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

towało Muzeum Miasta Piasto-
wa, czyli „Wakacje w Muzeum”. 
Niezwykle ciekawy i zróżnico-
wany cykl spotkań z historią, 
edukacją ekologiczną oraz bez-
pieczeństwem przeciwpożaro-
wym. W programie znajdziemy 
między innymi: „tajemnice aku-
mulatora”, „jak w Piastowie ga-
szono pożary”, „historia prania, 
od kijanki do automatu”, „bajki 
z dawnych lat”, „dzieci w po-
wstaniu warszawskim”, a także 
liczne konkursy i rebusy. Szcze-
góły - na profilach interneto-
wych Muzeum Miasta Piastowa 
oraz bezpośrednio w siedzibie 
MMP w Piastowie przy ul. 11 li-
stopada 8.
 Jak zwykle niezawodny, Pia-
stowski Związek Harcerstwa 
Polskiego zaprasza na „Harcer-
skie lato w Piastowie”. Trzydnio-
wy cykl spotkań, począwszy od 
20 lipca do 2 sierpnia, odbywał 
się będzie na terenie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Piasto-
wie przy ul. Warszawskiej  24 
(w godzinach 10:00-17:00). 
W programie: majsterka obozo-
wa, terenoznawstwo, pierwsza 
pomoc, służba na rzecz lokal-
nej społeczności i wiele innych 
atrakcji. Szczegóły znajdziecie 
Państwo na stronie www.pia-
stow.zhp.pl.
 Kluby Novus i Relaks, działa-
jące przy Spółdzielni Mieszka-
niowej w Piastowie zapraszają 
do udziału w „Akcji Lato w Mie-
ście”. 

ło od 29 czerwca do 31 lipca. 
W  programie głównie: warsz-
taty naukowe i artystyczne, za-
jęcia sportowe oraz projekcje 
filmów dla najmłodszych.
 Warto dodać, że w ramach 
tej Akcji otwarte zostanie rów-
nież nasze kino „Baśń”. A za-
tem począwszy od 29 czerwca, 
od godziny 11:00 wyświetlane 

 Główne akcje przygotowa-
ne zostały przez Miejski Ośro-
dek Kultury, Muzeum Miasta 
Piastowa, Miejską Bibliotekę 
Publiczną, Hufiec ZHP, jak rów-
nież Spółdzielnię Mieszkaniową 
w Piastowie.
 W tym roku MOK w Piasto-
wie przygotował „Lato w Mie-
ście 2020”, które będzie trwa-

będą bezpłatne seanse filmo-
we dla najmłodszych. Szczegóły 
oraz repertuar znajdują się na 
profilach internetowych Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Pia-
stowie, jak również bezpośred-
nio w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piastowie przy ul. Warszaw-
skiej 24.
 Kolejną propozycję przygo-

Lato w Mieście 2020
Rozpoczęło się długo oczekiwane, szczególnie przez najmłodszych, lato. 
Nie będzie to jednak okres jaki znamy i do jakiego dotychczas byliśmy 
przyzwyczajeni. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, piastowskie 
instytucje kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe 
oraz spółdzielnie mieszkaniowe przygotowały na ten gorący czas ofertę, 
szczególnie dla najmłodszych.
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Pandemia wywołana wirusem 
SARS-CoV-2 pokazała nam, że 
warto dbać o swoje zdrowie i jak 
ważna jest profilaktyka zakażeń 
przed innymi groźnymi choroba-
mi, którym możemy zapobiec. Pi-
szemy o kleszczowym zapaleniu 
mózgu (KZM) – groźnej chorobie, 
na którą nie ma lekarstwa.

Nawet mieszkańcy bloków mogą 
pomyśleć o własnej uprawie po-
midora. Warunkiem jest tylko 
posiadanie balkonu oraz od-
powiedniego nasłonecznienia. 
Przedstawiamy kilka najważniej-
szych porad w kwestii uprawy.

czyli o Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji.

Bagatelizowany wirus - KZM

Pomidorek 
na wyciągnięcie ręki

Jest takie szczególne 
miejsce…

UCZTA ULICZNA
W PIASTOWIE
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nie i  życzę wszystkim Państwu 
wypoczynku oraz bezpiecznych 
wakacji.
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dzieje się w Piastowie

Najmłodsi (7-14 lat) będą inte-
grować się w grupie rówieśni-
ków, wzajemnie motywować 
i rywalizować w formule fair 
play. Aktywnościom będą towa-
rzyszyć łamigłówki, zmagania 
szachowe. Dla chętnych arty-
stów plastyków - profesjonalne 
zajęcia z malarstwa i rysunku. 
Turnusy organizowane będą 
w okresach 20-24 lipca oraz 27-
31 lipca. Organizator przewiduje 
również zajęcia z zakresu prze-
ciwdziałania uzależnieniom oraz 
promocję zdrowego trybu życia. 
Szczegóły znajdziecie Państwo 
na profilach internetowych or-
ganizatora oraz bezpośrednio 
w siedzibie Klubu Novus przy ul. 
Skorupki 2 w Piastowie lub pod 
numerami telefonu: 730 977 
910, 22 723 29 73.
 Dla tych Państwa, którzy chcą 
zanurzyć się w ciekawej lekturze 
zachęcam do odwiedzania Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Pia-
stowie przy ul. Warszawskiej 24, 
jak również filii MBP przy ul. 
Dworcowej 1 oraz przy Alei Ty-
siąclecia 3. Stale uzupełniane 
zbiory i sporo nowych, bardzo 
ciekawych pozycji książkowych. 
Tutaj każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Warto dodać, że Biblioteka 
otwarta jest od poniedziałku 
do piątku, z czego w poniedzia-
łek i w piątek od godz. 11:00 do 
20:00. W pozostałe dni według 
harmonogramu dostępnego na 
profilu internetowym lub bezpo-
średnio pod wyżej wymieniony-
mi adresami.
 Wszystkich Państwa, a szcze-
gólnie najmłodszych zaprasza-

my do udziału w organizowa-
nych wydarzeniach w Piastowie. 
Jednocześnie prosimy o wyro-
zumiałość co do terminów oraz 
ograniczeń związanych z pan-
demią. Pozdrawiam serdecz-

 Stadion Miejski w Piastowie 
w  przedostatni weekend czerwca 
stał się areną sportową z praw-
dziwego zdarzenia. Stało się tak 
za sprawą młodych piłkarzy, któ-
rzy rozegrali dwudniowy turniej 
zorganizowany przez Dziecięcą 
Akademię Ruchu i Polską Akade-
mię Futbolu Sport Future. Turniej 
dostarczył licznym kibicom wielu 

emocji, a  wysoki poziom umie-
jętności zaprezentowany przez 
wszystkich zawodników sprawił, 
że byliśmy świadkami prawdziwe-
go piłkarskiego święta. Trzeba ko-
niecznie podkreślić profesjonalną 
organizację turnieju i jego atrak-

cyjną oprawę. Na stadionie przy 
Al. Tysiąclecia 1  zaprezentowali 
się młodzi piłkarze Drukarza War-
szawa, Victorii Sulejówek, Marcovii 
Marki, Broni Radom, Okęcia War-
szawa, Juniora Białystok, Wichra 
Kobyłka i Rządzy Załubice. Szkoda, 
że zabrakło drużyny z Piastowa…
 Zwycięzcami dwudniowych 
zmagań zostali młodzi piłkarze 
Marcovii Marki, którzy po zaciętej 
walce pokonali w meczu finało-

wym Victorię Sulejówek. W regu-
laminowym czasie mecz zakończył 
się remisem i rozstrzygnęły rzuty 
karne.

Klasyfikacja drużyn uczestniczą-
cych w turnieju (miejsca 1-6):

1. Marcovia Marki
2. Victoria Sulejówek
3. Broń Radom
4. Okęcie Warszawa
5. Junior Białystok
6. Drukarz Warszawa

Piłkarski początek lata 
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Przemysław Worek

Zastępca Burmistrza Piastowa
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Katarzyna Michalak

Muzeum Miasta Piastowa
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne
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W czerwcu uruchomiona została linia „C”, czyli nowe połączenie autobusowe 
przebiegające na osi Piastów-Ożarów Mazowiecki-Stare Babice. 

Z Piastowa do Babic

Trasa nowej linii wiedzie 
przez miejscowości: Stare Babice, 
Zielonki, Strzykuły, Wieruchów, 
Bronisze, Jawczyce i Piastów. 
W  granicach Piastowa autobu-
sy linii „C”  jadą ul. L. Lisa-Kuli, 
Al. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. 
Gen. J. Sowińskiego, Al. Wojska 
Polskiego i Al. Tysiąclecia z przy-
stankiem końcowym na terenie 
parkingu przy dawnym hipermar-

Muzeum Miasta Piastowa 
odwiedziłam po raz pierwszy 
pod koniec listopada 2019 roku. 
Celem spotkania było udostęp-
nienie materiałów archiwalnych, 
niezbędnych do napisania pracy 
dyplomowej dotyczącej „Białe-
go Pałacu”. Oprowadzana przez 
gospodarza, z zapartym tchem 
oglądałam eksponaty i słucha-
łam ich niesamowitych historii. 
Pamiętam, że wtedy pierwszy 
raz pomyślałam, jak cudownie 
byłoby pracować w takim miej-
scu. Wyobraziłam sobie wówczas 
zmiany, jakie bym wprowadziła, 
aby uatrakcyjnić wystawy i bar-
dziej rozpowszechnić muzeum. 
Wiele osób niestety wciąż nie wie 
o jego istnieniu.

Od stycznia br. stałam się czę-
ścią tego historycznego świata. 
Wtedy jeszcze jako wolontariusz, 
wpadłam na pomysł wzbogacenia 
tego obiektu o przedmioty z cza-
sów PRL. Zaproponowana przeze 
mnie adaptacja nie została od 
razu przyjęta z entuzjazmem. Po 
długich namowach udało mi się 
jednak przeforsować propozycję 
odświeżenia ekspozycji. Podczas 
przeprowadzanych modyfikacji 
spieraliśmy się o każdą przenie-
sioną rzecz, o dywan, szklaną sza-
fę na książki, czy lampę. 

Nowa wystawa została bardzo 
dobrze przyjęta. Starszym przy-
pomina dzieciństwo, młodszym 
pokazuje jak kiedyś wyglądało 
codzienne życie. Opowiadamy 
o czasach pralki Frani, czarno-
-białego telewizora, maszyny do 
pisania czy wagi szalkowej. Ca-
łość wystawy nie byłaby możli-
wa gdyby nie darczyńcy, którym 
składamy ogromne podziękowa-
nie. Jednym z nich jest Krystyna 
Wójcikowska, która przekazała 
do naszej siedziby bardzo dużo 
eksponatów z tamtych lat. 

Po ukończeniu wystawy z cza-
sów 1952–1989, przeszliśmy do 
zmiany następnego pomiesz-
czenia. Pierwsze pytanie „co byś 
następnego zmieniła?” długo nie 
czekało na odpowiedź. Jako mi-
łośniczka historii II wojny świato-
wej, a w szczególności Powstania 
Warszawskiego, bardzo chciałam 
przygotować wystawę związaną 
z tym okresem. Moim marze-
niem było stworzenie stanowiska 
obronnego powstańca, z dużą 

kecie Tesco. Z tego przystanku 
ruszają też autobusy w odwrot-
nym kierunku. 

Przejazd autobusem linii 
„C”  w Piastowie jest bezpłatny, 
tak jak w przypadku linii P1.

Poza granicami naszego mia-
sta w autobusach linii „C” hono-
rowane są krótko i długotermi-
nowe bilety ZTM Warszawa oraz 
bilety jednorazowe oraz bilety 

fotografią jednej ze zniszczonych 
ulic Warszawy, najlepiej z bary-
kadą powstańczą. Zależało mi, 
żeby wyglądało to jak najbardziej 
realnie. Stare brudne okno, znisz-
czone ściany oraz stanowisko 
ogniowe włącznie z gruzem, ku-
rzem oraz łuskami po wystrzela-
nych nabojach robią wrażenie na 
wszystkich. Dzisiaj to nasze uko-
chane miejsce w Muzeum. Bar-
dzo często właśnie tam siadam 
i myślę, co jeszcze można zrobić, 
dodać, czy zmienić we wnętrzu. 

Niestety brakuje nam miejsca 
na bardziej rozbudowane wysta-
wy. Mimo tego obecne, uporząd-
kowane stałe wystawy, przycią-
gają uwagę swoją prostotą jak 
również i pomysłowością. 

Oprócz nowych adaptacji wy-
staw, przeprowadziliśmy również 
zmiany innych ekspozycji. Posia-
damy odnowiony kącik harcer-
stwa z aranżacją miejsca biwa-
kowania, wystawę Ochotniczej 
Straży Pożarnej czy ZAP Piastów. 

Z tego miejsca dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym za 
pomoc w realizacji naszych wy-
staw oraz udostępnienie wielu 
ciekawych eksponatów, w szcze-
gólności ślemy podziękowania 
dla: Lecha Sznajdera – prezesa 
oraz Tomasza Sankowskiego – 
dyrektora ZAP Piastów, Alberta 
Kality – naczelnika OSP Piastów, 
Krystyny Golik – prezes oraz Ma-
rii Kełbus – dyrektor Zakładów 
Stomil oraz Wandy Przybylak – 
dyrektor MOK.

Jedną z pierwszych osób od-
wiedzającą nasze muzeum po 
przeprowadzonych zmianach 
był Przemysław Worek, Zastępca 
Burmistrza Miasta Piastowa. Wy-
powiedziane przez niego słowa 
dotyczące wystawy z czasów PRL: 
„..to jest niesamowite, czuję się 
tak jak bym przeniósł się w cza-
sie” są dla nas największą rado-
ścią i dowodem, że wykonaliśmy 
swoją pracę właściwie. Obecnie 
przygotowujemy już scenariu-
sze prelekcji dla dzieci, „Waka-
cje w  Muzeum”, oraz spotkania 
z  Państwem. Mam nadzieję, iż 
„Noc Muzeów”, która z racji pan-
demii została przeniesiona na 
wrzesień, dostarczy nam wszyst-
kim dużo wrażeń oraz radości. 
Jeszcze raz wszystkim serdecznie 
dziękuję i  do zobaczenia w Mu-
zeum.

miesięczne (tylko na tę linię) emi-
towane są przez przewoźnika.

Szczegółowy rozkład jazdy 
oraz przebieg trasy dostępne 
są pod adresem: 

czaspiastowa.pl

Moje miejsce
pełne historii

ogłoszenie zamówione



fot. Bartosz Nowicki (zbiory prywatne)

Bartosz Nowicki

Prezes Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów

4 www.czaspiastowa.pl CZERWIEC, 2020 r  |  CZAS PIASTOWA

wiadomości lokalne

Świat biegowy odnajduje się powoli w nowej rzeczywistości. Cześć organizatorów 
przeniosła terminy najważniejszych imprez na drugą połowę roku, jeszcze inni 
je odwołali, przenosząc zmagania sportowców amatorów na rok 2021. Maj 
był miesiącem przełomowym dla jeszcze jednej kategorii imprez – dla biegów 
wirtualnych.

Biegi wirtualne

W maju bieżącego roku miały 
odbyć się zawody biegowe Wings 
For Live. Pierwotnie zakładano 
scenariusz tradycyjny – każdy 
z  zawodników biorących udział 
w  zmaganiach startuje o  tej sa-
mej godzinie – niezależnie od 
strefy czasowej, punktualnie 
o 11.00 czasu UTC (u nas 13.00). 
W Polsce zawodnicy mieli wystar-
tować wspólnie z wyznaczonego 
miejsca w Poznaniu. Drugą, mniej 
popularną formą startu w tym 
biegu, jeszcze w zeszłym roku, był 
udział w tej imprezie w wersji wir-
tualnej. Jak to wyglądało? Każdy 
zawodnik po pobraniu aplikacji, 
rozpoczynał bieg indywidualnie, 
w dowolnym miejscu na świecie. 
Rywalizacja trwała, podobnie jak 
w tradycyjnej wersji, do momen-
tu, gdy zawodnika dogoniła meta 
– czyli tzw. „Samochód Pości-
gowy”, który po pewnym czasie 
dogania wszystkich startujących. 
W  tym przypadku meta ta była 
jednak wirtualna. 

Z przyczyn epidemicznych, 
mało popularna dotąd forma 
startu w tym biegu stała się 
w  tym roku jedyną możliwą. Te-
goroczny bieg Wings For Live od-
był się wyłącznie w wersji wirtu-
alnej. Muszę przyznać, że mimo 
zaskoczenia sytuacją, organizator 
spisał się na medal, zawodnicy 
dopisali, a efekty rywalizacji już 
po chwili były dostępne na stro-
nie internetowej. W tym roku 
z  naszej drużyny poza trenerem 
(Paweł Krochmal – w 2020 r. peł-
niący również rolę ambasadora 
biegu) wystartowało w sumie aż 
siedmioro zawodniczek i zawod-

ników.
Na uwagę za-

sługuje fakt, że bieg 
Wings For Live ma 
również wymiar 
charytatywny. Poza 
własną satysfak-
cją, celem biegaczy 
jest pomoc potrze-
bującym. Całość 
opłat startowych 
i datków zebranych 
przez organizatora, 
zostaje przekazane 
bezpośrednio na 
badania nad uraza-
mi rdzenia kręgo-
wego i sposobami 
ich leczenia. 

W moim odczu-
ciu tegoroczny bieg Wings For 
Live w wersji wirtualnej otwo-
rzył nowy rozdział i pokazał, że 
sportowcy amatorzy mogą bez-
piecznie rywalizować zachowując 
wszystkie obostrzenia aktualnie 
obowiązujące w danym regionie. 
Niespełna dwa tygodnie później 
pojawiły się kolejne wirtualne 
imprezy biegowe, podczas któ-
rych uczestnicy mogli poczuć, 
tak potrzebny im do życia smak 
rywalizacji. W terminie 8-24 maja 
odbył się Wirtualny Półmaraton 
Białostocki. Tu zasady były nieco 
inne – zawodnicy mogli poko-
nać dystans jednorazowo lub na 
raty (osobiście nie jestem fanem 
takiego rozwiązania i wersję na 
raty uważam za nie do końca wia-
rygodną – jednorazowy wysiłek 
a podzielony na części może dać 
zdecydowanie inny wynik końco-
wy).

Sportowa rzeczywistość wir-
tualna ma jeszcze jeden plus 
– możemy wziąć udział w zawo-
dach w najdalszych zakątkach 
świata i np. rywalizować z zawod-
nikami w Kuala Lumpur. Aby za-
pisać się na taki bieg należy się 
zarejestrować na stronie organi-
zatora, ukończyć aktywność na 
dostępnym w danym biegu dy-
stansie – np. 5 km, 10km, 21,1 km 
(półmaraton) lub 42,2 km (ma-
raton), zapisać aktywność za po-
mocą zegarka (GARMIN lub inny), 
ewentualnie aplikacji i  przesłać 
do organizatorów ślad w odpo-
wiednim formacie. Następnie 
nasz wynik zostanie uwzględnio-
ny i pojawimy się w klasyfikacji 

generalnej. 
Miałem przyjemność brać 

udział w wirtualnych zawodach 
w  Kuala Lumpur (dystans pół-
maratonu). Przede mną kolejne 
starty, miedzy innymi w San Fran-
cisco, Mexico City oraz Sydney. 
Warto dodać, że za dodatkową 
opłatą organizatorzy udostępnia-
ją na ogół również opcję wysyłki 
medalu za ukończenie danych 
zawodów (osobiście akurat w tym 
przypadku nie zdecydowałem się 
na zakup, ale to już sprawa indy-
widualna).

Początek czerwca dla biega-
czy ultra-dystansowych przynosi 
jedną z najważniejszych imprez 
w rocznym kalendarzu – Festiwal 
Biegu Rzeźnika. W tym roku orga-
nizatorzy również podjęli się wy-
zwania, dostosowując zmagania 
do aktualnych obostrzeń mini-
sterstwa zdrowia. W poprzednich 
edycjach, po przekroczeniu linii 
startu, biegacze wspólnie rywali-
zowali na trasach bieszczadzkich 
szlaków w zespołach dwuoso-
bowych. Tym razem organizator 
wyznaczył „widełki czasowe”, 
w których zawodnicy deklarowali 
godzinę startu, po której w spo-
sób nieprzerwany mieli pokonać 
trasę danego biegu. I tu wszystko 
przebiegło pomyślnie, a wrażenia 
startujących były w przeważającej 
większości pozytywne.

Internet i biegi wirtualne 
dają obecnie wiele możliwości, 
aby połączyć aktywne spędzenie 
wolnego czasu także. z pomocą 
innym. Obok WFL, w maju odbył 
się również Wirtualny Bieg Mon-
te Cassino na dystansie 10 km. 
Udział był płatny, a środki zebra-
ne tą drogą zostaną przeznaczo-
ne na budowę pomnika upamięt-
niającego poległych żołnierzy. 
Jakiś czas temu otrzymałem też 
informację o wirtualnym biegu 
organizowanym przez rodzinę pi-
lota, który zmarł tragicznie w ka-
tastrofie [red.: kpt. pil. Krzysztof 
Sobański, zginął 6 lipca 2018 
r. w  wieku 33 lat w katastrofie 
MiG-a 29 pod Pasłękiem]. Środki 
w formie cegiełki zostaną przeka-
zane jego najbliższym. Aby wziąć 
udział w tym biegu należy się 
zarejestrować przez stronę oraz 
wpłacić dowolną kwotę na rzecz 
rodziny tragicznie zmarłego lotni-
ka. Ja zdecydowałem się na bieg 

na dystansie 10km. Odbędzie się 
on w dniu 6 lipca.

Rzeczywistość sportowców 
amatorów mocno się w tym 
roku zmieniła. Paradoksalnie, 
uważam, że popularyzacja takiej 
formy wyjdzie nam wszystkim 
na plus, a biegi wirtualne, obok 

tradycyjnych, na stałe zagoszczą 
w kalendarzach biegaczy. Do zo-
baczenia na trasach.

ogłoszenie zamówione

reklama
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Nasze mia-
sto uzyskało nowe połączenie 
autobusowe. Informując o tym 
wydarzeniu, jedna z gazet lokal-
nych podała, że jest to... prezent 
od Ożarowa Mazowieckiego. Czy 
to prawda?

Grzegorz Szuplewski: W ka-
tegorii słabego żartu to pewnie 
tak. Prezent, za który płacimy 
tak jak pozostali partnerzy nie 
jest żadnym prezentem. Coś się 
komuś pomyliło lub zabrakło 
zwykłej rzetelności. Natomiast 
poważnie – jest to bardzo dobra 
wiadomość dla wielu osób, które 
długo czekały na możliwość do-
jazdu do Konotopy, Bronisz i da-
lej w kierunku północnym. O ini-
cjatywie wspólnej komunikacji 
rozmawialiśmy kilkakrotnie z ko-
legami samorządowcami z  Oża-
rowa Mazowieckiego i wreszcie 
nadarzyła się sposobność jej re-
alizacji. Bardzo się z tego powodu 
cieszę, bo to działanie wpisuje się 
w koncepcję rozwoju połączeń 
komunikacyjnych dla mieszkań-
ców Piastowa, co zapowiadali-
śmy. Dodajmy też, że przejazd 
nową linią w granicach Piastowa 
jest bezpłatny. Tu jesteśmy kon-
sekwentni. Warto dodać, że być 
może wkrótce podobne rozwią-
zanie pojawi się w porozumieniu 
z samorządem miasta Pruszko-

wa. Mam tu na myśli wydłużenie 
trasy linii 3 na terenie naszego 
miasta. Prowadzimy rozmowy na 
ten temat.

C.P.: To była dobra wiado-
mość dla mieszkańców. Ale jest 
inna – gorsza, czyli wzrost opłaty 
za odbiór odpadów.

G.S.: Niestety, po raz kolejny 
stanęliśmy wobec konieczności 
podniesienia tej opłaty. Jest kil-
ka powodów tej konieczności. 
Pierwszy to wysokość oferty, je-
dynej złożonej w przetargu na 
odbiór odpadów. Fakt, że złożo-
na została – nie po raz pierwszy 
przecież – jedna tylko oferta wie-
le mówi o sytuacji na rynku tych 
usług. Oczywiście oferta jest wyż-
sza niż rok temu. Drugi powód 
to konieczność dotarcia do tych 
wszystkich osób, które mieszkają 
w naszym mieście i nie poczuwają 
się do ponoszenia opłat za wywóz 
odpadów. Tych osób jest – jak 
szacujemy – nawet ponad dwa ty-
siące. Tak więc, biorąc pod uwagę 
wyższą wartość złożonej oferty, 
większą liczbę osób wytwarzają-
cych odpady i niepłacących za nie 
oraz zakaz dopłacania z budżetu 
miasta do systemu opłat za od-
biór odpadów, który musi się bi-
lansować, pozostaje konieczność 
podniesienia opłat. Oczywiście 
nie znaczy to, że nie zamierza-

my znaleźć tych osób, które nie 
wywiązują się z obowiązku wno-
szenia opłat za odbiór odpadów. 
Odwrotnie – zamierzamy podjąć 
skuteczne działania w tym zakre-
sie. Nie może być zgody na obar-
czanie mieszkańców rzetelnie 
wywiązujących się z obowiązków 
wyższą opłatą z powodu braku 
takiej postawy u innych. To prze-
cież zwykła nieuczciwość. Dlatego 
też chcemy uszczelnić system 
poboru opłat za odbiór odpa-
dów, m.in. poprzez wprowadze-
nie w  zabudowie wielorodzinnej 
opłaty od ilości zużytej wody. Jeśli 
zidentyfikujemy niepłacących to 
być może pojawi się możliwość 
ustabilizowania opłaty, a  może 
nawet jej obniżki.

C.P.: Dobiegł końca rok szkol-
ny 2019/2020. Dosyć niezwykły...

G.S.: Oczywiście, ostatnie jego 
miesiące były inne niż zwykle. 
Tak z pewnością to był trudny 
czas dla wszystkich: uczniów, ro-
dziców i nauczycieli. Dosyć egzo-
tyczne dotąd pojęcie zdalnego 
nauczania nabrało z konieczności 
bardzo konkretnego wymiaru. 
Wypada podziękować wszyst-
kim., którzy w tej sytuacji stanęli 
na wysokości zadania wykonu-
jąc w trudnych warunkach swo-
je zadanie. Przed nami wakacje, 
też przecież inne niż bywało do-
tąd. Tym bardziej ważne będzie 
znalezienie sposobu dobrego 
odpoczynku, tak by móc nabrać 
sił do nowego wyzwania w roku 
2020/2021. Wszyscy pragniemy, 
by sytuacja wróciła do stanu 
sprzed epidemii i mamy nadzieję, 
że tak się stanie. Życzę wszystkim 
właśnie dobrego odpoczynku 
podczas wakacji i tego, by potem 
było już jak najmniej niepewności 
o przyszłość. Proszę także o to, 
byśmy respektowali nadal zale-
cenia dotyczące naszego wspól-
nego bezpieczeństwa. Bądźmy 
solidarni.
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75 lat temu

Proces moskiewski porwanych 
przywódców Polskiego Państwa 

Podziemnego 18-21 czerwca 1945

Z Pruszkowa do Moskwy

Wczesną wiosną 1945 roku aparat bezpieczeństwa armii so-
wieckiej, która w tym czasie zajęła już większość terytorium Pol-
ski, opracował i zrealizował zasadzkę mającą na celu eliminację 
przywódców Polskiego Państwa podziemnego. Byli oni postrze-
gani jako przeciwnicy władzy sowieckiej i jej polskich satelitów. 
Jeśli miał powieść się plan Stalina – instalacji nowej, „ludowej” 
władzy w powojennej Polsce, trzeba było usunąć tych, któ-
rzy stali na drodze – przede wszystkim przywódców polskich 
stronnictw politycznych tworzących filar państwa podziemne-
go, powołanego do walki z Niemcami w walczącej Warszawie. 
27 września 1939 roku po zajęciu Warszawy i jej okolic, zaczęło 
się polowanie na przywódców polskiego podziemia. Wtedy też 
powstał plan eliminacji najważniejszych z nich, czyli ostatnie-
go dowódcy Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka”, wicepremiera rządu polskiego w Londynie Jana Stani-
sława Jankowskiego i członków podziemnego rządu z Adamem 
Bieniem, Stanisławem Jasiukowiczem i Antonim Pajdakiem oraz 
prezydium Rady Jedności Narodowej, czyli podziemnego par-
lamentu z przewodniczącym Kazimierzem Pużakiem. Plan na 

zlecenie gen. I. Sierowa realizował płk Pimienow, który 
zaprosił polskich przywódców na spotkanie z generałem, 
które miało odbyć się w willi NKWD w Pruszkowie. Zwa-
bieni w pułapkę Polacy zostali przewiezieni do willi-aresz-
tu NKWD we Włochach, a stamtąd na lotnisko Okęcie i sa-
molotem dostarczeni do Moskwy i osadzeni na Łubiance. 
Tam, niespełna trzy miesiące później, odbył się pokazowy 
proces polityczny, łamiący wszelkie zasady praworządno-
ści.

Ludzie kierujący Polskim Państwem Podziemnym, które 
stanowiło część koalicji antyhitlerowskiej, zostali oskarżeni 
o współpracę z Niemcami i o zwalczanie ZSRS. Najwyższe wy-
roki otrzymali gen. Leopold Okulicki (10 lat więzienia), Jan 
Stanisław Jankowski (8 lat) oraz jego zastępcy: Adam Bień, 
Stanisław Jasiukowicz i Antoni Pajdak (wszyscy po 5 lat). Koń-
ca kary nie dożyli gen. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jan-
kowski i Stanisław Jasiukowicz. Kazimierz Pużak po powrocie 
do Polski został ponownie aresztowany i zamęczony w ko-
munistycznym więzieniu.

Porwanie i proces szesnastu był jawnym pogwałceniem 
prawa międzynarodowego. Słabe reakcje zachodnich rzą-
dów były sygnałem, że nie zamierzają one angażować się 
w zagwarantowanie Polakom demokracji i niezawisłości.

Porwanie polskich przywódców było jednym z elementów 
nowego zniewolenia Polski. Ten gest nie pozostawiał już złu-
dzeń, że Stalin zechce dotrzymać jałtańskich uzgodnień prze-
widujących m.in. wolne wybory w Polsce. Równolegle nowa 
władza prowadziła szeroko zakrojoną akcję represji, brutal-
nie tłumiąc wszelkie przejawy niezależności.

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
– pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej – w latach 2003-
2009 prowadziła śledztwo dotyczące osądzenia w Moskwie 
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. 
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Dochodzenie zostało jednak umorzone wobec odmowy Głównej Pro-
kuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej realizacji wniosku o  pomoc 
prawną w tej sprawie. 

(https://ppp.ipn.gov.pl/pap/proces-szesnastu/lista-porwanych). 

Porwanym przywódcom Polski Podziemnej postawiono szereg 
zarzutów. Jak wspominał jeden z szesnastu, minister Adam Bień, 
„Jest w treści „aktu oskarżenia” zarzut, że Polacy przygotowywali wystą-
pienie wojenne „w bloku z Niemcami” przeciw Rosji. Ten zarzut w sto-
sunku do Polaków wygląda chyba na szyderstwo. Historia Polski sprzed 
Września i z okresu wojny dostarcza niezbitych dowodów, że polityka 
polska była bardzo, chorobliwie pryncypialna” a priori wykluczała ja-
kiekolwiek porozumienie i z Niemcami i z Rosją. Wykluczała nawet wte-
dy, gdy wyniosłe „niezaangażowanie” było dla Polski jawnie zgubne… 
Akt oskarżenia był formalnie wynikiem postępowania przygotowawcze-
go przeprowadzonego w Moskwie. W rzeczywistości powstał on zapew-
ne już w chwili ujęcia Polaków, a postępowanie moskiewskie było tylko 
jego formalną „podkładką” Postępowanie owo było nadto sprzeczne 
z elementarnymi zasadami praworządności. Toczyło się według przepi-
sów obcego prawa procesowego i materialnego, którego pojmani Pola-
cy – cudzoziemcy – nie znali, i nie mieli obowiązku znać i nie mieli takiej 
możności” 

(A.Bień, „Bóg wyżej, dom dalej”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 
1991, str. 280-281).
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Wyrok w procesie przeciwko polskim przywódcom został ogłoszony 21 czerwca 1945 roku. Najwyższy wyrok otrzymał gen. 
L. Okulicki, który został skazany na 10 lat więzienia. Jana Stanisława Jankowskiego skazano na 8 lat, jego zastępców – Stanisła-
wa Jasiukowicza i Adama Bienia na 5 lat. Trzej pierwsi nigdy już do Polski nie wrócili. Na 1,5 roku więzienia skazano Kazimierza 
Pużaka, a na 1 rok – Kazimierza Bagińskiego. Aleksander Zwierzyński został skazany na 8 miesięcy, Eugeniusz Czarnowski na 
6 miesięcy, Józef Chaciński, Stanisław Mierzwa, Zbigniew Stypułkowski i Franciszek Urbański na 4 miesiące. Sądzony w odręb-
nym procesie pięć miesięcy później Antoni Pajdak otrzymał wyrok 5 lat więzienia. Uniewinnieni zostali Stanisław Michałowski, 
Kazimierz Kobylański i Józef Stemler.

Leopold Okulicki

Józef Stemler

Antoni Pajdak

Kazimierz Pużak

Stanisław Mierzwa

Stanisław Jasiukowicz

Stanisław Michałowski

Franciszek Urbański

Kazimierz Kobylański

Aleksander Zwierzyński

Zbigniew Stypułkowski

Kazimierz Bagiński

Adam Bień

Eugeniusz Czarnowski

Józef Chaciński

Jan Stanisław Jankowski
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Koniec 
Polskiego Państwa 

Podziemnego

Dziesięć dni po zakończeniu procesu 
moskiewskiego Rada Jedności Narodowej 
wydała odezwę do Narodu Polskiego 
i do Narodów Zjednoczonych, w której 
czytamy m.in.: Od września 1939 r. naród 
polski toczy śmiertelny bój o swój biologiczny 
byt i o swe ideały historyczne. Stał on zawsze 
na gruncie pokoju i wolności, poszanowania 
praw jednostki i praw narodów, swobody 
przekonań i tolerancji religijnej. Rozdarty 
przez mocarstwa zaborcze, niszczony sys-
tematycznie przez 150 lat, nie złożył broni, 
walcząc wszędzie i nieprzerwanie z syste-
mem gwałtu, pod hasłami „wolni z wolnymi 
i równi z równymi” oraz „za wolność naszą 
i waszą”. Gdy nad Europą i światem zawisła 
groźba tyranii totalistycznej, naród polski 
pierwszy podjął bój z hitlerowskim imperia-
lizmem przez miesiąc wiążąc jego siły w nie-
równym boju, zanim – zaatakowany z tyłu 
przez Rosję sowiecką, uległ przewadze, roz-
poczynając ciernistą drogę emigracji i kon-
spiracji… W swych stosunkach z Rosją naród 
polski nie żąda niczego więcej, jak poszano-
wania przez nią tych podstawowych zasad 
demokracji, o których ocalenie i zabezpie-
czenie walczyły przez  5 i  pół lat wszystkie 
miłujące wolność narody. Zamykając dziś 
szczytny okres walki konspiracyjnej polskich 
stronnictw demokratycznych o te zasady 
demokracji, Rada Jedności Narodowej chce 
zostawić po sobie, w oparciu o nie, program 
demokracji polskiej jako Testament Polski 
Walczącej. 
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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

Daniel Dalecki

Katarzyna Michalak

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Muzeum Miasta Piastowa

Biały, mały kotek, kolega Bonifacego
Kultowe Studio Filmowe w Łodzi 
Sympatyczny rudobrązowy miś 
z grzywką i niebieskimi oczkami 
Koziołek szukający Pacanowa 
Wędrująca łowiczanka

6.
7. 
8. 

9. 
10. 

Pies, który chciał zostać człowiekiem 
Zaczarowany ………..
Brat Lolka 
Piesek z łatką na oczku
Miś z klapniętym uszkiem

1.
2. 
3.
4.
5. 

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? historia

7www.czaspiastowa.pl

Historia filmu animowanego 
jest prawie tak stara, jak historia 
całej kinematografii. Pierwsze 
animacje pojawiły się na począt-
ku XX wieku, po odkryciu techniki 
polegającej na rejestrowaniu na 
pojedynczych klatkach filmu, ko-
lejnych faz ruchu. Już w 1906 r. 
powstał pierwszy rysunkowy film 
animowany. Wśród prekursorów 
światowej animacji znalazł się 
również Polak – Władysław Sta-
rewicz, twórca pierwszego filmu 
animowanego lalkowego (1912 
r.). Przez kolejne lata technika 
animacji była wciąż doskonalona. 

Pierwszy laur na zagranicz-
nym festiwalu, przyniósł nam film 
„Za króla Krakusa” zrealizowany 
przez Zenona Wasilewskiego, 
a rok 1947 został uznany przez 
ni  których, za datę narodzin pol-
skiej animacji. W 1950 r. w łódz-
kiej Wytwórni Filmów Fabular-
nych został uruchomiony Oddział 
Filmów Rysunkowych, natomiast 

Rok 2020 jest trudnym cza-
sem dla wielu instytucji kultury, 
w tym także dla Piastowskiego 
Archiwum Miejskiego, prowadzą-
cego Muzeum Miasta Piastowa. 
Od początku roku rozpoczęliśmy 
proces zmian aranżacji wystaw 
stałych, tak aby pełniej i w szer-
szym kontekście ukazać histo-
rię Piastowa i jego okolic. Mimo 
czasowego zamknięcia instytucji 
kultury dla zwiedzających, spowo-

w 1956 r. został on przekształcony 
w samodzielne Studio Filmów Lal-
kowych. Tak narodziło się sławne 
Studio Se-Ma-For. 

Na przygodach Misia Uszatka, 
Plastusia czy Kota Filemona wy-
chowały się pokolenia. Wszyscy ci 
bohaterowie powstali w  jednym 
miejscu – w studiu filmowym Se-
-Ma-For. Nieprzerwalnie, od lat 
70. tworzono tam postacie ry-
sunkowe jak i filmy fabularne 
oraz dokumentalne. Miś Uszatek 
wchodząc na ekrany przyniósł Se-
-Ma-forowi ogromny rozgłos jak 
i uwielbienie dzieci. Wtedy rów-
nież studio przechodziło swe lata 
świetności. 

W studiu Se-Ma-For powstało 
łącznie ponad 1400 filmów, w tym 
ok. 800 lalkowych. Zdobyły one 
blisko 300 nagród i wyróżnień. 
Dziś, będąc w Łodzi możemy na-
tknąć się na naszych dziecięcych 
bohaterów spacerując ulicami. 
Popularne postacie rysunkowe 
doczekały się bowiem swoich 
pomników. Jak dotąd powstało 
ich już dziesięć. Szlak turystyczny 
„Łódź bajkowa” powstaje już od 
kilku lat i wciąż się rozwija.

Drugim bardzo ważnym 
ośrodkiem polskiej animacji 
była Bielsko-Biała. W 1947 roku 
rozpoczęło tam działalność Eks-
perymentalne Studio Filmów 
Rysunkowych, które dało począ-

tek trwającej do dziś wytwórni. 
W 1953 roku miejsce to zasłynęło 
szeroko, zdobywając I nagrodę 
na festiwalu w Karlovych Varach, 
a  potem wyróżnienie w Wenecji 
za film „Koziołeczek”. W kolejnych 
latach bielskie studio powołało do 
życia takie gwiazdy polskiej ani-
macji, jak duet Bolek i Lolek, czy 
Reksio, bezsprzecznie najpopu-
larniejszych w Polsce bohaterów 
filmów rysunkowych dla dzieci. 
Filmy z ich udziałem nagrywane 
były przez 23 lata.

Prawdziwy okres świetności 
bielskiej wytwórni przypadł na 
lata 70. Wtedy też do studia przy-
chodziło ponad 15 tysięcy listów 
miesięcznie od dzieci. Obok fil-
mów rysunkowych, powstawały 
tu również filmy fabularne, które 
przyniosły wiele sukcesów na fe-
stiwalach w kraju, jak i zagranicą. 
W bielskim studiu powstało łącz-
nie przeszło 1000 filmów. Przy-
znano im 250 polskich i zagranicz-
nych nagród. 

Dziś studio w Bielsku-Białej 
zostało udostępnione również 
dla zwiedzających. Wybierając się 
tam musimy zarezerwować sobie 
około 2 godziny. Przez ten czas 
dowiemy się jak skomplikowany 
był proces powstawania bajek 
i  że do 10 minutowej wieczoryn-
ki, trzeba było wykonać aż 7000 
rysunków. Zwiedzanie kończy się 
wizytą w kinie, gdzie wyświetlane 
są stare, jak i nowsze produkcje. 
W pobliżu studia umiejscowione 
są również bajkowe pomniki .To 
dobry pomysł na ciekawą, eduka-
cyjną wycieczkę dla całej rodziny.

dowanego sytuacją epidemiczną 
w kraju, prace w naszej jednostce 
wolno ale skutecznie posuwały 
się do przodu. Ich efekty można 
już podziwiać w salach muzeal-
nych. Obecnie, z zachowaniem 
właściwych środków ostrożności 
prowadzimy działalność eduka-
cyjno-historyczną. Zapraszamy 
do śledzenia naszej strony inter-
netowej www.pam.piastow.pl 
oraz profilu Facebook facebook.
com/muzeummiastapiastowa, 
gdzie zamieszczamy bieżące in-
formacje o naszej działalności 
oraz prowadzonych akcjach spo-
łecznych. Serdecznie zapraszamy 

Któż nie oglądał przygód Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Reksia, czy 
Plastusia. Bohaterów naszych ulubionych bajek z dzieciństwa 
można wymieniać długo, lecz mało kto wie gdzie oraz kto postacie 
te stworzył. 

Zapomnianych bajek czar Otwarcie muzeum
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Pisali o nas...

 Był to kolejny urząd, po lokalu 
poczty, który rozpoczął funkcjo-
nowanie w naszym mieście. Re-
daktor piszący o tym wydarzeniu 
był niezwykle ucieszony z faktu 
administracyjnego porządkowa-
nia Piastowa. Utworzenie dwóch 
ważnych instytucji, tuż przed po-
wołaniem gminy, pozwalało na 
właściwe jej zarządzanie w trud-
nych pierwszych dniach działal-
ności. W piastowskim komisaria-
cie swoje obowiązki pełnić miał 
przodownik oraz trzech posterun-
kowych. 
 Jak widać sąsiedni Piastów 
cieszył się u redaktorów Głosu 
Pruszkowa dużym zainteresowa-
niem, które było przekładane na 
łamy lokalnej prasy. 6 lat później 
w numerze 2. z 6 czerwca 1935 r. 
możemy przeczytać o rozpoczę-
ciu budowy szkoły w Piastowie. 
Dotychczas szkoły mieściły się 
w wynajmowanych pomieszcze-
niach, które kosztowały miasto 
13 000 złotych rocznie. Wobec 
powyższych nakładów zrodziła 
się idea pod hasłem: „Ludność 

Piastowa buduje szkołę”. Akcja 
ta miała na celu zebranie środ-
ków niezbędnych do wystawienia 
nowego gmachu szkoły. Ofiaro-
dawcy otrzymywali od pomysło-
dawców akcji nalepki. Miało to na 
celu jeszcze hojniejsze dzielenie 
się środkami na jakże szczytny 
cel. Mimo znacznej ofiarności pia-
stowian, zebrane składki nie były 
wystarczające do podjęcia dzieła 
i wymagały włączenia się w pro-
ces budowy Zarządu Gminy, który 
musiał w swoim budżecie zapew-
nić odpowiednie środki na eduka-
cyjne przedsięwzięcie.
 Czerwiec 1936 r. obfitował 
w  wydarzenia w Piastowie, które 

możemy odtworzyć dzięki naj-
świeższym wiadomościom lokal-
nym przekazanym przez dzienni-
karzy Głosu Pruszkowa. A cóż to 
były za doniesienia? Zacznijmy od 
początku. Jednym z najważniej-
szych newsów prasowych była 
informacja o strajku w fabrykach 
„Tudor” i „Piastów”. Przystąpiło 
do niego około 1200 robotników. 
Jego podłoże miało naturę eko-
nomiczną – strajkujący robotnicy 
domagali się podwyżek wyna-
grodzenia. Prawdopodobnie nie 
trwał on długo, gdyż piastowski 
korespondent Głosu Pruszkowa 
donosił o rozpoczętych rozmo-
wach delegacji pracowników z dy-
rekcją zakładów, po których straj-
kujący przystąpili do przerwanej 
pracy.
 10 czerwca 1936 r. miało 
miejsce w Piastowie poświęcenie 
nowo wybudowanej szkoły po-
wszechnej. Rozpoczęcie uroczy-
stości nastąpiło podczas nabo-
żeństwa, po którym zebrani udali 
się do gmachu placówki oświato-
wej. Udział w tym doniosłym wy-
darzeniu, oprócz lokalnej elity 
towarzyskiej, wzięły władze staro-
stwa warszawskiego ze starostą 
Mieszkowskim. Akt poświęcenia 
szkoły zbiegł się również z termi-
nem rozpoczęcia Misji Świętych 
w piastowskiej parafii. Do ich 
wygłoszenia zaproszono księży 
Redemptorystów, których nauki 
religijne, przez osiem dni trwania 
rekolekcji zgromadziły około 7000 

mieszkańców. 
 Ostatnim wydarzeniem, zwią-
zanym z 1936 rokiem które dziś 
pragnę przypomnieć i zachować 
w Państwa pamięci jest udział 
piastowskich strażaków w akcji 
gaszenia parowego młyna miesz-
czącego się w Bąkach w dniu 15 
czerwca. Dzięki szybkiej akcji 
ratunkowej udało się uratować 
znaczną cześć młyna mimo, że 
spaleniu uległa jego górna część, 
zboże oraz część maszyn. Jeśli 
już mówimy o piastowskiej OSP 
warto jeszcze cofnąć się o 5 lat 
wstecz. W dniu 21 czerwca 1931 
r miało miejsce walne zebranie 
w ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Piastowie, na które przybyło 

około 60 druhów. Jak donoszą 
Echa Podmiejskie w numerze 12, 
na spotkaniu przyjęto sprawę do-
tychczasowego naczelnika Leona 
Fiutowskiego. Kolejnym punktem 
zebrania było wybranie nowych 
władz OSP. Nowym, jednogło-
śnie wybranym naczelnikiem zo-
stał Kazimierz Kosewski (którego 
zbiory mieszczą się w Muzeum 
Miasta Piastowa). Zastępcą został 
inż. Kowalczyk. W skład Zarządu 
weszli także druhowie: inż. Wi-
twicki, insp. straży Mikuła, Popiel, 
Kleinert oraz Fabjan. 

Jak donoszą lokalne wiadomości zamieszczone w numerze 10. 
Głosu Pruszkowa, wydanym 16 czerwca 1929 roku, w Piastowie 
zostanie wkrótce otwarty posterunek policji.

krzyżówka
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zdrowie

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 pokazała nam, że warto dbać o swoje zdrowie 
i jak ważna jest profilaktyka zakażeń przed innymi groźnymi chorobami, którym możemy 
zapobiec. Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) – bo o nim mowa – to groźna choroba 
wywoływana przez wirusa przenoszonego przez kleszcze, której przebieg może być bardzo 
poważny. Nie ma na nią lekarstwa i podobnie jak COVID-19 leczy się ją wyłącznie objawowo. 

Bagatelizowany wirus - KZM

reklama

 W obawie przed koronawi-
rusem unikamy kontaktów spo-
łecznych, zachowujemy zwięk-
szone środki bezpieczeństwa, 
a  przede wszystkim wypatruje-
my szczepionki, która pozwo-
li nam wrócić do normalnego 
funkcjonowania. Tymczasem 
zdecydowanie mniej obawiamy 
się innych wirusów, przeciw któ-
rym mamy skuteczne szczepion-
ki. Wirus KZM to realne zagroże-
nie, a przenoszące go pajęczaki 
znajdują się na trawniku przy 
domu, w parku, w lasach lub 
na łąkach. Choroba może mieć 
różny przebieg i prowadzić do 
zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych, a w konsekwencji poja-
wienia się powikłań neurologicz-
nych, które mogą nie ustępować 
pomimo rehabilitacji. Zdarzają 
się także przypadki śmiertelne.

Realne zagrożenie 

 Liczba przypadków KZM 
niepokojąco wzrasta od lat, 
a problem dotyczy całej Europy. 
W  Polsce od kilku lat obserwu-
je się systematyczny wzrost za-
każeń wirusem KZM. Najwięcej 
zachorowań występuje w Polsce 
północno-wschodniej i wschod-
niej: na Suwalszczyźnie, Pod-
lasiu, Mazurach, w okolicach 
Lublina, wschodnim Mazowszu, 
jednak pajęczaki zakażone wiru-
sem występują na terenie całej 
Polski. Według dostępnych da-
nych co roku rejestruje się kil-
kaset zachorowań na KZM. Eks-
perci podkreślają jednak, że nie 
wiemy jaka jest prawdziwa skala 
zakażeń, ponieważ dane są wy-
raźnie niedoszacowane. Wyni-
ki badań prowadzonych m.in. 

przez Państwowy Zakład Higie-
ny wskazują, iż zachorowania 
zgłoszone przez lekarzy stano-
wią tylko część wszystkich przy-
padków KZM w Polsce, bowiem 
są to tylko przypadki z objawami 
neurologicznymi, podlegające 
hospitalizacji, z potwierdzeniem 
serologicznym jak i zgłoszone 
do PZH, co jest wierzchołkiem 
wszystkich zakażeń. Zgodnie 
z prowadzonymi szacunkami,  
prawdopodobieństwo zacho-
rowania na KZM z  powodu po-
kłucia przez kleszcza na obsza-
rze ryzyka wynosi około 1 na 
150. Wyliczenie to jest oparte 
na przypuszczeniu, że około 2 
procent kleszczy na obszarze ry-
zyka jest zainfekowanych przez 
wirus KZM, lecz nie każda infek-
cja prowadzi do choroby. Wśród 
ludzi pokłutych przez zainfeko-
wanego kleszcza, tylko u jednej 
trzeciej rozwija się choroba. 
U  większości ludzi infekcja nie 
wywołuje zauważalnych obja-
wów choroby. Sytuacja jest więc 
analogiczna jak w przypadku za-
każenia COVID-19, które u części 
populacji przebiega bezobjawo-
wo. 
 Wirus KZM znajduje się w śli-
nie kleszcza, przenika on przez 
ranę natychmiast po pokłuciu. 
W  typowym przypadku KZM 
choroba rozwija się w dwóch 
etapach. Wirus, który dostanie 
się do ośrodkowego układu 
nerwowego, wywołuje w nim 
stan zapalny, który może mieć 
poważne konsekwencje. Kiedy 
po pokłuciu przez zakażone-
go kleszcza wirus KZM wniknie 
do organizmu, nasz układ od-
pornościowy będzie próbował 
go zwalczyć. Jeżeli mu się to 

nie uda, zwykle po 7-14 dniach 
(czasem ten okres może wy-
dłużyć się do 28 dni), pojawiają 
się pierwsze objawy zakażenia. 
Przypominają grypę: najczęściej 
jest to gorączka, bóle głowy, 
mięśni, bóle stawów. Po tym 
etapie, jeśli organizm nadal nie 
zwalczy zakażenia, wirus prze-
nika do układu nerwowego. 
Rozpoczyna się druga, neurolo-
giczna faza choroby. Wówczas 
konieczna jest hospitalizacja. 
Nie ma leku, który można za-
stosować, by zahamować na-
mnażanie się wirusa. Stosuje się 
wyłącznie leczenie objawowe. 
Większość zachorowań przebie-
gających pod postacią zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych 
kończy się wyleczeniem. Nie za-
wsze oznacza to jednak powrót 
do stanu zdrowia z okresu przed 
infekcją. Powikłania występują 
nawet u 58% chorych, u których 
doszło do postaci neurologicz-
nej choroby. Najczęstsze powi-
kłania neurologiczne to poraże-
nia i niedowłady. Często jednak 
występują powikłania psychia-
tryczne, takie jak zaburzenia 
koncentracji, nastroju, pamięci, 
uwagi, przewlekłe bóle głowy, 
wzmożona męczliwość, zabu-

rzenia snu. Wielu pacjentów 
może nie wiązać ich wystąpienia 
z przebytym KZM. Rehabilitacja 
powikłań trwa długo, niektó-
rzy chorzy nie odzyskują pełni 
sprawności.

Realna pomoc

W odróżnieniu od wirusa CO-
VID-19, w profilaktyce zakażenia 
KZM mamy możliwość wykony-
wania szczepień ochronnych 
o  wysokiej skuteczności, bo-
wiem wirus wywołujący klesz-
czowe zapalenie mózgu ma 
prostą budowę. W kalendarzu 
szczepień szczepienie prze-
ciwko KZM zostało uznane za 
rekomendowane. WHO zaleca 
szczepienia populacyjne prze-
ciw KZM w regionach, w których 
rocznie zgłaszanych jest 5 lub 
więcej przypadków KZM na 100 
tys. mieszkańców. W Polsce są 
obecnie dostępne szczepionki 
przeciw KZM dwóch producen-
tów, każda w dawce dla dzieci 
oraz dla dorosłych. To szcze-
pionki inaktywowane (zabite). 
Schemat szczepienia obejmuje 
podanie trzech dawek szcze-
pionki. W  trakcie trwającego 
sezonu aktywności kleszczy spo-
dziewana ochrona jest wystar-
czająca po pierwszych dwóch 
dawkach, a trzeba tu zauważyć, 
że do ekspansji kleszczy dodat-
kowo przyczyniają się zmiany 
klimatu. Łagodna, krótka zima 
i szybko następująca po niej 
wiosna sprawia, że kleszcze 
wcześniej budzą się i zaczyna-

ją żerować, stwarzając realne 
zagrożenie. W celu utrzymania 
odporności przeciw KZM należy 
co trzy, a następnie co pięć lat 
podawać dawki przypominające 
szczepionki. Jeśli konieczne jest 
szybkie uodpornienie, można 
zastosować schemat przyspie-
szony, w którym dwie pierwsze 
dawki można przyjąć w odstę-
pie 14 dni. Szczepienie zaleca 
się osobom przebywającym na 
terenach o nasilonym występo-
waniu tej choroby, w  szczegól-
ności:

Jednak należy pamiętać, że na 
pokłucie przez kleszcza jeste-
śmy narażeni przy najprost-
szych czynnościach, wykony-
wanych na łonie natury (prace 
w ogrodzie, spacer po lesie, jog-
ging w parku czy zabawa w pia-
skownicy na placu zabaw). Nie 
dziwi więc fakt, że zdecydowana 
większość Polaków boi się klesz-
czy i chorób, którymi mogą nas 
zarazić, mimo to nadal bardzo 
mało osób stosuje profilaktykę 
w postaci szczepień ochronnych 
przeciwko kleszczowemu zapa-
leniu mózgu. 
 W trakcie pandemii wy-
wołanej wirusem SARS-CoV-2 
szczególnie warto dbać o swoje 
zdrowie i nie ryzykować zaka-
żenia innymi groźnymi choro-
bami, przed którymi można się 
zaszczepić. 

zatrudnionym przy eksploatacji lasu
stacjonującemu wojsku; funkcjonariu-
szom straży pożarnej i granicznej
rolnikom
młodzieży odbywającej praktyki, tury-
stom oraz uczestnikom obozów i kolo-
nii.

•
•

•
•

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? ogłoszenia / komunikaty

9www.czaspiastowa.pl

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.

Wynajmę lokal użytkowy 16,8 m2

więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

USŁUGI

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

Firma RAMKO zatrudni
II. Frezer konwencjonalny / Tokarz
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 procesu 
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 osobowych i w sprawie swo-
bodnego 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

NIERUCHOMOŚCI

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

reklama
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zdrowie

reklama

Zumba powstała w Kolum-
bii w latach 90. XX wieku, a za 
jej twórcę uważany jest Alberto 
Perez – tancerz, choreograf i in-
struktor fitness. Perez w ciekawy 
sposób połączył kroki taneczne 
z ćwiczeniami, tworząc nowy tre-
ning aerobowy, który pokochali 
ludzie na całym świecie. 

Choreografie zumby inspi-
rowane są głównie tańcami 
latynoskimi, takimi jak salsa, 
samba, mambo, cha-cha, me-
rengue, cumbia, reggaeton, soca 
(egzotyczna mieszanka rytmów 
muzyki indyjskiej i afrykańskich 
rytmów calypso) jak również 
Bollywood, tańcem brzucha, 
a nawet hip-hopem. 

Zajęcia skierowane są do 
wszystkich chętnych i na każ-
dym poziome zawansowania. 
Istnieje kilka form zumby, dopa-
sowanych do wieku i możliwości 
uczestników. Do wyboru mamy 
między innymi: Zumbę klasycz-
ną, Zumbę Gold (dla osób star-
szych, początkujących oraz dla 
kobiet w ciąży), Aqua Zumbę (za-
jęcia w wodzie ), Zumbę Kids (dla 
dzieci), czy też Zumbę Toning 
(z wykorzystaniem hantli). 

Zumba nie wymaga specjal-
nego przygotowania. Nie trze-
ba umieć wcześniej tańczyć, czy 
znać kroków. Wystarczą dobre 
chęci. Muzyka, latynoskie rytmy 

i radosna atmosfera zajęć porwą 
do tańca dosłownie każdego. 

Lekcja zumby polega na 
indywidualnym powtarzaniu 
razem z instruktorem kroków, 
które każdorazowo tworzą nowy 
układ taneczny do wybranego 
utworu. Proste kroki taneczne, 

dynamiczne kombinacje ruchów 
i rytmów latynoskich, tworzą 
niepowtarzalną lekcję, która 
jest przede wszystkim świetną 
zabawą. Łączy w sobie taniec 
i trening cardio, podczas którego 
spalamy ogromną liczbę kalo-
rii. Choreografie opierają się na 
połączeniu prostych kroków i są 
tak przygotowane, aby każdy był 
w  stanie je powtórzyć i cieszyć 
się wspólnym tańcem. Na lek-
cjach zumby panuje atmosfera 
zabawy i główna zasada: każdy 
ćwiczy tak jak potrafi, bez po-
równywania z innymi. Nikt nie 
musi się wstydzić, że coś wyko-
nuje mniej dokładnie lub niedo-
skonale. Liczy się ruch, taniec 
i  wspólna zabawa. Zajęcia zum-
by mają być przede wszystkim 
przyjemne dla wszystkich.

Taniec – same zalety

Uczestnicząc w zajęciach ta-
necznych zauważamy wiele po-
zytywnych zmian w naszym ciele. 
Gwarantowana jest lepsza syl-
wetka i poprawa samopoczucia. 
Warto podkreślić, iż jest to jedna 
z najlepszych form na szybkie 
zrzucenie kilku zbędnych kilo-
gramów. Porywająca latynoska 
muzyka, taniec, luz, sprawiają, 
że uczestnicy spalają ogromną 
ilość kalorii, a przy tym niezwykle 
dobrze się bawią. W zależności 
od intensywności lekcji będzie 
to wydatek energetyczny na po-
ziomie od 400 do 600 kilokalorii 
podczas jednych zajęć. Wszystko 
dzięki temu, że jest to trening 

aerobowy i interwałowy w jed-
nym. Zmienne tempo tańczo-
nych utworów sprzyja spalaniu 
tkanki tłuszczowej i podnosi me-
tabolizm. Odchudzanie odbywa 
się w ruchu, czyli ciało jest cały 
czas ujędrniane i wzmacniane. 
Sylwetka zatem pięknie i rów-
nomiernie smukleje. Ruchy stają 
się płynne i pełne gracji. 

Ćwicząc zumbę poprawia się 
świadomość ciała, wytrzyma-
łość, gibkość i koordynację ru-
chową oraz wzmacnia się serce. 
Oddech staje się głębszy a cały 
organizm lepiej dotleniony. Tań-
cząc wzmacniamy mięśnie całe-
go ciała, w tym mięśnie głębokie 
odpowiedzialne za prawidłową 
postawę. 

Lista zalet zumby jest jeszcze 
dłuższa. Zajęcia są doskonałym 
sposobem na redukcję stresu. 
Godzinna lekcja to fantastycz-

na terapia dla naszego mózgu. 
Podczas zajęć cała uwaga jest 
skupiona na wykonywaniu i za-
pamiętywaniu kroków. Nie ma 
czasu na myślenie o zmartwie-
niach, czy obowiązkach, dzięki 
czemu wspaniale odpoczywamy 
psychicznie. Ponadto tańcząc 
wydzielają się endorfiny. To one 
sprawiają, że czujemy się szczę-
śliwi i wszystko widzimy w lep-
szych barwach.

Warto jest próbować no-
wych rzeczy. Jeśli lubisz tańczyć 
i chcesz poczuć zastrzyk dobrej 
energii – zumba jest właśnie dla 
Ciebie. Poznaj ją i daj się pozy-
tywnie zaskoczyć.

Zumba to połączenie latynoskich rytmów i elementów fitness w jedną taneczną lekcję. 
To innowacyjna koncepcja fitness - zabawy, tanecznych i pełnych optymizmu zajęć dla 
każdego.

Zumba - zabawa czy ćwiczenie?
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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

 Pomidor uwielbia słońce, do-
brą ziemię i nawożenie. Pomi-
dory mają długi okres wegetacji, 
wiec przygotowaniem rozsady 
powinniśmy zająć się już w lu-
tym. Przygotowanie sadzonki jest 
pracochłonne i początkujących  
ogrodników może zniechęcić. 
Dlatego najprościej kupić goto-
wą sadzonkę. Producenci oferują 
szeroki wybór odmian nadają-
cych się do uprawy na balkonie. 
Najczęściej są to odmiany drob-
noowocowe i karłowe. Trzeba 
zaznaczyć, że nie ustępują one 
w smaku wszystkim pozostałym 
odmianom. 
 Kluczem do łatwej i nieabsor-
bującej uprawy jest dobór odpo-

wiedniego pojemnika. Idealne 
materiały, z których wykonane 
są pojemniki to drewno i cerami-
ka. W pojemnikach tych ziemia 
może oddychać, a gruba ściana 
chroni podłoże przed zbyt szyb-
kim nagrzewaniem. Nie oznacza 
to, że w plastikowych i metalo-
wych donicach nie doczekamy 
się zbiorów.
 Przygotowany pojemnik powi-
nien być duży (40 x 40 cm), aby 
korzenie mogły się swobodnie 
rozrastać, a podczas upału pod-
łoże nadmiernie nie przesychało. 
Dno pojemnika musi posiadać 
otwory do odprowadzania nad-
miaru wody. Przed wsypaniem 
podłoża na dno przygotowane-
go pojemnika sypiemy warstwę 
drenażową, która zapobiegnie 
zaleganiu wody. Do tego najle-
piej nadaje się keramzyt (lekkie 
kruszywo ceramiczne). Podłoże, 
do którego posadzimy pomidory 
musi być dobrej jakości, zasobne 
w próchnicę i składniki pokar-
mowe. Najłatwiej zaopatrzyć się 
w gotowe podłoże, przeznaczone 
dla pomidorów. Da nam to pew-
ność, że jest dobrze zbilansowa-
ne, bogate w odpowiednie skład-
niki. 

 Sadzonki sadzimy nieco głę-
biej, niż w doniczce produkcyj-
nej. Przy dogodnych warunkach 
sadzonka rozwinie zdrowy sys-
tem korzeniowy, który uczyni ją 
silniejszą. Nie wypełniamy ca-
łej doniczki ziemią, zastawiamy 
miejsce na ściółkę (to może być 
drobno mielona kora). Dzięki 
temu zabiegowi podłoże w do-
nicy będzie wolniej wysychało. 
Doniczkę ustawiamy na miejscu 
z południową wystawą i sukces 
mamy murowany. 
Aby pomóc łodydze w utrzyma-
niu pionu, niezbędne będzie 
wbicie palika w donicę lub pod-
wiązanie miękkim sznurkiem 
do barierki. Jeżeli posadzimy 
pomidory wysokie, to musimy 
też zadbać o odpowiednie pro-
wadzenie rośliny. Musimy usu-
wać niepotrzebne pędy boczne. 
Jest to technika na jeden pęd. 
Wszystkie składniki odżywcze 
wędrują na pęd główny, któ-
ry później obrodzi w dorodne 
owoce. W okresie zawiązywania 
owoców, nasza uprawa wymaga 
systematycznego, umiarkowa-
nego podlewania. Wodę rozpro-
wadzamy w taki sposób, aby nie 
moczyć rośliny powyżej nasady. 

Najlepiej robić to w godzinach 
porannych lub wieczornych. Po 
trzech tygodniach, gdy pomidor 
się rozrośnie, potrzebuje wzbo-
gacenia nawozem wieloskładni-
kowym (tutaj dobrze skorzystać 
z nawozu przygotowanego z my-
ślą o pomidorach). Na tym etapie 
pomidor ma duże zapotrzebo-
wanie na fosfor, potas, bor, czy 
żelazo. Gdy pojawią się kwiaty to 
sygnał, że niebawem będziemy 
zrywać własne owoce. 
 Pomidora znamy od 8 tysię-
cy lat. Pochodzi z Ameryki Połu-
dniowej. Zanim został odkryty 
jako smaczne warzywo, uprawia-
ny był w celach ozdobnych.
 Owoce pomidora są bogate 
w witaminy A, B1, B2, K, C, PP, 
fosfor, wapń, żelazo, sód, kwas 
jabłkowy, kwas cytrynowy, cu-
kry. Zawierają również związek 
o nazwie likopen, który należy 
do naturalnych barwników. Ze 
względu na łatwą rozpuszczal-
ność w  tłuszczach jest dobrze 
przyswajany przez człowieka.
 Bardzo istotną właściwością 
likopenu jest ograniczanie ilości 
szkodliwych wolnych rodników 
w organizmie. Likopen pozytyw-
nie wpływa na funkcjonowanie 

układu sercowo-naczyniowego, 
powoduje rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, zmniejszając ryzy-
ko udaru lub zawału serca. Może 
istotnie zmniejszyć ryzyko roz-
woju schorzeń nowotworowych. 
Hamuje syntezę cholesterolu 
i pomaga w usuwaniu szkodliwe-
go cholesterolu LDL z krwi. Wpły-
wa wzmacniająco na kości. 
 Dodam, że głównym źródłem 
likopenu są właśnie pomidory, 
szczególnie te dojrzewające na 
słońcu. Co ciekawe, największe 
stężenie likopenu znajduje się 
w przetworach. I to dobrze, bo 
pomidory u nas są sezonowe, 
a dzięki przetworom możemy  
wzbogacać naszą dietę w likopen 
przez cały rok. 
 Owoce pomidora są nie-
odzownym składnikiem wielu 
dań. Spożywamy je w postaci 
świeżych owoców, sosów, prze-
cierów a nawet dżemów. Sma-
kują nam pod każdą postacią 
i  to jest fakt. Jednak najbardziej 
smakują nam te, które sami wy-
hodujemy, podglądając jak łapią 
rumieniec od letniego słońca.

Właściciele balkonów marzący o własnej uprawie pomidora mogą bez przeszkód 
realizować swoje pragnienia. Jest tylko jeden warunek: balkon musi być dobrze 
nasłoneczniony. Jeśli chcesz podjąć wyzwanie, oto kilka najważniejszych porad.
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Pięć lat temu, dokładnie 1 lipca 
2015 roku rozpoczął swoją dzia-
łalność Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Od tej pory siedziba 
MOSiR i stadion miejski przy Al. 
Tysiąclecia 1 w Piastowie stały się 
miejscem tętniącym sportowym 
życiem. Ośrodkiem od samego 
początku kieruje Jerzy Derlatka, 
pasjonat sportu, niegdyś prezes 
MKS Piast, osoba mocno angażu-
jąca się w liczne przedsięwzięcia 
sportowe i rekreacyjne organi-

zowane na tym obiekcie. Jerzego 
spotkaliśmy w sobotę 20 czerwca 
na trybunie stadionu, tuż przed 
rozpoczęciem turnieju młodych 
piłkarzy o puchar Burmistrza Mia-
sta Piastowa.

Czas Piastowa: Długo czeka-
liśmy tej wiosny na kolejne wy-
darzenie sportowe na naszym 
stadionie. 

Jerzy Derlatka: To prawda, ten 
rok jest szczególny. Zaledwie zdą-

żyliśmy zainaugurować tegorocz-
ną edycję Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych, a wszystko 
pokrzyżował ten nieznośny wirus. 
Widać, jak bardzo brakuje nam 
sportu, dlatego cieszę się z dzisiej-
szego turnieju, może to pierwsza 
jaskółka powrotu do normalności?

C.P.: MOSiR i nasz stadion od 
kilku lat wyraźnie tętni życiem. 
Wcześniej było inaczej.
 J.D.: Obiekty sportowe są po 
to, by służyć wszystkim chętnym 
do uprawiania sportu lub nawet 
zwykłej rekreacji. Rozpoczynając 
pracę założyliśmy, że stadion musi 
zmienić swój charakter – z klubo-
wego na miejski, a więc otwarty 
dla wszystkich chętnych. I tak się 
stało. Każdy może tu przyjść, po-
biegać, pograć w piłkę nożną lub 
siatkówkę na piasku lub boisku. 
I do tego za darmo. Na tym prze-
cież polega dostępność obiektu 
dla mieszkańców Piastowa. 

C.P.: Co Pana najbardziej cie-
szy z perspektywy tych pięciu lat?

J.D.: Jest kilka takich spraw. 
W sferze materialnej to z pewno-

ścią remont generalny i rewitali-
zacja murawy głównego boiska 
i mniejszego obok. To także przy-
gotowanie boiska z piaszczystą 
nawierzchnią do siatkówki i piłki 
nożnej. Zimą na tym boisku uru-
chamiamy bardzo lubiane przez 
piastowian, sztuczne lodowisko. 
Wymieniliśmy ogrodzenie od Al. 
Tysiąclecia, co poprawiło estetykę 
całego stadionu. Za nami także ge-
neralny remont trybuny z wymia-
ną fotelików oraz odnowienie bu-
dynku. Teraz nie mamy powodu 
by się wstydzić. Miasto inwestuje 
w obiekt, za kilka dni rozpocznie 
się instalacja sztucznego oświetle-
nia, co bardzo poprawi możliwość 
korzystania z boisk. Mamy dalsze 
plany modernizacyjne związane 
z  zadaszeniem trybuny i założe-
niem na niej i na dachu budynku 
instalacji fotowoltaicznej oraz bu-
dową bieżni lekkoatletycznej i ma-
łej trybuny od strony południowej. 
Najbardziej cieszę się oczywiście 

z wydarzeń, któ-
re tutaj organizu-
jemy.   niezwykle 
popularnego cyklu 
Grand Prix Piastow-
skich Biegów Histo-
rycznych, turniejów 
siatkówki plażowej 
i piłki nożnej. Ale 
też festynów i tur-
niejów sportowych 
z okazji Dni Pia-
stowa, Dnia Dziec-
ka i innych okazji. 
Oczywiście mamy 
też tradycyjną Pia-
stowską Olimpia-

dę Niepełnosprawnych, która od 
czterech lat organizowana jest 
na stadionie miejskim. Od 2 maja 
ubiegłego roku stadion ten nosi 
zaszczytne imię wybitnego łyżwia-
rza szybkiego, olimpijczyka Janu-
sza Kalbarczyka, który był miesz-
kańcem naszego miasta. MOSiR 
jest także miejscem spotkania 
pasjonatów gier planszowych. Tu 
także mają swoją siedzibę dwa 
kluby piłkarskie: MKS Piast i PKS 
Piastovia. Bardzo się cieszę także, 
że mogliśmy wesprzeć nową i nie-
zwykle cenną inicjatywę sportową 
jaką jest powstanie stowarzysze-
nia Rozbiegany Piastów, które 
skupia grupę bardzo aktywnych 
sympatyczek i sympatyków biega-
nia. Dziś trudno wyobrazić sobie 
bieg organizowany przez nas w ra-
mach wspomnianego Grand Prix 
bez udziału zawodniczek i zawod-
ników Rozbieganego Piastowa. To 
jest właśnie wspaniałe.

czyli o Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Jest takie szczególne miejsce…

reklama

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamówionych reklam, ogłoszeń oraz artykułów 
sponsorowanych.

www.czaspiastowa.pl

redakcja@czaspiastowa.pl

reklama@czaspiastowa.pl

tel. 22 753 62 80

tel. 22 723 50 07

WYDAWCA / BIURO REDAKCJI: 
Creative Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 6, 
05-820 Piastów

KONTAKT: 

KONTAKT - OGŁOSZENIA / REKLAMY: 

RED. NACZELNY:  Artur Andruszaniec

REDAKTORZY: Daniel Dalecki, Barbara Lipieta, Agata Ziąbska, 
Zbigniew Stanecki

WSPÓŁPRACA: Agata Atamańczuk, Anna Bartnicka, 
Krzysztof Frelek, Gosia Ledańska, Piotr Zwiardowski

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

CZAS  SKONTAKTOWAĆ 
SIĘ Z NAMI!

CZAS

PIASTOWA

ISSN 2543-8336

12 www.czaspiastowa.pl CZERWIEC, 2020 r  |  CZAS PIASTOWA

sport


