
CZAS
CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? PIASTOWA

NR 8 |   WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK, 2017 r BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI

ISSN 2543-8336NAKŁAD: 5000 szt.

/ czaspiastowa

Rozmowa Aleksandry Kabały z 
Marcinem Nowakiem o piastow-
skiej siatkówce oraz planach na 
przyszłość.

Monitoring w miejscu pracy ni-
komu nie wydaje się niczym nie-
zwykłym. Ale czy wiemy o nim 
wszystko, co powinniśmy wie-
dzieć? 

W drugi weekend września w na-
szym mieście odbył się Piastów 
Beach Volley Cup 2017 - ogólno-
polski turniej “plażówki”. 

Działa już długo wyczekiwana 
przez mieszkańców Piastowa 
sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu ulic: Bohaterów Wolności 
i Warszawskiej. 

W związku z zamknięciem linii 
kolejowej w naszym mieście 
zostanie uruchomiona bezpłat-
na, miejska linia autobusowa 
P2. Dzięki niej bilety miesięczne 
będą tańsze o koszt jednej stre-
fy.
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Piastów Beach Volley 
Cup

Nowa sygnalizacja 
świetlna

Bezpłatne autobusy 
w Piastowie

Siatkówka blisko miasta

podglądanie (nie)
legalne?

3 września ruszył długo zapowiadany remont linii kolejowej 447, 
a nam przyszło pożegnać się z koleją podmiejską na cały rok.

linii obsługiwanej przez rozklekota-
ne, zdezolowane autobusy – dojeż-
dżam średnio w 50 min. Zmiana 
nie wygląda drastycznie, ale tylko w 
teorii. Ciągłe przesiadki oraz niewy-
godne, „trzęsące się” autobusy są 
po prostu męczące. Natomiast dro-
ga powrotna to już zupełna poraż-
ka. Wtedy czas przejazdu z powodu 
korków czy opóźnień autobusów 
wydłuża się czasem nawet do godzi-
ny. – pisze nasz czytelnik, Tomasz. 
Jak dodał na marginesie, chętnie 

skorzystałby z kolejki WKD, lecz 
położenie jego biura w centralnej 
części Piastowa wyklucza takie 
rozwiązanie. Dojazd stałby się jesz-
cze bardziej uciążliwy. Poza tym nie 
stać mnie na dodatkowy bilet mie-
sięczny – sam bilet dwustrefowy, 
którego aktualnie posiadam, nie 
należy do najtańszych – precyzuje.

Jak wygląda alternatywa 
komunikacyjna, którą opraco-
wali eksperci z ZTM-u i KM, we 
współpracy z Polskimi Liniami 
Kolejowymi? Najprościej byłoby 
powiedzieć, że różnie. Jak można 
było przewidzieć, nie uniknięto 
sytuacji, w której pewne grupy są 
stosunkowo zadowolone z dojaz-
dów zastępczymi liniami, a inne 
czują się kompletnie zignorowa-
ne i skazane na liczne niewygo-
dy. Komfort podróżowania zależy 
bowiem od miejsca zamieszkania 
lub pracy: Dojazd z Grodziska do 
pracy w Piastowie dotąd zajmo-
wał niespełna 30 min, wraz z doj-
ściem do biura. Teraz niemal tyle 
samo czasu trwa sama jazda ko-
lejką WKD, natomiast dochodzi do 
tego jeszcze długa i wyczerpująca 
piesza wędrówka, bo jak wiadomo 
Malichy to jeszcze nie Piastów. Czy-
li kolejne 20 min. - mówi Klaudia, 
20-letnia mieszkanka Grodziska 
Mazowieckiego. Jazda zastęp-
czym autobusem odpada - ilość 
przystanków wydłuża czas dojazdu 
do co najmniej godziny. - dodaje. 

Podobne sygnały napływały 
do nas również od mieszkańców 
Warszawy, związanych zawodo-
wo lub edukacyjnie z Piastowem 
i okolicami. Większość zwracała 
uwagę na fakt, że komunikacja 
zastępcza jako bazę obrała sobie 

dworzec Zachodni, co na samym 
starcie utrudnia dojazdy tym, któ-
rzy mieszkają w okolicach dwor-
ców Ochota, Śródmieście czy 
Powiśle. Od teraz dochodzi im co 
najmniej jedna przesiadka oraz 
dodatkowe odcinki do przejścia. 
Przed zamknięciem linii kolejowej 
do Piastowa dojeżdżałem pocią-
gami KM lub SKM – dojazd spod 
domu w Śródmieściu do biura zaj-
mował mi dotąd ok. 30 min. Teraz, 
przesiadając się do 717 – nota bene 

Komunikacja na zastępstwie w numerze
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kronika miejska

Wydarzyło się w Piastowie

Nowa sygnalizacja w PiastowieFestyn Rodzinny w Czwórce

Bezpłatna linia autobusowa w Piastowie

Postępy na placu 
budowy

Kolejna edycja pikniku rodzin-
nego w Szkole Podstawowej nr 4 
okazała się sporym organizacyj-
nym sukcesem.

Na rodziców i dzieci czekało 
jeszcze więcej atrakcji, niż we wcze-
śniejszych edycjach; animacje, pa-
intball, trampoliny, lepienie z gliny, 
malowanie intuicyjne, wyprzedaże 

W związku z niedogodnościa-
mi komunikacyjnymi, które spo-
wodowane są zamknięciem linii 
kolejowej 447 zostanie wkrótce 
uruchomiona nowa miejska linia 
autobusowa P2 .Trwają intensyw-

Chyba najbardziej niezado-
woleni są mieszkańcy Milanówka 
i  Grodziska Mazowieckiego, gdzie 
w godzinach szczytu powstają po-
tężniejsze korki. Sytuacja ta jest 
uciążliwa zarówno dla pasażerów 
komunikacji miejskiej, jak i kierow-
ców. Cytowana wyżej mieszkanka 
Grodziska, przyznała, że gdyby 
nie te poranne i wieczorne korki 
z dużą chęcią przesiadłaby się do 
samochodu. 

Na liczącej ponad 6000 człon-
ków facebookowej grupie Piastów 
– forum mieszkańców, nie brak 
żarliwych dyskusji na temat za-
stępczej komunikacji. Internauci 
wytykają liczne błędy przewoźni-
ków, z których najczęstsze to brak 
dodatkowych autobusów linii 716, 
niewygody ciągłych przesiadek 
oraz usunięcie kilku przystanków 
z rozkładu jazdy 717 (autobus nie 
zatrzymuje się już na Rondzie Ze-
słańców Syberyjskich, Berestec-
kiej, Śmigłowca oraz Popularnej). 
Ta ostatnia sprawa wywołała chy-
ba największe poruszenie wśród 
komentatorów – przede wszyst-
kim z powodu powstałego bra-
ku bezpośredniego połączenia z 
Centrum Handlowym Reduta oraz 
Blue City. Z kolei ZTM zapewnia, że 
na bieżąco monitoruje wszystkie 
linie oraz uważnie wsłuchuje się w 

potrzeby pasażerów – tam, gdzie 
to konieczne zapewnia dodatko-
wy tabor lub wprowadza korekty 
w trasach. Czy zajmie się również 
sprawą krytyki, jaka spadła na linię 
717? Czas pokaże – póki co nie-
zadowoleni mieszkańcy Piastowa 
masowo wysyłają skargi do sie-
dziby ZTM, o czym informują na 
wspomnianym forum. 

Nowa organizacja ruchu bywa 
także komplementowana. Prusz-
ków nigdy nie mógł cieszyć się 
tak dogodną komunikacją auto-
busową (dotąd połączenie bezpo-
średnie istniało jedynie w formie 
nocnych autobusów). Z wyjątkiem 
północnej części Pruszkowa, która 
położona jest daleko od stacji ko-
lejowej, reszta miasta cieszy się aż 
trzema, często kursującymi linia-
mi: ZP, ZG, ZB. Ponadto niebawem 
uruchomione zostanie czwarte 
połączenie – linia ZW -, mająca na 
celu rozwiązanie komunikacyjnych 
problemów Gąsina i Żbikowa. Po 
zakończeniu remontu na kolei za-
stępcze linie autobusowe powinny 
zostać utrzymane i przekształcone w 
regularne połączenia. Komunikacja 
między Osiedlem Staszica, na któ-
rym mieszkam, a Ursusem nigdy nie 
była wygodniejsza – opiniował nasz 
kolejny czytelnik, Ryszard. 

Natomiast wśród mieszkańców 
Piastowa trudno o podobne ko-
mentarze. 

Za nami kolejny etap prac nad 
realizacją nowych domów komu-
nalnych. Rozpoczęta w marcu 
budowa zespołu u zbiegu pia-
stowskich ulic: Żbikowskiej i J. Suł-
kowskiego postępuje zgodnie z 
planem. 

Zakończenie prac zaplanowano 
na koniec pierwszej połowy 2018 
roku.

garażowe (Graty z Chaty), saloniki 
piękności, stoiska kosmetyczne i 
językowe, pokazy taneczne, poka-
zy strażackie oraz wiele innych.

Tradycyjnie w ramach festynu 
odbywała się akcja krwiodawcza - 
w tym roku zebrano aż 14 litrów 
krwi.

ne przygotowania do jej urucho-
mienia.  Inauguracja zaplanowana 
jest na 1 października, ale termin 
ten zależy od ostatecznych ustaleń 
dotyczących udostępnienia dla P2 
miejsca na pętli autobusowej Ur-

sus-Niedźwiadek. Bezpłatne dla 
pasażerów autobusy piastowskiej 
linii P2 kursować będą codziennie 
trasą od Ronda Prezydenta Ry-
szarda Kaczorowskiego ulicą War-
szawską do wspomnianej pętli au-
tobusowej w Ursusie.  Tam można 
będzie przesiąść się do autobusów 
poruszających się w różnych kie-
runkach  warszawskiej I strefy ko-
munikacyjnej. Linia P2 uruchomio-
na zostanie na czas remontu linii 
kolejowej 447, choć nie wyklucza 
się jej kontynuacji także potem. To 
oczywiście zależeć będzie od zain-
teresowania podróżnych.

Działa już długo wyczekiwa-
na przez mieszkańców Piastowa 
sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu ulic: Bohaterów Wolności i 
Warszawskiej. 

Instalacja została zamonto-
wana dzięki współpracy naszego 
miasta i Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, które w równych 
częściach partycypowały w kosz-
tach jej budowy – łącznie to prawie 
160 tys. zł. Wcześniej, w 2016 roku, 
Piastów wykonał projekt budowy 
tego urządzenia.

Sygnalizacja będzie działała w 
trybie akomodacyjnym tzn. że bę-
dzie przystosowywała się do ak-

tualnie panujących warunków na 
drodze. Dzięki takiej optymalizacji 
ruch na skrzyżowaniu ulic będzie 
bezpieczny, a przy tym nie powin-
na wpłynąć negatywnie na przepu-
stowość dróg.
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Drugi weekend września minął pod znakiem 
siatkówki plażowej

W naszym mieście odbył się 
Piastów Beach Volley Cup 2017 - 
ogólnopolski turniej “plażówki”. 
Dwudniowa impreza rozpoczęła 
się turniejem OPEN. W sobotę do 
rywalizacji stanęło dziesięć par - 
wśród nich dwie mieszane.

Zawodnicy rozpoczęli zmaga-
nia od fazy grupowej. W każdej z 
nich rozegrano po cztery mecze, 
a dwie najlepsze drużyny z każdej 
grupy miały zawalczyć o podium. 
Spotkania były bardzo zacięte, gra-
cze dwoili się i troili w defensywie 
walcząc o każdą piłkę. W grupie A 
potrzebne było dodatkowe spo-
tkanie, aby wyłonić uczestników 
wielkiego finału - dwie drużyny 
uzyskały taki sam wynik punktowy. 
W tym meczu stanęły naprzeciwko 
siebie pary Wojciech Kwitliński/Mi-
chalina Broda i Kacper Szewczyk/
Dawid Ryński. Lepszy okazał się 
drugi duet i to właśnie on uzyskał 
szansę walki o złoto. 

Zbliżało się popołudnie, a za-
wodnicy zaczynali rozgrywki fina-
łowe. W meczu o brąz zmierzyli się 
ze sobą Wojciech Kwitliński/Micha-
lina Broda i Daniel Ajdys/Bartosz 
Nędzarek. Ostatecznie ze spotka-
nia zwycięsko wyszła druga para. 
Przed nami zostało ostatnie, naj-
ważniejsze spotkanie tego dnia. W 
wielkim finale zagrali Kacper Szew-
czyk/Dawid Ryński i Jakub Lendas/
Bartosz Nędzarek. Po zaciętej wal-
ce okazało się, że pierwsze miej-

sce należeć będzie do pierwszego 
duetu.

W niedzielę 10 września do 
rywalizacji miały przystąpić trzy 
pary zawodowe oraz medaliści z 
poprzedniego dnia. Swoją obecno-
ścią zaszczyciły nas takie duety jak 
Bartosz Lewicki/Tomasz Maziarek i 
Bartłomiej Kiernoz/Michał Korycki 
- wielokrotni uczestnicy turniejów 
rangi mistrzostw Polski. Dodatko-
wo do rywalizacji przystąpił nowy 
trener MUKS Tie-Break i organiza-
tor turnieju, Marcin Nowak w pa-
rze z Bartoszem Kujawskim. 

Poprzeczka została ustawiona 
bardzo wysoko, kibice mogli cie-
szyć się siatkówką na najwyższym 
poziomie. Nie zabrakło oczywiście 
innych atrakcji, nie związanych ze 
sportem - dzieci mogły wyszaleć 
się na dmuchanych “skakańcach” 
a w przerwie poczęstować się 
popcornem lub watą cukrową. 
Zawody przebiegały w świetnej, 
przyjaznej atmosferze. Drużyny 
grały w systemie “każdy z każdym”, 
więc po sześciu spotkaniach nad-
szedł czas na wyłonienie zwycięz-
ców. Decydowały szczegóły, duety 
z pierwszego i drugiego miejsca 
dzieliła zaledwie różnica małych 
punktów. Ostatecznie brąz przy-
padł w udziale Bartłomiejowi Kier-
nozowi i Michałowi Koryckiemu. 

Drugie miejsce zdobyła para Bar-
tosz Lewicki/Tomasz Maziarek. 
Po najwyższe trofeum sięgnęli 
Bartosz Kujawski i Marcin Nowak. 
Poza podium znaleźli się zwycięzcy 
turnieju OPEN, Kacper Szewczyk/
Dawid Ryński.

“Grało się bardzo fajnie. Na po-
czątku było nam ciężko, ponieważ 
trzy tygodnie temu zakończyliśmy 
finały Mistrzostw Polski i jesteśmy 
w okresie roztrenowania. Daliśmy 

z siebie wszystko, widziałem, że 
kibicom się podobało. Atmosfera 
była wspaniała. Ludzie oglądali 
mecze, dopingowali zawodnikom, 
nagradzali dobre akcje i grało się 
bardzo przyjemnie. My, plażowi-
cze, nie gramy tutaj dla pieniędzy, 
nagród rzeczowych, tylko przede 
wszystkim dla siebie, dla kibiców. 
Robimy to z dużej pasji, cieszymy 
się, że w Polsce jest coraz więcej 
turniejów we wrześniu, przez co 
sezon się wydłuża. Cieszymy się, 
że mogliśmy tu przyjechać, stanąć 
na podium na zakończenie sezo-
nu. Dziękujemy organizatorom i 
mamy nadzieję, że za rok turniej 
będzie jeszcze większy.” - powie-
dział po zakończeniu imprezy Bar-
tłomiej Kiernoz.

“Widzimy się za rok! Jeżeli ter-
min nie pokryje się z Grand Prix 
Polski, to oczywiście tutaj przyje-
dziemy. Kto wie, może Grand Prix 
odbędzie się w Piastowie… ” - do-
daje siatkarz.

KLASYFIKACJA ZAWODOWCÓW

1. miejsce - Bartosz Kujawski /
Marcin Nowak 
2. miejsce - Bartosz Lewicki /
Tomasz Maziarek 
3. miejsce - Bartłomiej Kiernoz /
Michał Korycki 
4. miejsce - Kacper Szewczyk / 
Dawid Ryński turniej 

KLASYFIKACJA TURNIEJU OPEN

1. miejsce - Kacper Szewczyk/Da-
wid Ryński 

2. miejsce - Jakub Lendas/Bartosz 
Nędzarek 

3. miejsce - Daniel Ajdys/Wojciech 
Ubysz 

4. miejsce - Wojciech Kwitliński/
Michalina Broda

MVP: Michalina Broda

Aleksandra Kabała
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Piastów Beach Volley Cup

Poprzeczka została ustawiona 
bardzo wysoko

gramy przede wszystkim 
dla siebie, dla kibiców
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

W drugi weekend września Pia-
stów żył siatkówką plażową - od-
był się Piastów Beach Volley Cup I, 
czyli pierwszy ogólnopolski turniej 
“plażówki” w Piastowie. Po zakoń-
czeniu imprezy porozmawialiśmy 
z  jednym z organizatorów i zara-
zem nowym trenerem miejscowe-
go klubu siatkarskiego, MUKS Tie-
-Break. 

Aleksandra Kabała: Zaczął 
Pan pracę w MUKS Tie-Break. To 
dla Pana debiut w roli trenera?

Marcin Nowak: Oficjalnie tak, 
ale już od dłuższego czasu jestem 
trenerem różnych grup z którymi 
prowadzę treningi. Więc myślę, 
że dam sobie radę. Tym bardziej 
że w przyszłości chciałbym zostać 
oficjalnie trenerem plusligowe-
go zespołu. Ludzie z którymi już 
współpracuję są bardzo pozytyw-
nie nastawieni by mi pomagać i 
realizować wspólnie ze mną ten 
projekt. Burmistrz miasta, Pan 
Grzegorz Szuplewski, też pomaga 
jak może, więc na pewno będzie 
dobrze.

A.K.: Pierwsza środa września 
to również pierwszy trening MUKS-
-a. Jak może Pan ocenić ten począ-
tek?

M.N.: Byłem bardzo mile zasko-
czony młodszą grupą (poniżej 12 
roku życia - przyp. red.), na trenin-
gu pojawiła się ponad dwudziest-
ka dzieci. Rzeczywiście, bardzo 
zaangażowanych. Podczas wakacji 
miałem okazję mieć kontakt z ta-
kimi młodymi zawodnikami, więc 
bardzo cieszyłem się, że pojawiła 
taka liczna grupa. Podobno z każ-
dym treningiem ma ich przybywać! 

Bardzo nieliczna była starsza gru-
pa, chociaż myślę, że zmieni się 
to wraz z upływem czasu, podczas 
turnieju wiele osób zadeklarowało 
się, że przyjdzie na treningi, więc 
zobaczymy jak to będzie na na-
stępnych treningach. Będziemy się 
zastanawiać, czy będziemy z każdej 
z grup wyławiać takie “rodzynki”, 
stworzymy drużynę i będziemy 
startować w lidze. Powoli ruszamy 
z treningami, wkrótce zaczniemy 
delikatnie wprowadzać selekcję i 
podzielimy naszych klubowiczów 
na dwie, może nawet trzy grupy.

A.K.: Zakończyliśmy kolejny już 
turniej plażówki [pierwszy odbył się 
w maju - przyp.red.], jakby mógł go 
Pan podsumować?

M.N.: Myślę, że stanęliśmy na 
wysokości zadania jeżeli chodzi o 
organizację. Wszyscy zawodnicy 
byli bardzo zadowoleni, szczegól-
nie ci zaproszeni i rozstawieni w 
turnieju par zawodowych. Podczas 
turnieju OPEN rywalizowało dzie-
sięć par. Nie ukrywam, że liczyłem 
na więcej. Z roku na rok frekwen-
cja będzie coraz wyższa, a turniej 
będzie zyskiwał na popularności. 
Sądzę, że mieliśmy troszeczkę za 
mało czasu na rozreklamowanie 
wydarzenia i pary, które grają w 
“plażówkę” po prostu o nim nie 
wiedziały. Szkoda, bo byliśmy bar-
dzo konkurencyjni jeśli chodzi o 
nagrody, które były do zdobycia 
podczas tych dwóch dni. Przez te 
dwa dni mogliśmy oglądać kawałek 
dobrej siatkówki, mecze rzeczy-
wiście były na wysokim poziomie, 
szczególnie te niedzielne.

A.K.: A znajdzie się coś, co moż-
na by było poprawić?

M.N.: Gdyby frekwencja pu-
bliczności była odrobinę większa, 
byłoby idealnie. Nie mówimy, że 
ludzi było mało, ale zawsze mogło 
być lepiej.

A.K.: Czyli rozumiem, że turniej 
na stałe wpisuje się w kalendarz 
wydarzeń naszego miasta?

M.N.: Oczywiście! Specjalnie 
ustaliliśmy, że jest to pierwszy tur-
niej siatkówki plażowej pod patro-
natem Burmistrza i za rok, pewne 
w tym samym czasie, odbędzie się 
druga edycja.

A.K.: Możemy porównać tur-
niej wrześniowy z tym, który miał 
miejsce w maju, podczas którego 
był pan gościem honorowym? Jest 
progres?

M.N.: Na pewno! Przede 
wszystkim w organizacji. Otoczka 
całej imprezy była zdecydowanie 
lepsza, pojawiły się bandy promu-
jące naszych sponsorów, poziom 
był dużo wyższy. W maju pojawiły 
się pary, które zaczynały sezon, 
może do końca nie były w rytmie. 
Tym razem było inaczej, nie mówię 
już o parach zawodowych, które 
pokazały kawał dobrej siatkówki 
plażowej.

A.K.: Jeśli ja porównuję te tur-
nieje to przede wszystkim widzę 
zmianę we frekwencji na trybu-
nach - w porównaniu z majem kibi-
ców zaczyna się robić coraz więcej. 
Czy to znak, że powstaje dobry kli-
mat dla rozwoju siatkówki?

M.N.: Tak, zdecydowanie. W 
mieście zacznie się jej pojawiać 
coraz więcej. Treningi Tie-Breaka, 
współpraca z ONICO Warszawa - to 
sprawi, że społeczność Piastowa 
będzie czuła, że siatkówka jest bar-
dzo blisko miasta i wiele będzie je z 
nią łączyć. Myślę, że siatkówka bę-
dzie tu dobrze promowana przeze 
mnie i przez mój klub.

A.K.: Właśnie, ważna jest współ-
praca z klubem z siatkarskiej eks-
traklasy, ONICO Warszawa. Jest 
Pan menadżerem projektu „Gmi-
na, dzielnica, miasto”. Co dołącze-
nie do niego Piastowa może zmie-
nić w naszym mieście?

M.N.: Na pewno zwiększy za-
interesowanie dzieci i młodzieży 
sportem a w szczególności siat-
kówką. O to chodzi w tym projek-
cie, aby małe, podwarszawskie 
miejscowości zarazić tą dyscypliną 
i wprowadzić jej coraz więcej na 
treningach, organizując różne tur-
nieje. Miasto też na tym skorzysta. 
Będzie jeszcze bardziej widoczne 
na mapie siatkarskiej, promując 
ten sport. Zwiększy się na pewno 
ilość różnego rodzaju eventów i 
zajęć siatkarskich na terenie mia-
sta, co automatycznie idzie w pa-
rze z większym zainteresowaniem 
mieszkańców Piastowa siatkówką.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.
M.N.: Również dziękuję.

Marcin Nowak: Siatkówka jest blisko 
miasta

wywiad

Aleksandra Kabała
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wiadomości lokalne

Druga edycja Biegu Pamięci 
Powstańczej Warszawy

Koncepcja Grand Prix Piastow-
skich Biegów Miejskich spotkała 
się ze sporym zainteresowaniem 
mieszkańców naszego miasta. 
Biegliśmy już ku czci Konstytucji 
Trzeciego Maja, Mazurka Dąbrow-
skiego, Bitwy Warszawskiej 1920 
r. oraz Solidarności. 1 październi-
ka 2017 r. odbędzie się natomiast 
druga edycja Biegu Pamięci Po-
wstańczej Warszawy, którego tra-

sa została wyznaczona przez ulice 
Piastowa i Pruszkowa.

Zachęcamy do udziału i zapo-
znania się ze szczegółowymi infor-
macjami dot. wydarzenia na stro-
nie organizatora.

Informacje i zapisy na stronie: 

www.mosir.piastow.pl
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Niemcy przystąpili do wojny z Polską z nakazem toczenia jej w 
sposób bezwzględny. Stąd budzące przerażenie zbrodnie wojenne 
dokonywane na wielką skalę już od pierwszych chwil wojny 1939 
roku. Rozpoczęła się ona 1 września wczesnym rankiem nalotem i 
zbombardowaniem  bezbronnego Wielunia powodując wiele ofiar 
wśród ludności cywilnej i zniszczeń materialnych  miasta.  Atak ten 
nastąpił jeszcze przed rozpoczęciem ostrzału Westerplatte. Naloty 
lotnicze budziły grozę siejąc zniszczenia i śmierć. Niemieckie lotnic-
two „wsławiło” się także strzelaniem do bezbronnej ludności ucie-
kającej całymi kolumnami przed najeźdźcą. Na terenach zdobytych 
wojska niemieckie wprowadzały terror mordując ludność cywilną w 
masowych egzekucjach. Nie oszczędzano także wziętych do niewoli 
polskich żołnierzy łamiąc chroniące ich zapisy prawa międzynaro-
dowego:

Konwencja Genewska z 27.VII.1929 O traktowaniu chorych i ran-
nych jeńców,

Art. 2:
Pkt. 2. Jeńcy wojenni winni być zawsze traktowani w sposób hu-

manitarny, a w szczególności mają być chronieni przed atakami 
gwałtu, obrazy i ciekawości publicznej.

Pkt. 3. Środki odwetowe względem nich są zabronione.  

Wielokrotnie  dochodziło do łamania praw jenieckich przez Niem-
ców, miały miejsce masowe zbrodnie dokonywane na wziętych do 
niewoli polskich żołnierzach, których symbolem jest zamordowanie 
9 września 1939 roku przez Wehrmacht 300 jeńców w Ciepielowie. 
Zbrodnia wojenna na polskich jeńcach dokonana została także w 
Piastowie, gdzie 12 września zastrzeleni zostali wzięci do niemiec-
kiej niewoli żołnierze 2 Pułku Piechoty.        

W okolicach Piastowa Niemcy pojawili się 8 września. W tym cza-
sie rozpoczynała się bitwa pod Oltarzewem, której stawką była dro-
ga na Warszawę…

Bitwa pod Ołtarzewem

Walki  w rejonie Błonia i Brwinowa rozpoczęły kilkudniową krwa-
wą bitwę o drogę do walczącej stolicy. Bitwa, której główne walki 

stoczono pod Oltarzewem  zakończyła się nie-
powodzeniem, a biorące w niej udział oddziały 
Armii Łódź, poniósłszy ciężkie straty, przebiły się 
ostatecznie do Modlina i wzięły udział w obronie 
tej twierdzy. Dla wziętych do niewoli polskich żoł-
nierzy Niemcy utworzyli przejściowy obóz jeniec-
ki w Pruszkowie na terenie zakładów kolejowych. 
W drodze do tego obozu, w Piastowie zamordowa-
ni zostali przez Niemców jeńcy wojenni, żołnierze 
2 Pułku Piechoty Legionów, wśród nich porucznik 
Wojciech Kalenkiewicz dowódca pułkowej artylerii. 
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ich żołnierzy w kierunku północnym. Manewr ten był niezwykle 
trudny, ponieważ oddziały musiały się poruszać równolegle do 
frontu i pod ogniem bocznym nieprzyjaciela. Nie można też 
było liczyć na wsparcie artyleryjskie, bowiem w tym czasie za-
brakło już amunicji, ani przesłaniać swych ruchów świecami 
dymnymi, gdyż tych także już nie było.

Kapitan Komorowski, dowódca III dywizjonu 2 pułku arty-
lerii lekkiej, zwinął stanowisko ogniowe po wystrzeleniu ostat-
niego naboju.

Warto w tym miejscu przywołać fragment wspomnień 
Tadeusza Pniewskiego, żołnierza-ochotnika walczącego w 
bitwie Ołtarzewskiej wziętęgo do niewoli i osadzonego w 
obozie pruszkowskim:  

Gdy niebo zaczęło szarzeć, zorientowaliśmy się, że mamy 
za sobą już wiele kilometrów i zapewne jesteśmy blisko War-
szawy. Niestety niemiecki pierścień zacisnął się wokół nas do 
ostatecznych granic. Widzieliśmy teraz wyraźnie stanowiska 
niemieckich karabinów maszynowych na dachach ocalałych 
jeszcze chałup, ciągnących się wzdłuż szosy. Gdy kryjąc się 
padliśmy pod drucianym parkanem, słyszeliśmy przeraźliwą 
muzykę pocisków bijących po drutach jakby gigantyczna orkie-
stra  grała na stu mandolinach. Równo ze świtem nadleciały 
stukasy i nurkując nad nami - fala za falą zasypały nas ogniem 
maszynowym. Słońce oświe-
tlało już blado straszliwy ob-
raz pobojowiska, gdy trafio-
ny odłamkiem szrapnela z 
moździerza padł nasz boha-
terski dowódca, porucznik 
Pokrywka. Był to największy 
cios, jaki mógł nas spotkać. 
Poczuliśmy się nagle osiero-
ceni: Wiedzieliśmy, że to już 
koniec. 

Jak doszło do bitwy i sam jej przebieg opisuje w opracowaniu 
Rys historyczny Bitwy Ołtarzewskiej płk Bolesław Gołebiowski:

8 września 4 Dywizja Pancerna wojsk niemieckich, z XVI Korpusu 
Pancernego wchodzącego w skład zgrupowania, pod dowództwem 
generała Reichenau, podeszła pod Warszawę od strony Nadarzyna i 
Okęcia próbując zdobyć Stolicę z marszu – nieskutecznie.Wojska hi-
tlerowskie, które przedarły się pod Warszawę, przecięły drogę wyco-
fującej się na wschód armii „Łódź”, odcinając jej dowódcę gen. Róm-
la i jego sztab od walczących oddziałów armii. Dowództwo Armii 
„Łódź” wycofującej się w kierunku Skierniewic na Warszawę objął 
gen. Wiktor Thomme, który postanowił siłą przebijać się na Warsza-
wę. Mimo początkowo lokalnych sukcesów w walkach o Mszczonów, 
Brwinów, Błonie, Święcice, dywizjom gen. Thomme brakowało już sił. 
W dniach 09 – 11.09. w walkach o Święcice, oraz na kierunku Pilasz-
ków zginęło ok. 240 żołnierzy września pochowanych w zbiorowych 
mogiłach na cmentarzu w Pilaszkowie. Dywizje 2, 28, 30 zgrupowa-
nia gen. Thomme 12 września przypuściły atak na niemiecką bloka-
dę Warszawy. Uderzyły na kierunku Święcice, Ołtarzew do Ożarowa, 
pod Brwinowem, Milanówkiem i Pruszkowem. Trwały zacięte walki 
do 13 września, kiedy przełamano linie niemieckie na polach Ołta-
rzewskich w kierunku na Umiastów. Ostatnie natarcie rozpoczęło 
się w dn. 13 września o godz. 8 rano, nacierała 2 Dywizja Piechoty 
Legionów pod dowództwem pułkownika Antoniego Staicha; 3 pułk 
piechoty uderzył na Umiastów, 2 batalion 4-go pułku piechoty ude-
rzył na pozycje pułku SS „Leibstandarte Adolf Hitler” w Ołtarzewie. 
W bitwie tej dochodziło do walki wręcz ,ciężko ranny został dowód-
ca 2 batalionu 4 pułku piechoty – kpt. Edward Sikorski .Natarcie 
wzdłuż szosy warszawskiej; na prawo od 4-go pułku piechoty i na 
lewo od 2-go pułku piechoty przełamało niemiecką obronę w Ołta-
rzewie. Część jednostek doszła na wysokość dworca kolejowego w 
Ożarowie. Tymczasem na pole bitwy nadchodziły niemieckie odziały 
II rzutu, a Polakom zaczęło brakować wsparcia artyleryjskiego. Ge-
nerał Wiktor Thomme bez łączności, rozkazów i pełnej informacji 
o położeniu podejmuje 13 września rano decyzję zmiany kierunku 
i marsz na północ tj. Ołtarzew-Umiastów. Najdłużej więc trwały w 
walce z hitlerowcami oddziały 2 pułku piechoty Legionów dowo-
dzonego przez pułkownika Czyżewskiego oraz III dywizjonu 2 pułku 
Artylerii lekkiej Legionów dowodzonego przez kpt. Komorowskiego 
umożliwiając tym samym na swoich tyłach wycofanie się oddziałom 
2, 28, 30 dywizji piechoty. Osłaniające oddziały po oderwaniu się 
od nieprzyjaciela po południu 13 września wraz z całym zgrupo-
waniem podążyły w kierunku Modlina, gdzie dotarły 14 września. 
Oddziały zgrupowania gen. Thomme stanowiły potem trzon załogi 
broniącej się Twierdzy Modlin, a generał Thomme został dowódcą 
tej obrony. W bitwie „Ołtarzewskiej” zginęło 996 żołnierzy i oficerów.                                                                        

O dramatycznych okolicznościach odstąpienia od dalszych 
walk pod Oltarzewem wspomina plk Ludwik Czyżewski („Wrze-
śniowe boje…”): 13 września 1939 r. jako dowódca 2 pułku pie-
choty Legionów otrzymałem rozkaz od gen.bryg. Thommee, aby 
bez względu na straty własne oderwać się od nieprzyjaciela i przez 
Puszczę Kampinoską wycofać się do Modlina. W tym czasie 2 pp 
Leg. Znajdował się w stanie ciężkich walk na odcinku Święcice - Ołta-
rzew - Ożarów. Zgodnie z rozkazem rozpocząłem wycofywanie swo-
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Jeden z podchorążych (na imię miał Jacek, nazwiska nie pamiętam) sa-
mozwańczo objął dowództwo. Pozostało nas przy życiu chyba nie więcej 
niż pięćdziesięciu żołnierzy. Po krótkiej naradzie podchorąży wydał roz-
kaz, abyśmy pojedynczo przeskakiwali na lewą stronę szosy, gdzie stała 
jedyna jeszcze nie spalona chałupa. Tam postanowiliśmy bronić się do 
ostatka. Jeszcze tylko trzy nasze karabiny maszynowe raziły ogniem, ale 
i niemiecki ogień wyraźnie osłabł. Widocznie Niemcy uważali nas już za 
pokonanych. Przeskakiwanie szosy jeszcze kilku naszych żołnierzy przy-
płaciło życiem. Wreszcie znaleźliśmy się wszyscy w opuszczonej chałupie. 

Wszystkie zabudowania wokół naszej chaty były spalone, po dymią-
cych zgliszczach biegało kilka osmolonych prosiaków, kwicząc w nie-
bogłosy. Ogień prawie ucichł. Zaryglowaliśmy drzwi. Zaczęliśmy szukać 
czegoś do picia. Jacek wyciągnął z chlebaka butelkę wódki. Poczuliśmy 
się gotowi na wszystko. W kuchennej szafce znaleźliśmy jeszcze kilka bu-
telek soków owocowych. Były bardzo słodkie, ale wypiliśmy je do dna, 
co jeszcze bardziej zwiększyło nasze pragnienie. Jacek rozstawił nas przy 

wszystkich oknach. W sieni umieścił otwartą ostatnią skrzynkę amunicji i 
kazał strzelać. Mnie i bratu wypadły stanowiska na strychu przy mansar-
dowych okienkach, wychodzących na ogród. Wtedy po raz pierwszy zo-
baczyłem Niemców. Nacierali ze wszystkich stron na chałupę. Widziałem 
hełmy żołnierzy przykucniętych za krzakami porzeczek. Po raz pierwszy 
mierzyliśmy z karabinów do widocznych celów - do ludzi. Zdarzało się, że 
hełm znikał, a ogień na chwilę ustawał. Nie wiem, jak długo to trwało, ale 
w pewnej chwili nie miałem już siły dłużej strzelać. Całe prawe ramię pie-
kielnie mnie bolało i było pokryte jednym wielkim granatowym sińcem. 
Przy świetle dnia wyjąłem z kieszeni małe lusterko i przyjrzałem się sobie. 
To nie była moja twarz, to była twarz upiora. 

Była godzina 6 rano (mój zegarek ciągle chodził), gdy Jacek postanowił 
poddać naszą chałupę. Nie mieliśmy już amunicji, a na podłodze jęczało 
w potwornych bólach czterech ciężko rannych naszych kolegów, błaga-
jących o pomoc lekarską. Jacek wyciągnął z łóżka prześcieradło, rozdarł 
je na pół i zawiesił na dwóch bagnetach. Wywiesiliśmy te dwie białe flagi 
kapitulacyjne z dwóch stron chałupy przez okienka na strychu. Nasta-
ła straszliwa, dudniąca w uszach cisza. Po tylu dniach piekielnego hała-
su ta cisza była nie do zniesienia. Siedzieliśmy w milczeniu i czekaliśmy 
na śmierć, powszechna była bowiem opinia, że Niemcy nie oszczędzają 
jeńców. Upłynął dobry kwadrans, gdy nagle z wszystkich stron rozległa 
się głośna natrętna niemiecka mowa. Dominowały dwa słowa, które do-
brze rozumieliśmy: „Raus!” i „Hande hoch!” Jacek wyszedł pierwszy, za 
nim my wszyscy po kolei z podniesionymi rękami. Po raz pierwszy w tej 

wojnie stanęliśmy oko w oko z żołnierzami niemieckimi. 
Byli młodzi, dobrze odżywieni, wspaniale wyekwipowani. 
Po raz pierwszy też przeczytałem z bliska ten bluźnierczy 
napis na klamrach pasów: „Gott mit uns” (Bóg z nami). 

Wypędzono nas na szosę. W pełnym blasku pogodne-
go dnia ujrzeliśmy wstrząsający widok. Niezliczone stosy 
trupów - żołnierze i cywile, makabryczne twarze z otwar-
tymi oczami i ustami. Poprzewracane furmanki, między 
nimi zabite konie. Ścisnęło mi się serce. Nie dowieźliśmy 
tego sprzętu do Warszawy. Po rozbrojeniu Niemcy pędzi-
li nas nahajkami w stronę bocznej drogi, wzdłuż której 
zobaczyliśmy naszych butnych zwycięzców, rozpartych w 
samochodach pancernych i motocyklach z przyczepami. 
Niemcy przyglądali nam się drwiąco jedząc czekoladę. 
Niektórzy ironicznie wołali: „Marsch nach Berlin, nicht 
wahr?” (Marsz na Berlin prawda?). Było nas dokładnie 
39 żołnierzy ocalałych z tej zażartej bitwy i teraz wędru-
jących pod eskortą. Dopiero po wojnie dowiedziałem się, 
że walczył także z nami i zginął w Ożarowie niezłomny 
komunista, Marian Buczek, który 16 lat spędził w pol-
skich więzieniach i bohaterską śmiercią potwierdził swą 
gorącą miłość do ojczyzny. 

Przy drodze zauważyłem mały drogowskaz: Pruszków 
4 km. Nasza eskorta wsiadła na motocykle i popędziła 
nas biegiem owe cztery kilometry. W pewnej chwili za-
brakło mi już siły, nie mogłem biec dalej. Wlokłem się 
ostatni na końcu, a na moje plecy spadały gazy nahajki. 
Ręce, które cały czas musieliśmy trzymać na karku, mdla-
ły. Mój wysportowany brat Henryk radził sobie lepiej i 
podciągał mnie jak mógł. Byłem już prawie pewny, że nie 
wytrzymam tego maratonu i padnę bez życia. Na doda-
tek cały czas biegliśmy wzdłuż długiej kolumny Niemców, 
rozpartych w samochodach i drwiących z nas. Na końcu 
tej kolumny zobaczyłem jednak coś, co dodało mi sił. Kil-
kadziesiąt karetek sanitarnych stało wielkim półkolem a 
w środku ogromny namiot opatrzony znakiem czerwo-
nego krzyża. Wokół namiotu niezliczona ilość noszy, a na 
każdych człowiek. Między noszami kręcili się sanitariusze 
i ustawiali je w kolejce. A więc nie na próżno strzelali-
śmy... 

W Pruszkowie zapędzono nas na wielki plac, otoczo-
ny drutem i przylegający do rampy kolejowej. Zostaliśmy 
włączeni do olbrzymiej rzeszy jeńców. Byli tu żołnierze w 
mundurach wszystkich rodzajów broni, a także policjan-
ci, strażnicy więzienni, a nawet pocztowcy. Jeńcy czekali 
na transport do Rzeszy, biwakując na gołej ziemi, wydep-
tanej jak klepisko. Wystające z ziemi kikuty drzew świad-
czyły o tym, że był tu jeszcze niedawno sad owocowy. 
Nie będę jednak opisywał trzydniowego pobytu na tym 
klepisku w tłumie jeńców. Był to jeszcze okres chaosu, 
toteż jeńcy masowo uciekali z takich obozów, korzystając 
z pomocy miejscowej ludności. Tak też stało się z nami. 
Kilkunastu młodych podchorążych - a wśród nich i my 
uciekło czwartego dnia przez druty. 

(źródło: http://www.info.kalisz.pl/z_oddali/roz5.htmwych )
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Śmierć porucznika W. Kalenkiewicza i  żołnierzy 2 Pułku 
Piechoty Legionów

Przytoczony opis drogi do obozu jenieckiego w Pruszko-
wie mógł wyglądać podobnie w relacji innych polskich jeń-
ców z oddziałów walczących pod Ołtarzewem, w tym 2 Pułku 
Piechoty Legionów. Nie wiemy i trudno to będzie ustalić, co 
dokładnie wydarzyło się w Piastowie 12 września i jak doszło 
do rozstrzelania siedmiu jeńców z tego pułku, wśród nich po-
rucznika Wojciecha Kalenkiewicza. To tragiczne wydarzenie 
upamiętnia obelisk ustawiony po wojnie w miejscu zbrodni 
niemieckiej, u zbiegu ulic Warszawskiej i Bohaterów Wolno-
ści. W tym miejscu polscy żołnierze zostali też pochowani, 
a po ekshumacji spoczęli w kwaterze wojennej na piastow-
skim cmentarzu w Ursusie. Znając z kilku relacji przełożo-
nych por.Kalenkiewicza opinię o nim jako doskonałym ofi-
cerze można sądzić, że być może przyczyną egzekucji jego i 
pozostałych żołnierzy była próba ucieczki z kolumny jeńców 
prowadzonych do Pruszkowa. A może z powodu odniesio-
nych ran zostali oni zamordowani by nie opóźniać marszu…
Być może nigdy nie będziemy tego wiedzieli, bo nie zacho-
wały się dokumenty i brak, jak dotąd, jakichkolwiek relacji 
świadków o tym tragicznym wydarzeniu. Warto więc przy-
bliżyć nieco postać Wojciecha Kalenkiewicza z dostępnych 
opinii o nim i zachowanych dokumentów. Wiadomo, że był 
młodszym bratem Macieja, słynnego współtwórcy elitarnej 
formacji cichociemnych utworzonej w Polskich Siłach Zbroj-
nych na Zachodzie. Wcześniej kapitan Maciej Kalenkiewicz 
walczył w wojnie obron-
nej 1939 roku, potem 
używając pseudonimu 
„Kotwicz” był zastępcą 
mjra Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala” w jego 
Oddziale Wydzielonym 
Wojska Polskiego. W 
grudniu 1940 przedostał 
się do Anglii. Zrzucony do 
Polski został w 1944 roku 
dowódcą AK na Nowo-
gródczyźnie, gdzie przy-
gotowywał plan operacji 
„Ostra Brama” – wyzwo-
lenia Wilna w ramach ak-
cji „Burza”. Awansowany 
do stopnia ppłka zginął 
w sierpniu 1944 roku w 
bitwie pod Surkontami 

stoczonej z wielokrotnie przeważającymi siłami NKWD. Obaj 
bracia byli absolwentami Korpusu Kadetów. Młodszy, Wojciech, 
wybrał karierę artylerzysty i w chwili wybuchu II wojny świato-
wej był dowódcą plutonu artylerii 2 Pułku Piechoty Legionów. 
W przeddzień ataku Niemiec na Polskę skończył 25 lat. Wraz 
z pułkiem walczył w okolicach Bełchatowa broniąc w trzydnio-
wym krwawym boju Borowskich Gór, Jeżowa i Rozprzy. Tam, 5 
września 1939 roku w wyniku ciężkich walk niemal doszczętnie 
rozbita została dowodzona przez niego artyleria, a pluton po-
niósł dotkliwe straty w zabitych i rannych. To wydarzenie wy-
warło głęboki wpływ na młodego oficera. Dowódca pulku płk 
Ludwik Czyżewski w swoich wspomnieniach („od gor borow-
skich do zakroczymia”) tak opisuje swoją rozmowę z por. Woj-
ciechem Kalenkiewiczem, która miała miejsce tego dnia póź-
nym wieczorem: Zaledwie usnąłem, gdy obudziło mnie pukanie 
do drzwi. Wchodzi porucznik Wojciech Kalenkiewicz. Budzi się też 
kapitan Kowalczyk i zapala światło. Porucznik Kalenkiewicz meldu-
je: - Panie pułkowniku, wysyłając mnie do Rozprzy, powiedział pan: 
„Chociażby to były nasze Termopile, macie wytrwać”. – Tu jego glos 
utknął w krtani. Chwila milczenia i melduje dalej: Są Termopile, ale 
nie mam baterii. Bezpośrednia obsługa jednego działa nie istnieje, 
wśród obsługi drugiego działa – duże straty. Jedno działo zniszczo-
ne, a drugie uszkodzone. – Tu znowu krótka przerwa w meldunku. I 
dalej ledwie słyszalnym głosem ze zdenerwowania: - Proszę o nowy 
przydział…. 

Porucznik Wojciech Kalenkiewicz walczył dalej ze swoim puł-
kiem – na szlaku bojowym wiodącym w kierunku Warszawy 
– przez Wiskitki, Błonie, Święcice, Oltarzew. Zapewne w oko-
licach Święcic lub Oltarzewa dostał się do niewoli…Rozkazem 
gen.J.Rómmla został odznaczony – pośmiertnie – krzyżem wo-
jennym Virtuti Militari. Tak jak starszy brat Maciej, płk Ludwik 
Czyżewski i wielu innych dzielnych Żołnierzy Września. I cały 2 
Pułk Piechoty Legionów. Cześć ich pamięci.
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Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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

Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc 
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.

Historia ilustrowana
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? komunikaty / ogłoszenia

Apel o pomoc

Darowizny prosimy wpłacać na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 6797 Ługowska Anna - darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia

Można też przekazać 1% podatku. 
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: 
KRS 0000037904, 
a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 
6797 Ługowska Anna
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym 
pola „Wyrażam zgodę”.

lugowska.k@gmail.com
www.dzieciom.pl/podopieczni/6797

Ania ma 13 lat. Urodziła się z bardzo 
rzadką chorobą – zespołem hipowentylacji 
pochodzenia centralnego (CCHS). Gdy zasy-
pia, przestaje oddychać. Od pierwszych chwil 
swego życia była podłączona do respiratora, 
spędziła w szpitalu prawie rok. Każdej nocy 
Ania musi być wentylowana mechanicznie 
respiratorem przez tracheostomię i koniecz-
ne jest, aby nieustannie czuwać nad jej bez-
pieczeństwem.

Istnieje szansa na to, by życie Ani stało się 
łatwiejsze, by uwolnić ją od respiratora i rurki 
tracheostomijnej. To operacja wszczepienia 
stymulatorów nerwów przeponowych, która 
w Polsce nie jest wykonywana, a koszt lecze-
nia za granicą przekracza 100 tys. euro.

O czym śni Ania?

/oczymsniania

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową 
w leczeniu i rehabilitacji Ani. 

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

Projektowanie stron WWW - kompleksowo tel: 601 730 670

Trener Personalny, tel: 511 201 869

USŁUGI

PRACA

Pilnie zatrudnię kobiety i mężczyzn do pracy w introligator-
ni. Pruszków, ul.Grunwaldzka 11. Tel. 602 658 134

Poszukujemy miłej, ciepłej osoby do opieki nad dwuletnim 
chłopcem. Wymiar pracy 5-6 godz./dziennie. Stawka 10 zł/
godz. Osiedle Gawra Warszawa-Ursus. Tel. 505 462 780

Potrzebna odpowiedzialna osoba do opieki nad starszą 
osobą. Tel. 22 753 60 07

Zatrudnię kierowcę busa na ½ etatu. Pruszków, ul.Grun-
waldzka 11. Tel. 602 658 134

Zatrudnię pracownika w sortowni czystej makulatury. Miej-
sce pracy – Konotopa, ul.Fiołkowa 34. Tel. 669 114 442

Ogłoszenia drobne
ogłoszenie zamówioneogłoszenie zamówione

Sprzedam mieszkanie 64 m2. Piastów, ul. Ks. J.Popiełuszki. 
Tel. 502 867 989

Sprzedam mieszkanie w Piastowie. Dwupokojowe, 53 m2. 
Tel. 537 491 225

Pilnie poszukuję mieszkania. Może być do remontu. 
Tel. 668 867 638

NIERUCHOMOŚCI 
W PIASTOWIE
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prawo na codzień

Monitoring w miejscu pracy nikomu nie wydaje się 
niczym niezwykłym. Ale czy wiemy o nim wszystko, 
co powinniśmy wiedzieć? 

podglądanie (nie)legalne?

 Pracodawcy obecnie bardzo 
chętnie stosują szeroko pojęty 
monitoring podwładnych. Kon-
trola ta przybiera różne formy, 
od najbardziej popularnego mo-
nitoringu wizyjnego, po kontrolę 
aktywności pracowników w In-
ternecie, w tym w szczególności 
w popularnych mediach społecz-
nościowych. Powody stosowa-
nia monitoringu są różne. Jedni 
pracodawcy uzasadniają to kwe-
stiami bezpieczeństwa, inni na-
tomiast np. wolą wszechstronnej 
kontroli jakości pracy świadczonej 
przez załogę. W praktyce zaob-
serwować można, że pracodawcy 
często przekraczają granice do-
puszczalnego monitoringu pod-
władnych. Sytuacji tej nie ułatwia 
brak kompleksowej regulacji tego 
zagadnienia. 

 W polskim porządku praw-
nym – podobnie jak w innych 
państwach Unii Europejskiej – nie 
ma kompleksowej regulacji poję-
cia monitoringu pracowników. Co 
prawda, w praktyce przyjmuje się, 
że firma może stosować monito-
ring podwładnych, niemniej kon-
trola ta nie może być stosowana 
w sposób dowolny i nieograniczo-
ny. 

Decydując się na wprowadzenie 
jakiegokolwiek typu monitoringu, 
pracodawca musi spełnić określo-
ne warunki, aby działania te nie 
prowadziły do naruszenia praw 
zatrudnionych osób, w tym w 
szczególności ich dóbr osobistych 
takich jak np. godność lub pry-
watność. Wśród warunków tych 

wymienia się przede wszystkim:

1) zgodność z prawem – monito-
ring nie może prowadzić do naru-
szenia przepisów prawa,

2) proporcjonalność – firma 
powinna stosować takie formy 
monitoringu, które w jak naj-
mniejszym stopniu ingerują w 
prywatność pracowników,

3) usprawiedliwiony cel – szef 
musi kierować się odpowiednim 
celem wprowadzenia określo-
nych form monitoringu,

4) transparentność – przed 
wprowadzeniem monitoringu, 
szef musi powiadomić pracow-
ników o tym fakcie, jak również 
określić formy takiej kontroli,

5) ochrona danych – wprowa-
dzając monitoring w firmie firma 
musi uwzględnić przepisy ustawy 
o ochronie danych osobowych.

 Warto zwrócić uwagę, że 
słuszność tak wyodrębnionych 
warunków legalnego monitoro-
wania pracowników potwierdził 
Naczelny Sąd Administracyjny w 
wyroku z 13 lutego 2014 r. (I OSK 
2436/12). 

 Aktualnie nie budzi większych 
wątpliwości fakt dopuszczalności 
stosowania w firmie określonych 
form monitoringu przy zachowa-
niu wyżej wskazanych warunków. 
Pracodawca decydując się jednak 
na wprowadzenie jakiejkolwiek 
formy monitoringu, powinien roz-
ważyć cel jak również sens takie-
go działania. Okazać się może bo-
wiem, szczególnie w mniejszych 
firmach, że dużo lepsze efekty np. 
w zakresie podnoszenia jakości 
pracy czy też efektywności pra-
cowników może przynieść budo-
wanie z nimi relacji opartych na 
zaufaniu, aniżeli wszechstronne 
ich kontrolowanie. 

fo
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Piotr Andruszaniec

Prawnik, specjalizujący się w prawie pracy

Co na to kodeks

Granice

Dopuszczalny, ale czy 
konieczny
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

 Dwujęzyczność to nowy roz-
dział w polskiej edukacji. Pierwsze 
klasy „z wykładowym językiem 
angielskim” oferowało jedno z 
warszawskich liceów już w roku 
1962, ale były to raczej pojedyn-
cze przypadki w skali kraju, prze-
znaczone dla pasjonatów myślą-
cych o kontynuowaniu nauki na 
uczelniach zagranicznych. Nie 
było to wtedy ani łatwe, ani po-
pularne. Po transformacji ustro-
jowej 1989 roku oraz wstąpieniu 
przez Polskę do Unii Europejskiej, 
europejskie i światowe uczelnie 
stanęły otworem dla polskich ma-
turzystów i studiowanie za grani-
cą stało się łatwiejsze. Rosnącej 
potrzebie takiego kształcenia to-
warzyszyło zintensyfikowane na-
uczanie języków obcych, przede 
wszystkim angielskiego, który wy-
parł z większości szkół dominują-
cy język rosyjski. Oczywistym jest 
fakt, że we współczesnym świecie 
nauka i znajomość języków ob-
cych ma niejednokrotnie kluczo-
we znaczenie na rynku pracy, jest 
niezbędna wśród kwalifikacji po-
żądanych u pracownika, ale także 
jest medium zdobywania wiedzy, 
samokształcenia i rozwoju zawo-
dowego. Należy też podkreślić, 
że ilość kierunków studiów z wy-
kładowym językiem angielskim 
oferowanych przez polskie reno-
mowane uczelnie systematyczne 
wzrasta. Znajomość branżowego 
słownictwa w języku angielskim 
ułatwia takie studiowanie. 

Aby zaspokoić te rosnące po-
trzeby edukacyjne i oczekiwania 
wobec młodych ludzi na rynku 
pracy, nowoczesne szkoły nie tyl-
ko realizują naukę języków obcych 
w zwiększonym wymiarze godzin, 
ale także wprowadziły oddziały 
dwujęzyczne (kiedyś nazywane: „z 
wykładowym językiem obcym”), 
co umożliwia młodzieży nie tylko 
zdobywanie wiedzy i przygotowy-
wanie się do egzaminów matu-
ralnych na poziomie rozszerzo-
nym z wybranych przedmiotów, 
ale także znajomość terminologii 
i słownictwa specjalistycznego w 
języku obcym a także (od niedaw-
na) zdawanie matury na poziomie 
dwujęzycznym. Nauczanie dwuję-
zyczne w Liceum Ogólnokształcą-
cym z Oddziałami Dwujęzycznymi                                     
im. A. Mickiewicza w Piastowie 
ukierunkowane jest na poszerze-
nie wiedzy z przedmiotów przy-
rodniczych i rozwój kompetencji w 
zakresie języka angielskiego obej-
mujących zakres słownictwa z tych 
przedmiotów. Uczniowie realizując 
nowy materiał z matematyki i in-
nych przedmiotów przyrodniczych 
pracują w języku polskim, nato-
miast w celu poznania słownictwa 
branżowego z danego przedmiotu 
realizują dodatkowe godziny ćwi-
czeniowe 

utrwalające materiał w języ-
ku angielskim. Zakres stosowania 
języka angielskiego jest systema-
tycznie zwiększany do poziomu, 
który umożliwia swobodną pracę 
z podstawą programową z danego 
przedmiotu.

Nauczanie w dwujęzyczności to 
poszerzanie horyzontów nauko-
wych młodzieży. Dzięki poznaniu 
fachowego lub specjalistycznego 
słownictwa uczniowie mogą korzy-
stać z publikacji naukowych oraz 
stron internetowych poświęcanych 
interesującym je przedmiotom w 
języku obcym. Większość naukowej 
treści internetowej napisana jest w 
języku angielskim, dlatego też jest 
to najczęściej wybierany język do 
nauczania w dwujęzyczności. Na-
uka przedmiotów ogólnokształcą-
cych w języku angielskim daje mło-
dzieży możliwość korzystania na 
bieżąco z zagranicznych publikacji 
naukowych, zanim zostaną one 
przetłumaczone na język polski 
a co za tym idzie wspomaga kon-
kurencyjność polskiej młodzieży 
akademickiej na arenie międzyna-
rodowej. U osób dwujęzycznych, 
jest wyższy poziom niż u ich jedno-
języcznych rówieśników, myślenia 
będącego podstawą twórczości, a 
także selektywnej uwagi pozwala-
jącej wybrać z licznych sygnałów 
odchodzących do nas z otoczenia, 
te, które mają dla nas znaczenie.

Badania naukowe przeprowa-
dzone w ostatnich latach wska-

zują też, że dwujęzyczność może 
przynieść także szereg korzyści 
poznawczych. Dzieci, które znają 
dwa języki, prędzej zyskują świado-
mość językową, czyli zdadzą sobie 
sprawę z tego, że język jest kodem, 
podlega pewnym regułom itp. 
Dzięki tej świadomości będą mogły 
w sposób bardziej kompetentny, a 
zatem szybszy i bardziej skuteczny 
uczyć się kolejnych języków.

Ważnym aspektem nauczania 
dwujęzycznego dla współczesnego 
maturzysty jest też oczywista ko-
rzyść, jaką daje łatwość zdobycia 
miejsca na wymarzonym wydzia-
le wybranej uczelni w kraju dzięki 
zwiększonej ilości punktów w re-
krutacji na studia kandydatom, któ-
rzy zdawali maturę dwujęzyczną.

Dzięki nauczaniu w dwujęzycz-
ności młody człowiek po ukończe-
niu liceum ogólnokształcącego po-
siada nie tylko wiedzę ogólną oraz 
poszerzoną z wybranych przed-
miotów, które realizował w cyklu 
edukacyjnym w zakresie rozszerzo-
nym, ale także jest przygotowany 
merytorycznie do kontynuowania 
studiów specjalistycznych za gra-
nicą, na prestiżowych uczelniach 
wielu w krajach.

Dwujęzyczność dla szkolnej 
młodzieży to także prestiż i sza-
cunek kolegów z innych szkół, czy 
klas, bo do takich klas niełatwo się 
dostać. Dla młodzieży bardziej am-
bitnej i zdolnej, to łatwiejsze dosta-
nie się na wymarzony kierunek stu-
diów, czy zagraniczną uczelnię oraz 
szybsza adaptacja w międzynaro-
dowym środowisku akademickim. 
Ilość dziedzin, w których wymagane 
jest systematyczne pozyskiwanie 
danych i negocjacje w języku an-
gielskim systematycznie wzrasta. 
W piastowskim liceum uczniowie 
przygotowują się do studiowania w 
Polsce i za granicą na wielu różnych 
kierunkach. Umiejętności językowe 
prowadzących są na bardzo wy-
sokim poziomie. Lekcje z przed-
miotów dwujęzycznych prowadzą 
nauczyciele, którzy są gruntownie 
wykształconymi i doświadczony-
mi praktykami a ich umiejętności 
zostały dodatkowo wzmocnione 
przez udział w dwuletnim progra-
mie przygotowującym szkolę do 
dwujęzyczności.  Kadra pedago-
giczna odbyła wiele szkoleń języko-
wych i dydaktycznych. Nauczyciele 
przeprowadzili cykl lekcji z mło-
dzieżą pod okiem specjalistów ds. 
dwujęzyczności. Program wspo-
mógł też kadrę w przygotowaniu 
materiałów do pracy z młodzieżą, 
ponieważ na poziomie liceum na 
rynku nie ma materiałów, z których 
mogą korzystać pedagodzy pracu-
jący w dwujęzyczności.  W związku 
z tym uczniowie są przygotowani 
do egzaminów, ale też do korzysta-
nia z literatury, zbiorów zadań czy 
źródeł informacji w języku angiel-

skim. Absolwent takiego oddziału 
zdobywa umiejętność korzystania 
z danych usprawniających funk-
cjonowanie na wielu stanowiskach 
pracy, które są dostępne w języku 
angielskim. Może swobodnie kon-
taktować się z zagranicznymi kon-
trahentami posługując się specja-
listycznym słownictwem w języku 
angielskim.

Uczniowie liceum w Piastowie 
mają, też wiele bezpośrednich 
korzyści z uczęszczania do tego 
oddziału.  Z przedmiotów dwuję-
zycznych realizują większą ilość 
godzin dydaktycznych poszerzoną 
o zajęcia prowadzone w języku an-
gielskim. Zgodnie z wymaganiami 
prawnymi, każdy oddział dwuję-
zyczny ma też dodatkowe 3 godzi-
ny tygodniowo języka angielskiego 
wspomagające to nauczanie. Bada-
nia z zakresu neurodydaktyki wska-
zują też fakt, że nauczanie przed-
miotów w dwu językach(w tym 
przypadku j. polskim i j. angielskim) 
usprawnia pracę mózgu i zwiększa 
wyniki osiągane przez uczniów na 
maturze. Dodatkowo dydaktykę i 
proces wychowawczy będzie wspo-
magać współpraca z ambasadami                         
i instytutami oraz realizowana od 
listopada wymiana międzynaro-
dowa dla młodzieży z Niemcami-
(w języku angielskim) . Uczniowie 
będą doskonalić znajomość języka 
angielskiego goszcząc swoich ko-
legów z Niemiec i uczestnicząc we 
wspólnych projektach naukowych. 
W nowym roku szkolnym będą 
również uczestniczyć w zajęciach 
zorganizowanych w partnerskiej 
szkole, z której pochodzi odwiedza-
jąca nas wcześniej młodzież. Udział 
młodzieży w wymianie jest bez-
płatny i umożliwia poznanie wielu 
przyjaciół z różnych krajów z uwagi 
na to, że projekt ma zasięg między-
narodowy.

Silne wsparcie kształceniu dwu-
języcznemu zapewni też realizacja 
projektu unijnego, w którym prze-
widziane są dodatkowe zajęcia 
przygotowujące do matury, szko-
lenia językowe zakończone proce-
sem walidacji i certyfikacji oraz do-
posażenie szkoły w sprzęt TIK.

Jak podają specjaliści w tej 
dziedzinie, dwujęzyczność nie jest 
krzywdą, ale formą prezentu po-
darowanego młodzieży, gimna-
styką mózgu, wartością dodaną, 
umiejętnością jak jazda konna, gra 
w tenisa czy umiejętność jazdy na 
rowerze. Gdy potocznie mówimy 
o dwujęzyczności, jawi się nam 
ona jako coś elitarnego – w naszej 
wyobraźni pojawiają się tłumacze, 
dyplomaci, nauczyciele języków 
obcych, jednym słowem osoby wy-
kształcone, które z równą biegło-
ścią posługują się dwoma językami.

Dlaczego warto wybrać szkołę dwujęzyczną?

Mickiewicz 
już dwujęzyczny

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w 
Piastowie serdecznie zaprasza absolwentów 
gimnazjum do kontynuowania nauki w oddzia-
le dwujęzycznym.

Rynek pracy coraz 
bardziej wymagający

Umiejętność prestiżowa
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Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 
i Niosących Im Pomoc

Marsz Pamięci

W związku z obchodzonym 
2 października Dniem Pamięci o 
Cywilnej Ludności Powstańczej 
Warszawy w niedzielę 1 paździer-
nika 2017 r. ulicami Warszawy 
oraz Pruszkowa przejdzie „Marsz 
Pamięci Więźniów Obozu Dulag 
121 i Niosących Im Pomoc”. Dzię-
ki wspólnej inicjatywie Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, Mu-
zeum Dulag 121 oraz Fundacji 
Edukacji Historycznej trasa tego-
rocznego IX Marszu Niepokona-
nych po przejściu ulicami War-
szawy i Pruszkowa zakończy się 
na terenie dawnego obozu Dulag 
121. Warszawska część marszu 
rozpocznie się o g. 10:00 na Pla-
cu Krasińskich, pruszkowska o g. 
14.00 pod kościołem św. Kazimie-
rza przy ul. Kraszewskiego 23. Ob-
chody honorowym patronatem 
objął Jan Józef Kasprzyk, p.o. Sze-
fa Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych.

25 września 2015 r. Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej ustanowił 
2 października Dniem Pamięci o 
Cywilnej Ludności Powstańczej 
Warszawy – mieszkańcach sto-
licy, którzy między sierpniem a 
październikiem 1944 roku zgi-
nęli w masowych egzekucjach i 
bombardowaniach bądź przeżyli 
gehennę wypędzenia z burzone-
go przez okupanta miasta. Więk-
szość z nich, szacuję się, że nawet 
do 650 tysięcy osób, trafiła do 
obozu przejściowego w Pruszko-
wie, skąd wywożeni byli na teren 
Generalnego Gubernatorstwa, 
do obozów koncentracyjnych i na 
przymusowe roboty na terenie 
III Rzeszy. W tym trudnym czasie 
nie zostali jednak pozostawieni 

sami. Z pomocą wypędzonym 
ruszyli mieszkańcy Pruszkowa i 
okolicznych miejscowości. Tysią-
ce osób ofiarnie udzielało wów-
czas wsparcia więźniom obozu, 
organizując pomoc medyczną, 
finansową i żywnościową na te-
renie obozu i poza jego murami. 
Organizując Marsz, pragniemy 
oddać hołd zarówno cywilnym 
ofiarom Powstania i wypędzo-
nym z domów Warszawiakom, jak 
i niosącym im wówczas pomoc. 
Dlatego trasa tegorocznego Mar-
szu – wspólnej inicjatywy Fundacji 
Edukacji Historycznej, Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie oraz 
Muzeum Dulag 121 – biec bę-
dzie zarówno ulicami stolicy, jak 
i Pruszkowa, gdzie podczas Po-
wstania Warszawskiego i po jego 
zakończeniu trafiali mieszkańcy 
Warszawy.

Warszawska część Marszu – 
organizowany przez Fundację IX 
Marsz Niepokonanych - ruszy o 
godzinie 10:00 z Placu Krasińskich. 
Stamtąd pochód przebranych za 
Powstańców oraz wypędzonych 
warszawiaków rekonstruktorów 
przejdzie z Placu Krasińskich do 
Śródmieścia, nawiązując symbo-
licznie do dróg, którymi między 
początkiem sierpnia a połową 
października podążały kolumny 
wypędzonych z domów miesz-
kańców stolicy. Trasa przebiegać 
będzie ulicami Długą, Bielańską, 
Aleją Solidarności, przez Plac Ban-
kowy oraz Marszałkowską, gdzie 
na skwerze przed budynkiem 
PAST-y nastąpi złożenie broni 
przez rekonstruktorów w rolach 
Powstańców. Stamtąd Marsz 

przejdzie dalej Marszałkowską i 
Alejami Jerozolimskimi do stacji 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej, 
skąd rekonstruktorzy wyruszą do 
Pruszkowa.

Pruszkowska część Marszu ru-
szy o godzinie 14:00 spod kościo-
ła św. Kazimierza i ulicami Kra-
szewskiego, Prusa, Poznańską, 
Polskiej Organizacji Wojskowej i 3 
Maja do pomnika „Tędy Przeszła 
Warszawa” na terenie dawnego 
obozu Dulag 121, gdzie odbędzie 
się główna część inscenizacji a po 
jej zakończeniu uroczyste złoże-
nie kwiatów i wręczenie medali 
Pro Patria osobom zasłużonym 
dla upamiętnienia historii obozu 
Dulag 121. 

Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści obchodów zapraszamy na cie-
pły poczęstunek w siedzibie Mu-
zeum Dulag 121.

Trasa Marszu:
Warszawa
Start: Plac Krasińskich, godz. 
10:00
Trasa: Ulicami Długą, Bielańską, 
Aleją Solidarności, przez Plac Ban-
kowy, Marszałkowską (złożenie 
broni na skwerze pod budynkiem 
PAST-y) i Alejami Jerozolimskimi 
do dworca WKD Śródmieście, 
skąd odbędzie się przejazd kolej-
ką do Pruszkowa
Pruszków
Start: placyk przed kościołem św. 
Kazimierza (ul. Kraszewskiego 
23), godz. 14:00
Trasa: Ulicami Kraszewskiego, 
Prusa, Poznańską, Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej i 3 Maja do po-

mnika „Tędy Przeszła Warszawa” 
na terenie dawnego obozu Dulag 
121

Zostań rekonstruktorem!
Pragniemy, aby w Marszu 

obok profesjonalnych rekon-
struktorów, wzięli także udział 
mieszkańcy Warszawy i Pruszko-
wa. Dlatego serdecznie Państwa 
zachęcamy do aktywnego udziału 
w marszu w charakterze rekon-
struktorów. Wszystkich chętnych 
zapraszamy na warsztaty przy-
gotowawcze, które w dniach 14, 
21, 28 września przeprowadzi 
w siedzibie Muzeum Dulag 121 
przy ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie 
doświadczona rekonstruktorka 
Małgorzata Retkowska wraz z 
pracownikami Muzeum. Podczas 
warsztatów pomożemy Państwu 
odpowiednio przygotować się 
do Marszu, a pani Małgorzata 
Retkowska wprowadzi Państwa 
w tajniki pracy profesjonalnego 
rekonstruktora –  psychologię 
budowania postaci, podstawy 
warsztatu aktorskiego oraz w 
pracę z rekwizytami. Warsztaty 
rozpoczniemy od opowieści o 
losach wypędzonych Warszawia-
ków i Pruszkowian, którzy nieśli 
im pomoc. Przedstawimy dro-
gę, którą zmuszeni byli przebyć 
z ogarniętej walkami Warszawy 
do obozu w Pruszkowie, warunki 
jakie zastali na miejscu oraz po-

moc z jaką spotkali się ze strony 
okolicznych mieszkańców, kładąc 
szczególny nacisk na emocje ja-
kie towarzyszyły wypędzonym i 
pomagającym. Doradzimy także 
jak zdobyć lub przygotować strój, 
który wierny będzie realiom tam-
tego czasu. Dla chętnych przygo-
towaliśmy również krótkie scenki 
rodzajowe do odegrania podczas 
Marszu Pamięci. 

Szczegółowy program i termi-
narz warsztatów: http://dulag121.
pl/2017/09/marsz-pamieci-warsz-
taty/

UWAGA: 
Do udziału w warsztatach zachę-
camy każdego, bez ograniczeń 
wiekowych! Zapraszamy rodziny z 
małymi dziećmi, młodzież, osoby 
starsze. Dzieci i młodzież poniżej 
14 roku życia mogą uczestniczyć 
w widowisku jedynie w obecno-
ści rodziców, a grupy szkolne pod 
opieką nauczyciela.

Zapisy: 
Telefonicznie: (22) 758 86 63
Mejlowo: dulag@dulag121.pl
Liczba miejsc nieograniczona
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szósta edycja Narodowego Czytania pod Honorowym 
Patronatem Pary Prezydenckiej

Za nami Narodowe Czytanie Baśniowy Repertuar

W minioną sobotę, 2 wrze-
śnia odbyła się już szósta edycja 
Narodowego Czytania pod Hono-
rowym Patronatem Pary Prezy-
denckiej a piąta piastowska. Choć 
pogoda spłatała nam psikusa, na-
stroje wszystkich uczestniczących 
dopisywały. 

W sali kolumnowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie mie-
liśmy okazje wysłuchać dramatu 
Stanisława Wyspiańskiego czyta-
nego przez mieszkańców miasta 
Piastowa. Do wspólnego czytania 
zaprosiliśmy także aktora Pana Je-
rzego Łazewskiego, który podzie-

lił się ciekawostkami dotyczącymi 
dzieła Wyspiańskiego oraz  sam 
zaprezentował ulubioną scenę, w 
której wcielił się w postaci Dzien-
nikarza i Stańczyka.  Na scenie nie 
zabrakło Czepca, Radczyni, Żyda, 
Pana Młodego, Panny Młodej, 
Kliminy, Zosi, Haneczki, Poety, 
Racheli, Rycerza, Jaśka i Chocho-
ła.  Maskotką wydarzenia, z którą 
wszyscy chętnie się fotografowa-
li był Chochoł, postać dramatu 
element scenografii. Na każdego 
czytającego czekały nagrody w 
postaci książek, biletów kinowych 
oraz biletów do Teatru Powszech-
nego w Warszawie ufundowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Piastowie. 

Wszystkim biorącym udział 
dziękujemy za chęć i zaangażo-
wanie w tym niezwykłym wyda-
rzeniu, które ma na celu propa-
gowanie literatury narodowej. Już 
dziś zapraszamy do kolejnej edy-
cji Narodowego Czytania.
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Wiele osób obawia się owadów, 
a przecież wśród nich są sprzymierzeńcy 
naszych ogrodów

 Warto poznać choćby niektó-
re, bo ich obecność w ogrodzie 
sprzyja rozwojowi naszych roślin.  
 Jedną grupą są owady zapyla-
jące, dzięki którym mamy owoce. 
Gdyby ich zabrakło, mielibyśmy 
ogromny problem z produkcją 
żywności. Niezapylone kwiaty 
opadłyby nie zawiązując owoców. 
Do najpopularniejszych należy 
pszczoła miodna, którą znamy 
wszyscy a jeszcze bardziej zna-
my produkowany przez nią pysz-
ny miód. Trzmiel to (po pszczole 
miodnej) najważniejszy owad za-
pylający. Buduje gniazda w bardzo 
różnych miejscach. Mogą to być 
sterty kamieni lub gałęzi, dziuple 

drzew jak i norki w ziemi. Bardzo 
ciekawym owadem zapylającym 
jest murarka ogrodowa. Jest to 
dziko żyjąca pszczoła samotnica. 
Zakłada gniazda w spróchniałych 
drzewach, drewnianych i glinia-
nych ścianach, pustych łodygach 
roślin, szczelinach murków. In-
teresujący jest fakt, że murarka 
po złożeniu jaja i przygotowaniu 
pokarmu dla larwy zasklepia ko-
mórkę ścianką. Dlatego nazywa 
się murarka. Inną pożyteczną gru-
pą owadów, są owady drapieżne, 
żywiące się larwami szkodników 
i innymi owadami. Biedronka jest 
takim drapieżnikiem, który sku-
tecznie zwalcza mszyce. Jest to 
owad bardzo lubiany przez nas. 
Innym pomocnikiem w tępieniu 
mszyc jest złotook, smukły, mały 
zielonkawy robak o dużych zło-
tych oczach, długich czułkach, 
i  zaokrąglonych przezroczystych 
skrzydłach. One żywią się nekta-
rem i sokiem, natomiast ich lar-
wy potrafią zjeść około trzystu 
mszyc w ciągu swojego rozwoju. 
Bzygi, to owady przypominające 

osę, lecz są mniejsze i  nie żądlą. 
Dorosłe owady zapylają kwiaty 
a  ich larwy zjadają mszyce. Sko-
rek, zwany szczypawicą, więcej 
przynosi pożytku niż szkody, zja-
da mszyce, przędziorki, owadzie 
jajeczka i padlinę. Prawdą jest, że 
podgryza rośliny, jednak bilans 
zysków i strat przechyla się na 
jego korzyść. Między bajki może-
my włożyć historię o wchodzeniu 
do uch, czy nosa. ;) Wszyscy zna-
my ważki, małe „helikoptery” uno-
szące się nad wodą, uwalniają nas 
od much i komarów. Zjadają tak-
że larwy komarów, które wylegają 
się w wodzie. No i nasze wszędo-
bylskie mrówki. Prawdziwy od-
dział sanitarny w ogrodzie. Wspo-
mnę jeszcze o pająkach. Nie są 
niebezpieczne, jednak ugryzienie 
może być nieprzyjemne. Zjada-
ją owady łapiąc je w sieci utkane 
przez siebie. Wielu z nas przeraża 
spotkanie z nim. Nie jest trudne 
zaakceptowanie owadów w ogro-
dzie, jeżeli zdajemy sobie sprawę 
z korzyści jakie nam przynoszą. 
Zostawmy nieskoszoną kępę 
traw, zostawmy w kącie ogrodu 
zagrabione liście, wprowadźmy 
do ogrodu rośliny miododajne (la-
wenda, kocimiętka, wrzos, macie-
rzanka). Możemy też zbudować 
małe domki dla owadów. Zwab-
my je do ogrodu i pozwólmy im 
robić to, co potrafią najlepiej.

Barbara Lipieta

Ratunku szczypawka

kultura i hobby
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CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE?

Rock Dog. Pies ma głos!
Chiny / USA / b/o dubbing

22-24.09.2017 r. 17:00 90 min.

50 Wiosen Aurory PREMIEROWO
Francja / l. 15+

22-24.09.2017 r. 19:00 89 min.

Tarapaty
Polska, b/o

29-30.09.2017 r.
01.10.2017 r.

17:00
17:00

90 min.

Na układy nie ma rady
Polska / l. 14+

29-30.09.2017 r.
01.10.2017 r.

19:00
19:00

88 min.

50 wiosen Aurory

Ta lekka francuska komedia 
bierze na warsztat zaskakująco 
ważką tematykę starzenia się 
i lęku przed śmiercią. Główną 
bohaterkę, pięćdziesięcioletnią 
Aurorę, poznajemy w kryzyso-
wym momencie jej życia. Wła-
śnie rozstała się z mężem, rzuciła 
frustrującą pracę, a ponadto do-
wiedziała się, że wkrótce zosta-
nie babcią. Kobieta wchodzi na 
ścieżkę gwałtownych życiowych 
przemian. Czy odnajdzie receptę 
na szczęście?

Rock Dog. Pies ma głos!

Tybetański mastif Bodi opusz-
cza rodzinny dom, aby spełnić 
swoje muzyczne marzenia. Uro-
cza animacja, wyreżyserowana 
przez uznanego reżysera kina 
familijnego, Asha Brannona (Toy 
Story 2, Na fali), z pewnością roz-

bawi zarówno dzieci, jak ich ro-
dziców. 

Tarapaty

A Polacy nie gęsi... i swoje 
kino familijne mają. Młoda Julka 
spędza wakacje u ciotki, gdzie 
poznaje Olka. W ręce dzieci wpa-
da plan mający prowadzić do 
skarbu. Dzieci będą zachwycone 
tą lekko baśniową, przygodową 
historią, zaś starsi docenią kli-
mat, nawiązujący do dawnych 
powieści Nizurskiego, Bahdaja 
czy Nienackiego.

Na układy nie ma rady

Kiedy Marek dostaje elektry-
zującą propozycję, jaką jest obję-
cia funkcji drugiego wiceministra, 
jego dotychczasowe życie diame-
tralnie ulega zmianie. Mało wy-
magająca komedia z akcentami 
sensacyjnymi.
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Piłkarki II-go ligowej Piasto-
vii efektownie rozpoczęły sezon 
2017 / 2018 gromiąc byłego eks-
traligowca Gosirki Piaseczno 5:0. 
Dwie bramki dla naszej drużyny 
zdobyła Beata Cabaj. Pozostałe 
strzelały Paula Należyta, Wioleta 
Reszka oraz wychowanka akade-
mii piłkarskiej Piastovii, 15-letnia 
Marta Czartoryska. W następnym 
meczu nasze piłkarki zremisowały 
0:0 na trudnym terenie z fawo-
ryzowanym Jantarem Ostrołęka. 
Remis można uznać za zwycięski, 
ponieważ od czerwonej kartki 
w 28 minucie Piastovia grała w 
dziesiątkę. Ostatni mecz z Wilgą 
Garwolin zakończył się spektaku-
larnym zwycięstwem naszej dru-
żyny (4:0) i zapewnił nam pozycję 
wicelidera rozgrywek.

Nowo wybrany Zarząd pod 
kierownictwem prezesa Rafała 
Maletki, v-ce prezesów Włodzi-
mierza Golferta i Leopolda Nie-
mirskiego oraz dyrektora sporto-

wego Jacka Górskiego i sekretarz 
Anety Dąbrowskiej podjęli decy-
zję o wzmocnieniu zespołu senio-
rek oraz rozszerzeniu działalności 
Akademii Młodych Adeptek - ju-
niorek i młodziczek. Drugoligową 
drużynę zasiliły Katarzyna Janiec z 
Pelikana Łowicz, Anna Goś z Wido-
ku Lublin, Beata Chapska z Tygry-
sa Huta Mińska oraz Urszula Wa-
sil z Górnika Łęczna, wielokrotna 
reprezentantka Polski, zdobyw-
czyni złotego medalu Mistrzostw 
Europy Kobiet U-17 w  2013 roku 
w Szwajcarii. Ta 21-letnia zawod-
niczka zagra u boku swojej o dwa 
lata starszej siostry, Moniki Wasil. 

Młode zawodniczki Akademii 
Piłkarskiej wylały dużo potu na 
obozie treningowym w Mielniku 
nad Bugiem, który odbył się w 
trzeciej dekadzie sierpnia br. Te-
raz czekają ją ciężkie mecze w roz-
grywkach ekstraligi juniorek U-16 
oraz ekstraligi młodziczek U-13.

W dniach 16-17 września na 
obiektach Piastowskiego Towa-
rzystwa Tenisa i Bocce rozegrano 
XXVI  Mistrzostwa Piastowa w Te-
nisie i IX  w Bocce. Imprezę otwo-
rzył Burmistrz Piastowa - Pan 
Grzegorz Szuplewski. Po zakoń-
czeniu zawodów w bocce pucha-
ry  wręczali Wiceprzewodniczący 
Rady - Pan Tomasz Sarnacki, Czło-
nek Rady - Pan Piotr Wojtczak i 
Prezesi PTTiB - Panowie Andrzej 
Makowski i Zbigniew Stanecki. 

Wyniki:
TENIS
Panie - 1. Agnieszka Hatowska 2. Bożena Spła-
wińska 3. Ala Caban
Panowie „open” - finał do rozegrania (powo-
dem deszcz) - Piotr Głogowski i Tomek Kizler
Panowie +45 - 1. Andrzej Gospodarczyk 
2. Wojciech Borzuchowski
Gry deblowe - 1. Jacek Kabat, Piotr Kikliński 
2. Piotr Godlewski, Piotr Romanowicz
BOCCE
Gra indywidualna „open” - 1.Cyryl Złotogór-
ski 2. Jan Kowalewski 3-4. Andrzej Makowski 
i Zbigniew Stanecki
Gra drużynowa - 1. Warszawa 2. Piastów
organizatorzy - Mirosław Pabijanek i Leszek 
Grabarczyk
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sport

23.09 godz. 15 Piastovia - KU AZS UW 
Warszawa

07.10 godz. 16 Piastovia - Włókniarz 
Zgierz

15.10 godz. 
13.30

Ząbkovia Ząbki - Piastovia 

21.10 godz. 
15.30

Piastovia - Loczki Wyszków

29.10 godz. 14 Reso Akademia Suwałki - 
Piastovia

04.11 godz. 
13.30

Piastovia - Stomil Olsztyn

11.11 godz. 13 Piastovia - Pogoń Zduńska 
Wola

18.11 godz. 12 Teresin Women - Piastovia

08.10 godz. 
15.30

Piastovia - Mazovia Gro-
dzisk Mazowiecki

22.10 godz. 
15.00

Piastovia - Ząbkovia Ząbki

05.11 godz. 
13.30

Piastovia - Praga Warszawa

08.10 godz. 
13.30

Piastovia - Praga Radom

22.10 godz. 
13.00

Piastovia - Ząbkovia Ząbki

05.11 godz. 
11.30

Piastovia - Polonez 
Warszawa

terminarz II ligi piłki nożnej kobiet

terminarz ekstraligi juniorek U-16 (w Piastowie)

terminarz ekstraligi młodziczek U-13 (w Piastowie)
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Urszula Wasil


