieszę, 
że możemy na powrót zaprosić 
naszych mieszkańców do zała-
twiania spraw bez żadnych ogra-
niczeń, pamiętając oczywiście 
o zachowaniu zasad bezpieczeń-
stwa zdrowotnego.

C.P.: Czy otwarte zostaną pla-
cówki oświatowe?

G.S.: Jeśli chodzi o otwarcie 
przedszkoli i szkół prowadzonych 
przez samorząd, to przyjęliśmy 
założenie, że nastąpi to w tym 
samym czasie – tak jak w marcu 
w chwili ich zamknięcia. Trudno 
dziś wskazać konkretną datę, je-
śli weźmiemy pod uwagę takie 
fakty jak ciągle niestabilną sytu-
ację epidemiologiczną w naszym 
województwie i w całym kraju, 
utrzymywany obowiązek prowa-

dzenia zdalnej nauki oraz dosyć 
restrykcyjne warunki stawiane 
placówkom oświatowym przed 
ich otwarciem. Dodajmy także 
niezbyt duże zainteresowanie 
rodziców możliwością udziału 
dzieci w zajęciach przedszkol-
nych i  najmłodszych klas szkol-
nych. To zrozumiałe, bo wszyscy 
chcemy uniknąć potencjalnego 
zagrożenia w sytuacji, gdy walka 
z wirusem trwa i ciągle mamy 
wiele wątpliwości co do jej sku-
teczności.

C.P.: Jak przebiega realizacja 
inwestycji miejskich?

G.S.: Prace na placach budo-
wy trzech największych obecnie 
inwestycji mają taki stopień za-
awansowania, który pozwala pa-
trzeć optymistycznie na termin 
ich ukończenia. Tak więc w  cią-
gu najbliższych 2-3 miesięcy po-
winniśmy cieszyć się z oddania 
do użytku nowego budynku filii 
przychodni SPZOZ Piastun przy 
ul. ks. Skorupki i zrewitalizowanej 
Willi Millera przy ul. Bohaterów 
Wolności. Wszyscy oczekujemy 
zakończenia I etapu i oddania do 
użytku z końcem wakacji nowych 
obiektów Liceum Ogólnokształ-
cącego im. A. Mickiewicza. Dobre 
tempo realizacji mają kolejne 
zadania prowadzone w ramach 
modernizacji budynków z miesz-
kaniami komunalnymi. Zakończy-
liśmy budowę ulicy Sułkowskie-
go, trwają prace drogowe na ul. 
Orzeszkowej. Bardzo się cieszę 
z zapowiedzi wsparcia finanso-
wego inwestycji samorządowych 
ze strony rządu, co zapowiedział 
ostatnio premier. Takie wspar-
cie zdecydowanie poprawiłoby 
stan środków finansowych na 
inwestycje, które po 41% spad-
ku dochodów naszego budżetu 
w kwietniu, stanęły pod znakiem 
zapytania.
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Droga do Samorządnej RP

Trzydzieści lat temu

Niedziela 27 maja 1990 roku jest datą historyczną. 
To  dzień, w którym Polacy wybrali w sposób całkowicie 
wolny swoich przedstawicieli do rad miast i gmin – po raz 
pierwszy po przełomie roku 1989. Narodziła się Samorząd-
na RP. 

Początek

 Obradujący w gdańskiej hali Olivia I krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” przyjął 7 października 1981 
roku uchwałę programową, której rozdział IV poświęcony 
jest sprawie samorządu terytorialnego. Tytuł rozdziału to 
„Samorządna Rzeczpospolita”, a jego 21 teza głosi: Samo-
dzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy te-
rytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności 
lokalnej. To fundament polskiej samorządności.

 Podstawą autentycznego samorządu terytorialnego 
musi być wyłonienie go w wolnych wyborach. Powinny one za-
pewnić możliwość kandydowania osobom wysuniętym przez 
organizacje społeczne, a także grupy obywatelskie. Żadne li-
sty wyborcze nie mogą korzystać z preferencji. Konieczne jest 
zapewnienie warunków do przeprowadzenia kampanii wy-
borczej, w ramach której konkurować będą różne programy 
i różni kandydaci. Najbliższe wybory do rad naradowych po-
winny odbyć się zgodnie z przedstawionymi zasadami. NSZZ 
„Solidarność”  będzie do tego dążyć z całym zdecydowaniem. 
W tym celu do dnia 31 XII 81 r. przygotowany zostanie projekt 
nowej ordynacji wyborczej, który po konsultacji wśród człon-
ków Związku zostanie przedstawiony Sejmowi.

 Organy samorządu terytorialnego muszą uzyskać 
uprawnienia do decydowania o całokształcie spraw lokal-
nych, w tym zakresie mogą podlegać jedynie uregulowane-
mu ustawowo nadzorowi organów państwowych, służącemu 
kontroli przestrzegania prawa. W razie sporu między samo-
rządem a organami administracji, rozstrzygnięcie należeć po-
winno do sądu. Samorządy terytorialne muszą mieć prawo 
do przeprowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędna 
jest też możliwość zawierania porozumień między  samorzą-
dami. Dla realizacji swych zadań samorządy muszą mieć oso-
bowość publicznoprawną oraz prawo do uzyskiwania samo-
dzielnie środków finansowych (podatki lokalne).
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Na wyboistej drodze 

W grudniu 1988 roku przy Przewodniczącym NSZZ „So-
lidarność” Lechu Wałęsie powstał Komitet Obywatelski 
„Solidarność”. W jego strukturze znalazła się Komisja Sa-
morządu Terytorialnego. Działalność Komisji zaowoco-
wała m.in. przygotowaniem tez do negocjacji ze stroną 
rządową w ramach rozmów Okrągłego Stołu. Rozmowy 
trwające w dniach 6 lutego - 5 kwietnia 1989 roku nie 
przynoszą żadnych ustaleń w sprawie samorządu teryto-
rialnego. 

„Przywrócenie lokalnej demokracji jest jednym z podsta-
wowych kroków na drodze do pełnej suwerenności narodu 
i niepodległości. Jego realizacja – to ustanowienie rzeczywi-
stego samorządu – miast i gmin.

Nie osiągnęliśmy tego przy „Okrągłym Stole” . Administra-

cja państwowa nie chce dopuścić do ograniczenia swej władzy. 
Dokonanie więc niezbędnych zmian ustrojowych będzie zada-
niem nowowybranych senatorów i posłów. Jednak to, czy samo-
rządność zaistnieje zależeć będzie przede wszystkim od dzia-
łań i inicjatyw lokalnych, które regionalne i lokalne organizacje 
Związków i Komitety Obywatelskie powinny wspierać”. 

(„Reforma samorządowa. Materiały źródłowe 1980-1990”, pod red. J. Regulskiego, Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2000, str. 213 „Projekt listu do komitetów 
obywatelskich”

Sytuacja zmieniła się dopiero po wyborach 4 czerwca. De-
cydujące znaczenie dla polskiej samorządności miało po-
wstanie izby wyższej nowego parlamentu, w której zasiadło 
99 senatorów wybranych z listy Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”.
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Rusza reforma samorządowa

Triumf ruchu 
Komitetów Obywatelskich

29 lipca 1989 roku to dzień inauguracji prac nad refor-
mą samorządową. Zaczyna się ona w Senacie. W izbie 
wyższej polskiego parlamentu odbyła się tego dnia de-
bata zakończona podjęciem uchwały w sprawie samorzą-
du terytorialnego. Ten dokument ma kapitalne znaczenie 
dla nadania sprawie restytucji samorządu terytorialne-
go odpowiednio wysokiej rangi i nadania jej odpowied-
niej dynamiki. W kontekście fiaska wcześniejszych o kil-
ka miesięcy rozmów na ten temat przy Okrągłym Stole, 
inicjatywa Senatu stanowi punkt zwrotny i istotny impuls 
prac legislacyjnych. W uchwale zapisano ważne stwier-
dzenia: „Senat wyraża przekonanie o konieczności istnienia 
autentycznego samorządu miast i gmin jako niezbędnego 
elementu przebudowy polityczno-prawnego ustroju Polski. 
Wchłonięcie samorządu terytorialnego przez „terenowe or-
gany władzy państwowej” spowodowało ubezwłasnowolnie-
nie jednostek i społeczności lokalnych, całkowite ich uzależ-
nienie od samowoli lokalnych przedstawicieli administracji 
państwowej, sparaliżowanie indywidualnej oraz grupowej 
aktywności gospodarczej i społecznej, przerost lokalnej ad-
ministracji i biurokracji”. Senatorowie powołują Komisję 
Samorządu Terytorialnego na czele której staje prof. Jerzy 
Regulski. Półtora miesiąca później, 12 września, utworzo-
ny zostaje rząd Tadeusza Mazowieckiego, w którym sena-
tor Regulski obejmuje funkcję pełnomocnika  ds. refor-
my samorządu terytorialnego. Owocem przyspieszenia 
prac w Senacie jest przygotowanie i przyjęcie 19 stycznia 
1990 roku projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. 
Historyczna ustawa o samorządzie terytorialnym zostaje 
uchwalona przez sejm kontraktowy 8 marca 1990 roku. 

Wybory wygrali kandydaci reprezentujący Komitety Oby-
watelskie „Solidarność” z poparciem 53,1 % wyborców. Lo-
kalne komitety wyborcze uzyskały poparcie 24,7, a najlepsze 
partyjne (głównie ludowcy) – 4,3%.

Komentując wyniki wyborów niejako „na gorąco” (felieton 
„Nowy świat Polski lokalnej”, miesięcznik Wspólnota nr 12 
z 2 czerwca 1990 roku) wybitny współtwórca reformy samo-
rządowej prof. Michał Kulesza tak diagnozował nową sytu-
ację: „Rolę komitetów obywatelskich w budzeniu lokalnej 
świadomości społecznej, tworzeniu owej „opcji komunalnej” 
trudno przecenić. Życie przyniesie odpowiedź na pytanie, co 
będzie z komitetami obywatelskimi w przyszłości – niejeden 
komitet znalazł się w całości niemal w radzie gminy. W każ-
dym razie trudno wyobrazić sobie polityków lokalnych (rad-
nych) bez zaplecza politycznego. Czy komitety zechcą i będą 
w stanie stworzyć „swoim radnym” takie zaplecze? Czy inne 
partie i  ugrupowania polityczne reprezentowane w radzie 
uczynią to samo? Problem bowiem w tym, że o ile wygrać 
jest być może łatwo (jak dla kogo, jak dla kogo), to trudniej 
już będzie władzę sprawować odpowiedzialne, a najtrudniej 
– jak ją sprawować, by wygrać również następne wybory. 
Tymczasem lokalne życie polityczne jest – jak dotąd – raczej 
rachityczne. Nie rozumiemy jeszcze dobrze różnicy między 
społecznym działaczem a zawodowym politykiem, między 
zwolennikiem (sympatykiem) a członkiem partii czy ugru-
powania. W Polsce nie idzie dziś wcale o szeroką codzienną 
społeczną aktywność na rzecz miejsca zamieszkania. Ludzie 
są naprawdę zmęczeni; zresztą mało gdzie w cywilizowanym 
świecie wymaga się od obywatela stałej aktywności spo-
łeczno-politycznej. Nie, od tego są właśnie wybory i wybrani 
przedstawiciele. Udział w wyborach jest zazwyczaj wystar-
czającym przejawem obywatelskiej aktywności. Natomiast 
przedstawiciele – lokalni politycy – ci muszą być niezmiernie 
aktywni, muszą mieć wyniki i tymi wynikami muszą się na 
bieżąco przed elektoratem legitymować. Miejmy nadzieję, 
żze tak właśnie będzie i u nas…” 

(M.Kulesza, „Budowanie samorządu”, Municipium SA, Warszawa 2008, str. 27-28).

Historyczne wybory. 
Święto samorządu terytorialnego

27 maja 1990 odbyły się wybory do rad gmin 
– pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce 
po  II wojnie światowej. Frekwencja wyniosła nieco 
ponad 42 proc. 
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Wybory w Piastowie

Andrzej Reych, Jacek Górski, Krzysztof Wnuk, Beata Bień-
kowska, Tadeusz Rajca, Kazimierz Wajda, Andrzej Makow-
ski, Marek Grzybowski, Tadeusz Wojtaś, Andrzej Czerwiec, 
Bogdan Karwacki, Zdzisław Brzeziński, Jacek Szczygieł, Tade-
usz Gajdowicz, Mirosław Sielatycki, Andrzej Pływacz, Roman 
Prześlakiewicz, Włodzimierz Ogonowski, Paweł Kubiak, Ry-
szard Wojciul, Teresa Gieracha, Hanna Kuran, Stefan Putkie-
wicz, Tadeusz Kryszyn, Bernard Adamowicz, Henryk Nowac-
ki, Jerzy Ługowski i Marian Korolczuk.

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Piastowie I kadencji wy-
brano władze miasta. Pierwszym Burmistrzem Miasta Piastowa 
został wybrany Zdzisław Brzeziński, a w skład Zarządu weszli 
także: Beata Bieńkowska, Bernard Adamowicz, Tadeusz Kry-
szyn i Ryszard Wojciul. Przewodniczącym Rady Miejskiej został 
wybrany Jacek Szczygieł, a Wiceprzewodniczącymi: Andrzej 
Makowski, Henryk Nowacki i Tadeusz Rajca.

W wyborach  samorządowych 27 maja 1990 roku w na-
szym mieście wzięło udział 6869 spośród 16757 upraw-
nionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 40,9% i była 
zbliżona do ogólnokrajowej (42,27%). Mieszkańcy Piasto-
wa wybierali 28 radnych w okręgach jednomandatowych.

We wszystkich okręgach wygrali kandydaci Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” i wszyscy weszli w skład 
nowej Rady Miejskiej kadencji 1990-1994. Radnymi zosta-
li: 
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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.



Daniel Dalecki

Katarzyna Michalak

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Muzeum Miasta Piastowa

ŹRÓDŁA:
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wrower.pl/historia/rower-w-polsce,5431.html
www.bikepro.pl/historia
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Pierwsze rowery, a właści-
wie welocypedy, pojawiły się 
w  Polsce w roku 1867. Trafiły 
one do naszego kraju z wystawy 
odbywającej się w Paryżu. Fa-
bryki i wytwórnie zajmujące się 
produkcją powstały na naszych 
ziemiach jeszcze przed odrodze-
niem Polski. Dużym uznaniem 

cieszyły się te z Fabryki Rowerów 
i Motocykli Bronisława Wahrena 
z Warszawy. Firma ta powstała 
w  1893 roku i słynęła głównie 
z marek „Syrena” i „Diabeł”.

Sytuacja zaczęła się zmieniać 
po odzyskaniu niepodległości. 
Nastąpił rozwój przemysłu rowe-
rowego. W Warszawie i nie tylko 

największą popularność zdobyły 
sobie rowery Kamiński. Działały 
dwie fabryki, należące do dwóch 
braci Kamińskich, Jana i Adama. 

Fabryka Rowerów Adam Ka-
miński założona w 1923 roku, 
skupiła się przede wszystkim na 
produkcji rowerów popularnych. 
W ofercie miała wiele modeli tu-
rystycznych i sportowych. Ich ro-
wery turystyczne były bardzo po-

pularne dzięki przystępnej cenie 
i możliwości zakupu na raty. Po-
czątkowo siedziba firmy mieściła 
się przy ul. Karolkowej 16, pod 
koniec lat 30. przeniesiono ją do 
budynków przy ul. Wolskiej 51. 
Sklep firmowy mieścił się przy 
ul. Złotej 62. Firma zatrudniała 
120-200 pracowników. Jak więk-
szość polskich firm rowerowych, 
fabryka Adama Kamińskiego wy-
twarzała głównie ramy i widelce 
przednie. Osprzęt rowerowy, jak 
siodełka i piasty kół, importowa-
no z zagranicy lub kupowano je 
od krajowych producentów. 

Pomorska Fabryka Rowerów 
Jana Kamińskiego zajmowała się 
bardziej zaawansowanym sprzę-
tem, w tym rowerami wyścigowy-
mi i wyczynowymi oraz rowerami 
inwalidzkimi.

Podczas konfliktów zbroj-
nych rower stawał się pojazdem 
militarnym. Tworzono kompa-
nie rowerowe. Podczas II wojny 
światowej wykorzystywane były 
nie tylko przez walczące strony, 
ale również przez oddziały par-
tyzanckie. Wojsko Polskie uży-
wało również rowerów z fabryki 
A. Kamińskiego. Na stronie Na-
rodowego Muzeum Cyfrowego 
można obejrzeć zdjęcia z prze-
kazania stu rowerów ufundo-
wanych przez oddział Związku 
Strzeleckiego przy Polskiej Fabry-
ce Rowerów Adama Kamińskie-
go w Warszawie. Rowery w 1939 
roku otrzymał Pluton kolarzy 
z 36. Pułku Piechoty Legii Akade-
mickiej.

Ostatnio otrzymaliśmy od jednego z darczyńców ramę 
oraz obręcz koła przedwojennego roweru z fabryki Adam 
Kamińskiego. Postanowiłam zainteresować się historią 
tych niezwykłych, jakże pięknych jednośladów.

Rower z fabryki Kamińskiego
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Pracownicy Polskiej Fabryki Rowerów Adama 
Kamińskiego przy ofiarowanych wojsku rowerach.

Defilada oddziału rowerzystów, obok kościoła 
pw. św. Wawrzyńca, przed komendantem 
miasta Stanisławem Machowiczem.

Żołnierze 36. Pułku Piechoty podczas obrony 
barykady przy ulicy Francuskiej na Pradze. 
Warszawa , wrzesień 1939 r.
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Pisali o nas...

W maju 1925 roku, a dokładnie 
6 jak donoszą Echa Pruszkow-
skie, odbyło się spotkanie sę-
dziów powołanych do konkursu 
na zmianę nazwy miejscowości 
Utrata. Jak już nie raz wspomi-
naliśmy, dotychczasowa nazwa 
nie cieszyła się uznaniem i miej-
scowa społeczność postano-
wiła ją zmienić. Z nadesłanych 
propozycji zmiany nazwy miej-
scowości, konkursowi sędzio-
wie wybrali 3: Piastów, Złotów 
i Różanów. Z nich to utrackie 
społeczeństwo miało dokonać 
wyboru. Wygrać miała propozy-
cja nazwy, która od mieszkań-
ców otrzyma najwięcej głosów. 
Głosowanie na wybraną nazwę 
miało odbyć się w niedzielę 24 
maja o godzinie 11:00 w siedzi-
bie Towarzystwa Miłośników 
Utraty. Głos mógł oddać każdy 

mieszkaniec, który żywotnie in-
teresował się lokalnym dobrem 
miejscowości. 
 Mało kto z nas wie, że w Pia-
stowie, na ulicy Parkowej mie-
ściła się komenda hufca prusz-
kowskiego, którym kierował dh. 
Jan Sadowski. Pod nią podlegali 
harcerze z Piastowa, Włoch, 
Ożarowa, Zaborowa oraz in-
nych miejscowości. Protekto-
rat nad Związkiem Harcerstwa 
Polskiego sprawował Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mo-
ścicki. Właśnie z patronatem 
prezydenckim związane jest 
wydarzenie, o którym informo-
wały Echa Podmiejskie w 1931 
roku. W dniu 3 maja tegoż roku 
do prezydenta z wyrazami hoł-
du przybyły sztafety kolarskie. 
W ich składzie znalazła się także 
reprezentacja harcerzy z Pia-

stowa, która przejęła pałeczkę 
od drużyny pruszkowskiej. Mo-
ment podpisania stosownego 
dokumentu został uwieczniony 
na fotografii. Jest to tym szcze-
gólne dla nas zdjęcie, że przed-
stawia także pierwszego wójta 
Piastowa, Rudolfa Szulca. 
 Społeczeństwo Piastowskie 
w ciężkich latach trzydziestych 
XX wieku potrafiło wykazać się 
ofiarnością. Dowodem takiej 
postawy jest artykuł zamiesz-
czony w Głosie Pruszkowa 
w 1937 roku. Opisuje on wyda-
rzenie mające miejsce w piątek 
14 maja tegoż roku. Na terenie 
fabryk Zakładów Kauczuko-
wych „Piastów” oraz „Tudo-
ra”, w obecności pracowników 
biurowych oraz robotników 
fizycznych, miało miejsce uro-
czyste przekazanie dwunastu 
pontonów wyprodukowanych 
w tychże fabrykach, ze składek 
pracowników oraz ich podwój-
nego zwiększenia przez dyrek-
tora zakładów, Fryderyka Mil-

lera. Rzeczone pontony zostały 
przekazane na Fundusz obrony 
Narodowej. Uroczystego ich 
odbioru dokonał ówczesny wi-
ceminister spraw wojskowych 
gen. Litwinowicz, przybyły w licz-
nej asyście wojskowej. Pontony 
zostały zwodowane w basenie 
fabrycznym, położonym przy 
torach kolejowych. Pozwoliło to 
na uczestnictwo w tej doniosłej 
chwili licznym organizacjom, ta-
kim jak: Związek Rezerwistów, 
Związek Strzelecki oraz własnym 
sekcjom cyklistów oraz orkie-
stry, która przywitała zebranych 
odegraniem okolicznościowego 
marsza. Symboliczne przeka-
zanie pontonów w formie dwu-
nastu wioseł zostało dokonane 
przez pracowników fabryk na 
ręce plutonu saperów przyby-
łych na tę okoliczność do Piasto-
wa. Uwieńczeniem uroczystości 
było zwiedzanie przez zapro-
szonych gości terenów fabryki 
w  towarzystwie dyrektora Mil-
lera oraz głównego inż. Fabryki, 
Wacława Prochnaua.
 Ten sam numer dwutygodni-
ka informował także miejscowe 
społeczeństwo o rozpoczętej 
z  inicjatywy parafian zbiórce 
na wykonanie organów dla pia-
stowskiego kościoła. Znaczna 
ofiarność parafian pozwoliła na 
częściowe zestawienie organów. 
Całość prac miała zostać zakoń-
czona w czerwcu, kiedy to chcia-
no poświęcić organy. Uroczy-

stość tę miał uświetnić koncert 
fortepianowy. Całość inwestycji 
szacowano na sumę przekracza-
jącą 8 tysięcy złotych. 
 Ofiarność piastowian przeja-
wiała się w wielu aspektach ludz-
kiego życia. Wspomniany wyżej 
inż. fabryki Wacław Prochnau, 
oprócz obowiązków pełnionych 
w zakładach „Piastów” i „Tudor”, 
był także znany jako społecz-
nik, pełniąc funkcję instruktora 
harcerstwa oraz pożarnictwa. 
O tej ostatniej jego funkcji moż-
na przeczytać w Głosie Prusz-
kowa, wydanym w maju 1937 
roku. Informacja dotyczy pożaru 
w  majątku Bronisze, który miał 
miejsce 27 kwietnia. Zapaleniu 
uległa 100 metrowa stodoła 
dworska wypełniona, zbożem, 
sianem oraz narzędziami rolni-
czymi. Do akcji ratunkowej przy-
stąpiły okoliczne straże pożarne 
z Ożarowa, Błonia, Włoch, Ursu-
sa, Piastowa oraz z fabryki „Tu-
dor”. Kierowanie akcją gaśniczą 
zostało powierzone Wacławowi 
Prochnauowi sprawującemu 
funkcję naczelnika rejonu pia-
stowskiego.

Przeglądając przedwojenne 
periodyki prasowe, można 
natrafić na ciekawe infor-
macje dotyczące Piastowa. 
Mimo, że w piastowskiej 
osadzie nie działała żadna 
lokalna prasa, o tej miej-
scowości było dosyć głośno 
w okolicy. 
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kultura

„Świerszczyk” – czasopismo dla dzieci z barwną ilustracją 
oraz nauką czytania i zabawami. Któż go nie czytał, nie 
prenumerował jako dziecko? Mało kto wie, iż ten niepozorny 
miesięcznik dla dzieci ma tak bogatą oraz piękną historię. 
W tym roku „Świerszczyk” obchodzi swoje 75. urodziny.

„Świerszczyk” ma już 75 lat 

reklamareklama

 W okresie, kiedy trwała jesz-
cze II wojna światowa, a nasz 
kraj pogrążony był w całkowi-
tym chaosie, w wyzwolonej Ło-
dzi, 1 maja 1945 roku, ukazał się 
pierwszy numer „Świerszczyka”. 
Tytuł tego periodyku wymyśliła 
pisarka Ewa Szelburg-Zarem-
bina. Kolorowa okładka z zielo-
nym świerszczem miała przy-
ciągnąć uwagę, jak również być 
dla najmłodszych odskocznią od 
szarej i okrutnej rzeczywistości 
po przeżyciach wojennych. 
 Pismo bardzo szybko zdo-
było uznanie wśród dzieci, jak 
i dorosłych, a dodatkowo zastę-
powało książki do szkoły. W po-
wojennej Polsce nie było bo-
wiem dostępu do podręczników 
szkolnych. Dzięki „Świerszczyko-
wi” maluchy czytały wiersze, ba-
śnie i opowieści, rozwiązywały 
rebusy, jak również z pomocą 
czasopisma, mogły samodziel-
nie wykonać dla siebie zabawki.
W 1951 roku Świerszczyk połą-
czył się z „Iskierkami” i od tego 
momentu nosił nazwę „Świersz-
czyk - Iskierki”. Pod dwuczłono-
wą nazwą ukazywał się do 1956 
roku, kiedy to czytelnicy zdecy-
dowali o powrocie do pierwot-

nego terminu. 
 Przez cały powojenny okres 
„Świerszczyk”, podobnie jak 
inne gazety w kraju, podlegał 
cenzurze. Redakcja otrzymywa-
ła od władz ścisłe wytyczne, co 
może, a czego kategorycznie za-
brania się jej publikować. Jednak 
„Świerszczyk” nie angażował się 
politycznie. Jedyne, na co zgo-
dzili się redaktorzy, to tłumacze-
nia baśni z ZSRR oraz, po śmierci 
Stalina, umieszczenie jego por-
tretu na okładce.
 W latach 50. i 60. gazeta 
cieszyła się ogromnym zainte-

resowaniem. W tym okresie do 
redakcji wpływało miesięcznie 
nawet po 7 tysięcy listów od 
dzieci z całej Polski. 
 Warto tu wspomnieć jeszcze 
o marcu 1968 roku, gdy to mło-
dzież zgromadzona w gmachu 
Politechniki Warszawskiej grała 
w zamieszczoną w czasopiśmie 
grę, a na budynku uczelni za-
mieścili ogromny transparent: 
„Prasa kłamie, tylko Świerszczyk 
pisze prawdę…”. Gazeta otrzy-
mała wtedy od studentów list 
pamiątkowy oraz znaczek stu-
denta uczelni.
 Prawdziwym okresem świet-
ności pisma były lata 70. Nakład 
wynosił wtedy nawet 900 tysięcy 
egzemplarzy miesięcznie. 
 Na początku lat 90. gazeta 
przeżyła ogromną przemianę. 
Od tego czasu w numerach 
Świerszczyka zaczęły ukazywać 
się wywiady, reportaże oraz re-
klamy. 

 Dzisiaj magazyn ma za za-
danie przekazywanie młodym 
czytelnikom literatury oraz ilu-
stracji na najwyższym poziomie. 
Obecny kształt czasopismo za-
wdzięcza wydawnictwu Nowa 
Era, które publikuje je od 2005 
roku. W dzisiejszym „Świerszczy-
ku” każdy z najmłodszych znaj-
dzie coś dla siebie – od cieka-
wych i wciągających opowiadań, 
poprzez wierszyki, łamigłówki, 
rebusy, krzyżówki, labirynty, po 
dużą dawkę humoru. 
 Wśród ciekawostek można 
wymienić fakt, że do dnia dzi-
siejszego ukazało się już półtora 
miliarda „Świerszczyków”, czyli 
tyle, ile wynosi liczba mieszkań-
ców Unii Europejskiej, Ameryki 
Północnej i Południowej. Ukła-
dając wszystkie wydrukowane 
miesięczniki jeden po drugim, 
okrążylibyśmy Ziemię aż 8 razy. 
Natomiast umieszczając je obok 
siebie zakrylibyśmy całe Zako-

pane. 
 Pismo to ma na swym kon-
cie wiele prestiżowych nagród 
i wyróżnień. Wśród nich wymie-
nić można m.in.: nagrodę Mały 
Dong – przyznaną przez dzie-
ci w  konkursie Fundacji Świat 
Dziecka, nagrodę Polskiej Sekcji 
IBBY za Upowszechnianie Czy-
telnictwa (2009), czy nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za wieloletnie upo-
wszechnianie ambitnej kultury 
dla dzieci (2015). 
 Na zakończenie pozostaje 
nam życzyć „Świerszczykowi” 
następnych 75 lat pełnych suk-
cesów i ciekawych publikacji 
oraz kolejnych pokoleń odda-
nych czytelników. 

Katarzyna Michalak

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

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:
reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu 
graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwe-
rze. Na hasło CZAS PIASTOWA 25% RABATU!!!  
tel: 601 730 670. Kontakt: Krzysztof.

USŁUGI

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Trener Personalny z wieloletnim doświadczeniem, 
Piastów, tel: 511 201 869

Firma RAMKO zatrudni
I. Montażysta / Monter opraw oświetleniowych
Obowiązki:
• Montaż opraw oświetleniowych
• Międzyoperacyjna kontrola jakości
• Realizacje planów sprzedażowych

Wymagania:
• Sprawność manualna
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność dobrej organizacji pracy
• Zaangażowanie i motywacja do działania
• Mile widziane doświadczenie w montażu opraw oświetleniowych

Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Szkolenie z zakresu montowania opraw oświetleniowych

Zgłoszenia proszę wysyłać na e-mail: rekrutacja@ramko.pl

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 
z  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Razem z CV prosimy przesłać podpisany dokument:

https://www.ramko.com.pl/img/download/klauzula.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

II. Tokarz / Frezer konwencjonalny
Wymagania:
• wykonywanie prac tokarsko – frezerskich na obrabiarkach konwencjonalnych
• umiejętność naprawy narzędzi wycinających, formujących
• umiejętność czytania rysunku technicznego
• udokumentowane doświadczenie przy pracy na tokarkach i frezarkach

Opis stanowiska:
• wykonywanie pomiarów kontrolnych
• obsługa tokarki lub frezarki konwencjonalnej (nie CNC)
• prace ślusarskie
• wykonanie detali na podstawie rysunku technicznego
• kontrola jakości gotowych wyrobów

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę
• przyjazną atmosferę pracy

Zgłoszenia proszę wysyłać na e-mail: rekrutacja@ramko.pl

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 
z  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Razem z CV prosimy przesłać podpisany dokument:

https://www.ramko.com.pl/img/download/klauzula.pdf

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 Wspólnota Anonimowych Al-
koholików informuje wszystkie 
osoby, które poszukują pomocy 
w zdrowieniu z uzależnienia od 
alkoholu, że istnieje możliwość 
kontaktów i spotkań z członkami 

AA za pośrednictwem telefonu 
oraz Internetu.
 W czasie trwającego stanu 
epidemii i izolacji społecznej, 
wspólnota Anonimowych Alko-
holików udostępnia wszystkim 
zainteresowanym otrzymaniem 
pomocy w radzeniu sobie z pro-
blemem alkoholowym, możli-
wość spotkań telefonicznych 
i online.

Informację na ten temat można 
uzyskać poprzez:

* infolinię 801 033 242 czynną co-
dziennie w godz. 8:00-22:00,

* strony:  https://aa24.pl/pl/mi-
tyngi-on-line lub https://www.aa-
-mazowsze.pl/

Czat online dostępny jest na 
stronach:  http://aa.org.pl oraz 
https://aa24.pl

Mityngi AA
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zdrowie

reklama

 Joga to system ćwiczeń fi-
zycznych, umysłowych i odde-
chowych, pochodzących z Indii. 
Oferuje nam system codziennej 
praktyki, dający w szybkim tem-
pie zauważalne korzyści. Jest 
ścieżką samorozwoju, a jej ko-
rzenie sięgają najstarszych dzie-
jów człowieka. 

Istnieje bardzo dużo stylów 
jogi, miedzy innymi: asthanga, 
vinyasa, bikram, sivanada, joga 
na hamakach zwana aerial jogą 
oraz najbardziej popularna na 
zachodzie – hatha joga. Każda 
z nich dba o ciało i samopoczu-
cie. 

Joga, trochę inaczej niż trady-
cyjny sport, dużo większy nacisk 
kładzie na rozwój zarówno fizycz-
ny, czyli ciała, jak i psyche – du-
cha. Dlatego jest też nazywana 
systemem ćwiczeń psychofizycz-
nych. Nie ma w niej rywalizacji, 
ćwiczy się zawsze dla siebie, we 
własnych zakresach ruchu, bez 
porównywania z innymi. Warto 
zaznaczyć, iż nie wymaga żad-
nego zaangażowania religijnego. 
Może być tylko sposobem na 
sprawne ciało i spokojny umysł, 
a przede wszystkim, wspaniałą 
gimnastyką ciała, poprawiającą 
zdrowie i samopoczucie.

Najbardziej popularnym 
w  Europie stylem jogi jest kla-
syczna hatha joga. Skupia się 
ona na asanach połączonych 
z kontrolą oddechu. Jest to ideal-
na joga do rozpoczęcia praktyki, 

ponieważ uczy zarówno świado-
mego oddechu, jak i pozycji zwa-
nych asanami. 

Asana to nieruchoma, wy-
godna i stabilna pozycja ciała. 
Nazwy poszczególnych asan 
zaczerpnięte są często z obser-
wacji świata zwierząt i roślin. 
Uczymy się zatem wykonywać 
pozycję psa, kota, świerszcza, 
kobry, orła, czy ryby. Ustawiamy 
ciało w wybranej asanie i uczy-
my się świadomie, płynnie od-
dychać. Zaczynamy od kilku se-
kund, aby docelowo pozostawać 
w niej nawet do kilku minut.

W hatha jodze bardzo często 
wykorzystywane są pomoce, uła-
twiające ustawienie prawidłowo 
ciała we wspomnianych wyżej 
asanach. Do dyspozycji mamy 
drewniane bloczki, paski do jogi, 
koce, krzesła i wałki zwane bol-
sterami. Dla osób początkują-
cych i zmagających się z  liczny-
mi przykurczami mięśniowymi, 
takie pomoce pozwalają rozpo-
cząć ćwiczenia w bezpiecznych 
zakresach ruchu. Praktyka jogi 
jest naprawdę dobra dla wszyst-
kich – idealna dla kobiet w ciąży, 
dla osób młodszych i starszych 
oraz dzieci.

Od czego zacząć?

Aby rozpocząć przygodę 
z  jogą wystarczy wygodny strój 
sportowy, antypoślizgowa dłu-
ga mata i trochę chęci. Asany 

najlepiej jest wykonywać na 
boso, tak aby czuć kontakt stóp 
z podłożem i nie ślizgać się. Pa-
miętajmy, iż aby ćwiczyć jogę nie 
trzeba mieć super elastyczności. 
To właśnie regularne ćwiczenia, 
krok po kroku, mają nas roz-
ciągnąć, poprawić elastyczność 
ciała i mięśni oraz zwiększyć 
zakresy ruchów w stawach. Do-
świadczony nauczyciel pomoże 
dobrać zakres ruchu i pokaże 
warianty dla osób mniej rozcią-
gniętych. Są warianty dla kobiet 
w ciąży, asany dla osób z nadci-
śnieniem, pozycje leczące obja-
wy rwy kulszowej, pozycje przy 
bólach migrenowych. Mamy 
tu szerokie spektrum działania 
i  możliwości dopasowania asan 
dla potrzeb osoby ćwiczącej. 

Najważniejszym elementem 
praktyki jest nauczenie się bez-
piecznego, prawidłowego wyko-
nywania wszystkich asan i se-
kwencji ćwiczeń dopasowanych 
do swoich możliwości. Wtedy 
ćwiczenia przyniosą same ko-
rzyści. Dlatego tak ważne jest 
rozpoczęcie nauki pod okiem 
wykwalifikowanego nauczyciela, 
który stopniowo nauczy asan, 
pomoże ustawić prawidłowo 
ciało w pozycjach, dopasuje wa-
riant ćwiczeń i skoryguje błędy. 
Na zorganizowanych zajęciach, 
kursach jogi i warsztatach na-
uczyciele uczą świadomego od-
dechu, o koncentracji umysłu, 
wprowadzają ćwiczenia odde-
chowe i relaksacyjne. Polecam 
rozpocząć ćwiczenia pod okiem 
doświadczonego instruktora, za-
pisać się na lekcje grupowe lub 
indywidualne oraz brać udział 
w dodatkowych warsztatach. 
Zdobyta wiedza pozwoli na sa-
modzielną bezpieczną  praktykę 
np. w domu. Każda szkoła jogi 
i  każdy nauczyciel nieco inaczej 
prowadzi zajęcia. Poszukajmy 
miejsca i nauczyciela, z którym 

poczujemy się dobrze. Atmos-
fera lekcji i sposób prowadzenia 
zajęć decydują o woli naszego 
uczestnictwa. Zachęcają do re-
gularnego praktykowania i po-
magają odkrywać piękno jogi.

Joga – same korzyści 

Joga jest idealną aktywno-
ścią fizyczną dla osób w każdym 
wieku i na każdym poziomie 
zaawansowania. Ćwiczymy dla 
siebie, bez rywalizacji i stopnio-
wo odczuwamy same pozytyw-
ne zmiany w ciele. Pierwszym 
efektem praktyki jest natychmia-
stowa poprawa samopoczucia 
i  redukcja stresu. Pozostawanie 
w asanach wymaga koncentracji 
i skupienia zarówno umysłu, jak 
i ciała. Dzięki temu szybko redu-
kujemy niepokój, odczuwamy 
spokój wewnętrzny i zwolnienie 
biegu myśli. 

Wykonywanie prawidłowo 
dobranych asan wzmacnia całe 
ciało, uelastycznia i rozciąga zbyt 
napięte mięśnie, przywraca peł-
ną ruchomość w stawach i po-
maga leczyć wady kręgosłupa. 
Joga wspaniale likwiduje bóle 
stawów i mięśni. Poszczególne 
asany przynoszą ulgę w dole-
gliwościach bólowych bioder, 
migrenach, bólach pleców, ob-
jawach rwy kulszowej, dyskopa-
tiach. Poprawia się sen, koncen-
tracja, reguluje ciśnienie krwi. 
Ćwicząc jogę wzmacniamy układ 
oddechowy, wspomagamy tra-

wienie i usuwanie toksyn z or-
ganizmu. Dlatego liczne pozycje 
jogi są znanymi ćwiczeniami sto-
sowanymi od lat w wielu innych 
formach aktywności fizycznej 
np. w korektywie, akrobatyce 
sportowej oraz rehabilitacji ru-
chowej. Zajęcia jogi dla dzieci po-
prawiają koncentrację, kształtują 
równowagę i sprawność rucho-
wą najmłodszych oraz pięknie 
korygują wady postawy. Dodat-
kowo uczą dzieci świadomości 
ciała i akceptacji siebie.

Przygodę z jogą zaczynamy 
na macie, ale pozytywne nawyki 
stopniowo przenosimy do życia 
codziennego. Ćwicząc jogę i po-
znając ją coraz lepiej, chętniej 
zmieniamy swój styl życia na 
zdrowszy – rezygnujemy z uży-
wek, przechodzimy na zdrową 
dietę, dbamy o siebie jeszcze 
bardziej. Dobre samopoczucie 
wpływa na relacje z innymi ludź-
mi. Zwalniamy, przestajemy się 
spieszyć, zauważamy drobne 
rzeczy, więcej się uśmiechamy. 

Jeśli nie znasz jeszcze jogi, 
nie zwlekaj dłużej. Rozpocznij 
ćwiczenia, poczuj się lepiej i zo-
bacz jak szybko można poprawić 
swoje zdrowie i samopoczucie. 
Daj się mile zaskoczyć. Polecam 
jogę przekonana, iż odmieni ona 
Twoje życie.

Obecnie joga stała się bardzo popularna i modna. Od kilku lat obserwujemy spektakularny 
wzrost zainteresowania jogą i jej aspektami zdrowotnymi. Staje się ona ulubioną formą 
aktywności fizycznej Polaków.

Sposób na sprawne ciało i spokojny umysł 
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mgr Katarzyna Pieńkos

instruktor fitness, Jogi, Pilates, 
trener personalny
właścicielka Fitness Centrum Pasja w Piastowie
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Barbara Lipieta

 Aksamitki są bardzo popular-
ne, a obłoki żółto-pomarańczo-
wo-brązowych kwiatów można 
dostrzec w każdym ogrodzie. Nie 
zawodzą nas na tarasach i balko-
nach. Widujemy je często w na-
sadzeniach miejskich. Pochodzą 
z Meksyku, gdzie kwitną niemal 
cały rok. Do europejskich ogro-
dów trafiły około 400 lat temu 
i bardzo szybko zjednały sobie 
wielu zwolenników. Aksamitka 
nie jest wymagającą rośliną i po-
radzi sobie na każdym miejscu. 
Jednak nie na każdym miejscu 
kwiaty aksamitki będą okazałe 
i  zachwycające. Uwielbia wysta-
wę słoneczną. Głęboko uprawio-
ną żyzną i dobrze zdrenowaną 
glebę. Nie lubi zastojów wod-
nych. Jej wątły system korzenio-
wy źle radzi sobie ze zbitą, glinia-
stą glebą. Jeśli przygotujemy jej 
odpowiednią glebę i słoneczne 
miejsce, na długie tygodnie mo-
żemy zapomnieć o pielęgnacji. 
Zasilając 2-3 razy w czasie kwit-
nienia, sprowokujesz roślinę do 
obfitszego zawiązywania kwia-
tów aż do późnej jesieni. 
 W naszych ogrodach najczę-
ściej spotykamy trzy gatunki 
aksamitki: wąskolistną, rozpierz-

chłą i wyniosłą. 
 Aksamitka wąskolistna ma 
drobne liście i kwiaty. Tworzy 
efektowne kępy o wysokości 30 
centymetrów, obsypane drob-
nymi kwiatami. Rozpierzchła jest 
nieco wyższa od poprzedniczki 
i osiąga wysokość 40 centyme-
trów i bardzo szybko tworzy kępę 
o takiej samej średnicy. Kwiaty 
mogą różnic się od siebie. Mogą 
być jedno lub dwukolorowe. Wy-
stępują w wersji pełnej, półpełnej 
i pojedynczej, których średnica 
sięga 4 centymetrów. Wyniosła 
zaś, jak sama nazwa wskazuje, 
wyrasta wysoko, nawet do 1 me-
tra. Średnica kwiatów to aż 10 
centymetrów. Płatki mogą być 
gładkie lub pofałdowane. Warto 
ją regularnie ogławiać z brzyd-
kich i przekwitłych kwiatów. Spo-
woduje to pobudzenie rośliny do 
dalszego kwitnienia. 
 Rozmnażanie aksamitki jest 
banalnie proste. Trzeba na-
być nasiona, które wysiewamy 
w  kwietniu lub maju wprost do 
gruntu. Możemy tez przygotować 
rozsadę w pojemnikach i później 
wysadzić na odpowiednie miej-
sce. Jest to bardzo tania metoda, 
bo nasionka kosztują niewiele, 

albo wcale (gdy podaruje nam je 
sąsiadka). Innym sposobem jest 
zostawienie rośliny do późnej je-
sieni na rabacie i zaczekanie aż 
rozsieje się sama. Nasiona prze-
zimują a wiosną wykiełkują nowe 
sadzonki. Gdy zakupimy goto-
wą rozsadę, musimy ją chronić 
przed przymrozkami, które lubią 
do nas zawitać jeszcze w połowie 
maja.
 Wielu z nas sadzi aksamitkę nie 
tylko z powodów estetycznych. 

To roślina allelopatyczna, która 
pozytywnie oddziałuje na sąsia-
dujące rośliny. Pomaga w pozby-
ciu się chorobotwórczych nicieni 
z gleby. Jej intensywny zapach 
bardzo skutecznie odstrasza kre-
ty, nornice i mrówki. Wygodnie 
jest ją uprawiać w towarzystwie 
innych roślin, dla których będzie 
stanowić naturalną tarczę przed 
szkodnikami. Takim przykładem 
są bzygi, które wabione zapa-
chem, przybywają do aksamitki, 
a po drodze zjadają mszyce.
 Aksamitka ma szerokie za-
stosowanie w medycynie, ko-
smetyce ale tez w kuchni. Kwiaty 
aksamitki to doskonałe źródło 
barwników o działaniu przeciw-
nowotworowym i przeciwutle-
niającym. Jest źródłem roślinnych 
antybiotyków, które działają bak-
teriobójczo. Ma też działanie wy-
krztuśne. Jest składnikiem prepa-
ratów okulistycznych ze względu 
na wysoką zawartość luteiny. 
Również kosmetyka powszech-
nie wykorzystuje właściwości ak-
samitki, mające wspaniały wpływ 
na naszą cerę. Poprawia ona ela-
styczność naczyń krwionośnych 
i spowalnia procesy starzenia się 
skóry. Zaleca się ją szczególnie 

dla zwiotczałej, szarej, zmęczonej 
i pozbawionej blasku cery.
 Aksamitka wąskolistna jest 
bardzo popularna wśród szefów 
kuchni. Jej kwiaty można zjadać 
w całości razem z dnem kwiato-
wym. Ma charakterystyczny dla 
aksamitek, grejpfrutowy aromat. 
Można jej używać do dań wy-
trawnych i słodkich. Są efektow-
nym elementem dekoracyjnym 
potrawy.
 Gruzińska kuchnia używa 
szafranu imerytańskiego. To nic 
innego, jak suszone płatki aksa-
mitki, które spełniają rolę szafra-
nu prawdziwego. Używany jest 
jako barwnik do różnych potraw 
z mięs, ryb i warzyw. W smaku 
jest ziołowy z nutą owocową. Aby 
mieć szafran z własnego ogrodu, 
wystarczy wysuszyć, a później 
zmielić płatki aksamitki. To nic 
trudnego.
 Mam nadzieję, że w nadcho-
dzącym sezonie nasza skromna 
aksamitka będzie dla nas źró-
dłem wielu wrażeń, nie tylko wi-
zualnych.

Polska nazwa rodzajowa tej rośliny podkreśla aksamitny wygląd jej płatków 
kwiatowych. My znamy ją również jako turki, żaczki, kopciuszki, byczki, śmierdziuszki. 
Ich intensywny zapach liści nie każdemu odpowiada. Łacińska nazwa (Tagetes) 
odwołuje się do etruskiego półboga mądrości, który rzekomo zaniedbywał higienę 
osobistą.
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Zwykła, niezwykła aksamitka
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 W marcu i kwietniu dziewczyny 
trenowały indywidualnie w  opar-
ciu o schematy i filmy szkolenio-
we, przesyłane zdalnie przez tre-
nera Jacka Sękowskiego. Dopiero 
od początku maja rozpoczęto 

treningi na otwartym boisku. 
Najpierw w  grupach sześciooso-
bowych, a następnie w pełnych 
zestawieniach, zgodnie z wytycz-
nymi organów samorządowych 
Miasta Piastowa. 

 Zajęcia wznowiły również ju-
niorki U-17 pod okiem trenera 
Mateusza Łaszewskiego oraz gru-
pa młodziczek, prowadzonych 
przez Adriana Gustowskiego.
 Według niepotwierdzonych 
jeszcze informacji z Polskiego 
Związku Piłki Nożnej rozgrywki se-
niorek nie zostaną wznowione, co 
skutkuje tym, iż od jesieni piasto-
wianki, dzięki zajęciu na półmetku 
rozgrywek świetnej czwartej loka-
ty, znalazły się w nowej, zreformo-
wanej pierwszej lidze, bezpośred-
nio na zapleczu kobiecej ekstraligi.
 Taki obrót spraw spowodował, 
że Zarząd klubu zmuszony będzie 
do spełnienia wielu rygorów licen-
cyjnych oraz przede wszystkim 
zorganizowania środków finan-
sowych, niezbędnych do pokrycia 
kosztów meczów wyjazdowych 
obejmujących terytorium całego 
kraju. 
 Według prognoz w nowoutwo-
rzonym ekstraligowym zapleczu 

może występować nawet czterna-
ście zespołów:

SMS II Łódź
Stomilanki Olsztyn
Piastovia-ZAP Piastów
Polonia Środa Wielkopolska
Rekord Bielsko Biała
Tarnovia Tarnów
Czwórka Radom
Resovia Rzeszów
WAP Włocławek
Bielawianka Bielawa
Trójka Staszówka Jelna
AZS UW Warszawa
Rolnik Biedrzychowice
Polonia Bydgoszcz

 Z powyższego wynika, iż 
w przypadku braku szybkiego po-
zyskania środków materialnych 
(w oparciu o pomoc Włodarzy 
Miasta Piastowa i potencjalnych 
sponsorów) na utrzymanie dru-
żyny seniorek oraz zaplecza grup 
młodzieżowych, przystąpienie do 
nowych rozgrywek ligowych wy-
daje się na dzień dzisiejszy bardzo 
trudne. Jesteśmy jednak dobrej 
myśli i życzymy piastowiankom 
udanych i zwycięskich wojaży 
sportowych po naszym pięknym 
kraju.   

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 nie ruszyły rozgrywki rundy wiosennej 2020 r. 
w I lidze piłki nożnej kobiet grupy północnej. Co to oznacza dla Piastovii?

Pierwszoligowe wojaże Piastovii
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