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na stadionie MOSiR odbył się 
Piknik w ramach Europejskie-
go Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu

o Pani Wiesławie Kuczabskiej, 
wieloletnim lekarzu stomatolo-
gii z Piasotwa

Dzień Pamięci Wieźniów Obozu 
Dulag 121 i Niosących Im Pomoc

Zadbany trawnik, to wyzwanie 
każdego właściciela ogrodu

Beniaminek I Ligi Piłki Nożnej 
Kobiet PKS Piastovia - ZAP uda-
nie zainaugurował rozgrywki na 
zapleczu ekstraklasy. 
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Piknik Ekologiczny

Wspomnienie

Tędy przeszła Warszawa

Zielone dywany

Niezły start Piastovii

Urząd Miejski w Piastowie pozyskał fundusze unijne na 
rewitalizację legendarnej willi Millera oraz miejskiego targowiska

Już niebawem niezwykle 
ważny dla Piastowa i jego hi-
storii obiekt zostanie poddany 
gruntownej modernizacji. To 
Willa Millera. Obiekt odzyska 

swój dawny blask i w pełni bę-
dzie służył piastowianom.

Pomieszczenia Willi zosta-
ną zaadaptowane na potrzeby 
filii biblioteki publicznej oraz 

usług towarzyszących o cha-
rakterze miejskiej instytucji 
kulturalno-oświatowej z usłu-
gami o  ukierunkowaniu spo-
łecznym.  

Będzie tu m.in. siedziba 
harcerstwa wraz z harców-
ką oraz dom opieki dziennej 
dla seniorów. Okalający Willę 
Millera park również zostanie 
zrewitalizowany. Będzie tu za-
montowana kolejna w naszym 
mieście tężnia solankowa.

Przypomnijmy - Piastów 
na to zadanie otrzyma prawie 
5,5 mln zł dofinansowania ze 
środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020, 
w ramach Osi Priorytetowej 
VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 
„Rewitalizacja obszarów zmar-
ginalizowanych”. Przy tej okazji 
zostanie także przebudowa-
ny teren targowiska przy ulicy 
Lwowskiej i Al. Krakowskiej. 
Wzdłuż pawilonów handlo-
wych położona zostanie nowa 
nawierzchnia, nowy system od-
wadniający oraz parking.

Całe zadanie określa się ty-
tułem: „Kompleksowy remont 
i  modernizacja Willi Millera 
wraz z otaczającym parkiem 
i  przebudową terenu targowi-
ska”.

Czas realizacji obu zadań 
jest wstępnie obliczony na kil-
kanaście miesięcy.

Willa do remontu w numerze

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

Wydarzyło się w Piastowie

XXVII Mistrzostwa Piastowa w Tenisie i X Mistrzostwa w Bocce

Piknik Ekologiczny PPUK

WYNIKI

DZIEWCZyNy DO LAT 12: 
1. Marysia Zielińska
2. Gabrysia Królak
3. Ida Okyne

ChłOPCy DO LAT 10:
1. Ksawery Brzozowski
2. Wiktor Mojek
3. Janek Biela

ChłOPCy DO LAT 12:
1. Kamil Rozwadowski
2. Rafał Gajowiak
3. Igor Bednarski

ChłOPCy DO LAT 14:
1. Piotr Wojno
2. Janek Wiktorzak
3. Filip Walczak

DOROŚLI - gra pojedyncza, 
kat. OPEN - finał    
Grzegorz Sołtys - Tomek Kizler  
6/2 , 6/0

3-4. Filip Osadca i Bartek Krajnik

kat. +45 - finał     
Andrzej Gospodarczyk - Artur Charuta  
6/3 , 6/0

3-4. Marian Wołyński i Marek Dłutek

DOROŚLI - gra podwójna

kat. OPEN - finał   
Jacek Kabat, Maciej Kitliński - Piotr Go-
dlewski, Piotr Reit  6/4 , 4/6 , 7/6 (7-4)

3-4. Leszek Wrzesień, łukasz Pecht i To-
mek Bałazy, Grzegorz Sołtys

kat. +45 - finał  
Zbyszek Stanecki, Andrzej Gospodarczyk  
- Sylwek Biaduń, Marek Dłutek 
6/3, 6/4

3-4.  Tadeusz Grzegorzewski, Andrzej Ma-
rasek i Artur Charuta, Jacek Rybicki

TURNIEJ W BOCCE
finał - Waldemar Chrastek - Andrzej Ma-
kowski  13/11, 12/8

3-4.  Zbyszek Stanecki  i  Marek Dłutek

 16 września na bocznym bo-
isku Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piastowie przy Alei 
Tysiąclecia 1 odbył się Piknik Eko-
logiczny w ramach Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu, którego organizatorem był 
Urząd Miasta Piastowa oraz Pia-
stowskie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
 Sponsorami oraz wystawcami 
były firmy związane z elektro-mo-
bilnością oraz ochroną środowi-
ska takie jak: CDE, IMPACT, JEDEN 
ŚLAD. 
 W wydarzeniu brało rów-
nież udział Muzeum Motoryzacji 
i  Techniki w Piastowie, wystawia-
jąc samochody rodem z PRL-u. 
Mogliśmy podziwiać Fiata 125, Fia-
ta 126 (czyli tzw. Malucha), Żuka 
oraz Poloneza Milicyjnego. 
 Organizatorzy zapewnili naj-
młodszym gościom atrakcję w po-
staci malowania buziek, dmucha-
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 Między 15-16 września na 
obiektach Piastowskiego Towa-
rzystwa Tenisa i Bocce zorganizo-
wano XXVII Mistrzostwa Piastowa 
w Tenisie i X Mistrzostwa w Bocce 
dla dorosłych.
 W kategoriach dziecięcych me-
cze rozegrano wcześniej. W so-
botni poranek zawody otworzył 
Burmistrz Piastowa, Grzegorz Szu-

nych zjeżdżalni i zamków, waty 
cukrowej, gofrów, jak również 
konkursów z nagrodami. Nie za-
pominajmy jednak o dorosłych, 
dla których został przygotowany 
poczęstunek. Można było zjeść 
grochówkę, kiełbasę z grilla, chleb 
ze smalcem, a dla fanów słodkości 
było ciasto sponsorowane przez 
firmę Siara i Wszystko Smaczne. 

plewski. Po niedzielnych finałach 
puchary i medale dla finalistów 
poszczególnych kategorii wręczali 
Burmistrz Piastowa oraz Prezesi 
PTTiB, Andrzej Makowski i Zbyszek 
Stanecki. Prowadzącymi turnieje 
i  sędziami z ramienia PTTiB byli 
Leszek Grabarczyk i Mirosław Pa-
bijanek.

Urząd Miasta Piastowa jak rów-
nież Piastowskie Przedsiębiorstwo 
usług Komunalnych było zadowo-
lone z licznej frekwencji mieszkań-
ców Piastowa i okolic oraz pięknej 
pogody, która dopisała w dniu pik-
niku.

Leszek Grabarczyk
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Czas Piastowa: Po kilkunastu 
miesiącach przerwy wznowiony 
został ruch pociągów na linii 447. 
Czy zatem wszystkie kłopoty zwią-
zane z remontem linii mamy już za 
sobą?

Grzegorz Szuplewski: Nieste-
ty nie. Oczywiście fakt wznowienia 
ruchu pociągów to świetna wia-
domość, ale niedogodności po-
zostały. Najbardziej uciążliwy jest 
brak przejścia podziemnego pod 
peronami i konieczność korzysta-
nia z dość niebezpiecznego przej-
ścia przez tory. Na uruchomienie 
przejścia podziemnego będziemy 
musieli poczekać niestety dość 
długo, zapewne do grudnia. Kolej-
na niedogodność to bezsensowne 
w mojej opinii zagrodzenie wejścia 
na peron południowy od strony 
ul. Gęsickiego i od parkingu przy 
postoju taksówek. Interweniowa-
łem już w tej sprawie i mam na-
dzieję, że inwestor się opamięta 
i nie będzie stwarzał niepotrzeb-
nych trudności. Pozostaje jeszcze 
niedogodność związana z kurso-
waniem autobusów zastępczych 
Kolei Mazowieckich z Piastowa do 
Pruszkowa i związane z tym za-
mieszanie przed naszym dworcem 
kolejowym. Mam nadzieję, że już 
niedługo dworzec w Pruszkowie 
zostanie uruchomiony i przynaj-
mniej ta ostatnia uciążliwość się 
skończy.

C.P.: Prace rewitalizacyjne na 
terenach zielonych prowadzone 
są w wielu miejscach Piastowa. 
Widać nowe nasadzenia. Czytel-
nicy pytają nas czy jednak nie ma 
przesady w zakresie prac, które 
kosztują niemało, a sporo jest in-
nych potrzeb w mieście…

G.S.: Musimy pamiętać o celu 
prowadzonych prac rewitaliza-
cji zieleni. To przede wszystkim 
troska o nasze zdrowie oraz ja-

kość i estetykę naszego środowi-
ska. Wiemy jak wiele problemów 
mamy z jakością naszego powie-
trza. W tej sytuacji nie możemy 
zaniedbać żadnego działania, 
które może tę sytuację popra-
wić. Bardzo się cieszę z realizacji 
tego zadania i jego, rzeczywiście 
dużej, skali. Pamiętając o innych 
potrzebach inwestycyjnych mia-
sta, co czynimy, musimy brać pod 
uwagę cel strategiczny jakim jest 
zrównoważony rozwój Piastowa. 
A co do kosztów – każde działanie, 
szczególnie prowadzone na tak 
dużą skalę oczywiście kosztuje i to 
sporo. Rewitalizacja terenów zielo-
nych mogła zostać podjęta dzięki 
dużemu dofinansowaniu, które 
otrzymaliśmy. Dodając do tego 
udział własny miasta – też niemały 
– możemy już podziwiać pierwsze 
efekty prowadzonych prac.

C.P.: Kolejny temat to komuni-
kacja. Czy w Piastowie będziemy 
podróżować taniej?

G.S.: Jeśli dobrze rozumiem py-
tanie, chodzi zapewne o inicjatywę 
ZTM określaną jako „Warszawa+” 
lub, co jest całkowitym nieporo-
zumieniem „Biletem Metropo-
litalnym”? Niewątpliwie sprawa 
komunikacji  warszawy z gminami 
ją otaczającymi powinna być trak-
towana jako podstawowy element 
układu metropolitalnego. Należy-
my do stołecznej metropolii i  po-
winniśmy problem komunikacji 
wewnątrz niej mieć rozwiązany 
w sposób systemowy. Tymcza-
sem w propozycji „Warszawy+” 
jej inicjator, czyli stołeczny Zarząd 
Transportu Miejskiego proponuje 
by gminy mające podpisany umo-
wy transportowe dopłacały do 
biletów 30 i 90-dniowych swoim 
mieszkańcom. A co z pozostałymi 
osobami, które podróżują rzadziej 
lub z innych względów nie korzy-

stają z biletów długookresowych? 
Piastów płaci rocznie blisko dwa 
miliony zł w ramach umowy z 
ZTM dotyczącej dwóch autobu-
sowych linii dziennych, 716 i 717, 
jednej nocnej oraz Szybkiej Kolei 
Miejskiej. Oszacowana przez nas 
wstępnie kwota dopłaty w ramach 
propozycji „Warszawa+” wynieść 
może ok. 1,2 mln zł. To bardzo 
duża kwota, szczególnie, że nie 
obejmuje obniżenia ceny biletów 
dla wszystkich mieszkańców Pia-
stowa, którzy podróżują komuni-
kacją ZTM. Dlatego zwróciłem się 
o wyliczenie kosztów innej usłu-
gi – która już jest już realizowana 
w  naszym mieście w ramach we-
wnętrznych linii P1 i P2 – komuni-
kacji bezpłatnej dla każdego. Takie 
właśnie działanie ma charakter 
systemowy, a nie wybiórczy. Z cie-
kawością czekam na konkretną 
informację w tej sprawie, bo uzy-
skana z ZTM wymijająca odpo-
wiedź o rzekomej konkurencji dla 
transportu szynowego nie może 
być traktowana zbyt poważnie. 
Wszystko można wyliczyć, a bez-
platny transport zbiorowy w nie-
których dużych miastach już dzia-
ła, także w Europie.

C.P.: Zakończyły się konsulta-
cje  ws. projektowanego ciągu ulic 
S. Barcewicza - M. Ogińskiego - S. 
Żółkiewskiego. Co wynika z tych 
konsultacji?

G.S.: Rzeczywiście, konsultacje 
zakończyły się 10 września. Trwały 
dość długo, bo rozpoczęliśmy je 25 
czerwca. Przez cały ten czas miesz-
kańcy Piastowa mogli wyrazić swo-
je opinie w tej sprawie odpowia-
dając na pytanie czy chcą realizacji 
inwestycji zgodnie z proponowa-
ną dokumentacją (była dostępna 
w wersji elektronicznej na stronie 
miasta, a także w naszym urzę-
dzie) czy nie. Po pierwszym otwar-
tym dla każdego spotkaniu, które 
odbyło się 5 lipca, w ankietach do-
daliśmy jeszcze trzecią możliwość 
– poparcia dla inwestycji przy mo-
dyfikacji parametrów jezdni w  ul. 
S. Barcewicza. Uczestnicy spotka-
nia dopominali się zaprojekto-
wania węższej jezdni w tej ulicy 
i  taką możliwość przedstawiliśmy 
w dalszym przebiegu konsultacji. 
Drugie spotkanie otwarte, zorga-
nizowane dwa miesiące później 
(czyli 5 września) tak jak pierwsze 
upłynęło w atmosferze kontesta-
cji całej inwestycji, która rzekomo 
ma umożliwić lawinowy napływ 
do Piastowa ciężkich pojazdów 
samochodowych. Oczywiście nie 
było i  nie ma takiego planu, o co 
byłem posądzany. W efekcie kon-
sultacji napłynęło do naszego 
urzędu ponad trzysta ankiet złożo-
nych do urny. Znacznie więcej, ok. 
1200 ankiet zebrali przedstawicie-

le stowarzyszenia walczącego z 
ideą budowy ulic S. Barcewicza i 
S. Żołkiewskiego oraz generalnego 
remontu ul. M. Ogińskiego (bo ta-
kie było założenie wspomnianego 
ciągu ulic). I tak jak w przypadku 
ankiet złożonych do urny w urzę-
dzie niewielka ich większość wska-
zuje na poparcie dla inwestycji 
to wśród ankiet dostarczonych 
do urzędu przez przedstawicieli 
wspomnianego stowarzyszenia 
zdecydowana większość zawiera 
przeciwną opinię. Podczas wrze-
śniowego spotkania powiedzia-
łem, że jakkolwiek wynik konsulta-
cji – zgodnie z prawem – nie jest 
wiążący, to jednak weźmiemy ten 
wynik pod uwagę. Zawsze dotrzy-
mujemy słowa, więc także w tej 
sytuacji przyjmujemy opinię wyra-
żoną przez większość osób, które 
wyraziły swoją opinię. Oznacza to 
odstąpienie od realizacji inwestycji 
w formie przedstawionej podczas 
konsultacji.

C.P.: Czy miasto ukradło ka-
mień na pomnik Księdza Jerzego 
Popiełuszki?

G.S.: Miasto niczego nie „ukra-
dło”. Kamień, wyjątkowej zresztą 
urody, znalazł po latach swoje zna-
komite przeznaczenie stając się 
istotną częścią odsłoniętego rok 
temu pomnika Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki. Warto 
tu przypomnieć kilka faktów zwią-
zanych z kamieniem. Został on 
wydobyty z pasa drogowego ulicy 
T. Kościuszki w 1993 roku podczas 
budowy kanalizacji w tej ulicy. Wy-
dobyty z ziemi został złożony na 
poboczu nieutwardzonej jeszcze 
wówczas ulicy. Wiele lat później, 
podczas budowy nawierzchni 
i  chodnika został przesunięty tuż 
obok i złożony na skraju nieogro-
dzonej działki. Przez kolejne lata 
nikt nie zwracał się w sprawie 
kamienia do gminy. Dopiero na 
początku tego roku obecny właści-
ciel działki wystąpił z roszczeniem 
odszkodowawczym za rzekomą 

własność, którą w jego mniemaniu 
stanowi kamień. Nie podzielamy 
tej opinii – kamień był i pozostaje 
własnością miasta. Cieszmy się, 
że znalazł godne przeznaczenie 
w  pomniku Ks Jerzego u zbiegu 
ulic jego imienia i E. Orzeszkowej. 
Namawiam też do tego właściciela 
działki, na której gościnnie prze-
bywał przez jakiś czas nasz piękny 
kamień.

C.P.: W październikowych  wy-
borach samorządowych będzie 
Pan kandydował ponownie na 
funkcję burmistrza naszego mia-
sta. Czy łatwo było podjąć tę de-
cyzję?

G.S.: I tak i nie. Sprawowanie 
tej funkcji wiąże się z podjęciem 
dużej odpowiedzialności za rozwój 
miasta. W kończącej się kadencji  
ta odpowiedzialność spoczywa 
przede wszystkim na mnie i moich 
Koleżankach i Kolegach z Klubu 
Radnych „Nasz Piastów-Wspólno-
ta Samorządowa”, stanowiących 
większość w Radzie Miejskiej. 
Trzeba więc zdać sprawę z czte-
roletniego zarządzania miastem 
i najlepszą formą dokonania tego 
jest prezentacja dokonań podczas 
okresu wyborczego. Drugi powód 
to ambitny program dalszego roz-
woju Piastowa, który przygotowa-
liśmy na nadchodzącą kadencję. 
Nasze miasto zasługuje na dalszy 
dynamiczny rozwój. Program tego 
rozwoju przygotowaliśmy odpo-
wiedzialnie, tak jak czynimy to od 
lat. I co najważniejsze -  ma on real-
ne szanse realizacji, bo zawsze do-
trzymujemy słowa. Nie interesują 
nas mrzonki i demagogia, w tym 
specjalizują się inni. No i powód 
szczególnie ważny - zaszczytna 
dla mnie nominacja uzyskana od 
mojego środowiska skupiającego 
bezpartyjnych samorządowców 
ze stowarzyszeń „Nasz Piastów” 
i „Mazowiecka Wspólnota Samo-
rządowa” na ponowne kandydo-
wanie.

Rozmowa z burmistrzem
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W sobotę 8 września odbyła 
się siódma edycja akcji Narodowe 
Czytanie objętej patronatem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
W Piastowie wspólne czytanie zor-
ganizowane było po raz szósty.

W tym roku mieszkańcy Piasto-
wa czytali fragmenty powieści Ste-
fana Żeromskiego „Przedwiośnie” 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Spotkanie, podobnie jak w po-
przednich latach, prowadził aktor 
Jerzy łazewski, a oprawę muzycz-

ną zapewnił zespół Classic Trio. 
Do odczytania wybrane zosta-

ły zarówno fragmenty dialogów, 
jak i opisy, m. in. dialog o szkla-
nych domach i rozmowa Cezare-
go z  Gajowcem o autorytetach, 
a także końcowy opis demonstra-
cji robotników idącej na Belweder. 
W  spotkaniu wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych nr 4 i 5 
oraz liceum im. Adama Mickiewi-
cza, a także kilkoro mieszkańców 
i przedstawicieli Urzędu Miasta. 

Scenografię stanowiły bukiety na-
wiązujące do Nawłoci oraz archi-
tektoniczne wizualizacje „domów 
przyszłości”.

Uczestnicy otrzymali nagro-
dy książkowe, ufundowane przez 
bibliotekę, oraz wejściówki do 
piastowskiego kina „Baśń”, pro-
wadzonego przez ośrodek kultu-
ry.  Wszystkim czytającym i słu-

chaczom serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie w tym wydarze-
niu kulturalnym, propagującym 
literaturę ojczystą. Już dziś zapra-
szamy do udziału w przyszłorocz-
nej akcji!

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” w Piastowie

Żeromski na głos
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Przyjaciele

Anna Lorens
Dominik Banasiewicz

Wiesia była osobą bardzo pe-
dantyczną, a jednocześnie obda-
rzoną zmysłem artystycznym. Pa-
miętamy ją zadbaną, uśmiechniętą, 
o ciepłych oczach.  

Wiesiu, pozostaniesz w naszej 
pamięci do końca naszych dni 

W dniu 29 lipca zmarła Wiesła-
wa Kuczabska, przeżyła 87 lat.  Po-
grzeb odbył się 2 sierpnia na Cmen-
tarzu Brudnowskim. 

W Piastowie zamieszkała w 1945 
roku i tutaj też nawiązała przyjaźnie 
trwające kilkadziesiąt lat. 

W Piastowie leczyła dzie-
ci w  Szkole Podstawowej nr 3 
i  w  Przedszkolu Kolejowym. Była 
szanowana przez pacjentów 
i  wspierała przyszłych lekarzy sto-
matologów w ich rozwoju zawodo-
wym. 

Jej jedyny syn Mateusz poszedł 
w ślady Mamy, jest lekarzem o spe-
cjalizacji ortopedycznej i pełni też 
funkcje administracyjne w służbie 
zdrowia. Wiesia była z niego bardzo 
dumna. 

Z mężem Janem przeżyła ponad 
50 lat razem. Mieszkańcy Piasto-
wa mogli widzieć nie raz, jak Pań-
stwo Kuczabscy wspierają się, idąc 
razem do sklepu czy do lekarza. 
To była wielka i piękna miłość, któ-
ra teraz bardzo rzadko się zdarza, 
wspominają żyjący przyjaciele.

Wspomnienie 
o Pani Wiesławie 
Kuczabskiej 
wieloletnim lekarzu stomatologii 
z Piastowa, żonie Jana, matce Mateusza, 
babci Szymona, Michała

reklama

Ten trwający kilka miesięcy 
okres przynosi negatywne skutki 
dla jakości powietrza, którym od-
dychamy. Na pogorszenie tego 
stanu wpływa  przede wszystkim 
tzw. niska emisja, a szczególnie 
szkodliwe dla ludzkiego życia 
i zdrowia pyły wydzielane w wy-
niku spalania niskiej jakości pa-
liw i  różnych odpadów w  piecach 
starej generacji. Z powodu niskiej 
emisji i smogu corocznie umiera 
przedwcześnie 45 tysiecy Polaków. 
Skuteczna walka ze smogiem wy-
maga zaangażowania nas wszyst-
kich, bo  wszyscy oddychamy tym 
samym powietrzem. Mamy już co-
raz bardziej skuteczne narzędzia 
do tej walki. Od  lipca obowiązuje 
jeden z najważniejszych za-
pisów uchwały antysmogowej n a 
M a z o w s z u .  M ó w i  o  ograni-
czeniach dotyczących materiałów 
opałowych. Oznacza to, że stoso-
wanie do opału zabronionych 
materiałów może zakończyć się 
mandatem lub  grzywną w wyso-
kości nawet pięciu tysięcy złotych. 

Uchwała antysmogowa dla Ma-
zowsza wskazuje przede wszyst-
kim rodzaje pieców, które mogą 
być stosowane, a których używa-
nie zostanie ograniczone. Ściśle 
określa tez parametry instalacji 
grzewczych, a także rodzaje spala-
nych w nich paliw. 

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno 

używać niżej wymienionych paliw: 
• mułów i flotokoncentratów 

węglowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem,

• węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem 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 certyfi-
katy lub inne dokumenty potwier-
dzające odpowiednie parametry 
zakupionego towaru. Co ważne 
zakup powinien mieć dowód 
sprzedaży (paragon lub fakturę). 
Ten dokument będzie dowodem 
w trakcie przeprowadzania ewen-
tualnych kontroli jakości stosowa-
nych paliw. 

Naruszenie przepisów uchwały 
może być ukarane mandatem 500 
zł lub grzywną do 5000 zł. 

Już w tym sezonie grzewczym, 
a  dokładnie od końca września, 
nasze miasto rozpocznie wyko-
rzystywanie dronu z analizatorem 
spalin do monitoringu z powietrza 
materiałów spalanych w  piecach 
na terenie miasta. Przypomina-
my, że w  ubiegłym roku władze 
samorządowe Piastowa także 
wszczęły działania na rzecz wal-
ki ze smogiem. Jednym z nich 
było podjęcie decyzji o udzie-
laniu 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 piastowskie-
go magistratu wpłynęło ponad 
130 wniosków o udzielenie dofi-
nansowania na wymianę pieców. 
Z tej puli wniosków w blisko 40 go-
spodarstwach domowych już wy-
mieniono piece, a drugie tyle  jest 
w trakcie wymiany. Cieszy nas ten 
fakt, ponieważ to działanie znaczą-
co przyczynia się do poprawy sta-
nu powietrza w Piastowie. Wnioski 
o wsparcie finansowe na wymianę 
pieca można składać do 30 wrze-
śnia 2018 roku.     

Od 19 września rozpoczął się 
także nabór wniosków do udzia-
łu w programie rządowym „Czy-
ste powietrze”. Przewidziany na 
10 lat program realizowany jest 
przez Ministerstwo Środowiska 
i ma przeznaczony budżet 103 
mld zł. Tak duże środki finanso-
we przeznaczone są na wymianę 
źródeł ogrzewania, termomoder-
nizację i instalacje odnawialnych 
żródeł energii w budynkach jed-
norodzinnych. O założeniach tego 
programu informowaliśmy już na 
dwóch spotkaniach – w sierpniu 
i  we wrześniu. Najbliższe spo-
tkanie poświęcone omówieniu 
programu i informacji o możliwo-
ściach skorzystania z niego przez 
mieszkańców Piastowa odbędzie 
się 9 października w Sali gimna-
stycznej Liceum Ogólnokształcą-
cego im. A.  Mickiewicza 9 ul. 11 
Listopada 2 a). Początek o godz. 
18.00. W spotkaniu wezmą udział 
przedstawiciele ministerstwa Śro-
dowiska. Serdecznie zapraszamy 
do udziału.

Już wkrótce, wraz z nadejściem jesieni i spadkiem temperatury 
rozpocznie się sezon ogrzewania naszych domów.

Zadbajmy o czyste powietrze
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Historia ilustrowana cz. I II XVI

Koniec Powstania

Zmarły 23 października 2012 roku ks. prof. Janusz Tarnowski, wybitny  pe-
dagog i twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej podczas Powstania 
Warszawskiego był kapelanem szpitala polowego. Przez 63 dni walki stale 
przebywał z chorymi i z nimi został ewakuowany do zakładów akumulato-
rowych w Piastowie, gdzie na potrzeby szpitalne przygotowane zostały hale 
fabryczne. Oto fragment wspomnień ks.Tarnowskiego z tamtych dni zarchi-
wizowane w zasobach Muzeum Powstania Warszawskiego:

„Najgorsze było, gdy nadeszła kapitulacja. Zanim poszedłem od chorych sły-
szę: „Dobrze, proszę księdza. Co ksiądz teraz powie? Wiemy teraz [co się dzie-
je], ksiądz znowu będzie optymistą?”. Wszystko obróciłem w duchu opatrzności 
i powiedziałem, że to nie jest jeszcze przegrana i tak dalej… Co jeszcze mówiłem, 
już nie pamiętam. W każdym razie było to dowodem, że chcieli, żebym dalej pod-
trzymywał na duchu. Rzecz zupełnie niezwykła: Niemcy okazali się fenomenalni – 
oczywiście nie gestapowcy, [lecz] Wehrmacht – podstawili samochody ciężarowe 
i na własnych rękach, ramionach, wynosili chorych do samochodów. Zawieźli nas 
do fabryki „Tudor” na terenie Piastowa. Na ogół kierowali do Pruszkowa – a nas 
do Piastowa. Były tam puste hale fabryczne – fabryka chyba nie była czynna. To 
było idealne, można było pomieścić chorych, były nosze, pomieszczenia – warun-
ki były lepsze niż na ulicy Wspólnej.

-  Byli tam lekarze? 

Znaleźli się od razu. Był to prawie normalny szpital. Byłem zaskoczony, 
że oni na własnych ramionach nieśli [chorych], ale jednocześnie szła, niestety, 
inna ekipa i podpalała domy. Niemcy, którzy nas eksportowali do „Tudoru”, 
ostrzegali: „Pospieszajcie się, bo jest niebezpiecznie”. Diese Flamme! Grosse 
Flamme! Jedni nas ratowali, a drudzy mieli inne polecenia. Przecież Hitler 
postanowił, że Warszawa ma być zniszczona absolutnie do zera, powiedz-
my – jako kara. Jednocześnie ci ludzie [nam pomagali] – myślę, że to dobry 
instynkt, nikt im nie kazał ratować rannych – nie było na to żadnego rozkazu. 
Po kapitulacji przychodzili do nas nie jako przyjaciele, ale jako sąsiedzi – roz-
mawiali i tak dalej… Widząc chorych, mieli poczucie konieczności pomocy. 
Wiadomo, ci są tacy, ci są inni. Człowiek, to niestety mieszanka, ma i dobre, 
i złe strony. To było po prostu zaskoczenie, że ci, którzy w naszych oczach 
wiadomo jaką mieli opinię, [są zdolni to takich zachowań]. Mało tego. W „Tu-
dorze” przychodzili serdecznie i powiem coś szczerze – choć będzie to wyglą-
dało na nielojalność. Chciałem odwiedzić pierwszą parafię w Jazgarzewie, 
zobaczyć, co się tam dzieje. Ale nie było żadnej komunikacji. Iść na piechotę 
w takich warunkach, wynędzniały… Podszedłem do – powiedzmy – głównego 
wojskowego Niemca i po niemiecku powiedziałem, że chciałbym tu i tu poje-
chać, ale nie mam komunikacji. „Tak, tak” – Ja, ja. Powiedziałem, [gdzie] chcę 
się udać. Ja, jawohl. Napisał mi po niemiecku, ze słynną pieczątką – wroną 
– że każdy pojazd, jaki będzie na szosie, ma wziąć tego człowieka. Lubię takie 
komiczne sytuacje. Rozśmieszyło mnie to. Myślę sobie: „Dobrze, ale potem 
jak ludzie zobaczą, że ksiądz Tarnowski jedzie pojazdem wojskowym z Niem-
cem, to będzie ładna historia”. Ale myślę sobie: „Spróbujemy. Zobaczymy, jak 
to będzie wyglądało”. Stoję na drodze, jedzie esesman: Ja, ja, bitte, bitte! Nie 
było żadnej rozmowy, [spytał tylko]: „Dokąd?”. Podwiózł mnie prawie pod 
parafię. Bitte! – Danke! Dla mnie jest ważne, żeby w każdej wrogiej sytuacji, 
nienormalnej sytuacji – szukać człowieka. Wtedy objawia się iskra ludzka. 
Takich momentów było bardzo wiele.

 Czy dla rannych nie było żadnego zagrożenia? Nie groziło im wywiezienie 
do obozu? 

O tyle to było ciekawe, że oni nie decydowali. Ci, którzy eksportowali ran-
nych mieli rozkaz, żeby wszystkich zawozić do Piastowa. To też było dla mnie 
nowością. Mieli dobre informacje, jak to się stało – nie wiem. Nie rzucili nas 
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na teren i niech robią, co chcą – tak mogło być. Jak wspomniałem, zawieźli nas 
do budynku; budynek pusty – fabryka nie była czynna. Warunki były tam dosko-
nałe – w [porównaniu do] Powstania. Znalazły się tam i łóżka, i opieka. Niemcy 
nas tylko przywieźli i ich sztab siedział w Piastowe. Myślę, że przez to, iż sztab 
był w Piastowie, mieli nad tym opiekę. Rzeczywiście, oni potem chcieli odwrócić 
sytuację. To była taka polityka. Ludzie nie wiedzą, że był ten zwrot, naiwny zwrot 
– oczywiście – bo nie dał żadnego wyniku. Taka była, powiedzmy, metoda poli-
tyczna.

 - Czy miał ksiądz zwierzchników w tym czasie? 
Były tam spotkania kapelanów. Napisałem książkę, w której jest moja relacja 

z Powstania – oczywiście niepełna – w której nazwałem się nadzwyczajnym ka-
pelanem Powstania Warszawskiego. Nie dlatego, że robiłem coś nadzwyczajne-
go. Jest profesor zwyczajny [wysoko w hierarchii] – i profesor nadzwyczajny, nie 
całkiem osadzony w swej profesurze, powiedzmy. Nadzwyczajnym kapelanem 
byłem więc w takim znaczeniu. Nie dokonałem rzeczy niezwykłych, tylko poza 
normą. Spotkania duszpasterskie nie były regularne. Całym duszpasterstwem 
kierował ksiądz o pseudonimie „Biblia”. Chodziłem na zebrania, było ich niewiele 
– bo jak robić narady duszpasterskie w tych warunkach. Jedno pamiętam dosko-
nale. Powiedziano mi wtedy: „Januszu, trzymaj się tego, gdzie jesteś. Nie musisz 
już nigdzie jeździć, szukać czegoś innego. Masz teren, jest szpital – siedź w tym 
rejonie”. Rzeczywiście, tak się stało. Dostałem order, którego nigdy nie widziałem. 
Ksiądz Stefan Piotrowski, zaprzyjaźniony ze mną – razem odprawialiśmy msze 
u świętego Aleksandra, przed tym byłem ministrantem – odwiedzał ten szpital. 

Wiedział o tym, że rozśmieszam chorych, że wieczorem do nich przychodzę, 
[odwiedzam] poszczególne osoby, przechodzę przez każdą salkę, pośmie-
jemy się. Powiedział: „Wiesz, Januszu, dostajesz Krzyż Srebrny Zasługi. Ale 
złotego nie dostaniesz”. Pytam: „Dlaczego?”. – „Złoty dostają ci, którzy przed 
Powstaniem byli w wojskowej służbie powstańczej. Tyś był w seminarium, 
nie miałeś takiej okazji. Masz tylko srebrny”. – „Bóg zapłać”.

Ksiądz prof. Janusz Tarnowski odwiedził zakłady akumulatorowe 
w Piastowie przy okazji udziału w konferencji „Droga wiodła przez Pia-
stów” jesienią 2009 roku. Wtedy też wspominał przeżycia z roku 1944, 
które wywarły wielki wpływ na jego drogę życiową i szczególne zaintere-
sowanie pedagogiką i wychowaniem. 

Trudne warunki dla ewakuowanych szpitali, brak lekarstw i ciężki stan 
chorych przewiezionych do Piastowa powodowały dużą śmiertelność 
pacjentów. Zmarli byli chowani za ogrodzeniem zakładów akumulato-
rowych nieopodal torów kolejowych. Ekshumowano ich w  latach powo-
jennych, tak jak żołnierzy rozstrzelanych przez Niemców  12 września 
1939 roku – por. Wojciecha Kalenkiewicza i jego sześciu kolegów z 2 PP 
Legionów, którzy zostali pochowani u zbiegu ulic Warszawskiej i Boha-

prof. Janusz Tarnowski
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ponad sześćset tysięcy wypędzonych mieszkańców stolicy Polski. Za 
tą bramą rodziny przeżywały dramat rozdzielenia mężczyzn – ojców, 
braci, synów od żon, matek i córek. Często – już na zawsze. Po selekcji 
i kilku dniach życia w straszliwych warunkach, bez środków higieny, 
przy dotkliwym braku lekarstw i ledwo starczającym pożywieniu Niem-
cy formowali z przebywających w obozie transporty kolejowe kiero-
wane generalnie w trzech kierunkach: na roboty wgłąb Rzeszy, na te-
ren Generalnej Guberni i do obozów koncentracyjnych. Pani Krystyna 
Siedlecka miała wówczas dziesięć lat. Tak wspomina tamte dni: to był 
koniec sierpnia, lub nawet początek września. Do naszego mieszkania na 
Jelonkach wpadli Niemcy i towarzyszący im żołnierze przypominający Kał-
muków. Wypędzili wszystkich, nie pozwolili niczego zabrać. Popędzili nas 
pieszo do stacji kolejowej we Włochach, a nasze domy spalili. Na stacji cze-
kał pociąg, którym dojechaliśmy do Piastowa. Poznałam tę miejscowość, 
bo wcześniej przyjeżdżałam kilka razy z ojcem do mieszkającej tu ciotki. 
W Piastowie wypędzono nas z pociągu i pognano torami w stronę Prusz-
kowa. Przez bramę nr XIV weszliśmy na teren obozu, w którym przebywa-
liśmy przez kilka dni. Ojca od razu zabrano do jednej hali, nas z mama 
do drugiej. Dzięki pomocy polskiego personelu medycznego udało się nam 
szczęśliwie odzyskać ojca, który pojawił się niespodziewanie z obandażo-
waną głową. Jako niezdolny do pracy został z nami i wkrótce opuściliśmy 
obóz w transporcie sformowanym z wagonów towarowych do przewozu 
bydła. Dojechaliśmy do Końskich. Tam wyrzucono nas po prostu gdzieś w 
polu. Trafiliśmy do jakiejś zagrody wiejskiej, gdzie mogliśmy się przebrać w 
czyste ubrania, a dotychczasowe – brudne i zawszone – spaliliśmy. Oczywi-
ście nie mogliśmy nadużywać gościnności naszych gospodarzy, którzy nie 
byliby w stanie utrzymać wszystkich. Postanowiliśmy wrócić jak najbliżej 
Warszawy, wybór padł na Piastów, gdzie mieliśmy rodzinę. Po kilkudniowej 

terów Wolności. 
Powstanie Warszawskie zakończyło się 2 października 1944 roku. W na-

stępnych dniach stolicę opuściły ostatnie oddziały powstańców i deporto-
wani do obozu Dulag 121 w Pruszkowie mieszkańcy.  Generał Tadeusz Bór-
-Komorowski zabiegał u dowódcy wojsk niemieckich gen. von dem Bacha 
o możliwość pozostania w Warszawie jej mieszkańców, ale bezskutecznie. 
Wszyscy musieli opuścić stolicę, bo Niemcy przystąpili do wykonania zbrod-
niczego rozkazu całkowitego jej zniszczenia. Droga do Dulagu wiodła przez 
Piastów…

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się 5 sierpnia 1944. Niemcy zawiado-
mili Radę Główną Opiekuńczą w Pruszkowie o utworzeniu na terenie miej-
scowych warsztatów kolejowych obozu przejściowego Durchgangslager 121 
dla wypędzonych mieszkańców Warszawy. Poinformowali też, że nie będą 
w stanie zorganizować dla nich żadnej opieki i tym mają zająć się Polacy. 
Nazajutrz, w niedzielę, okoliczni księża ogłosili to z ambony zwracając się o 
zorganizowanie dostaw żywności dla wypędzonych. Wieczorem 6 sierpnia 
pierwsza kolumna ponad trzech tysięcy kobiet, dzieci i starców wyruszyła 
pieszo z kościoła św. Wojciecha na Woli. To byli pierwsi ocaleni z rzezi, która 
miała miejsce w tej dzielnicy w pierwszych dniach powstania. Po długim mar-
szu skrajnie wycieńczeni dotarli nad ranem do Piastowa i ulicą Warszawską 
dalej do bramy nr XIV warsztatów kolejowych, a od tej pory obozu Dulag 
121. Przez tę bramę przez kolejne tygodnie, aż do 10 października, przeszło 

Obóz Dulag 121 - 
szczególne miejsce pamięci



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.
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wędrówce pieszej dotarliśmy tu szczęśliwie. Byliśmy uratowani, choć nasze 
dotychczasowe życie legło w gruzach…Pan Andrzej Siedlecki w tym czasie 
miał niespełna dziesięć lat. Mieszkał z rodzicami i z siostrą w Piastowie 
tuż przy torach kolejowych. Pamięta transporty wiozące ludzi z Warsza-
wy do obozu Dulag 121. Mój dziadek miał duży sad niedaleko naszego 
domu. Wraz z kolegami chodziliśmy do tego sadu i zrywaliśmy jabłka, 
które potem rzucaliśmy tym biednym ludziom. Żal było patrzeć na ich 
zmęczone i przerażone twarze, każdy jak mógł tak starał się pomóc. 
W naszym domu w tym czasie mieszkało kilkanaście osób z Warszawy, 
którym udało się uciec. W Piastowie było dużo takich osób. Zdarzało się 
jednak często, że do domów i mieszkań zaglądali niemieccy żandarmi 
poszukujący osób z warszawskim dokumentami. W naszym domu było 
dość łatwo ich ukryć, bo mieliśmy pomieszczenie sklepowe z oddzielnym 
wyjściem. Pamiętam jedną z takich kontroli żandarmów, która mogła za-
kończyć się groźnie. Akurat mieszkał z nami znajomy ojca, artysta muzyk. 
W ostatniej chwili ukryliśmy go za drzwiami i zasłoniliśmy wiszącymi na 
wieszaku ubraniami. Niemcy rozejrzeli się po mieszkaniu i zauważyli for-
tepian. Jeden z nich zasiadł do instrumentu i zaczął grać, zresztą całkiem 
nieźle. Trochę to potrwało, ale znajomy ojca ocalał… Jest wiele świadectw 
wspanialej solidarności mieszkańców Pruszkowa, Piastowa, Ursusa, 
Włoch i innych miejscowości z wypędzonymi mieszkańcami Warszawy. 
historia obozu Dulag 121 to także dzieje jego placówek filialnych utwo-
rzonych w Ursusie, Piastowie i Ożarowie Mazowieckim w czasie najwięk-
szego zaludnienia, gdy na terenie pruszkowskich warsztatów kolejowych 
przebywało jednorazowo nawet czterdzieści tysięcy osób. Trzeba też pa-
miętać, że na terenie fabryki Tudor i zakładów kauczukowych w Piasto-
wie znalazły miejsce w październiku 1944 roku ewakuowane z Warszawy 
szpitale, wśród nich szpital maltański i szpital Dzieciątka Jezus. Działały 
tu do stycznia 1945 roku. Dzisiaj, gdy wspominamy kolejną rocznicę Po-
wstania Warszawskiego trudno jednak pozbyć się gorzkiej refleksji na te-
mat obecnego stanu b.obozu Dulag 121. To miejsce zasługuje na szcze-
gólną pamięć ze względu na bezmiar cierpienia tysięcy ludzi, które tu 
właśnie stało się ich udziałem.  Tymczasem zarośnięte trawą torowisko 
i zalegające śmieci nie świadczą najlepiej o gospodarzach terenu – wła-
dzach samorządu miejskiego i powiatowego. Tak samo jak systematycz-

nie rozbierany betonowy mur przy którym stoją jeszcze wieże wartow-
nicze. Czy tak powinien wyglądać ten teren? Można mieć wątpliwości. 
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pamięci bohaterów tamtych wydarzeń będzie organizowany już po raz 
trzeci Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy, który odbędzie się w niedzie-
lę 7 października. Uczestnicy biegu pokonają dystans 10 km na trasie ze 
stadionu miejskiego w Piastowie do obozu b.Dulag 121. Trasa tegorocz-
nego biegu wieść będzie dokładnie tą samą drogą, którą przebyli 74 lata 
temu wypędzeni ze swojego miasta warszawiacy…
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Firma EspEs, producEnt biurowych ścianEk działowych 
poszukuje pracowników do produkcji, 

przy obróbce szkła oraz profili aluminiowych.

praca w siedzibie firmy w opaczy kolonia, 300 m. od przystanku kolei wkd.tel. 501 769 294
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która odbędzie się w niedzielę 30 września 2018 r., w sali Kina Baśń (początek o godz. 17.00)

ogłoszenie zamówione



Zapowiadane jesienne ochłodzenie, zniechęca do aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu. Nie każdy ma także predyspozycje 
by intensywnie uprawiać sport, dlatego spacer wydaje się 
optymalną formą ruchu, która powinna odpowiadać każdemu. 
Aktywne spędzanie czasu sprawia, że np. ryzyko zawału serca 
zmniejsza się o 30 procent.

Spacer jesienią

 Każda forma ruchu wpły-
wa korzystnie na nasze zdro-
wie. Dzięki aktywności rucho-
wej poprawia się jakość życia. 
Spacer to aktywność, która 
nie wymaga kondycji fizycznej 
maratończyka, specjalistyczne-
go sprzętu, obecności trenera 
i niekończących się wypraw do 
fitness klubu. Poprawia nastrój, 
kondycję, zapewnia dotlenie-
nie organizmu, dodatkową 
energię, umożliwia zrzucenie 
zbędnych kilogramów. Zna-
czenie spaceru doceniał już 
hipokrates, który mawiał, że 
„chodzenie jest dla człowieka 
najlepszym lekarstwem”. Zalety 
spacerów są nie do przecenie-
nia, to rodzaj aktywności fizycz-
nej, którą mogą zaakceptować 
najbardziej oporni, leniwi i nie-
wysportowani. 
 Tempo i intensywność spa-
ceru regulujemy zawsze sa-
modzielnie, dostosowując go 
do własnych potrzeb. Nie obo-
wiązują nas żadne plany tre-
ningowe, nie musimy z nikim 
rywalizować, nikt nam niczego 
nie narzuca. Słuchając własne-
go ciała, dostosowujemy re-
gularność i rytm spacerów do 
własnych potrzeb oraz harmo-
nogramu tygodnia. Aby jednak 
w pełni czerpać ze zdrowotne-
go dobrodziejstwa spacerów, 

warto zaplanować sobie co 
najmniej godzinny spacer trzy 
razy w tygodniu. Pora i tra-
sa - obojętne. Równie dobrze 
może to być weekendowa wy-
cieczka do lasu, jak i codzien-
na droga do pracy. Ważna jest 
systematyczność. Stopniowo, 
gdy chodzenie przestanie nam 
wystarczać, możemy nawet 
zacząć maszerować, a kto wie, 
być może kolejnym etapem 
będzie jogging.
 Wprowadzając spacery do 
swojego harmonogramu ty-
godnia, zyskamy sprawniejszy 
układ krążeniowo-naczynio-
wy, obniżymy poziom chole-
sterolu, zmniejszymy ryzyko 
zachorowania na cukrzycę, no-
wotwory, osteoporozę, a także 
wzmocnimy stawy, mięśnie 
i kości. Spacer zalecany jest 
osobom otyłym i z nadwagą, 
które w niegwałtowny sposób 
chcą zrzucić zbędne kilogra-
my. Spacerowanie umożliwia 
nie tylko zaktywizowanie do 
pracy blisko 95% wszystkich 
mięśni, dzięki czemu można 
uzyskać lepszą kondycję, ale 
także zapewnia stopniowe 
spalanie tkanki tłuszczowej 
z  wszystkich partii ciała. Zda-
niem specjalistów, podczas 
godziny spaceru, w zależno-
ści od jego tempa, jesteśmy 

w stanie spalić około 200-300 
kalorii, nie męcząc się przy tym 
i nie ryzykując nieprzyjemnych 
zakwasów następnego dnia.
 Wiele osób uskarża się na 
bezsenność, bóle głowy, ob-
niżoną odporność organizmu, 
niestrawność, czy stresowe sy-
tuacje. Okazuje się, że zarów-
no na te, jak i na szereg innych 
dolegliwości, także spacer 
może być doskonałym lekar-
stwem. Ruch na świeżym po-
wietrzu zapewnia dotlenienie 
organizmu, przyspiesza me-
tabolizm oraz pozbywanie się 
toksyn z organizmu, wzmacnia 
odporność, staje się doskona-
łym relaksem. Dotlenienie zaś, 
pozwala na wspomnienie pa-
mięci i koncentracji, bowiem 
dotleniony mózg będzie pra-
cował sprawniej i wydajniej. 
 Spacer na świeżym powie-
trzu to rewelacyjna forma 
spędzenia wolnego czasu. 
Podczas spaceru mamy czas 
na przemyślenia, pozbycie się 
codziennych trosk oraz nabra-
nie dystansu do problemów. 
Godzina spaceru będzie ide-
alnym sposobem na odreago-
wanie stresu po ciężkim dniu. 
Badania naukowe udowodniły 
również, że podczas space-
ru spada poziom hormonu 
stresu, natomiast wydzielają 
się hormony odpowiedzialne 
za dobre samopoczucie. 
 Wykorzystajmy więc te 
wszelkie dobrodziejstwa ru-
chu na świeżym, jesiennym 
powietrzu. Padający deszcz 
nie powinien nas zniechę-
cać do delikatnej aktywności. 
Dzięki regularnym spacerom 
będziemy nie tylko zdrowsi, 
ale również zyskamy nową 
energię, witalność i chęci do 
życia. Spacerujmy zatem, bo 
warto!
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WYBORY SAMORZĄDOWE

 
 
KONRAD RYTEL
Inżynier budownictwa lądo wego, 
przez wiele lat nadzorował reali - 
zację wielu budów komunikacyj-
nych w Polsce.  Od 1990 roku za- 
angażowany w działalność samo-  
rzą dową. W gminach i po wiatach  
pełnił różne funkcje w za rządza-  
niu gminą oraz powiatem. W swo- 
jej działalności samo rządowej 
nie był związany z żad ną partią, a wszystkie funkcje samorządowe 
sprawował z wy bo ru bezpartyjnych samo rządowców. Swoje wielo-
letnie doświadczenie zawodowe i samorządowe pragnie wy-
korzystać do działań związa nych z wszechstronnym wykorzysta-
niem funduszy europejskich i rządowych na rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej i wsparcia samorządów gminnych i powiatowych  
na terenie całego województwa mazowieckiego.

 
Dr n. med.
MATEUSZ KUCZABSKI
Urodził się 21 września 1965  
roku w Warszawie. Lekarz,  
pracownik nauko wo-dydak- 
tyczny, mena dżer, dzienni- 
karz. Posia da czte ry specja- 
lizacje w zakresie medy-
cyny, ukończył także stu-
dia podyplomowe w zakre-
sie zarządzania. Działacz 
samorządu lekarskiego przez 
dwie kadencje. Pracował  

w mediach, instytutach naukowo-badaw czych, mazowieckich szpi-
talach i administracji centralnej. Ostatni okres życia zawodowego 
dzieli między pracę dyrektora SPZOZ, lekarza i nauczyciela aka-
demickiego. Za motto działności uznaje słowa indyjskiego filozofa: 
„Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, 
że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest 
szczęściem.”
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Dyrektor SPZOZ Piastun
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zimierza (ul. Kraszewskiego 23)
14.00 Rozpoczęcie III. Marszu Pa-
mięci Więźniów Obozu Dulag 121 
i Niosących Im Pomoc

Na skrzyżowaniu ulic Prusa i Po-
znańskiej nastąpi połączenie  mar-
szu pruszkowskiego i warszaw-
skiego.

PRUSZKÓW: 

Inscenizacja obozowej selekcji 
i oficjalne uroczystości
15.00 – 16.30 Pomnik „Tędy prze-
szła Warszawa” na terenie dawne-
go obozu Dulag 121 ul. 3 Maja 8A

Po zakończeniu części oficjalnej 
Obchodów zapraszamy na ciepły 
posiłek w siedzibie Muzeum Dulag 
121

Organizując Marsz Pamięci pra-
gniemy upamiętnić mieszkańców 
stolicy, którzy między sierpniem 
a październikiem 1944 roku zginę-
li w masowych egzekucjach i bom-
bardowaniach oraz tych, którzy 
przeżyli gehennę wypędzenia 
z walczącego a potem grabionego, 
burzonego i palonego przez oku-
panta miasta. Większość z nich, 

 30 września zapraszamy na te-
goroczne Obchody Dnia Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121 i Nio-
sących Im Pomoc organizowane 
przez Muzeum Dulag 121, Powiat 
Pruszkowski i Fundację Edukacji 
historycznej, przy współpracy z In-
stytutem Pamięci Narodowej oraz 
Urzędem do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Tego 
dnia ulicami Warszawy i Pruszko-
wa przejdzie Marsz Pamięci „Tędy 
Przeszła Warszawa”. Warszawska 
część marszu rozpocznie się o g. 
11:00 na placu Krasińskich, prusz-
kowska o g. 14.00 pod kościołem 
św. Kazimierza przy ul. Kraszew-
skiego 23. W tym roku Obchody 
zostały objęte Patronatem Naro-
dowym Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy.

 Z okazji Dnia Pamięci o Ludno-
ści Cywilnej Powstańczej Warsza-
wy, który obchodzony jest dnia 2 

października, serdecznie zapra-
szamy na coroczne Obchody Dnia 
Pamięci Więźniów Obozu Dulag 
121 i Niosących Im Pomoc. 30 
września rozpoczniemy Obchody 
Marszem Pamięci „Tędy przeszła 
Warszawa”, na który złożą się war-
szawski X Marsz Niepokonanych 
i pruszkowski III Marsz Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121 i Nio-
sących Im Pomoc.

Tędy Przeszła Warszawa. Marsz 
Pamięci. Warszawa – Pruszków

Program:

WARSZAWA:  X Marsz Niepokona-
nych 
Trasa Marszu: Długa, Bielańska, 
Aleja Solidarności, pl. Bankowy, 
Marszałkowska, Zielna i Aleje Je-
rozolimskie, dworzec WKD Śród-
mieście

10.00 Msza św. w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego (ul. Długa 
13/15)
11.00 Rozpoczęcie X. Marszu Nie-
pokonanych spod Pomnika Po-
wstania Warszawskiego na pl. Kra-
sińskich
Stacja 1: plac Krasińskich – Pomnik 
Powstania Warszawskiego
Stacja 2: plac przed Narodowym 
Muzeum Archeologicznym „Arse-
nał” (ul. Długa 52)
Stacja 3: plac przed budynkiem 
PAST-y (ul. Zielna 39)
13.20  Przejazd rekonstruktorów 
i publiczności kolejką WKD do 
Pruszkowa (bezpłatne bilety będą 
rozdawane w trakcie Marszu)

Podczas Marszu w wybranych 
punktach trasy odbędzie się pro-
gram muzyczno-artystyczny w wy-
konaniu Teatru Muzycznego „Od 
Czapy”.

PRUSZKÓW:  

III Marsz Pamięci Więźniów Obozu 
Dulag 121 i Niosących Im Pomoc
Trasa Marszu : Kraszewskiego, 
Prusa, Poznańska, POW, 3 Maja

13.15 Msza św. w Kościele św. Ka-

szacuje się, że nawet do 650 ty-
sięcy osób, trafiła do obozu przej-
ściowego Dulag 121 w Pruszkowie. 
Wypędzani ze swoich domów, za-
bierali ze sobą przeważnie tylko 
to co było pod ręką. Wygłodzeni 
i przerażeni, niepewni swego jutra 
byli gnani przez płonące miasto. 
Po długim, wykańczającym marszu 
docierali do obozu w Pruszkowie, 
gdzie w skrajnie trudnych warun-
kach czekali na selekcję, podczas 
której  decydowano o ich dalszych 
losach. 150 tysięcy z nich trafiło 
na przymusowe roboty na terenie 
III Rzeszy. 350 tysięcy osób, uzna-
nych za niezdolnych do pracy, 
zostało skazanych na tułaczkę po 
terenie Generalnego Gubernator-
stwa, gdzie ich przetrwanie zale-
żało od pomocy ze strony miesz-
kańców miast i wsi udręczonych 
trwającą 5 lat okupacją. 60 tysięcy 
więźniów obozu przejściowego 
w  Pruszkowie zostało zesłanych 
do obozów koncentracyjnych. 
W  tym trudnym czasie z ofiar-
ną pomocą wypędzonym ruszyli 
mieszkańcy Pruszkowa i  okolicz-
nych miejscowości. Tysiące osób 
udzielało wówczas wsparcia więź-
niom, organizując pomoc medycz-
ną, finansową i  żywnościową na 
terenie obozu i poza jego murami. 
Dzięki nim z obozu w Pruszkowie 
udało się wyprowadzić – legalnie 
lub nielegalnie – około 100 tysięcy 
osób.
 Podczas Obchodów pragniemy 
oddać hołd zarówno Powstańcom 
jak i  Cywilnej Ludności Warszawy, 
której przyszło żyć w walczącym 
mieście i przeżyć dramat wygna-
nia, a także tym, którzy często 
z narażeniem  życia, nieśli im bez-
interesownie i ofiarnie pomoc.

Informacje dodatkowe:

Zachęcamy do udziału w Marszu 
Pamięci w roli rekonstruktorów. Dla 
chętnych organizujemy warsztaty.
Osoby, które chcą wziąć udział jedy-
nie w inscenizacji i oficjalnej części 
Obchodów prosimy o zajęcie miejsc 
pod Pomnikiem „Tędy Przeszła War-
szawa” do godziny 14.45.
Wjazd dla samochodów możliwy 
przez główną bramę Millenium Lo-
gistic Parks (3 Maja 8).
Bardzo prosimy o zgłoszenia de-
legacji kwiatowych oraz pocztów 
sztandarowych do 15 września 
w Muzeum Dulag 121 – (22) 758 86 
63. Gotowość pocztów sztandaro-
wych o godzinie 14.45.

Dzień Pamięci Wieźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc

Tędy przeszła Warszawa

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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 Tegoroczne tropikalne lato, 
sprawiło nam wielką niespodzian-
kę i wielką przyjemność. Gorące 
słońce towarzyszyło nam przez 
całe wakacje. Upały nie odpusz-
czały, a deszczu nie było. Nasze 
trawniki nie miały lekko. Nawet te, 
które były podlewane regularnie 
uległy piekącemu słońcu. Pożółk-
nięte z wypalonymi plamami nie 
wyglądają atrakcyjnie. Koniec lata 
to dobry moment,  aby poświecić 
im trochę uwagi. Wykonanie kilku 
prostych czynności sprawi, że nasz 
trawnik na nowo zacznie cieszyć 
oko. 
 Pierwsze i najważniejsze jest 
niskie wykoszenie trawnika. Ono 
ułatwi nam wygrabienie suchych 
źdźbeł i warstwy filcu, uniemoż-
liwiającej dopływ wody i składni-
ków odżywczych do korzeni, a co 
za tym idzie, utrudnia wzrost no-
wych pędów traw. Usunięcie zale-

gającej warstwy resztek traw jest 
bardzo istotne, gdyż po nawod-
nieniu trawnika, warstwa filcu na-
siąka i staje się powodem do roz-
woju chorób grzybowych, a tego 
nie chcemy. Dla dokładniejszego 
usunięcia zalegających resztek 
i  nieczystości, wykonujemy wer-
tykulację trawnika. (Wertykulacja 
to zabieg pielęgnacyjny na traw-
nikach ozdobnych i sportowych, 
polegający na pionowym cięciu 
darni w celu stworzenia  lepszych 
warunków dopływu powietrza 
i  wody do strefy korzeniowej.) 
Wertykulacja zwiększa elastycz-
ność trawnika i przepuszczalność 
gleby, która jest szczególnie zbita 
w dolnych warstwach. Po tym za-
biegu zagrabiamy całą  powierzch-
nię usuwając obumarłe części ro-
ślin. Dosiewamy w razie potrzeby 
trawę w miejscach gdzie powstały 
ubytki. Dobrze jest użyć do podsie-

Zadbany trawnik, to wyzwanie każdego 
właściciela ogrodu

Barbara Lipieta
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wek takiej samej mieszanki nasion 
traw jaką użyliśmy podczas zakła-
dania trawnika. W przeciwnym 
razie w miejscach dosiewek trawa 
będzie rosła w innym tempie i bar-
dzo prawdopodobne, że będzie 
się różniła kolorem. Rozsiewamy 
nawóz na całej powierzchni, pa-
miętając żeby użyć nawozu jesien-
nego z małą ilością azotu. Możemy 
też rozprowadzić mieszaninę torfu 
z piaskiem, co nada jej odpowied-
niej przepustowości, a  zarazem 
będzie stanowiła ochronę korzeni 
i świeżo wysianych nasion traw. 
Po tej ciężkiej pracy musimy jesz-
cze dobrze nawodnić zwertykulo-
wany obszar. Podlewamy obficie 
raz na kilka dni. Takie zabiegi spo-
wodują pobudzenie wzrostu traw 
w ciągu 3-4 tygodni. Jeśli to nie 
pomoże i konieczne będzie zało-
żenie nowego trawnika, musimy 
się spieszyć gdyż mamy czas tylko 
do końca września. Po tym czasie 
wysiana trawa nie zdąży się uko-
rzenić i wymarznie. Gdy postano-
wimy podjąć wyzwanie, zacznijmy 
od przekopania starego trawnika 
na głębokość szpadla i odwróce-
niu ziemi (w takiej formie możemy 
go tez zostawić na zimę i dopiero 
wiosną dokończyć prace). Grabiąc, 
równamy glebę, a jednocześnie 
usuwamy wszystkie pozostało-
ści chwastów. To bardzo ważne, 
gdyż chwasty charakteryzują się 
silnym wzrostem i mogą bardzo 
utrudnić rozwój trawy. Gdy teren 
jest wyrównany należy go udep-
tać lub zwałować. Następnie lekko 
przegrabić i wysiać nasiona. Na-
siona wysiewamy na krzyż, wzdłuż 
i w poprzek działki. Szacuje się, że 
kilogram nasion wystarcza na 40 
metrów kwadratowych i kosztuje 
około 15 zł. Kolejny krok to kolej-
ne ugniatanie lub wałowania. Nie 
zasilamy nawozem, zrobimy to 
wiosną. Podlewamy obficie i nie 
dopuszczamy do przeschnięcia. 
Kiełkujące nasiona potrzebują wil-
goci do wzrostu. Bez podlewania 
kiełkowanie może się znacznie 
opóźnić, a cześć nasion obumrzeć. 
Kiełkowanie zajmie im od tygodnia 
do czterech tygodni, w zależności 
od gatunku traw jak i pogody. Gdy 
trawa wykiełkuje nie wchodzimy 
na nią aż do pierwszego koszenia. 

A pierwsze koszenie wykonujemy 
gdy trawa osiągnie wysokość 8-10 
cm i skracamy ją do wysokości, 
maksymalnie 6 cm. 
 Możemy tez położyć trawę 
z rolki. W krótkim czasie uzyskamy 
planowany efekt. Koszt 1mkw wy-
nosi około 10 zł. Po rozłożeniu ro-
lek nie chodzimy po niej przez dwa 
tygodnie. Jest to czas w jakim tra-
wa powinna się ukorzenić. Można 
to sprawdzić pociągając za źdźbła 
trawy lekko ku gorze. Jeżeli się nie 
unosi darń, jest to znak, że trawa 
się ukorzeniła.
 Niezależnie od tego czy zakła-
damy nowy trawnik, czy próbu-
jemy zregenerować starą darń, 
warto zastosować mikoryzę do 

traw. Mikoryza (grzybo-korzeń), 
to mikroorganizmy, które koloni-
zują strefę przykorzeniową roślin 
i  w  zamian za produkty fotosyn-
tezy pomaga korzeniom w pozy-
skiwaniu substancji odżywczych 
zawartych w podłożu. Mikoryza 
nie działa od razu. Dopiero po 
pewnym czasie przyczynia się do 
zwiększenia odporności darni na 
suszę oraz inne niekorzystne wa-
runki wzrostu, szczególnie na słab-
szych glebach.
 Natomiast, jeżeli Twój trawnik 
nie wymaga regeneracji, jest pięk-
ny i zielony, to gratulujemy! 

Zielone dywany
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Beniaminek I Ligi Piłki Nożnej Kobiet PKS Piastovia 
- ZAP Piastów udanie zainaugurował rozgrywki 
na zapleczu ekstraklasy. 

Niezły start Piastovii

 Po pięciu kolejkach Piasto-
wianki zgromadziły 10 punktów 
i  strzeliły aż 19 bramek co skut-
kuje czwartym miejscem w tabeli. 
W  inaugurującym spotkaniu nasz 
zespół rozgromił Sztorm Gdańsk 
aż 6:0. Bramki zdobyły Beata Ca-
baj – 3, Gabriela Kuczyńska - 2 
i Katarzyna Janiec -1. W drugim 

spotkaniu Piastowianki pokazały 
charakter i mimo iż przegrywa-
ły z  Kotwicą Kórnik 2:4, w ciągu 
pięciu minut strzeliły kolejno trzy 
bramki i wygrały całe spotkanie 
5:4. trzy gole w tym meczu strze-
liła Beata Cabaj a po jednym Mar-
ta Kaczmarczyk i  Wioleta Reszka. 
Trzecie spotkanie to cenny remis 

z AP Lechią Gdańsk a łupem bram-
kowym podzieliły się niezawodna 
Beata Cabaj oraz Anna Goś i Ga-
briela Kuczyńska. Czwarte spotka-
nie to znów zwycięstwo 4:1 z  Po-
lonią Środa Wielkopolska. Gole 
dla żółto - niebiesko - czerwonych 
zdobyły Beata Cabaj - 2 oraz re-
prezentantka Polski Niedosłyszą-
cych Agnieszka Boćkowska i Marta 
Kaczmarczyk po 1. Piąte spotkanie  
Piastowianek to mecz w Olsztynie 
z wiceliderem Stomilankami. Na-
sze dziewczyny uległy nieznacz-
nie 1:2 renomowanemu rywalo-
wi, a  honorową bramkę zdobyła 
z rzutu karnego Beata Cabaj. Nie-
stety w meczu w Olsztynie po bru-
talnym ataku bramkarki gospodyń 
złamania nosa doznała nasza czo-
łowa zawodniczka, Gabriela Ku-
czyńska i  jej udział w najbliższych 
meczach jest wykluczony.

 Także w rozgrywkach Pucharu 
Polski Piastovia - ZAP pokonała 
w pierwszej rundzie 3:0 Loczki Wy-
szków, a jej przeciwnikiem w dru-
giej rundzie będzie będzie pierw-
szoligowy MUKS Praga Warszawa.

 Jak widać, dotychczasowe wy-

niki idą w parze z dobrymi decyzja-
mi Zarządu Klubu, który podczas 
trwania letniego okna transfero-
wego nie próżnował i sprowadził 
do Piastowa aż 11 wartościowych 
zawodniczek, grających w czoło-
wych klubach kobiecych naszego 
kraju w różnych klasach rozgryw-
kowych. W dalszym ciągu czeka-
my na debiut w barwach Piastovii 
- ZAP yevheniy Kyrlyk urodzonej 
w Gruzji obywatelki Ukrainy z prze-
szłością w ekstraligowych zespo-
łach Ukrainy i Słowenii. Po otrzy-
maniu odpowiednich certyfikatów 
zawodniczka ta ma szansę debiu-
tu już na początku przyszłego mie-
siąca.

 Do szóstego meczu z liderem 
KKP Bydgoszcz nasze dziewczyny 
przystąpiły bez trzech podsta-
wowych zawodniczek. Sprawy 
rodzinne zatrzymały w domu re-
prezentantki Polski Niedosłyszą-
cych Agnieszkę Boćkowską i Martę 
Kaczmarczyk a Gabriela Kuczyńska 
leczy kontuzję. Mimo tego Piasto-
wianki rozegrały świetny mecz i po 
dramatycznej końcówce uległy 2:3 
renomowanemu przeciwnikowi. 
Bramki dla gospodyń zdobyły Be-

ata Cabaj i 16-letnia uczennica LO 
im. A. Mickiewicza w Piastowie, 
Dominika Mroczek, która pozyska-
na została z Wilgi Garwolin.

 Za pośrednictwem Czasu Pia-
stowa nasze zawodniczki chciały 
podziękować wszystkim kibicom 
za wspaniały doping i atmosferę 
na trybunach podczas rozgrywa-
nia meczów ligowych.

Po 6 kolejkach spotkań liderką kla-
syfikacji strzelczyń jest Beata Ca-
baj z 11 trafieniami.
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Tabela po 6 kolejkach

1 kkp bydgoszcz 6 18 24:4

2 kkp stomilanki olsztyn 6 15 23:9

3 uks sms ii łódź 6 13 13:7

4 pks piastovia piastów 6 10 21:13

5 ks polonia środa wielkopolska 6 9 17:18

6 kkpk medyk ii konin 6 8 5:7

7 muks praga warszawa 5 7 14:8

8 akademia piłkarska LG Gdańsk 5 7 16:13

9 ks unifreeze Górzno 6 7 10:12

10 ks raszyn 6 4 7:14

11 kss kotwica kórnik 5 0 9:29

12 ks sztorm awFis Gdańsk 5 0 1:26

Włodzimierz Golfert


