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fot. Urząd Miejski w Piastowie

Duża dotacja na odnowę tkanki mieszkaniowej w Piastowie

12 lipca Burmistrz Miasta
Piastowa podpisał kolejną
umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.
Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał
naszemu miastu dotację na realizację projektu pn. „Odnowa
tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”.
Piastów otrzyma na ten cel

6 283 804,12 zł dofinansowania, z czego 5 174 897,51 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a 1 108 906,61 zł
z budżetu państwa. Całkowita
wartość projektu szacowana
jest na kwotę 7 487 420,73 zł.
Celem głównym projektu jest odnowa tkanki miesz-

kaniowej miasta Piastów na
obszarach
rewitalizowanych
w celu aktywizacji społecznej
i ospodarczej.
Projekt dotyczy w szczególności rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych
położonych w następujących
lokalizacjach: Al. Krakowska 70,
ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul.
reklama

Godebskiego 3c, ul. Leśmiana
3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Obiekty te ujęte są w
„Programie rewitalizacji Miasta
Piastowa 2016+”.
Jego realizację zaplanowano
do końca czerwca 2020 roku.
Zakres robót remontowych
i termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie dotyczy m.in. fundamentów, ścian
zewnętrznych i wewnętrznych,
podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych,
centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych a także
kominów, korytarzy, poddaszy
oraz docieplenia budynków.
Wykonane przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie
audyty potwierdziły, że przewidziane w projekcie działania
będą skutkować zwiększeniem
efektywności
energetycznej
budynków objętych projektem
o co najmniej 25 proc. oraz
ograniczą emisje dwutlenku
węgla.

w numerze
Piastów w fotografii
Publikujemy 36 prac konkursowych młodych piastowian
Czytaj więcej - str. 4-5

Bohater pieśni,
co wiedzie do wolności
200 lat temu zmarł generał Jan
Henryk Dąbrowski
Czytaj więcej - str. 6

Czym palimy w piecu
1 lipca wszedł w życie jeden z jej
najważniejszych zapisów uchwały antysmogowej na Mazowszu.
Czytaj więcej - str. 9

Kompost
co wiecie o
ogrodników?

„czarny

złocie”

Czytaj więcej - str. 11

Nowy Partner Piastovii
słynne zakłady akumulatorowe
inwestują w piastowską drużynę

Agnieszka Tomaszewska-Kula
Czytaj więcej - str. 12
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fot. Anna Lorens

Ścieżki rowerowe stają się faktem

Anna Lorens

mach projektu „Ścieżki rowerowe
w Piastowie szansą na poprawę
jakości powietrza w Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym”.
W drugim etapie tej inwestycji
budowa ścieżek przewidywana
jest na odcinku ul. Warszawskiej
od ronda im. Kaczorowskiego do
granicy z Warszawą oraz wzdłuż
ulicy Tuwima. Czekamy na pozyskanie wszystkich niezbędnych
pozwoleń.
Olga Sochacka

Zbliża się ku końcowi rozpoczęta w marcu ubiegłego roku budowa zespołu trzech wielorodzinnych budynków komunalnych na
rogu ulic J. Sułkowskiego i Żbikowskiej w Piastowie. Dzięki tej inwestycji do gminnego zasobu mieszkaniowego przybędzie 37 nowych
lokali komunalnych.
Prace budowlane potrwają
jeszcze do końca września.
W ostatnich dniach zamontowano już w budynkach stolarkę
okienną i drzwiową. Wykonano
posadzki. Wykończono elewację
oraz ściany wewnętrzne. Inspektor nadzoru budowlanego odebrał
także roboty związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. i wentylacji
mechanicznej, instalacji elektrycznych zewnętrznych, przyłączami:
wodno-kanalizacyjnym oraz kanalizacji deszczowej, przebudową
sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu.
W kolejnym etapie kontynuowane będą: wstawianie stolarki
okiennej i drzwiowej, instalacji
elektrycznej w budynkach. Mon-

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Shutterstock

rowerów miejskich i 20 skuterów
elektrycznych. Znajdziemy je w
ośmiu lokalizacjach, z których pięć
leży w ścisłym centrum Piastowa.
Więcej szczegółowych informacji
podanych zostanie już wkrótce
na internetowej stronie miejskiej
www.piastow.pl.

W związku z tym, że sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu al. Tysiąclecia z ul. E. Orzeszkowej wymaga przebudowy, stała organizacja ruchu zostanie wdrożona na
tym odcinku pod koniec sierpnia
br.
W przypadku ścieżki budowanej w ciągu ul. Warszawskiej,
według harmonogramu prace budowlane na tym odcinku rozpoczną się pod koniec sierpnia br.
To pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych w Piastowie w ra-

Budowa domów komunalnych na finiszu

Miejski rower coraz bliżej Piastowa

Rusza nowoczesny system wypożyczania rowerów i skuterów
elektrycznych w Piastowie
Jedziesz - kiedy chcesz i zostawiasz - gdzie chcesz! Ta prosta zasada opisuje system korzystania
z rowerów i skuterów elektrycznych, który od końca lipca będzie
działał w naszym mieście. Na
początek dostępnych będzie 30

Z początkiem lipca 2018 roku
widać zdecydowany postęp prac
inwestycyjnych w projekcie „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą
na poprawę jakości powietrza
w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”.
W przypadku ścieżki rowerowej
budowanej w Al. Wojska Polskiego
wykonane zostały już przez wykonawcę prace przygotowawcze,
roboty ziemne, prace związane
z podbudową oraz ułożony został asfalt. Przebudowana została
także sygnalizacja świetlna oraz
oświetlenie. Pod koniec sierpnia
zostanie wdrożona stała organizacja ruchu.
W przypadku ścieżki wzdłuż
wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego
wykonane zostały prace przygotowawcze, roboty ziemne oraz prace
związane z podbudową. Według
harmonogramu do 12 lipca br.
ułożona zostanie nawierzchnia
asfaltowa, a do końca lipca wdrożona zostanie stała organizacja
ruchu.
W Al. Tysiąclecia wykonane zostały przez wykonawcę prace przygotowawcze, roboty ziemne oraz
prace związane z podbudową.
Ułożony został także asfalt. Dodatkowo, zamówiona została nowa
wiata przystankowa, która ma być
zamontowana do końca lipca br.

fot. Anna Lorens

Wydarzyło się w Piastowie

tażem wentylacji oraz wykańczaniem budynków na zewnątrz i wewnątrz.
Zaplanowana wartość tego zadania to prawie 7,7 mln zł. Naszemu miastu na tę inwestycję udało
się pozyskać niemal 3 mln zł dotacji z Banku Gospodarstwa Krajo-

wego.
W czerwcu radni miasta Piastowa uchwali zasady wynajmowania
lokali mieszkalnych w tych budynkach, by niebawem móc przekazać
klucze nowym lokatorom.
Hanna Ryszkowska
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fot. Piotr Kowalczyk

Trzy pytania do burmistrza

Czas Piastowa: Mamy środek
lata i w wielu miejscach naszego
miasta toczą się intensywne prace
budowlane. Czy wszystkie zaplanowane na ten czas inwestycje toczą się zgodnie z planem?
Grzegorz Szuplewski: W większości tak. Martwić może tylko niezbyt imponująca dynamika prac
na placu budowy przychodni zdrowia przy Al.J.Piłsudskiego. Mam
nadzieję, że to się wkrótce zmieni,
wielokrotnie dawaliśmy wyraz naszemu niezadowoleniu z takiego
stanu zaawansowania prac i wykonawca zobowiązał się do przyspieszenia. A w pozostałych przypadkach możemy być zadowoleni
z realizacji inwestycji. Jest ich rzeczywiście wiele i co szczególnie cieszy przebiegają zgodnie z planem.
Przypomnijmy, że trwa budowa
ścieżek rowerowych, kolektorów
sanitarnych, wodociągów, nawierzchni ulic, termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności
publicznej (w tym czterech szkół
i jednego przedszkola), rewitalizacja parków i terenów zielonych

(łącznie ok. 12 ha, w tym terenów
zielonych 11 ha – nasadzenia obejmą 4 ha krzewów i 4 tys. drzew).
Dobiega końca budowa domów
z mieszkaniami komunalnymi,
wrześniowy termin ich oddania do
użytku zostanie więc dotrzymany.
C.P.: Jak już wiadomo, lada
dzień ruszy system roweru miejskiego.
G.S.: Nastąpi to w ostatnim tygodniu lipca. Do dyspozycji mieszkańców naszego miasta będzie 30
rowerów i… 20 skuterów elektrycznych. Mam nadzieję, że oba środki
komunikacji z dość atrakcyjnymi
warunkami ich wynajęcia poprzez
popularne aplikacje zyskają zwolenników. Dodam, że oba systemy
działają na terenie Warszawy i cieszą się dużą popularnością. Zakładamy, że po okresie próbnym (ok.
4-5 miesięcy) funkcję operatora
tego działania przejmie nasze Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych sp. z o.o.
C.P.: Czy wiadomo już więcej
na temat uruchomienia linii kolejowej po remoncie?

G.S.: Niestety niewiele. Jak informowałem wcześniej zwróciłem
się z tym pytaniem do Pana Prezesa PKP PLK. Z otrzymanej odpowiedzi wynika tyle, że właśnie
w tych dniach, w drugiej połowie
lipca inwestor ma dokonać analizy
stanu zaawansowania prac i dopiero wówczas podejmie decyzje.
Nie wiadomo więc, czy zgodnie
z pierwotnym założeniem pociągi
pojadą wyremontowanymi torami we wrześniu, czy – co chyba
jest bardziej prawdopodobne
– będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Chciałbym dodać,
że podjęte zostały rozmowy z warszawskim ZTM w sprawie dopłat
do przejazdów mieszkańców Piastowa. Złożyliśmy pewną propozycję, która wydaje się korzystniejsza niż zaproponowany przez ZTM
system dopłat do biletów miesięcznych, a przede wszystkim ma
charakter uniwersalny. Jeśli będzie
trudna do zaakceptowania przez
przewoźnika wrócimy do jego propozycji.
reklama

Urząd Miejski w Piastowie

www.ramko.pl
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Piastów w fotografii

1.

2.

Publikujemy prace konkursowe młodych piastowian
W lutym br. został ogłoszony
konkurs pod nazwą Piastów w fotografii, którego organizatorami byli:
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Piastowskie Archiwum Miejskie oraz
Bezpłatny Miesięcznik Piastowski
Czas Piastowa. Honorowy patronat
nad konkursem sprawował Burmistrza Miasta Piastowa - Grzegorz
Szuplewski.
Konkurs był skierowany do
dzieci i młodzieży z miasta Piastowa i prowadzony w trzech grupach
wiekowych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie
projektu pocztówki w formacie
10x15 cm za pomocą rysunku,
malarstwa bądź fotografii z elementami grafiki, przedstawiającej miasto Piastów. Ze wszystkich

1. Patrycja Doberko
2. Weronika Nachbin
3. Natalia Jaworska
4 Wiktoria Gmyrek
5. Bartosz Wąchocki
6. Wojciech Furmański
7. Tomasz Kordaczuk
8. Sandra Jastrzębska
9. Rafał Deres
10. Patrycja Pobuta
11. Krystian Nadratowski
12. Julia Grzegołowska
13. Magdalena Bieganowska
14. Magdalena Małecka
15. Krystian Pluciński
16. Alicja Grabarczyk

prac złożonych w konkursie miały
być wyłonione w każdej kategorii wiekowej trzy prace najlepsze
oraz dwie wyróżnione. Komisja
Konkursowa, która została powołana do dokonania oceny prac
postanowiła jednak nagrodzić
wszystkich uczestników konkursu.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz
wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych dla 36 uczestników konkursu odbyło się w 3 czerwca 2018
roku podczas pikniku z okazji Dnia
Dziecka.
Na tej oraz sąsiedniej stronie
prezentujemy wszystkie nagrodzone prace.

3.

4.

Joanna Sęk

5.

7.

6.

8.

11.
9.

13.

12.

10.

14.

15.

16.
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17. Zuzanna Świtek
18. Wiktoria Skwarek
19. Zofia Skwarek
20. Stanisław Jędras
21. Natalia Samulak

22. Hanna Rędzińska
23. Dawid Nadratowski
24. Barbara Świtek
25. Mateusz Żukowski
26. Marta Karolczak

17.

27. Piotr Markwas
28. Julia Zaremba
29. Marek Furmański
30. Klaudia Świerczewska
31. Katarzyna Wróblewska

20.

32. Kamil Gorczyński
33. Anna Goś
34. Aleksandra Figurska
35. Aleks Kulikowski
36. Paulina Kamińska

19.

18.

24.
22.

23.

21.

26.
27.
28.
25.

30.
31.
29.

32.

34.
35.
33.

36.
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200 lat temu zmarł generał Jan Henryk Dąbrowski
Bohater pieśni, co wiedzie do wolności

„Ludzie wolni są braćmi” – naszywkę z takim przesłaniem nosili
na mundurach żołnierze Legionów Polskich sformowanych we
Włoszech w 1797 roku na mocy
porozumienia gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego z rządem Królestwa
Lombardii. Dwa lata po ostatecznym upadku I Rzeczypospolitej u
boku Francji Napoleona Bonaparte odradzało się wojsko polskie by
walczyć o wolność utraconej Ojczyzny. W ciągu dziesięciu lat istnienia
Legionów Dąbrowskiego walczący
w nich żołnierze zapłacili ogromną
cenę polskiej krwi, spośród ogólnej
liczby 35 tysięcy legionistów, życie
oddało 20 tysięcy. W ciągu pierwszych trzech lat krwawych walk w
kampanii włoskiej ocalał tylko co
dziesiąty…Odpowiadając czynem
na odezwę gen. Dąbrowskiego wiosną i latem 1797 roku do obozów
formujących się Legionów w północnych Włoszech napływali licznie
polscy jeńcy wojenni wcieleni do armii austriackiej. Pod wpływem ich
patriotycznej postawy i zbudowany
widokiem powstającej armii polskiej wybitny polityk polski, b.poseł
na Sejm RP i doradca gen Dąbrowskiego Józef Wybicki napisał „Pieśń
Legionów Polskich we Włoszech”
i zaprezentował ją podczas uroczystości w mieście Reggio Emilia,
gdzie była kwatera główna wodza
Legionów. To doniosłe wydarzenie
miało miejsce prawdopodobnie 19
lub 20 lipca, tuż przed wymarszem
Legionów do Mediolanu. Pieśń zaczynająca się od słów „Jeszcze Polska nie umarła…” i zawierająca w
swoim refrenie wezwanie „Marsz,
marsz Dąbrowski do Polski z ziemi włoskiej…” natychmiast zdobyła
wielką popularność wśród polskich

legionistów stając się swego rodzaju drogowskazem na szlaku do
wolności. Spośród sześciu zwrotek
„Mazurka Dąbrowskiego”( bo taką
nazwę nadano wkrótce temu utworowi), które znalazły się w rękopisie
Wybickiego dziś w oficjalnym opisie
naszego hymnu pozostały cztery,
a sam język oryginału został nieco
zmieniony. Niezwykle ciekawe są
losy tej cieszącej się niezwykłą popularnością pieśni śpiewanej podczas polskich powstań narodowych,
wojen i wielu ciężkich doświadczeń
losowych Polaków. Słowa „Jeszcze
Polska nie zginęła” niosły otuchę i
nadzieję na drodze do wymarzonej

wolności, której nie doczekało kilka
kolejnych pokoleń. Już po uzyskaniu niepodległości i ostatecznym
ukształtowaniu się granic II RP
w latach dwudziestych XX wieku
zdecydowano o tym, że to właśnie
Mazurek Dąbrowskiego będzie
polskim hymnem narodowym. Do
niedawna podawano mylnie (m.in.
jeszcze kilka lat temu na stronie internetowej Prezydenta RP), że decyzja w tej sprawie zapadła poprzez
głosowanie w 1928 roku - choć żadnego głosowania w tej sprawie nie
było! Przywoływane są także dokumenty urzędowe m.in. okólniki
Ministra Oświecenia Publicznego i
Wyznań Religijnych w sprawie wykonywania Mazurka Dąbrowskiego jako hymnu w szkołach oraz
rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych Sławoja Składkowskiego z lutego 1927 roku odnoszące się do ustanowienia hymnu.
Jednak historycznie najwcześniejszymi dokumentami urzędowymi,
w których po raz pierwszy używane
jest jednoznacznie określenie Mazurka Dąbrowskiego jako hymnu
narodowego są rozkazy wydane

w 1921 roku przez Ministra Spraw
Wojskowych. Tak więc historyczną
zasługę pierwszeństwa w sprawie
wskazania Mazurka Dąbrowskiego
jako polskiego hymnu narodowego należy bezwzględnie przypisać
generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, ówczesnemu Ministrowi
Spraw Wojskowych RP. Niedawno
minęła 200 rocznica śmierci gen.
Jana Henryka Dabrowskiego. Warto pokrótce wspomnieć, że twórca
i wódz Legionów Polskich, a zarazem główny bohater naszego hymnu państwowego do końca życia
pracował dla sprawy polskiej. Po
upadku Napoleona powrócił do
Warszawy i w 1815 roku stając na
czele Komitetu Organizacyjnego
Wojskowego przystąpił do organizacji wojska nowo utworzonego
Królestwa Polskiego. Dystansując
się od wielkiej polityki odmówił objęcia funkcji namiestnika Królestwa
Polskiego, którą oferował mu car
Aleksander. Pełnił urząd wojewody
i był senatorem. Pod koniec życia
osiadł w rodzinnej posiadłości w
Winnej Górze niedaleko Poznania.
Generał Dąbrowski zmarł 6 czerw-

ca 1818 roku i został pochowany
w kaplicy kościoła w Winnej Górze.
Urna z jego sercem złożona została w roku 1997 w podziemiach kościoła św.Wojciecha w Poznaniu,
gdzie pochowany jest także twórca
naszego hymnu, senator Józef Wybicki.
Planując wakacyjne wędrówki
warto odwiedzić kilka miejscowości
związanych z bohaterami naszego
hymnu m.in.: Winną Górę, Poznań,
Będomin k.Kościerzyny, gdzie w
dworze rodzinnym Józefa Wybickiego znajduje się Muzeum Hymnu
Narodowego i położony niedaleko

Piastowa dwór w Pilaszkowie. Tu
w roku 1794 była główna kwatera
J.H.Dąbrowskiego skąd ruszył na
odsiecz Warszawie i tu otrzymał
rozkaz naczelnika Tadeusza Kościuszki mianujący go generałem
wojska polskiego. W parku w Pilaszkowie znajduje się pomnik gen.Jana
Henryka Dąbrowksiego.
Grzegorz Szuplewski

74 rocznica Powstania Warszawskiego
Chwała Bohaterom. Piastów pamięta!

1 sierpnia, godz. 17.00.
73 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego uczcimy dźwiękiem
syren alarmowych i złożeniem

kwiatów przy pomniku Bohaterów
Powstania Warszawskiego na terenie SP nr 3 przy Al.Tysiąclecia.
Wiązanki kwiatów i flagi narodowe

w miejscach pamięci o bohaterach
tamtych dni i wzdłuż głównych ulic
naszego miasta podkreślą szczególny charakter tego wyjątkowego
dnia. W intencji uczestników Powstania – żołnierzy i ludności cywilnej walczącej stolicy o godz. 18.00
odprawiona zostanie Msza św. w
kościele Chrystusa Króla Wszechświata. Wspominać będziemy poległych w walce, rannych, wypędzonych z niszczonej Warszawy i tych,
którzy spieszyli z solidarną pomocą. Byli wśród nich mieszkańcy Piastowa: walczący z bronią w ręku,
polegli w naszym mieście, w Pęcicach i w Warszawie, a także wielu
innych ratujących uciekinierów z
kolumn jenieckich i deportowanych
do obozu Dulag 121. Mamy obowiązek pamiętać o wszystkich, którzy poszli przez życie drogą opisaną
słowami „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Im dedykowany zostanie wspólny
śpiew pieśni powstańczych po zakończeniu Mszy św.
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Czas solidarności 1944.
6 sierpnia 1944 r.
Niemieckie władze Pruszkowa wzywają kierownictwo Rady Głównej Opiekuńczej z jej przewodniczącym księdzem Edwardem Tyszką i komunikują
o utworzeniu na terenie warsztatów kolejowych obozu przejściowego dla
ludności Warszawy - Durchgangslager 121. Informują ponadto, że nie są w
stanie zapewnić wypędzonym żywności, lekarstw, środków higieny i dlatego
polecają, by zajęła sie tym RGO. Tego dnia (niedziela) w okolicznych kościołach księża apelują o pomoc dla wysiedlonych mieszkańców Warszawy. Na
terenie obozu Dulag 121 przeznaczono dla kolejnych transportów ludności 9
hal fabrycznych, oddzielonych od siebie zasiekami z drutu kolczastego i nadzorowanych przez posterunki niemieckie. Pomocą wypędzonym warszawiakom służy tylko polski personel zorganizowany przez RGO, niestety nieliczny
i niewystarczający dla wielu tysięcy osób przebywających w obozie.

Władysław Babikowski (kaletnik)
Podczas wojny mieszkałem z rodzicami i z rodzeństwem przy ul. J. Piłsudskiego. Nie było wtedy wysokich zabudowań od strony ul. Warszawskiej. Tylko pola
i łąki. Pamiętam piesze transporty idące z Warszawy... Zawsze wychodziliśmy do
tych ludzi, czasem udawało się coś im podać - jedzenie lub wodę do picia. To
dawała nam mama i prosiła, byśmy byli ostrożni... Któregoś dnia stałem tam,
gdzie zwykle - na rogu Warszawskiej i Bohaterów Wolności. Kolumna Warszawiaków zbliżała się do tego miejsca. Nagle kilka osób wybiegło z kolumny i zaczęło
uciekać w stronę łąk. Niemcy z psami rzucili się w pogoń, zaczęli strzelać i zrobiło
się zamieszanie... I wtedy zobaczyłem dorożkę, w której siedziało kilka osób starszych i dzieci, obładowaną różnymi tobołami. Nie namyślałem się, to był impuls...
Złapałem za uzdę konia i z całej siły pociągnąłem w stronę Bohaterów Wolności.
Udało się skręcić dorożkę prawie pod kątem prostym - do dziś nie wiem, jak to
było możliwe, byłem przecież zaledwie jedenasatoletnim chłopcem... Pamiętam,
że woźnica tej dorożki po chwilowym osłupieniu strzelił batem, popędził konia
i szybko oddalił się od kolumny. Za dorożką popędziła jeszcze grupa ludzi. W tej
grupie była kobieta z małym płaczącym dzieckiem. Ta kobieta miała na nazwisko
Kawa. Może miała 20 lat. Szybko znalazła opiekę wśród mieszkańców. Dobrzy ludzie przyjęli ją z dzieckiem do swojego domu. Pracowała w jednej z piastowskich
fabryk. Na stałe zamieszkała w Piastowie. Jej syn jak dorósł został milicjantem,
był bardzo szanowany. Wielu ludziom jak pamiętam pomagali spontanicznie
mieszkańcy Piastowa, ukrywali ich, żywili. Przy ul. Piłsudskiego działało RGO.,
które dawało ludziom schronienie i pomoc.

Stefania Malicka

(emerytowany pracownik biurowy Zakładów Kolejowych w Pruszkowie)

Pamiętam jak na początku sierpnia koło naszego domu rodzinnego, ostatniego przed bramą do obozu w Pruszkowie, przechodziła pierwsza kolumna wypędzonych mieszkańców Warszawy. Skrajnie wyczerpani, kobiety z dziećmi, starcy... Moja mama i nasze sąsiadki ustawiły naczynia z wodą i nagotowaną kawą
wzdłuż szosy warszawskiej, przed domami. Dużo ludzi podchodziło, by wziąć coś

do picia, a przy tej okazji niektórym udało się wydostać z kolumny i schronić
na naszych podwórkach. Potem, po krótkim pobycie przeprowadzaliśmy ich
pod wskazane adresy - do Piastowa, Pruszkowa, Ożarowa... Tak było także
później, gdy docierali do nas ludzie z transportów kolejowych i ci, którym
w jakiś sposób udało się wydostać z Dulagu. Któregoś dnia w naszym małym
domku nocowało aż dwadzieścia osób, z których połowa to byli uratowani
uchodźcy z Warszawy.
Podczas tego pierwszego transportu trafiła do nas młoda kobieta w stanie skrajnego wyczerpania. Uciekła z kolumny i roztrzęsiona zdołała tylko
krzyknąć: „tam dziecko, moje dziecko...”, wskazała ręką kierunek i zemdlała.
Mój brat pobiegł w stronę głębokiego rowu przeciwczołgowego, który Niemcy
kazali wykopać w poprzek szosy i naszego ogródka. Za chwilę wraca... z kilkumiesięcznym dzieckiem w zawiniątku. Szczęśliwie przeżyło upadek bezpiecznie i po kilku dniach mój brat odprowadził ocalałych matkę i dziecko pod
bezpieczny adres.

Barbara Stanaszek z d. Olkowicz

(emerytowany pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, piastowska
harcerka)

W pamiętnych dniach sierpnia 1944 r. mój ojciec Antoni Olkowicz, wraz
z naszymi sąsiadami, oraz mieszkańcami Piastowa, wychodził na szosę warszawską - tak się wtedy mówiło na ul. Warszawską - celem podania paczek
z żywnością mieszkańcom Warszawy, pędzonych przez Niemców do obozu
w Pruszkowie. W dniu 8 sierpnia 1944 r. ojciec mój przyprowadził do naszego
domu siedmioosobową rodzinę p. Stokowskich, którym udało się odłączyć
od transportu. Rodzina ta przebywała u nas przez jakiś czas, potem ruszyli w
dalszą podróż do swych krewnych. nasi sąsiedzi, jednocześnie krewni p. Tkaczykowie udzielili schronienia trzyosobowej rodzinie Olejarczyków. Była to
najzwyklejsza pomoc mieszkańców Piastowa, udzielona mieszkańcom Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego.
Prawdziwą bohaterką tamtych dni była moja ciocia, Bronisława Bogucka,
mieszkająca w Piastowie przy ul. Poniatowskiego w budynku, w którym mieścił się posterunek Policji Granatowej. W swoim mieszkaniu ukrywała dwie
kobiety, żydówki, które cudem przeżyły zagładę Getta Warszawskiego i wyszły
z Powstania z ludnością cywilną. Niewątpliwie uratowała im życie. Obydwie
panie przeżyły wojnę, wyemigrowały do USA.

Por. Zdzisław Zaborski (uczestnik Powstania Warszawskiego)
W pierwszym transporcie wypędzonych mieszkańców Woli znajduje się
czternastoletnia Krysia Łabuzówna, moja przyszła żona, mieszkająca w 1944
r. z rodzicami przy ul. Karolkowej. 6 sierpnia Niemcy wyganiają wszystkich
na ulicę i wtedy matka Krysi dostaje śmiertelny postrzał. Nie wolno do niej
podejść, kolumna rusza do kościoła św. Stanisława. Tam w nieludzkich warunkach stłoczeni cierpiący czekają wiele godzin. Wieczorem zostaje sformowana kilkutysięczna kolumna kobiet, dzieci i starców, która wyrusza w nieznane. Nad ranem po wyczerpującym marszu docierają do Piastowa idąc
ulicą Warszawską. U kresu wędrówki, tuż przed granicą Pruszkowa kolumna
na chwile zatrzymuje się. Z pobliskiego domu wybiegają dwaj młodzi chłopcy
z wiadrami wody do picia. Wtedy starsza Pani opiekująca się Krysią prosi jednego z nich, by wyciągnął dziewczynkę z kolumny. Bez chwili namysłu chłopak bierze dziewczynę za rękę, daje jej do niesienia wiadro i szybko wyprowadza na ulicę. Kolumna w tym momencie rusza dalej, jeszcze chwila i oboje
chronią się w zabudowaniach. Krysia jest uratowana...

2

Historia ilustrowana

CZAS

PIASTOWA

Piastowskie szpitale powstańcze

Podczas Powstania Warszawskiego na terenie naszego miasta zorganizowanych zostało kilka placówek służby zdrowia –
dwa doraźnie zorganizowane szpitale, w których znalazły także
miejsce pobytu ewakuowane szpitale warszawskie oraz punkt
ambulatoryjny działający w gminnej przychodni zdrowia. Oto
krótkie opisy tych placówek, zamieszczone na portalu poświęconym dziejom powstania
/http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/sanitariat_13.html /:

Szpital na terenie zakładów „Tudor” w Piastowie przy ul.
Warszawskiej. Zorganizowany we wrześniu 1944 r., był przeznaczony dla ciężko chorych warszawiaków z transportów do obozu
pruszkowskiego oraz dla ewakuowanych rannych z Warszawy po
upadku Powstania, ze szpitali z ul. Wspólnej 27, Mokotowskiej 55
oraz ze Szpitala Zakaźnego przy ul. Chocimskiej 5. Szpital w Zakładach „Tudor” dysponował kilkudziesięcioma łóżkami, udzielił pomocy ok. 800 osobom.
Szpital dla ewakuowanych chorych z Warszawy w Piastowie przy
ul. 11 Listopada róg ul. Harcerskiej. Powstał w niewykończonym budynku szkolnym. Przywieziono tu m.in. chorych ze Szpitala Dzieciątka Jezus. Szpital dysponował małą liczbą łóżek, działał w ciężkich
warunkach, przyjął ok. 300 chorych. Funkcjonował do grudnia 19
44 r.
Punkt ambulatoryjny w Ośrodku Zdrowia w Piastowie przy ul.
Bohaterów Wolności 17. Wiadomo też, że podczas powstania w
naszym mieście działała zorganizowana doraźnie izba położnicza, w której przyszło na świat ponad dwadzieścioro dzieci. Blisko pół wieku po opisywanych wydarzeniach w Polskim
Tygodniku Lekarskim nr 42 z 1992 roku, na stronach 49–50,
opublikowana została relacja lekarza Szpitala Dzieciątka Jezus,
która – oczami świadka - oddaje wiernie dramaturgię wydarzeń
jesieni 1944 roku. Byłem uczestnikiem Powstania Warszawskiego
w Szpitalu Dzieciątka Jezus jako lekarz dyżurny II Kliniki Chorób Wewnętrznych prof. Witolda Orłowskiego. Swoje obowiązki pełniłem
nieprzerwanie od 1 VIII 1944 r. do 15 VIII 1944 r. do pierwszej ewakuacji chorych. Raport z dyżuru wraz ze wspomnieniami osobistymi
złożyłem na ręce prof. Orłowskiego w styczniu 1945. Wspomnienia,
znacznie skrócone, opublikowane zostały w Archiwum Historii Medycyny 27, 3/1964. W dniu 15 VI 1972 r. w Klubie Lekarza odbyło się
spotkanie zorganizowane przez prof. Feliksa Bolechowskiego, poświęcone wspomnieniom o Szpitalu Dzieciątka Jezus w Powstaniu
Warszawskim. Wspomnienia te były nagrywane na taśmie magnetofonowej przez prof. Bolechowskiego, jednak co się stało z zapisami, nie wiem. Jako szeregowy lekarz nie znałem planów powstania, ani planów zabezpieczenia przez służbę zdrowia planu Burza.
Z perspektywy lat sądzę, że Szpital Dzieciątka Jezus miał być głównym szpitalem dla ludności cywilnej tak, jak Szpital Ujazdowski miał
być głównym szpitalem wojskowym. Przemawiałoby za tym centralne położenie w mieście, bliskość linii średnicowej i dworca Warsza-

wa Główna, sąsiedztwo z EKD (Elektryczną Kolejką Dojazdową),
łączącą Warszawę z wieloma miejscowościami lewobrzeżnego
powiatu warszawskiego (część Obroży AK) gęsto zaludnionego. Tory szły wzdłuż murów szpitala ul. Nowogrodzką. Przy ul.
Lindleya była pętla tramwajowa. Szpital był ogrodzony solidnym murem, był zadrzewiony, budynki miały grube ściany, były
podpiwniczone. Szpital rozporządzał własną kotłownią z agregatem prądotwórczym, studnią artezyjską, centralną kuchnią,
pralnią, magazynami, składem opału, własną strażą pożarną.
Miał możliwości izolacji chorych w oddzielnym pawilonie obserwacyjno-zakaźnym prowadzonym przez dyrektora szpitala dr.
Konrada Okolskiego. Poza tym izba przyjęć od ul. Oczki, wybudowana tuż przed wojną, miała urządzenia hydroterapeutyczne, które można było zaadaptować do opracowania sanitarnego rannych i chorych. Wreszcie szpital rozporządzał znakomitą
i wypróbowaną kadrą, zaś poszczególne oddziały kliniki były,
jak na owe czasy, urządzone i wyposażone nowocześnie. W kilka lat po wojnie dowiedziałem się, że niektóre zapasy mobilizacyjne Burzy były gromadzone w klinice dermatologicznej.
Niestety, od początku powstania szpital znalazł się na terytorium, którego powstanie nie objęło. Nie udało się zaskoczyć
Niemców i zdobyć ich placówki w sąsiedztwie szpitala. Były to
filtry z wieżą ciśnień, gmach Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG), gmach Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), gmach
Ministerstwa Komunikacji i koszary wojskowe przy ul. Oczki
i Koszykowej. Łączność z walczącym powstaniem trwała zaledwie kilka dni, kiedy to powstańcy zdołali opanować WIG, a mur
szpitalny od strony Nowogrodzkiej został na przestrzeni kilku
metrów zburzony przez niemiecki czołg. Łączność ta była jednak utrudniona ze względu na wykop linii średnicowej pozostającej pod obstrzałem Niemców. Trwało to krótko, bowiem
Niemcy rzucili do walki własowców, którzy odbili WIG i opanowali szpital.Pomoc szpitala okazała się dość istotna dla samych
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Niemców. Już pierwszego dnia walk przewieziono 26 ciężko rannych
Niemców z gmachu Poczty przy ul. Nowogrodzkiej, których zgodnie
z Konwencją Genewską rozbrojono. Broń musieli zdać do depozytu
i okazano im należną pomoc lekarską. Wtedy też po raz pierwszy
ujawnił się pułkownik, lekarz niemiecki Bormann (niektórzy tytułowali go profesorem), który potem okazał się człowiekiem opatrznościowym dla szpitala i jego chorych. Odrzucił sugestię, iż szpital
czynnie włącza się do walk z Niemcami. Wprawdzie zarządził wzięcie zakładników z kierownictwa szpitala, ale zwolnił ich, gdy na teren wdarli się własowcy, a nawet dla ochrony przed nimi przydzielił
oddział wehrmachtu złożony z Monachijczyków, który ulokował się
w izbie przyjęć i zapobiegał mordowaniu ludzi przez własowców.
Panowanie własowców nad szpitalem było pełne aktów terroru, bicia, rabunków, gwałtów kobiet, brania zakładników.
Własowcy rekrutowali się z najrozmaitszych narodowości Związku Sowieckiego, nie mieli nic do stracenia. Najczęściej byli pijani.
Nocowali pod murem na otwartym powietrzu, na łóżkach i pościeli
ściągniętych z budynków mieszkalnych przy ul. Nowogrodzkiej naprzeciw szpitala. Byli żądni alkoholu i kobiet. Zrabowane przedmioty było łatwo odkupić za wódkę i spirytus. Byli to osobnicy prymitywni, którzy np. zakładali papierosy do lewatywowych kanek ciesząc
się, że mają one kranik. Względy okazywali jedynie chorym kliniki
neurologicznej, których przedstawiono jako chorych psychicznie
– „duszewnyje boleini”. Choroby umysłowe powodowały, iż klinikę
neurologiczną omijali, zwłaszcza że wśród chorych był jeden chory
autystyczny, trzymany głównie dla celów dydaktycznych, który siedział, kiwał się, nie przyjmował samodzielnie pokarmów, a ożywiał
się tylko wtedy, gdy zobaczył papierosa, którego po otrzymaniu zjadał. Stąd w klinice neurologicznej nocowały pielęgniarki z innych
oddziałów, np. z ginekologii i okulistyki, chroniące się tam przed
napaściami własowców. Sami Niemcy obawiali się swoich sprzy-
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mierzeńców. Wszystkie wejścia i bramy do Szpitala były pod
ostrzałem Niemców i przez nich kontrolowane. Mimo że szpital
pozostał we władzy Niemców, utrzymał swoje polskie oblicze.
Szpital niósł pomoc głównie ludności cywilnej, którą zaczęto już
w pierwszym tygodniu powstania wypędzać z miasta wzdłuż
linii EKD w stronę Dworca Warszawa Zachodnia, zaś dalej pociągami do Pruszkowa. Tam na terenie warsztatów kolejowych
już od 7 VIII zaczął działać obóz przejściowy (Dulag), zajmujący
się segregacją ludności cywilnej wypędzanej z miasta. Szpital
okazywał tym wypędzanym wszelką pomoc, na którą go było
stać: operowano cięższe przypadki, zakładano gipsy, zmieniano opatrunki, zatrzymywano osoby niezdolne do transportu.
Służył również i Niemcom, zwłaszcza po drugiej ewakuacji 25
VIII 1944 r. Rozkazy Bormanna ewakuacji szpitala i chorych
były przez kierownictwo szpitala lekceważone, zwłaszcza że
propozycja, aby obłożnie chorym niezdolnym do transportu
podać morfinę (1 kg morfiny miał starczyć na 700 chorych),
była nie do przyjęcia. Do pierwszej ewakuacji doszło 15 VIII.
Objęła ona 1200 mężczyzn, chorych, rannych i niezbędny dla
nich personel, zdolnych do transportu pieszego. W ten sposób
Niemcy starali się pozbyć mężczyzn, którzy potencjalnie mogli zasilić powstanie. Ewakuowani pod konwojem udali się do
akademika przy Pl. Narutowicza, gdzie przenocowali, po czym
poprowadzeni do Warszawy Zachodniej, zostali przewiezieni
do Dulagu w Pruszkowie. Pod swoją bezpośrednią opieką miałem 28 chorych z II Kliniki, którzy po przedstawieniu ich komisji lekarskiej Dulagu osławionego dr. Köninga, zostali wszyscy
zwolnieni, mnie zaś udało się uciec pod pozorem czerwonki.
Na miejsce ewakuowanych nakazano przeniesienie kliniki położniczo-ginekologicznej z drugiej strony placu Starynkiewicza,
bohatersko prowadzonej przez dr Małgorzatę Serini-Bulską.
Druga ewakuacja nastąpiła w dniu 25 VIII, a chorym Bormann dużo pomógł. Objęła ona wszystkich chorych, również
i obłożnie, niesionych na noszach, cały personel oraz osoby
towarzyszące. W planach Niemców było pełne oczyszczenie
szpitala z elementów polskich. Ewakuacja jednak nie udała
się w pełni. W trakcie zbiórki, która odbywała się na ul. Oczki
i zgromadziła 2100 osób, dr Staniewicz została śmiertelnie
ranna. Strzał padł od strony wieży Filtrów. Zmusiło to Bormanna do wydania polecenia dr. Zbigniewowi Skotnickiemu,
aby z zespołem operacyjnym wrócił na oddział i ratował ranną lekarkę. Ratowanie okazało się nieskuteczne i ranna zmarła, ale w szpitalu pozostał dr Skotnicki i trwał w nim operując
rannych, zakładając opatrunki, a nawet grzebiąc umarłych aż
do kapitulacji powstania 2 X 1944. Szpital opuścił dopiero w 3
tygodnie po kapitulacji, w dniu 23 X 1944. Tak więc Szpital,
choć opuszczony przez legalnych użytkowników, pełnił funkcje
szpitalne wykonywane niekiedy przez lekarzy i personel, rekrutujący się z osób dochodzących lub z wypędzanej ludności
Warszawy. Poważnym zagadnieniem dla działalności szpitala
był brak wody. Studnia artezyjska wobec wyłączenia elektryczności przestała działać, zaś czerpanie z niej było utrudnione
ze względu na ostrzeliwanie osób z niej czerpiących. Były przypadki czerwonki prawdziwej, choć w większości przypadków
czerwonka była fingowana barwieniem na czerwono stolca.
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Wyżywienie było bardzo skromne i składało się głównie z kaszy.
Szybko objedzono z warzyw ogródki działkowe na terenie szpitala, zaś próby zaopatrywania się z Ogrodu Pomologicznego –
teraz jest na tym miejscu wysokościowiec – nie udawały się ze
względu na ostrzał ze strony KOP i Ministerstwa Komunikacji.
Powszechnie uznanym bohaterem szpitala w czasie powstania okazał się dr med. Tadeusz Wagner, chirurg, adiunkt
I Kliniki Chirurgicznej. Biegle władał językiem niemieckim, był
odważny i pełen hartu oraz obywatelskiej postawy. Kilka razy
zapobiegał masakrze chorych i personelu. Ranni Niemcy musieli zdawać broń do depozytu. Partyzanci zażądali wydania
zdeponowanej broni. Wagner polecił zwrócić broń Niemcom,
aby partyzanci mogli ich rozbroić bez obciążania tym władz
szpitala. Broni od partyzantów nie brano do depozytu, bowiem
wtedy Wagner radził kolegom rannego odbierać broń: – Jemu
i tak broń niepotrzebna, a wam się chyba przyda.– Gdy w czasie
rozmowy z Bormannem, czego świadkiem był Walenty Hartwig,
padł strzał strzelca wyborowego i zabił na miejscu oficera towarzyszącego Bormannowi, ten obrócił rozmowę tak, że sam Bormann rzekł: – O jednego z naszych jest mniej, zaś Niemcy, którzy
zdali broń partyzantom nie będą ukarani, bo dostaną nową, jak
wyzdrowieją.
Należy podkreślić olbrzymie zasługi sióstr zakonnych,
Szarytek, które przez cały okres powstania z zaparciem pełniły swoje obowiązki zajmując się jednocześnie karmieniem chorych, personelu i osób przygodnych. Spośród nich wyróżniła się
starsza wiekiem siostra Ludwika, która była jakby etatowym
stałym zakładnikiem, bowiem zakładników brano wielokrotnie,
zwłaszcza z okazji nieodpowiedzialnych strzałów w kierunku
Niemców lub własowców.
Druga ewakuacja odbyła się jednoetapowo, bez przerwy
nocnej, jak przy pierwszej ewakuacji. W czasie konwojowania,
przed Dworcem Zachodnim wiele osób próbowało się oddalić
z konwoju, aby zrywać warzywa z ogródków działkowych. Konwojujący zaczęli wtedy strzelać, ale, zdaje się, ofiar nie było. Załadowani zostali do pełnych trzech składów pociągu elektrycznego i zawiezieni do Dulagu. Na miejsce przybyli, gdy komisja
segregacyjna z powodu spóźnionej pory nie działała. Skierowano wtedy wszystkich przywiezionych do szpitala w Tworkach,
dokąd przybyli nocą. W drodze wielu ewakuowanych oddaliło
się, korzystając z nocy i braku dostatecznych sił konwoju. Z Tworek lekarze poszczególnych oddziałów i klinik, wraz ze swoimi
chorymi potrzebującymi leczenia szpitalnego, rozlokowali się
w różnych miejscowościach podwarszawskich. Chirurgia, wraz
z dyr. Sokolskim, rozwinęła łóżka w „Tudorze” w Piastowie. Oddziały wewnętrzne osiadły w Milanówku i Grodzisku. Niektóre
oddziały, np. gruźlica dr. Stopczyka, ostateczne miejsce swojego działania znalazły w Piotrkowie Trybunalskim, inne nawet w
Częstochowie. Do tych prowizorycznie rozwiniętych szpitali i od-

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

działów dołączali pracownicy i lekarze Szpitala Dzieciątka Jezus,
ewakuowani z Warszawy innymi drogami.
Dulag w Pruszkowie z osławionym dr. Köningiem służył
przede wszystkim wyłapywaniu osób podejrzanych o branie
udziału w walce. Ci szli do obozów koncentracyjnych. Zdolni
do pracy kierowani byli na roboty do Niemiec. Starzy, kobiety
lub chorzy byli kierowani do różnych miejscowości Generalnego
Gubernatorstwa. W porównaniu z losami innych szpitali warszawskich, losy Szpitala Dzieciątka Jezus nie były najgorsze.
Po powstaniu, kiedy Warszawę zaczęto systematycznie
niszczyć, niektórym oddziałom i filiom szpitala zezwalano udawać się na teren szpitala dla uzyskiwania stamtąd materiałów,
sprzętu i leków. Z zapasów tych korzystały niekiedy i inne szpitale, np. pediatryczny w Piasecznie, zorganizowany przez dr. Bolesława Górnickiego. W glossie, którą podał mi po wygłoszeniu
referatu, stwierdził, że w tym czasie, odbierał ze Szpitala Dzieciątka Jezus materiały i leki. Budynki szpitala, w przeciwieństwie
do budynków dzielnic, przez które przejeżdżał, były całe, a okna
oszklone.
Już w dwa dni po oswobodzeniu Warszawy od Niemców
na teren szpitala wróciła ekipa zabezpieczająca teren, budynki i
ich zawartość, jaka nie została rozgrabiona. Szybko zorganizowana odbudowa przez Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) spowodowała, że mimo braku wody, elektryczności i gazu, wykorzystując
resztki pozostałego węgla, uruchomiono kuchnię i już w kwietniu 1945 r. otwarto kilkudziesięciołóżkowy oddział chirurgiczny
i podobny wewnętrzny.
Wydaje się, że Szpital Dzieciątka Jezus zarówno w czasie
Powstania Warszawskiego jak i okresie popowstańczym, zdał
egzamin lekarski, patriotyczny i obywatelski na stopień summa
cum laude.

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt:
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)
Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.
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List Otwarty
do członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.
Szanowni Państwo,
Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie
miało miejsce wiele nieprawidłowości niezgodnych z prawem (Ustawą o Spółdzielczości, Statutem oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie), które pragnę przedstawić poniżej:
Par. 88 ust. 1 Statutu mówi: „Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybieranych wyłącznie
spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat w liczbie proporcjonalnej do liczby członków z danego osiedla”  a w tym przypadku wybrano tylko 9-ciu, dlatego Rada Nadzorcza w ilości 9 osób nie ma prawa podejmować żadnych decyzji, a tym bardziej uchwał.
W związku z odwołaniem przez Walne Zgromadzenie Prezesa Zarządu i złożeniem wypowiedzenia przez zastępcę Prezesa w dniu 03 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza oddelegowała jednego ze swoich członków do  pełnienia obowiązków członka Zarządu. Skoro wybór Rady Nadzorczej jest niezgodny ze statutem
to i oddelegowanie członka do Zarządu jest bezpodstawne w związku z czym obecny Zarząd działa niezgodnie z prawem.
Wydarzenia z Obrad Walnego Zgromadzenia, na którym panował jeden ogromny chaos:
Grupa członków bez uprzedniego zgłaszania chęci zabrania głosu i dokonania zapisu u sekretarza
zebrania podchodziła do mikrofonu i zabierała głos. Przewodnicząca zebrania nie reagowała odpowiednio i
nie odbierała głosu osobom bezpodstawnie go zabierającym. Wystąpienia jednej osoby były wielokrotne w
danym temacie i daleko przekraczały określony czas 5 minut (został naruszony par.6 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu
obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie).
W trakcie głosowań nad uchwałami następowały przerwy i bezpodstawne zabieranie głosu przez
grupę członków zebrania. Powodowało to zamieszanie, po którym część członków była zdezorientowana i
nie wiedziała nad czym przeprowadzane jest głosowanie.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia dawała się manipulować grupie członków,  jak również
ulegała naciskom tejże grupy dotyczącym przeprowadzenia powtórnego głosowania. Zdarzenie takie miało
miejsce przy wyborze członka do nowej kadencji (2018-2021) Rady Nadzorczej z osiedla „Harcerska-Reja”.
Głosowanie odbywało się Osiedlami: pierwsze głosowanie na kandydatów z osiedla „Harcerska-Reja”, następnie na kandydatów z osiedla Warszawska, Paderewskiego-Sobieskiego i Dąbrowskiego. Po
przeprowadzeniu ww. głosowań pod naciskiem grupy członków, bezpodstawnie, Przewodnicząca Walnego
Zgromadzenia zarządziła ponowne głosowanie nad wyborem kandydata z osiedla „Harcerska-Reja”. W wyniku tego głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany.
Ponadto w przypadku głosowania na kandydatów z osiedla Paderewskiego-Sobieskiego powinny
zostać wybrane 3 osoby, a wybrano tylko 2.
Par. 9 Regulaminu mówi: „że zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad. Porządek obrad nie został wyczerpany, ponieważ nie zostało wybranych 11 członków do
Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Działania grupy członków zakłócającej porządek obrad  godzą w interesy,  dobre obyczaje oraz
postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie (par. 86 ust. 2 Statutu). Prezydium Walnego
Zgromadzenia nie dawało rady zapanować nad niestosującą się do regulaminu grupą. Notorycznie naruszany i zakłócany był porządek obrad poprzez przerywanie i nieuzasadnione zabieranie głosu, wielokrotnie
przez te same osoby (naruszony został par.4 ust. 8 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie). Grupa ta każdego roku zakłóca obrady Walnego Zgromadzenia członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.
Podczas Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, które odbyło
się 30 czerwca 2018 roku naruszone zostały: par.4 ust. 8, par.6 ust. 1, 2 i 3, par. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, par. 86 ust. 2, oraz par. 88 ust. 1  Statutu.
Reasumując:
Podczas Walnego Zgromadzenia  nie były przestrzegane  przepisy Ustawy o Spółdzielczości, Statutu czy Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.
Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na tragiczną
sytuację, w jakiej w tej chwili znajduje się Spółdzielnia.  Nie jest to winą ani byłego Zarządu ani pracowników, tylko pewnej grupy członków, której nigdy nic nie odpowiada. Pragnę również zwrócić Państwa uwagę
na fakt, że opisane wydarzenia mogą mieć konsekwencje prawne oraz finansowe nałożone na Spółdzielnię, za które zapłacimy my wszyscy. Proszę nie dziwić się podwyżkom czynszu, bo kary Spółdzielnia będzie
musiała z czegoś zapłacić. Jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie oraz Przewodniczący Rady
Osiedla „Harcerska-Reja” czuję się w obowiązku te informacje Państwu przekazać. Decyzja co do dalszych
losów naszej Spółdzielni zależy od Państwa, m.in. podczas udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Są osoby, którym jeszcze zależy na prawnym funkcjonowaniu i rozwoju naszej Spółdzielni, ale są
niedopuszczane do głosu i działań przez grupę krzykaczy i awanturników.
Piotr Wojtczak		
Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie

ogłoszenie zamówione

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI
Kupię segment w Piastowie 60-90m²: Tel.512-773-257

OSOBISTE
Samotny mężczyzna, l. 33, pozna (również samotną) kobietę, l. 30-40. Kilka słów o mnie: inteligentny, dowcipny, niezależny. kontakt: randkapiastow@gmail.com

USŁUGI
Napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99
Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczciwe stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

Studnie, tel. 601 231 836

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

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
reklama
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Czym palimy w piecu

reklama

fot. Shutterstock

1 lipca wszedł w życie jeden z jej najważniejszych zapisów uchwały
antysmogowej na Mazowszu.

Zapis mówi o ograniczeniach
dotyczących materiałów opałowych. Oznacza to, że stosowanie do opału zabronionych
materiałów może zakończyć się
mandatem lub grzywną w wysokości nawet pięciu tysięcy
złotych.
Uchwała antysmogowa dla
Mazowsza weszła w życie 11
listopada 2017 r. Wskazuje
przede wszystkim rodzaje pieców, które mogą być stosowane, a których używanie zostanie
ograniczone. Ściśle określa parametry instalacji grzewczych,
a także rodzaje spalanych
w nich paliw.
Od 1 lipca 2018 r. nie będzie
można używać:
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,
• węgla brunatnego oraz
paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3
mm,

• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20 proc.
(np. mokrego drewna).
Warto wiedzieć, że kupując opał, mamy prawo prosić
o certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednie parametry zakupionego towaru. Co ważne zakup
powinien mieć dowód sprzedaży (paragon lub fakturę).
Ten dokument będzie dowodem w trakcie przeprowadzania ewentualnych kontroli jakości stosowanych paliw.
Naruszenie
przepisów
uchwały może być ukarane
mandatem 500 zł lub grzywną
do 5000 zł.
Już w tym sezonie grzewczym, a dokładnie od września, nasze miasto rozpocznie
wykorzystywanie dronu z analizatorem spalin do monitoringu z powietrza materiałów
spalanych w piecach na terenie miasta. Przypominamy,
że w ubiegłym roku władze
Piastowa także podjęły kroki

walki ze smogiem w naszym
mieście. Jednym z nich było
podjęcie decyzji o udzielaniu
wsparcia finansowego na wymianę pieców przez naszych
mieszkańców w programie
„STOP SMOG”. W 2017 roku
19 osobom udzielono takiej
dotacji, na łączną kwotę blisko
48 tys. zł. W bieżącym roku
liczba chętnych jest już duża.
Do chwili obecnej do piastowskiego magistratu wpłynęło
110 wniosków o udzielenie
dofinansowania na wymianę
pieców. Z tej puli wniosków 38
mieszkańców już wymieniło
piece, a 35 mieszkańców jest
w trakcie wymiany. Cieszy nas
ten fakt, ponieważ dzięki temu
powietrze w Piastowie jest
i będzie coraz czystsze. Wnioski o wsparcie finansowe na
wymianę pieca można składać
do 30 września 2018 roku.

Anna Lorens, Dominik Banasiewicz
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2-13 lipca, g. 10 – 14: Wakacje w
Muzeum Dulag 121 „Poznajemy
i Budujemy”

Pragniemy, aby w Marszu obok
profesjonalnych rekonstruktorów,
wzięli też udział mieszkańcy Warszawy, Pruszkowa i okolic – młodzież i dorośli. Dlatego serdecznie
Państwa zachęcamy do aktywnego udziału w marszu w charakterze rekonstruktorów. Chętnych
do udziału w Marszu w roli wypędzonej ludności cywilnej prosimy
o kontakt z Muzeum. Zapisy na
warsztaty, które odbędą się w we
wrześniu rozpoczynamy 20 lipca.
Prosimy o kontakt: tel. 22 758 86
63, mail: dulag@dulag121.pl

Jak co roku Muzeum Dulag
121 organizuje w lipcu bezpłatne
zajęcia dla dzieci 7-11 lat. W tym
roku odbędą się one pod hasłem
„Poznajemy i Budujemy” i będą
poświęcone historii budowli: mostów, teatrów, katedr i wielu, wielu
innych. Zajęcia odbywać się będą
przez dwa pierwsze tygodnie lipca, od poniedziałku do piątku, w
godzinach 10 – 14 w siedzibie Muzeum Dulag 121.

Prezentujemy kalendarz nadchodzących wydarzeń
w Muzeum Dulag 121

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebooku „PRUSKOVIANA”, gdzie zamieszczamy m.in.
archiwalne fotografie, dokumenty,
wycinki prasowe i mapy dotyczące
historii Pruszkowa.

15 lipca, g. 12 – Spacer historyczny po dawnych Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego
i obozie Dulag 121.
Zbiórka przed Muzeum Dulag
121. Czas trwania spaceru 2,5 h.
Spacer poprowadzi Szymon Kucharski.

Więcej informacji na: www.dulag121.pl oraz pod numerem telefonu: (22) 758 86 63.

„Życie poświęciłam badaniu wojennych wspomnień” - z cyklu Karty Historii w siedzibie Muzeum.

mat. Muzeum Dulag 121

30 września Muzeum Dulag
121 wraz z Powiatem Pruszkowskim organizuje obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i
Niosących Im Pomoc.

reklama

W 2018 r., podobnie jak w
roku ubiegłym, planujemy zorganizowanie na terenie Warszawy
i Pruszkowa Marszu Pamięci, na
który złożą się warszawski Marsz
Niepokonanych i pruszkowski
Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 I Niosących Im Pomoc.

reklama

www.facebook.com/pruskoviana

21 lipca, g. 17 – Spotkanie z prof.
Hanną Ulatowską

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

fot. Shutterstock

czarne złoto ogrodników

rozkładu resztek organicznych
tworzy się próchnica, która jest
doskonałym podłożem dla roślin,

zwiększającym żyzność gleby.
Próchnica sprawia, że zwiększa
się pojemność wodna i powietrzna gleby. Gleba staje się pulchna
i urodzajna.
Biorąc przykład z natury sami
możemy produkować na swojej
działce kompost. Jest on nawozem
organicznym, wytwarzanym z odpadów roślinnych i zwierzęcych,
podczas procesu rozkładu przy
pomocy bakterii, grzybów i drobnych zwierząt. Powstają w nim
łatwo przyswajalne związki chemiczne zawierajace mikro i makroelementy. Kompost jest nawozem,
którego można stosować przez
cały sezon wegetacyjny bez obawy
o przenawożenie. Nie uszkadza
młodych roślin. Poprawia strukturę gleby.
Kompost nie ma szkodliwego
wpływu na zwierzęta i ludzi. Stosując go nie musimy przestrzegać
okresu karencji. Kompost przygotowuje się z resztek powstających
na danym terenie, czyli jak w naturze oddajemy materię ziemi.
Do kompostowania nadają się
resztki organiczne z naszego gospodarstwa, wzbogacą one skład
nawozu. Skorupki jaj, obierki, fusy
z kawy i herbaty, tektura bez farby, rozdrobnione gałązki, popiół
drzewny (zawiera związki wapnia
i potasu).
Unikajmy wrzucania do kompostu mięsa, kości (możemy zaprosić szczury na działkę). Nie
wrzucamy zadrukowanego papieru (farby hamują rozwój pozytywnych organizmów), leków,
skórek po cytrusach (substancje
reklama
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Środowisko naturalne to ekosystem, w którym zachodzą procesy obiegu materii. W wyniku
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konserwujące), resztek porażonych roślin. Nie kompostujemy
igieł i gałązek cisa (zawiera trującą
toksynę-alkaloid), liści dębu i orzecha włoskiego (zawierają garbniki-hamują rozkład materii). Uważajmy na chwasty z wytworzonymi
nasionami, mogą wykiełkować po
rozsypaniu kompostu. Perz, pokrzywy i skrzyp kompostujemy
po wcześniejszym wysuszeniu na
słońcu.
Jeśli
już
zdecydowaliśmy
o przygotowaniu kompostu, szukamy odpowiedniego miejsca.

Najlepiej gdyby było zacienione
i osłonięte od wiatru, organizmy w nim żyjące są wrażliwe na
przesuszenia. Podłoże musi być
przepuszczalne ze względu na
mikroorganizmy i dżdżownice,
które przedostają się do pryzmy
kompostowej z ziemi, a bez możliwości odprowadzania wody, pryzma będzie gniła i wydzielała nieprzyjemny zapach. Pomyślmy też
o dojeździe do kompostownika.
Wygodniej nam będzie przywozić
odpady (skoszoną trawę) na taczce, a wiosną załadować na nią gotowy kompost.
Kompostownik możemy zakupić, ale też w prosty sposób
zbudować samemu z bali, desek,
cegieł a może z europalet. Konstrukcja powinna być ażurowa
co umożliwi lepszy przepływ powietrza. Musi również mieć jedną
ścianę rozbieralną w celu lepszego dostępu do odpadów. Odpady
co jakiś czas mieszamy aby przyspieszać procesy rozkładu materii. Co kilka warstw przysypujemy
ziemią ogrodową. Okres w jakim
powstaje pełnowartościowy kompost to około 18 miesięcy. Gotowy
kompost ma jednolitą konsystencję o brunatnej barwie i zapachu
świeżej ziemi.
Dzięki kompostowaniu ograniczymy ilość wyrzucanych śmieci
organicznych a przy okazji wyprodukujemy cudowny pokarm dla
naszych roślin.

Barbara Lipieta
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Nowy Partner Piastovii

fot. PKS Piastovia – ZAP Piastów

słynne zakłady akumulatorowe inwestują
w piastowską drużynę

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Zarządu klubu, 27 czerwca
PKS Piastovia podpisała umowę
o współpracy partnerskiej z firmą
ZAP Sznajder Batterien S.A.
Co z tego wynika? W pierwszej
kolejności zmianie ulagła nazwa
piastowskiego zespołu. Od teraz jego oficjalnie obowiązujące
brzmienie to: PKS Piastovia – ZAP
Piastów.
ZAP to długowieczna, wpływowa firma, znana ze swoich akumulatorów zarówno w Polsce, jak i na
świecie. Pozyskanie tak mocnego

partnerta z pewnością wpłynie
pozytywnie na finanse oraz wizerunek piastowskiego klubu.
Warto tutaj także nadmienić,
że zwrot lokalnego producenta ku
Piastovii jest symbolicznym nawiązaniem do dawnych dziejów firmy.
Przed wojną piastowski sport rozwijał się między innymi z inicjatywy Fryderyka Mullera, założyciela
zakładów Akumulatorowych i Kauczukowych (dzisiejszy ZAP Sznajder Batterien S.A.).
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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