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Kiedy koniec remontu?
Nie ma chyba mieszkańca naszego miasta, który nie narzeka na
remonty. Ogromna większość z nas - na remont linii kolejowej.
Pociągi jeżdżą już od września, ale remont wciąż trwa. Kiedy
koniec prac?
mknięte. Władze miasta informują, że pod torami będzie
można legalnie przechodzić
pod koniec lutego.

fot. Artur Andruszaniec

Kiedy to się skończy?

Przejście podziemne pod torami, to zamknięte, to otwarte.
Niby bariery stały, ale mieszkańcy dokonali spontanicznego otwarcia i po prostu z niego
korzystali. Aż robotnicy znów

je zamknęli, tym razem mocniej. To w tej chwili najbardziej
uciążliwy element wciąż trwającego remontu. Niedziałające
windy nie są problmem, skoro
samo przejście jest wciąż za-

Chcieliśmy się dowiedzieć
kiedy w końcu zakończą się
problemy pasażerów. Zapytaliśmy o to biuro prasowe Polskich Linii Kolejowych.
Zapytaliśmy:
Kiedy planowo powinno zostać otwarte przejście podziemne?
Kiedy pociągi zwiększą
prędkość, a tym samym skróci
się czas dojazdu z Piastowa do
Warszawy?
Kiedy zostaną uruchomione
windy?
reklama

Jakie jest procentowe ukończenie prac w tej chwili?
I wreszcie: kiedy planowo
mają się zakończyć inne prace?
Odpowiedział nam Karol
Jakubowski z biura prasowego
PKP PLK: „oczekujemy od wykonawcy, że prace we wszystkich
przejściach podziemnych na
przystankach i stacji w Pruszkowie będą zakończone w pierwszym kwartale tego roku. Po zakończeniu modernizacji na linii
kolejowej 447 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa w tym roku
i uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych prędkość na linii zostanie podniesiona do 120
km/h. Czas przejazdu pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim
a Warszawą (22 km linii kolejowej) skróci się o około 3 minuty
– należy pamiętać, że na trasie
wybudowany został dodatkowy
przystanek w Parzniewie” - wyjaśnił rzecznik.
Dokończenie - str. 2

Piotr Zwiardowski

w numerze
Innowacyjny Piastów
Politechnika Warszawska, Miasto Piastów oraz Teraz Energia
podpisały list intencyjny na rzecz
efektywnych rozwiązań energetycznych.
Czytaj - str. 3

Historia spisana przez
historię
Odkrywamy nieznane zapisy
Jana Sadowskiego na temat
piastowskiego harcerstwa
Czytaj - str. 9

Sposoby leczenia grypy
Obserwowane w ostatnim okresie wahania temperatury sprzyjają odnotowywanym obecnie
wzmożonym zachorowaniom na
grypę.
Czytaj - str. 10

2 urodziny planszówek
Piastowski Klub Planszówkowy
obchodzi już drugie urodziny!
Czytaj - str. 12

Sukces na hali
Piastovia - ZAP na podium w Halowych Mistrzostwach Mazowsza
Czytaj - str. 15
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fot. Piotr Zwiardowski

większe bezpieczeństwo na linii
kolejowej”.
I Brwinowie: „Na przystanku
w Brwinowie kończy się konserwacja zabytkowej wiaty i budowa przejścia na peron. Przy
ulicy Sportowej zakończono
konstrukcję przejścia i są prace
wykończeniowe, m.in. układanie płytek.”

Dokończenie ze str. 1

W wielu miejscach prace trwają

Przedstawiciel PKP PLK wymienia także prace, które wciąż
się toczą w newralgicznych
punktach. W Parzniewie: „Główna faza robót związana z budową peronu w Parzniewie została
już zakończona. Budowana jest
wiata. Kończą się prace energoelektryczne. W przejściu podziemnym są prace wykończeniowe”.
W Pruszkowie: „W Pruszkowie główne prace także zostały
już zakończone. Kontynuowana
jest konserwacja wiaty i prace

w przejściu podziemnym. Odbudowane zostanie zadaszenie wyjścia z przejścia przy budynku dworca. Koncepcja jest
uzgadniana z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Od
8 listopada pasażerowie w pełni korzystają z peronu. Pociągi
mogą kursować po obu torach.
Przy ulicy Działkowej budowany
jest wiadukt kolejowy - tunelu
pod torami dla samochodów.
Obecnie powstaje tak zwana
wanna betonowa i wykop od
strony Działkowej. Gdy temperatury będą dodatnie, wykonawca przystąpi do budowy
drogi i dojazdów. Nowy obiekt
jeszcze w tym roku ułatwi komunikację w mieście i zapewni

A co z Piastowem?

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie, Przemysław
Worek pod jednym z postów
na Facebooku przekonywał,
że przejście podziemne zostanie otwarte już całkiem niedługo: „09.01.2019r. odbyło
się spotkanie przedstawicieli
miasta z wykonawcą inwestycji
oraz PLK. Przejście pod torami
jest już gotowe ale z uwagi na
akty wandalizmu zaistniała potrzeba wykonania dodatkowych
prac. Zapewniono przedstawicieli miasta, że przejście będzie
otwarte z początkiem lutego
br.”.
Pozostaje więc czekać do lutego.
Piotr Zwiardowski

Nagrody dla młodych sportowców

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

18 stycznia w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Piastowie Burmistrz Grzegorz Szuplewski oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Jarosław Kurdziel
wręczyli młodym piastowskim
sportowcom, okolicznościowe
dyplomy i nagrody finansowe

wraz z decyzjami o przyznaniu stypendiów sportowych za
szczególne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej w 2018 roku.
Dyplomami i nagrodami finansowymi wyróżnieni zostali
zawodniczki/zawodnicy w różnych dyscyplinach sportowych.

Piastowski Orszak Trzech Króli 2019

Pełną listę nagród i stypendystów znaleźć można na portalu miejskim pod adresem:
www.piastow.pl/aktualnosci/
kultura-i-sport/sport/nagrody-dla-naszych-sportowcow

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

Już czwarty raz ulicami naszego miasta przeszedł Piastowski
Orszak Trzech Króli zorganizowany przez Stowarzyszenie Nasz
Piastów i Parafię św. Michała
Archanioła. Przed budynkiem
Urzędu Miejskiego zgromadzili
się wszyscy, którzy chcieli świętować Objawienie Pańskie. Trzej
Królowie przybyli z własnymi orszakami. Król Kacper otoczony
dziećmi i rodzicami z Przedszkola Miejskiego nr 3, Król Melchior
w asyście uczniów i rodziców
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Ks. Stanisława Staszica oraz Król
Baltazar z uczniami i rodzicami
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Bohaterów Powstania Warszawskiego. W ogłoszonym przez
księdza Macieja Chwarścianka
konkursie na najliczniejszy orszak królewski zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1, druga była
Szkoła Podstawowa nr 3, a trzecie miejsce zajęło Przedszkole nr
3.
Wszystkich zebranych przywitał
Grzegorz
Szuplewski,
Burmistrz Piastowa. Następnie
ksiądz Proboszcz odczytał Ewangelię i POTK wyruszył – prowadzony przez gwiazdę - do Parafii
św. Michała Archanioła, śpiewając kolędy i pastorałki. Na trasie
orszaku uczestnicy spotkali Króla Heroda w jego pałacu oraz
aniołów i diabły. Po przybyciu
do kościoła wszystkich powitał
gospodarz miejsca – ksiądz proboszcz Maciej Chwarścianek.
Trzej Królowie złożyli u stóp
Nowonarodzonego Jezusa dary:
złoto, kadzidło i mirrę.
Po zakończonej mszy św.
przedstawiciele placówek
oświatowych odebrali nagrody
wręczane przez Monarchów.
Dzieci otrzymały również złote
czekoladowe dukaty, a wszyscy zebrani mogli zrobić zdjęcia

z Królami.
Serdecznie podziękowania
składam:
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Urszuli Skrzypczak,
Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 - Danucie Rusak
oraz Panu Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 3 - Tomaszowi
Osińskiemu za zorganizowanie
w placówkach oświatowych małych orszaków królewskich.
Siostrom zakonnym i katechetom za opiekę nad małymi orszakami królewskimi.
Księdzu dr Maciejowi Chwarściankowi Proboszczowi Parafii
św. Michała Archanioła za zaproszenie orszaku do parafii
oraz pomoc w organizacji.
Dziękuję za pomoc:
księżom posługującym w parafii
Policji i członkom piastowskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej
za zabezpieczenie przemarszu
Panu Jarosławowi Babikowskiemu za projekt plakatu oraz
śpiewnika
Pani Urszuli Zaorskiej oraz
wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 3 za zaangażowanie i wszelką pomoc
Koleżankom i kolegom
ze Stowarzyszenia Nasz Piastów
za pomoc w organizacji POTK:
Monice Szuplewskiej, Monice
Kwatek, Anecie Czyż-Pachołek,
Piotrowi Stępniowi, Robertowi
Madejowi, Piotrowi Wojtczakowi
i Wojciechowi Stanaszakowi.
Wszystkich zapraszam za rok
na piąty Piastowski Orszak
Trzech Króli, który zaprowadzi
uczestników do najstarszej piastowskiej parafii Matki Bożej
Częstochowskiej.
Tomasz Sarnacki
Stowarzyszenie Nasz Piastów
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fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Politechnika Warszawska, Miasto Piastów oraz Teraz Energia
Sp. z o.o. podpisały list intencyjny na rzecz efektywnych rozwiązań
energetycznych

alizować projekty z obszarów
efektywności energetycznej, rozproszonej generacji OZE i elektromobilności. Wykorzystany
zostanie potencjał intelektualny,
technologiczny i kapitałowy sygnatariuszy porozumienia. List
intencyjny podpisali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr
hab. inż. Jan Szmidt, burmistrz

miasta Piastów, Grzegorz Szuplewski oraz prezes zarządu Teraz Energia Sp. z o.o., Bartłomiej
Steczowicz.
Politechnika Warszawska zaangażuje w planowane przedsięwzięcia naukowców i studentów,
którzy będą współtworzyć innowacyjne, gotowe do komercjalizacji technologie.
reklama

Centrum Zarządzania Infrastrukturą Energetyczną Klastra Energii w Piastowie. Traktujemy to
wydarzenie jako początek ścisłej
współpracy, która pozwoli uczynić dynamiczny krok w stronę
nowoczesnego rozwoju miasta
- podkreśla burmistrz Piastowa,
Grzegorz Szuplewski.
Spółka Teraz Energia, wchodząca jednocześnie w skład
Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ),
rozwija technologie z zakresu
Inteligentnych Sieci Energetycznych, Internetu Rzeczy oraz Elektrowni Wirtualnych.
Nawiązana współpraca stanowi dobry przykład praktycznej
realizacji Zasady Zrównoważonego Rozwoju w praktyce gospodarczej i działaniach samorządów.

w skrócie
fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Innowacyjny Piastów

- W Polsce powstają dziesiątki klastrów energii, a w niedalekiej przyszłości rozwijać się będą
setki spółdzielni energetycznych. Prosumenci będą sprzedawać energię swoim sąsiadom,
podczas gdy samochody elektryczne dynamicznie zbilansują
sieć energetyczną poprzez inteligentne ładowarki. Jesteśmy
świadkami rewolucji energetycznej. Popularyzacja wiedzy
w tym zakresie i przygotowanie
kadr inżynierskich to nasz obowiązek i przywilej. Politechnika
Warszawska chce działać razem
z samorządowcami i biznesem na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Dajmy szansę naszej
planecie oraz przyszłym pokoleniom - mówi prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt, rektor Politechniki
Warszawskiej.
Miasto Piastów z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim w ramach współpracy
z partnerami uruchomi Demonstracyjne Centrum Zarządzania
Infrastrukturą Energetyczną
Klastra Energii w Piastowie. Centrum zlokalizowane będzie na
terenie Politechniki Warszawskiej.
- Jestem bardzo zadowolony

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

W MIEŚCIE?

Założenia
trójstronnego
porozumienia, zawartego 23
stycznia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej, odnoszą się
do rozwoju i komercjalizacji rozwiązań technologicznych wspierających budowanie efektywnej
energetycznie oraz przyjaznej
środowisku gospodarki.
Strony będą wspólnie re-

3

z powodu nawiązania współpracy Miasta Piastowa, Politechniki Warszawskiej i spółki Teraz
Energia w nowatorskim przedsięwzięciu, jakim jest inicjatywa
powołania Demonstracyjnego

O co chodzi? W praktyce system będzie działał w taki sposób,
aby można było w czasie rzeczywistym śledzić zużycie energii
w miejskich obiektach. Kolejnym
krokiem będzie optymalizacja
zużycia tej energii.
Ma to pozwolić na ogromne
oszczędności, konieczne, biorąc
pod uwagę zapowiadane podwyżki cen prądu.
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Cztery pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: W tym roku
zima wreszcie pokazała swoje
prawdziwe oblicze. Odśnieżanie
idzie zgodnie z planem?
Grzegorz Szuplewski: Zima
wreszcie zaczęła nas traktować
poważnie, choć dla nas oznacza
to większe wydatki na usuwanie
śniegu, co w ubiegłych latach
można było zaoszczędzić. Piaskarki jeżdżą, przynajmniej na
drogach miejskich, inaczej może
wyglądać to na głównym ciągu
południe-północ czy wschód-zachód. Za utrzymanie stanu
tych dróg odpowiada powiat, za
pozostałe drogi my. Taki jest podział. Za stan drogi odpowiada
zarządca. Myślę jednak, że nawet pomimo ataku zimy nie było
do tej pory dramatu. Oczywiście
robią się korki, bo kierowcy jeżdżą wolniej. Piaskarki i pługi
stoją w korkach. Nikt natomiast
nie robi tak, że w czasie rzeczywistym od razu usuwa się padający śnieg. Staramy się jednak,
żeby reakcja była jak najszybsza.
Na bieżąco sprzątamy chodniki
czy alejki parkowe. Od ubiegłego roku zadanie utrzymania
chodników przejęła na siebie

spółka miejska i idzie to całkiem
sprawnie.
CP: Nad Piastowem miał latać dron, który będzie pilnował
jakości powietrza. Będzie latał?
G.S.: Dron został zakupiony
przez miasto w końcu grudnia.
Obecnie trwa szkolenie operatorów, którzy będą mogli obsługiwać urządzenie. Będzie to
jeden pracownik urzędu, jeden
spółki miejskiej i jedna członkini Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcemy, żeby dron, który
nie musi wyłącznie analizować
jakości powietrza, był wykorzystywany do akcji związanych
z bezpieczeństwem. Może być
elementem monitoringu miasta, czy wykorzystywany w akcjach ratowniczych na terenie
Piastowa. Takie kompetencje
powinna mieć także osoba
z OSP. Osobnym szkoleniem
będzie to ze znajomości stacji
pomiarowej “Sowa”, która pozwala określić stężenie w powietrzu zarówno pyłów PM 10 czy
2,5 a także PM 1, co się bardzo
rzadko zdarza. Będzie ona mierzyć również związki chemiczne,

ten wskaźnik był jednocyfrowy,
jak to się zdarzało jeszcze nie
tak dawno, bo kilka lat temu, to
oznaczało że miasto praktycznie się nie rozwija. Natomiast
jeśli on przekracza 25 proc.
to oznacza, że skala inwestycji jest naprawdę bardzo duża.
Ubiegły rok był wyjątkowy, bo
nałożyło się wiele działań rozpoczętych wcześniej i zaczęliśmy je realizować często po
kilku latach przygotowań. Stąd
ten wzrost następował często
w dość radykalny sposób. Wystarczy porównać budżet roku
2018 czy 2017 i 2016. Widać
progresję. A zaczynaliśmy od
zupełnie innego budżetu w roku
2015, pozostawionego nam
przez poprzedników. Obecny
rok utrzymuje wysoki poziom
środków przeznaczonych na inwestycje. A przy tym wszystkim
rosną koszty utrzymania oświaty. Obecnie to grubo ponad 40
proc. budżetu, a więc bardzo
wysoki wskaźnik. Trzeba wyraź-

nie odrębną sprawą jest oczywiście budowa kolejnych dróg.
Będziemy kontynuować rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.
W tym roku będzie się w Piastowie działo bardzo dużo.

nie powiedzieć, że subwencja
oświatowa, którą otrzymujemy
z budżetu państwa to jest nieco ponad 20 mln zł. Widać ile
dodatkowo miasto przeznacza
na utrzymanie oświaty. Trzeba
to mieć na uwadze, bo każde
dodatkowe pieniądze na oświatę, poza tym co przekazuje nam
rząd, oznacza ograniczenie wydatków w innych miejscach,
to jest oczywiste. Jednak przy
wszystkich wyzwaniach należy
też jasno stwierdzić: sytuacja finansowa miasta jest całkowicie
bezpieczna. Mamy zapewnione
finansowanie. Niejeden samorząd może nam zazdrościć.

CP: Najważniejsze zadania
inwestycyjne w tym roku to chyba budowa liceum, nowej przychodni i remont Willi Millera?
G.S.: To na pewno nie
wszystkie. Dodałbym do tego
co najmniej kilka, które prawie
na pewno się rozpoczną w tym
roku. Pierwsza to budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw.
PSZOKu. Jesteśmy w przededniu
podpisania umowy na dofinansowanie tego zadania. PSZOK
będzie ulokowany na końcu ul
Poniatowskiego, a zadanie będzie powiązane z budową drogi
dojazdowej, czyli nowej ul. Poniatowskiego. Drugie działanie
to centrum przesiadkowe. Duży
projekt, który związany jest
z budową dodatkowych miejsc
parkingowych przy stacji kolejowej i budową zejścia z wiaduktu
na przedłużenie peronów. Z tym
zadaniem wiąże się dodatkowe
działanie proekologiczne, czyli
zakup autobusów niskoemisyjnych. Kolejne wielkie zadanie to
odwiert geotermalny. Liczymy
na uzyskanie dofinansowania
na ten cel. Nasz wniosek jest
teraz procedowany w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Nie ma do niego żadnych
zastrzeżeń i liczymy, że są spore
szanse na uzyskanie pieniędzy
na odwiert. Kolejne inwestycje,
które mam nadzieje uda się
rozpocząć w tym roku to m.in.
rozbudowa przedszkola przy ul.
Żbikowskiej. W tej chwili trwają
ustalenia prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę.

Willa Millera w remoncie - fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Ewa Milun-Walczak (www.miluna.pl)

których stężenie wynika z transportu i komunikacji. Dzięki temu
będziemy mieć kontrolę nad
pełną paletą zanieczyszczeń,
które wpływają na jakość powietrza w Piastowie. Dron został
zakupiony razem ze stacją kontroli po to, abyśmy mieli dodatkowe urządzenie, które pozwoli
zidentyfikować zagrożenia i zanieczyszczenia, wskazać ich źródła. Stacja pomiarowa jest niewielkich rozmiarów, więc może
zostać zabrana ze sobą przez
osoby, które będą kontrolowały konkretną posesję, wskazaną
wcześniej przez to same urządzenie przy użyciu drona. Takie
działanie zamierzamy rozpocząć
jeszcze w styczniu.

Chcemy także zagospodarować dawny budynek restauracji
“Podmiejska”, który znajduje
się na terenie targowiska, aby
nadać mu funkcję handlowo-usługową. Projekt zbliża się do
końca, więc jeśli uda się uzyskać
dodatkowe finansowanie to ruszymy z tym wkrótce. Kolejna
kwestia to rewitalizacja tkanki
mieszkaniowej, rozłożona na
11 budynków inwestycja. Polega ona na rewitalizacji części
wspólnych budynków. Teraz
trwa projektowanie wszystkich
prac. Będziemy chcieli wyłonić
wykonawców i przystąpić do
prac. Ostatnia duża inwestycja
to budowa kolejnych mieszkań
komunalnych na działce, którą kupiliśmy dwa lata temu na
skrzyżowaniu ulic Dworcowej
i Gęsickiego. Budynek będzie
miał na dole część usługową.
Celowo nie wspominam o Białym Pałacu, bo to bardzo kosztowne zadanie na które wciąż
szukamy finansowania. Zupeł-

CP: Mówimy o inwestycjach,
a one wynikają wprost z budżetu. Jaki jest ten budżet na 2019
r.? Jest lepszy czy gorszy niż ten
z 2018 r.?
G.S.: Jest równie dobry, nawet jeśli minimalnie różni się
w liczbach bezwzględnych. Wydatki to 130 mln zł, z czego 27
proc. to wydatki inwestycyjne.
To dla mnie zawsze najważniejszy punkt w budżecie. Bo jeśli
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wania go przychodami z zaciąganych kredytów lub emisji obligacji komunalnych, co może
skutkować brakiem zachowania przez Miasto płynności finansowej w roku budżetowym
a szczególnie na lata przyszłe.
Toteż ze szczególną uwagą należy się przyglądać obu tym dokumentom, choć są uchwalane
jako oddzielne uchwały.

Opinia Klubu Radnych
Koalicji Obywatelskiej

fot. Shutterstock

do Uchwał: Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019-2042 oraz Planu Budżetowego na 2019
r. przedłożonych Radzie Miejskiej w Piastowie
na IV Sesji VIII Kadencji w dniu 20-12-2018 r.

Zgodnie z art. 242 i art. 243
Ustawy o Finansach Publicznych
oba projekty uchwał przedłożonych Radzie należy rozpatrywać
i analizować łącznie ponieważ
są wzajemnie zależne, tak pod

względem planowanych dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów roku 2019. Zasadność przyjęcia takiej formuły
wymusza sytuacja planowanego
deficytu budżetowego i pokry-

Należy również pamiętać,
że
do szczególnych kompetencji Burmistrza wynikających
w z ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego jest
samodzielne i odpowiedzialne
kształtowanie polityki finansowej gminy z zachowaniem
wszystkich konsekwencji z tego
wynikających. Natomiast Rada
Gminy posiada przywilej oceny i kontroli podejmowanych
przez Burmistrza działań dla
zachowania ich racjonalności
i merytorycznej konieczności, co
jest szczególnym obowiązkiem
radnych, tak z perspektywy działań historycznych jak obecnych
i przyszłych.
Posiadając nawet pozytywną ocenę RIO do przedłożonych
uchwał to nie zwalnia radnych
od rzetelnego i odpowiedzialnego odnoszenia się do obecnych
i przyszłych losów gminy w wyniku podejmowanych decyzji
przez Burmistrza, zważywszy

że opinia Składu Orzekającego
zauważa w latach 2021-2022
niską różnicę między indywidualnym wskaźnikiem spłaty
zadłużenia a górną granicą jaką
stanowi dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań określony
w art. 243 u.f.p..
Niewątpliwie można powiedzieć, że dobrze się stało, że wybujałe plany roku 2018 (roku
wyborczego), obojętnie z jakich
przyczyn spełzły na „panewce”
obniżając poziom deficytu o 7,5
mln zł, ponieważ to zarazem
spowodowało obniżenie zadłużenia gminy na lata przyszłe.
Lecz to nie zwalnia nas od bacznego śledzenia dalszych działań
w tym zakresie, ponieważ cienka
linia rozgraniczenia wskaźników
w sytuacji spadków koniunktury
rynkowej może powodować naruszenie zdolności spłaty nawet
dotychczasowych długów, które
znacznie wybiegają poza dwie
5-cio letnie kadencje.
Choć plan wydatków na 2019
r. (114 046 550,01 zł) jest znacznie niższy od 2018 r. (po zmianach 143 654 768,93 zł), co może
tylko świadczyć o pewnej
wstrzemięźliwości wybujałych
aspiracji władz spowodowanych zderzeniem się z realiami
dochodowymi gminy, to nadal
pozostaje wrażenie, że kreatywność księgowa dla zaspokojenia

warunków art. 243 u.f.p. jest
motywem działania w zakresie
wolumenów liczbowych, to zawyżanie po stronie dochodów
z PIT, CIT i opłat lokalnych w stosunku do zaniżanych wydatków
bieżących, a nie rzeczywistych
i obiektywnych zdolności finansowych gminy, budzi wątpliwości co do przyszłego zrównoważonego rozwoju miasta.
Toteż, zważywszy na powyższe Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej wstrzymuje się od
głosowania za przyjęciem przedłożonych uchwał, mając nadzieję, że kolejne zmiany w budżecie
na 2019 r. na przyszłych sesjach
utwierdzą nas w przekonaniu,
że wspólnie dążymy do rzeczywistej oceny możliwości i zaciągania zobowiązań finansowych
gminy.
Natomiast w zakresie merytorycznych planowanych zadań
inwestycyjnych w pełni liczymy
na ich realizację bez uciekania
się do przeciwności losu chociażby w postaci Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Koalicja Obywatelska w Piastowie

reklama

Ponad 30 lat doświadczenia - od 1986 roku!

www.okmar.pl

Pranie dywanów,

wykładzin, autotapicerki
odbiór od klienta
trzepanie
pranie na wskroś

602 350 501

wirowanie
ozonowanie
suszenie
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Przyszłość naszego miasta

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Co czeka Piastów w 2019 r. i jakie są największe
wyzwania dla miasta oraz jego mieszkańców?

Z tym pytaniem zwróciliśmy
się do lokalnych ugrupowań politycznych.
Poniżej publikujemy wszystkie odpowiedzi, jakie udało się
uzyskać.
NASZ PIASTÓW
To będzie dobry rok dla naszego miasta. Po raz pierwszy
zakwitnie posadzona w ubie-

głym roku zieleń i w końcu będziemy mogli się przekonać, że
inwestycja w „krzaczki”, jak niektórzy pogardliwie mówili, miała
sens.
Po drugie, jak wynika z przygotowanego i uchwalonego
przez nas budżetu na 2019 r.,
będzie to kolejny rok, w którym
nasze miasto będzie się dynamicznie rozwijać. Bardzo dużo
pieniędzy z budżetu przeznaczy-

reklama
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Robert Madej
przewodniczący Klubu Radnych
Nasz Piastów.

SAMORZĄDOWY PIASTÓW
W 2019 rok weszliśmy
z
uchwalonym
budżetem
i w tym dokumencie zapisana
jest inwestycyjna przyszłość
miasta. Jeśli uda się w zgodzie
realizować założone cele budżetowe, to czeka nas rok zrównoważonego rozwoju miasta.
Oczywiście, mogą pojawić się
jakieś niespodziewane sytuacje,

reklama

Z TYM WYDANIEM GAZETY:

25

my na inwestycje. Dzięki temu
wiele miejsc zmieni się nie do
poznania.
W końcu powstanie Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Ruszamy z rozbudową liceum im. Adama Mickiewicza. Trwa budowa drugiej
przychodni miejskiej, a w zasadzie filii SPZOZ Piastun, tym
razem po północnej stronie
miasta. Liczymy na finansowanie odwiertów geotermalnych.
Wreszcie chcemy przymierzyć
się do budowy kolejnych mieszkań komunalnych.
Oprócz tego remontowane
będą kolejne ulice i powstaną
nowe ścieżki rowerowe. Piastów
to miasto, które musi się rozwijać. Chcemy, żeby mieszkało się
tu nowocześnie i wygodnie, a do
tego bezpiecznie.

ale raczej nie będą one zależne
od czynnika lokalnego. Jesteśmy
ostrożni, jeśli chodzi o ocenę
globalnej sytuacji ekonomicznej, która może mieć wpływ na
ogólną koniunkturę w Polsce,
a przez to na finanse samorządów. Na szczęście mamy tego
świadomość, ale też i środki,
które w razie koniczności będziemy mogli uruchomić. Cechuje nas optymizm, ale również racjonalna ocena ogólnej
sytuacji ekonomicznej w kraju.
Największym wyzwaniem
jest strategia informacyjna,
która zapewni mieszkańcom
rzetelny dostęp do informacji
o działaniach miasta, szczególnie tych, które mogą budzić niepotrzebne emocje, np. poprawa
jakości powietrza oraz gospodarka odpadami. Niewątpliwie
skuteczne wyeliminowanie źródeł emisji szkodliwych spalin będziemy realizować poprzez kontynuację programu wymiany
pieców, jak również w drastycznych przypadkach, nakładanie
kar finansowych na trucicieli.
Kolejną ważną kwestią jest gospodarka odpadami, a w zasadzie przygotowanie mieszkańców na podwyżki cen w tym
obszarze. Skok opłat za wywóz
odpadów jest nieunikniony i nie
zależy od decyzji władz Piastowa. Już dziś wiemy, że opłaty
w połowie roku mogą wzrosnąć o 100 proc. i trzeba o tym
mówić. Musimy przygotować
mieszkańców na takie podwyżki. Warto podkreślić, że w województwie mazowieckim w 2018

r. cena za przyjęcie odpadów na
wysypisku oscylowała w wysokości 70 zł, w roku 2019 jest to
już 140 zł, a w roku 2020 prognozowana cena to 270 zł. To
pokazuje, jak bardzo podrożeje
usługa odbioru odpadów. Warto o tym pamiętać, szczególnie
przy planowaniu domowych budżetów.
Janusz Wroński
Samorządowy Piastów

KOALICJA OBYWATELSKA
Najważniejszym wyzwaniem
dla miasta i jego mieszkańców
jest walka ze smogiem i poprawienie jakości powietrza w Piastowie. Ten temat jest istotny
zarówno z punktu widzenia
mieszkańców, jak i władz miasta
oraz przyszłych pokoleń.
Kolejnym istotnym elementem jest racjonalne ograniczanie wycinki starodrzewów,
skupienie się na ich ochronie
i pielęgnacji oraz zadrzewianie
terenów miejskich tymi gatunkami drzew, które mają największy wskaźnik pochłaniania CO2.
Nieodzownym działaniem
jest dalsza poprawa i budowa
jezdni dróg gminnych wraz z infrastrukturą podziemną oraz
chodników i ścieżek rowerowych. W zakresie transportu
publicznego (w godzinach szczytu) na linii 717 należy zwiększyć
częstotliwość kursowania autobusów.
Koalicja Obywatelska w Piastowie
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Kiedyś sama szukałam pomocy…

Piastów ma to do siebie, że
choć wciąż ma dziury w drogach,
to serca są tu pełne. Ludzie pomagają sobie nawzajem, ale pomagają też braciom mniejszym psom i kotom. W kolejnej części
rozmów o pomaganiu naszymi
goścmi są Karolina Bojarowska
z Piastowskiego Stowarzyszenia
Bezpieczny Kot i Anna Kowalewska z Piastowskiego Stowarzyszenia Bezpieczny Pies.

więc dlaczego akurat w Piastowie?

Czas Piastowa: Skąd zaangażowanie w działanie na rzecz potrzebujących?

A.K.: Działam w Piastowie, bo
tu się urodziłam, wychowałam
i mieszkam. Tu mieszkają moi
rodzice i dzieci. Sprawy Piastowa
są najbliższe mojemu sercu. Na
miejscu można zrobić najwięcej
i z racji łatwości rozeznania problemów, i logistycznie, i dzięki
pomocy znajomych, sąsiadów
i zaprzyjaźnionych osób.

Karolina Bojarowska: To chyba
najtrudniejsze pytanie, bo odpowiedź zbyt oczywista. Kiedyś
sama szukałam pomocy. Chociaż się udało, to pozostało wrażenie przebijania się przez mur,
pokonania niewiadomo jakich
trudności w sprawach, które
powinny być załatwiane jednym
telefonem. Kiedy znalazłam
trochę czasu zmierzyłam swoje
możliwości, spróbowałam, wciągnęłam kilka osób, zaskoczyło
i teraz pracuję nad rozwinięciem
działalności Stowarzyszenia. No
i ogromne poczucie satysfakcji.
Może dlatego, że nie ma innych
profitów, satysfakcja w czystej
postaci uzależnia [śmiech].
C.P.: Działać można wszędzie,

K.B.: Tu mieszkam od urodzenia. Przyzwyczaiłam się do tego
miejsca i je polubiłam. Przez
wiele lat zauważyłam wiele rzeczy, które trzeba zmienić albo
chociaż ulepszyć. Chyba najlepiej zacząć od najbliższego otoczenia, żeby mieszkało się przyjemniej.

C.P.: Piastów ma ponad 20 tysięcy oficjalnych, zameldowanych
mieszkańców. Jak mogą pomagać?
A.K.: Pomagać można na wiele
sposobów i wszystkie są dobre,
a Wolontariuszem może zostać
każdy kto ma chęci, empatię
i trochę wolnego czasu. Zapraszamy do odwiedzania naszej
strony na Facebooku. W publikowanych postach informujemy
o naszych aktualnych działaniach i potrzebach. Zachęcamy
do czytania postów, ich udostępniania, komentowania, wyrażania własnych opinii, dzielenia się
swoimi uwagami i doświadczeniami. Mieszkańcy Piastowa to
wspaniali ludzie. W ciągu 2 lat

naszej działalności pomogliśmy
wrócić do domu kilkudziesięciu
psom, poprawić warunki bytowaniu kolejnym, zlikwidować
pseudohodowlę, znaleźć domy
niechcianym szczeniętom i bezdomnym dorosłym psiakom
oraz pomóc w opiece nad psami
kilku osobom, które znalazły się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy za wszystkie
wpłaty, podarowane nam karmy, gryzaki, podkłady, kocyki,
zabawki, za zbiórkę w szkole,
Domom Tymczasowym za pomoc w opiece nad psami, za
udostępnianie postów, za dobre słowa i rady. Bez Państwa
pomocy nie bylibyśmy w stanie
dokonać tego wszystkiego.
Jesteśmy do dyspozycji na Facebooku i pod telefonem. Tymi
drogami można się do nas zgłaszać zarówno po pomoc jak
i z ofertą pomocy dla nas. Każde wsparcie, nawet najmniejsze
jest dla nas cenne, bo dzięki niemu wiele psich losów odmienia
się na lepsze.
K.B.: Wydaje się oczywiste,
że aby pomóc organizacji prozwierzęcej trzeba coś wpłacić
albo mieć w domu kota na „tymczasie” [chodzi o tzw. dom tymczasowy - przyp. red.]. A to nie
do końca prawda. Bardzo ważne
dla nas, organizacji pomagającej
przede wszystkim kotom, jest
żeby zadziałać zanim sytuacja
będzie krytyczna. W związku
z tym bardzo ważne jest by jak
najwięcej osób wiedziało o tym,
że jesteśmy i pomagamy. Mamy
stronę internetową i działamy na Facebooku. Taka prosta
rzecz jak udostępnianie naszych
postów, nawet jeśli nie chcesz
kota i nie zamierzasz nic wpłacać. Bo może któryś ze znajomych szuka, albo ma nastrój do
pomocy. Dla tych którzy nie korzystają z facebooka: mówienie,

wioralną). Chętnie nawiążemy
współpracę z behawiorystą,
który wspomoże nas w pracy
z najtrudniejszymi przypadkami. Poszukujemy fotografów do
sesji zdjęciowych naszych psiaków, grafików, którzy zechcieliby zaprojektować nasze plakaty,
ulotki tematyczne, kalendarze.
Osób, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi i chciałyby
współtworzyć i przeprowadzić
z nami serię zajęć edukacyjnych
w szkołach i przedszkolach.

pisanie o nas, o naszych podopiecznych. Reagowanie – zanim dzikie lub bezdomne zwierzę będzie w stanie krytycznym,
albo się rozmnoży. Dlatego tak
ważne jest by mieszkańcy wiedzieli gdzie mogą się zwrócić.
C.P.: A jakoś bardziej konkretnie
można działać?

C.P.: A jeśli ktoś chciałby się włączyć w pomoc w opiece nad kotem czy psem, ale obawia się, że
nie ma warunków?

K.B.: Można nam pomóc na różne sposoby: mamy możliwość
pisania artykułów do lokalnych
gazet, więc szukamy kogoś kto
ma lekkie pióro. Można nam
podarować rzeczy, których nasz
pupil nie używa: posłanie, miska, kuweta, kontener. Można
użyczć miejsca na puszki na datki czy ulotki w swoim sklepie czy
lokalu, albo u znajomego.

K.B.: Żeby przyjąć kota na „tymczas” naprawdę nie trzeba mieć
super warunków. Tak naprawdę to dobra alternatywa dla
tych, którzy nie mogą mieć kota
na stałe. Jesteśmy też otwarci
na wszelkie pomysły i każda pomoc może nam się przydać.

fot. Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot

fot. Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Pies

Czyli pomaganie ma moc - cz. 2

Anna Kowalewska: Wyniosłam
to z domu, taki był mój tata.
Mam mnóstwo energii, pomysłów i nie umiem siedzieć bezczynnie. Do tego kocham psy,
które same nie mogą się bronić.
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A.K.: Do współpracy zapraszamy każdego, kto zechce poświęcić swój czas dla dobra psiaków
- na stałe lub okazjonalnie. Poszukujemy osoby, która charytatywnie
zaprojektowałaby
nam stronę internetową, przez
pierwsze miesiące również by
ją poprowadziła. Brakuje nam
domów tymczasowych, które
w razie potrzeby zaopiekowałyby się psiakami do czasu adopcji
(zapewniamy podkłady, karmę,
opieką weterynaryjną i behareklama

A.K.: Pies nie potrzebuje luksusów. Znamy ludzi, którzy kochają
psy i zajmują się nimi cudownie,
mimo, że borykają się z własnymi problemami. Najważniejsze
dla psa jest miłość i uwaga człowieka, wspólne spacery, zabawa, nauka, spędzanie czasu na
kanapie oraz miejsce do spania.
Opiekę weterynaryjną, jedzenie i znalezienie Domu Stałego
zapewniamy my – Piastowskie
Stowarzyszenie Bezpieczny Pies.
Z obydwoma stowarzyszeniami można
skontaktować się za pośrednictwem internetu:
Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot

www.bezpiecznykot.org
Facebook.com/BezpiecznyKotPiastowskieStowarzyszenie
Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Pies

Facebook.com/piastowskiestowarzyszeniebezpiecznypies

Maciej Chudkiewicz
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Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Preambuła AA

spis adresów i godzin mityngów grup AA w Piastowie

Anonimowi Alkoholicy są
wspólnotą mężczyzn i kobiet,
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją,
aby rozwiązywać swój wspólny
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć
zaprzestania picia. Nie ma w AA
żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez
własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje
się w żadne publiczne polemiki,
nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej
osiągnięciu.

Środa
18:30 Wszechświat
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]
Czwartek
18:00 Grupa wsparcia dla współuzależnionych
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej –
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną)
19:00 Anioły
Piastów, ul. Elizy Orzeszkowej 23 (Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Dom Zakonny - wejście od ul. Norwida) [Wszystkie otwarte]
Niedziela
17:00 Wszechświat II
Piastów, ul. 11 Listopada 8 (świetlica Dom Jana Pawła II – wejście
od ul. Popiełuszki) [Wszystkie otwarte]

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wsparcie oraz informacje
o mityngach i placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.
reklama

STRZYŻENIE DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY

Nowość!

JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

fot. Shutterstock

INFOLINIA AA
tel. 801 033 242

Poniedziałek
18:00 Piast
Piastów, Al. Krakowska 17 (przy Parafii M. B. Częstochowskiej –
wejście od ul. Powstańców Warszawy, nad kancelarią parafialną)
/ Mityng trwa bez przerwy 1,5 h. [Wszystkie otwarte]

reklama
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Powrót do szkoły
Tuż po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy piastowskiej
oświaty: w mieszkaniu pani Józefy Blicharskiej zebrali się nauczyciele
z Piastowa. Dzięki ich wysiłkom obie szkoły podstawowe szybko wyszły
z podziemia. Gmach „Dwójki” straszył pustymi otworami okiennymi, podziurawioną, porąbaną podłogą, zrujnowanymi piecami i zniszczonymi
ścianami. Brakowało drzwi, rozkradziono sprzęt. Wszyscy czuli jednak
ulgę i radość, że wracają do swojej szkoły. Dzięki wysiłkom nauczycieli i rodziców oraz sponsorom stosunkowo szybko udało się przystosować budynek do potrzeb nauczania. Jednak jeszcze na pierwsze lekcje uczniowie
przynosili własne krzesła, a klasy liczyły nawet po pięćdziesięciu uczniów
(http://www.sp2piastow.pl).

Szkoła Podstawowa nr. 2

tajne komplety
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Już 21 stycznia 1945 r. odbyła się w Piastowie pierwsza sesja gminnej
Rady Narodowej. Jedną z pierwszych uchwał rada postanowiła powołać Samorządowe Gimnazjum i Liceum, któremu nadano wkrótce imię
Stefana Żeromskiego. Wpływ na decyzję o utworzeniu pierwszej w Piastowie szkoły średniej miał niewątpliwie fakt, że podczas okupacji niemieckiej odbywało się tutaj tajne nauczanie. Prowadzono je w dwóch
ośrodkach kształcących dzieci i młodzież na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym i licealnym. Systematyczne nauczanie w ośrodkach
prowadzonych przez rodzinę Krygierów (Władysławę, Domicellę i Hieronima) w północnej części Piastowa oraz Józefa Pruszyńskiego i jego
współpracowników w południowej, zarejestrowanych w strukturach
tajnego nauczania Polskiego Państwa Podziemnego zaowocowało
dużą liczbą absolwentów przygotowanych do podjęcia dalszej nauki.

Wacław Lożyński

Józef Pruszyński

Łącznikiem między tajnymi szkołami a władzami oświatowymi
został Wacław Lożyński, późniejszy wieloletni dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.
Jak możemy przeczytać w zapisie dziejów Liceum Ogólnoksztalcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie, początki szkoły były
następujące: 1 lutego – 31 lipca 1945 r. – pierwszy rok szkolny. 1
września 1946 r. – szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Piastowie. Powstały też tzw.
ciągi, czyli średnia szkoła wieczorowa semestralna dla młodzieży. r.
szk. 1948/49 – zarządzeniem Kuratorium liceum zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 1, powstała: Szkoła Ogólnokształcąca
Stopnia Podstawowego i Licealnego w Piastowie. Młodzież licealna
uczyła się w willi Müllera, a dzieci ze szkoły podstawowej w obecnym
budynku liceum.
Hieronim Krygier

Szkoła Podstawowa nr. 2

Władysława Krygier

(http://www.lopiastow.pl/historia/ )

dom Krygierów
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Załoga fabryki „Tudor”
i jej założyciel F. Miller

Fryderyk Müller (drugi od lewej)

wnętrze fabryki Müllera

W Przeglądzie Pruszkowskim nr 6 z 1984 r. opublikowany został artykuł Stanisława Wasilewskiego pt. „Historia i dzień dzisiejszy Zakładów Akumulatorowych „ZAP” w Piastowie”. Autor opisuje w nim m.in.
dzieje załogi fabryki inż. Fryderyka Müllera w latach okupacji niemieckiej i tuż po jej zakończeniu. Warto przytoczyć fragment tej publikacji
ze względu na świadectwo wielkiego zaangażowania wspomnianej
załogi w dzieło ruchu oporu, a potem solidarnej pracy na rzecz chorych i personelu szpitala dzieciatka Jezus ewakuowanego do zakładu
podczas Powstania Warszawskiego, ratowania samej fabryki przed
zniszczeniem przez uciekających Niemców i na koniec podjęcia wysiłku uruchomienia produkcji w niezwykle trudnych warunkach braku
sprzętu i surowców. Warto nade wszystko poznać nazwiska odważnych i oddanych sprawie pracowników ówczesnego „ZAP”.
Nazajutrz po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. okupant
z Zakładów wywiózł do Hanoveru znaczną część urządzeń, materiałów
i surowców. Sprzęt ten w późniejszych latach powrócił do Piastowa.
Okres okupacji w Fabryce, mimo realizacji haseł pracy na zwolnionych obrotach, wykonywania pracy z brakami, charakteryzował się
rozwojem ilościowym produkcji akumulatorów samochodowych i trakcyjnych.
Szczególnym zagrożeniem dla Fabryki w tym czasie były próby narzucenia produkcji akumulatorów do celów wojskowych niemieckiej marynarki wojennej. Dzięki licznym zabiegom inż. Fr. Müllera, w znacznym
stopniu odstąpiono od realizacji tych planów. W efekcie tylko część produkcji przeznaczona była na cele wojskowe.
Zatrudnieni w czasie okupacji pracownicy otrzymywali oprawione

w celuloid legitymacje fabryczne, które stanowiły jakąś ochronę przed łapankami. Dodawały
one trochę odwagi przy poruszaniu się.
Duże ilości tych legitymacji przemycono z Fabryki na
użytek ukrywających się osób
z podziemia. W tym ciężkim czasie niemieckiej okupacji na terenie Zakładu działała komórka ruchu
oporu— Związek Walki Zbrojnej. W skład tej organizacji wchodzili
m.in. tacy pracownicy jak: trzej bracia Kwiatkowscy, Edward Grabowski, Jerzy Szugajew, Jan Kalinowski i inni.
W odwet za zabójstwo Jana Kalinowskiego dokonane przez
Verkschutza i członka SA Westrycha—organizacja Związku Walki
Zbrojnej dokonała zamachu na komendanta Heneberga, w wyniku
którego został on ranny. Wykonawcą wyroku był Ros — członek
Organizacji i robotnik Zakładu.
Cofanie się frontu niemieckiego i zbliżanie się armii radzieckiej do Wisły oraz Powstanie Warszawskie spowodowały wydanie
nakazów ewakuacji fabryk z Piastowa. Urządzenia i wyposażenie
zaczęto rozsyłać w wielu różnorodnych kierunkach. W czasie ich
demontażu robotnicy ukryli przed Niemcami wiele urządzeń; jak
agregat prądotwórczy, przyrządy pomiarowe, pompy, prądnice,
a nawet ołów i separatory. W akcji tej wyróżnili się następujący pracownicy Zakładu: Jan Wożniak, JanWiącek, Stanisław Kosecki, Szczepan Adamiak, Władysław Wenerowicz oraz ówczesny inżynier-technolog Bronisław Strzelczyk—główny
inspirator tych działań. W filarach
opuszczonych murów Fabryk w celu
ich wysadzenia Niemcy założyli miny.
Ich eksplozja groziła nie tylko całkowitą likwidacją Fabryk lecz również
zagrażałby osiedlu Piastów.
Pozostali na miejscu członkowie załogi (część pracowników została
wraz z urządzeniami wysłana do Bawarii) wpływali na Niemców różnymi
sposobami, aby opóźnić wysadzenie
Zakładów w powietrze. Działania te
odniosły pożądany skutek.
wnętrze fabryki Müllera
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Po kapitulacji Powstania nie było gdzie umieścić ewakuowanego Szpitala Dzieciątka Jezus—wybór padł na Piastów. Chorzy złożeni zostali na
pełnych kurzu (od talku i ołowiu) salach fabrycznych.
Przedtem rozminowano jednak filary budynków ratując ich od
niechybnej zagłady.
Lepsze warunki otrzymała tylko izba porodowa szpitala w willi
właściciela Müllera.
Cały ciężar przewiezienia sprzętu szpitalnego spoczął na pracownikach Zakładu.
Społeczna (dosłownie) praca w szpitalu— fabryce była ciężka
i mozolna atoli pracownicy wytrwali na placówce.
Bezpośrednio po wyzwoleniu 17 stycznia 1945 r. rozpoczęto porządkowanie terenu fabrycznego. Przewóz chorych oraz mienia szpitalnego z powrotem do Warszawy nastąpił dopiero w II kwartale 1945r.
Niezwłocznie jednak przystąpiono do działań produkcyjnych, które na
początku ograniczały się jedynie do naprawy i ładowania akumulatorów.
Dopiero na wiosnę 1945 r. można było przystąpić do realizacji
montaży baterii stacyjnych dla wojska. Pierwsze zarobki stanowiły podstawę do tygodniowych wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w równych kwotach.
Jako surowiec i materiał do pracy służył pozostawiony przez okupanta na terenie fabryki
Wśród śmieci złom ołowiany. W sposób bardzo prymitywny wytapiano
z niego ołów.
W początkach lata 1945 r. rozpoczęto z terenu kraju „ściąganie”
wywiezionego wyposażenia Zakładu. Działania te wymagały nielada wysiłku w głównej mierze organizatorskiego. Początki powojennej działalności,
uruchamiania produkcji to prawdziwy popis solidarności obywatelskiej.
Organizowanie życia Fabryki od nowa, bez widocznych środków,
bez zaopatrzenia na produkcję, bez pieniędzy i żywności na utrzymanie
swoje i rodzin to treść podstawowych działań w tym czasie. Z próby tej
załoga Zakładu wyszła zwycięsko. Trudne, pełne poświęceń i wyrzeczeń
pierwsze lata powojennego rozruchu Zakładu konsolidowały załogę.
Z tych, którzy jako pierwsi wykazali się bezprzykładną bezinteresownością w odbudowie Fabryki na szczególną pamięć zasłużyli: Andrzej
Pierowicz, Andrzej Lubelski,
Wojciech Siewierski, Jan Gralewski, Jerzy Szugajew, Jan
Kowalczyk, Feliks Mikołajczyk,
Brunon Lewandowski, Jan
Woźniak, Wacław Siewierski,
Eugeniusz Jefimow, Józef Boryna, Jan Więcek. Dzięki tym
pracownikom, ich niestrudzonym wysiłkom produkcja akumulatorów na nowo
ruszyła z początkiem 1946 r.
Fabryka zatrudniała w tym
czasie 50 pracowników.”
By zrozumieć skalę
upadku zakładu po zakończeniu wojny należy przypomnieć liczbę zatrudnionych

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

willa Millera

w nim pracowników . W pierwszym okresie działalności Zakłady
„Tudor” w Piastowie zatrudniały - w latach 1926-28: 400 osób,
w latach 1930-35 już 1500, a w roku 1938 – 1700. W gronie 50
pracowników odbudowujących produkcję po wojnie był także
inż. Fryderyk Müller, były już w tym czasie właściciel Zakładów
„Tudor” w Piastowie. Pozwolono mu na pracę w zakładzie tylko przez jeden rok. Fryderyk Müller zmarł w roku 1955. Wśród
zapisanych w archiwum mówionym wspomnień żołnierzy AK
znajduje się relacja łączniczki i sanitariuszki Batalionu AK „Kiliński” Danuta Szlajmer ps. „Siódemka”, której ojciec był pracownikiem Zakładów „Tudor” zatrudnionym w biurze warszawskim
piastowskiej firmy. Autorka zapamiętała z tamtych czasów Fryderyka Müllera i jego żonę, Tak wspomina ich po latach:

Danuta Szlajmer (Muzeum Powstania Warszawskiego)
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„Müller, chociaż był pochodzenia niemieckiego, ogromnie
dużo zrobił. Dawał ludziom fikcyjne papiery [potwierdzające], że
pracują w tej firmie. Dawał nawet pieniądze na szkoły, przecież były
komplety, naprawdę bardzo pomagał. Potem siedział w więzieniu
na Rakowieckiej. Nie wiem, czy sprawa była, tego nie pamiętam.
Został zwolniony, zresztą umarł. Zostawił mieszkanie. Jego dom
ocalał, ale później go zburzyli, bo budowali Pałac Kultury. Dali mu
mieszkanie gdzieś na Pradze, gdzie ubikacja była na podwórku.
Warunki były bardzo prymitywne. To byli bardzo prawi ludzie, nie
powinnam o tym mówić, bo nie mam sentymentu do Niemców, ale
on był Polakiem z krwi i kości, chociaż z niemieckiej rodziny. Jak
przyjechał jego brat Müller – pułkownik, to jego żona podała mu
rękę w rękawiczce, żeby nie dotykać ręki niemieckiej, chociaż ona
była z Hennebergów. Też niemiecka rodzina, tylko długo osiadła
w Polsce. [Bracia] Henneberg robili platery, które widzę, gdy jestem
za granicą. Bardzo dużo widziałam w Rosji.”
(https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/danuta-szlajmer,1654.html)

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt:
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)
Redakcja dziękuje Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu za udostępnienie zdjęć oraz pomoc
merytoryczną przy opracowaniu wydania dodatku.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl
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Historia spisana przez historię
zwykle trudne zadanie zebrania
i spisania historii piastowskiego
harcerstwa (przed 1926 rokiem
Piastów nosił nazwę Utrata).
Co ciekawe autor swój opis poświęcił jedynie 1–wszej Utrackiej
a następnie Piastowskiej Drużynie Pożarniczej im. Hetmana
Stefana Czarnieckiego, której
w latach 1929 – 1931 był drużynowym.

dowskiego ps. „Suzin”, byłego
komendanta gminnej placówki
Harcerskiego Kręgu Seniorów
i Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej koła nr. 6 „Helenów” Grupa Piastów, a podczas
działań wojennych (od 1942 r.
do stycznia 1945 r.) dowódcy
7 Kompanii „Jowisz” w Piastowie. Już sam wstęp wskazuje, że
przed autorem postawiono nie-

szej historii zapisały się dwa
niedźwiedzie biorące udział
w kampaniach wojennych.
Pierwszym z nich była Baśka
Murmańska, niedźwiedzica polarna przygarnięta w północnej
Rosji, wpisana na stan batalionu
Murmańczyków dowodzonego
przez płk. Juliana Skokowskiego,
wchodzącego w skład I Korpusu
Polskiego. Niedźwiedzica przeszła ze swoim oddziałem cały
szlak bojowy aby ostatecznie
stacjonować w Twierdzy Modlin.
Drugim misiem był syryjski
niedźwiedź brunatny, kapral
Wojtek. Został on adoptowany
przez żołnierzy 22 Kompanii
Zaopatrzenia Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym
przez Władysława Andersa. Kapral Wojtek brał udział w bitwie
o Monte Cassino.
Wystawa „Miś Patriota” będzie dostępna do zwiedzania
w lutym bieżącego roku w siedzibie PAM. Już dziś serdecznie
zapraszamy do oglądania wystawy i podziwiania prac naszych małych artystów.
Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Patriotyczne misie w Piastowskim Archiwum

grudnia 2017 r. w Przedszkolu
nr 4 przez Panie Katarzynę Królak oraz Sylwię Żebrowską. Założeniem konkursu było wspólne
wykonanie przez dzieci i rodziców w dowolnym formacie
i technice prac ukazujących to
sympatyczne zwierzątko w ukierunkowanej roli.
Musimy pamiętać, że w na-

harcerstwo. Doczekało się ono
własnego zarysu dziejów drukowanego w biuletynie historycznym Chorągwi Stołecznej ZHP
w 1989 roku. Autorami dzieła
byli Ryszard i Zdzisław Sitkiewiczowie.
Cały dokument do obejrzenia

Z analizy dokumentów wynika, że wspomniany rys historyczny powstał w okresie maj
– wrzesień 1977 roku. Prezentujemy oryginalny tekst, bez komentarza poddając go Waszemu osądowi. Nie jest to jedyny
materiał opisujący piastowskie

Wystawę czas zacząć

W ramach współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 4 oraz
Towarzystwem Historycznym
Rok 1920 Piastowskie Archiwum
Miejskie przygotowuje w swojej
siedzibie wystawę pod tytułem
„Miś Patriota”. Przygotowywana
wystawa jest pokłosiem konkursu plastycznego zorganizowanego między 23 listopada – 07

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Odkrywamy zapisy Jana Sadowskiego

Podczas
porządkowania
i
przeglądania
archiwaliów
znajdujących się w zbiorach
Piastowskiego Archiwum Miejskiego nasze zainteresowanie
wzbudziły pergaminy przekazane w depozyt do naszej jednostki przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Piastowie. Jest to
dziewięć zapisanych na maszynie kart z podpisem Jana Sa-
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na stronie Piastowskiego Archiwum Miejskiego:
www.pam.piastow.pl/historia-spisana-przez-historie

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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Sposoby leczenia grypy

Pojawienie się pierwszych
objawów prowadzi do poszukiwania metod szybkiego wyleczenia. Warto pamiętać, że leczenie
grypy może być tylko objawowe.
W ciągu pierwszych 24 godzin
należy wspomóc układ odpornościowy, by sam zwalczył grypę.
Dalsze leczenie polega właśnie
na łagodzeniu objawów.
Leczenie grypy wymaga spokoju i odpoczynku. Najskuteczniejszym sposobem na grypę
jest jej wyleżenie. Łamanie w kościach, dreszcze i gorączka oraz
pokasływanie mogą oznaczać,
że to grypa i powinny skłonić do
działania. Na początek eksperci
proponują zacząć leczenie grypy ciepłem, rozgrzać ją. Wirusy
grypy najlepiej czują się w temperaturze ok. 33-34 st. C, czyli
w takim klimacie, jaki panuje
w nosie. Jeśli zostaną podgrzane,
będą mnożyły się znacznie wolniej. Krótka, ale gorąca kąpiel,
w temperaturze ok. 37 stopni
Celsjusza to początek terapii.
Wskazanym jest także dodanie
do niej 5-6 kropli olejku eterycznego z eukaliptusa, sosnowego
lub jodłowego. Jeśli nie ma tych
akurat olejków, można dodać
olejek lub napar z rozmarynu
czy tymianku, a także olejek lub
napar z cynamonu i goździków.

Krótki, bardzo gorący prysznic,
zakończony szybkim, chłodnym
akcentem to równie dobry sposób na uniknięcie nie tylko grypy,
ale i przeziębienia. Gdy jednak
zbyt silne osłabienie uniemożliwia kąpiel w wannie najlepiej
jest wymoczyć nogi w gorącej
wodzie (37-42 st. C). Silne przekrwienie stóp, do którego wówczas dochodzi działa rozgrzewająco na całe ciało i wspomaga
leczenie grypy. Natychmiast po
kąpieli trzeba położyć się do łóżka i wypić rozgrzewającą herbatę na przykład z lipy, suszonych
malin lub imbiru.
Leki a grypa
Najczęściej chorzy zażywają
jednak leki dedykowane grypie
zawierające paracetamol lub
niesteroidowe leki przeciw zapalne z ibuprofenem czy naproksenem. Warto pamiętać, że co
prawda leki zawierające ibuprofen czy naproksen działają silniej
niż te zawierające paracetamol,
ale częściej powodują działania
niepożądane i mają więcej przeciwwskazań do stosowania. Podobnie jest w przypadku kwasu
salicylowego (potocznie aspiryny), który również należy do grupy NLPZ. Aspiryny bezwzględnie

nie można podawać (w ogóle,
nie tylko w przypadku grypy)
dzieciom, ponieważ może ona
wywołać u nich zespół Reye’a.
To potencjalnie śmiertelna choroba, która może być skutkiem
przyjmowania leków zawierających kwas acetylosalicylowy. Nie
wolno także, przekraczać zalecanych dawek leków.
Jeśli przyjmowane są leki
przeciwbólowe lub polecane
w leczeniu grypy preparaty wieloskładnikowe bez recepty (np.
gripex, coldrex), wskazane jest
wybranie tylko jednego z nich.
Tego typu leki zawierają podobne składniki: paracetamol
działający przeciwgorączkowo
i przeciwbólowo lub ibuprofen,
mający dodatkowo właściwości
przeciwzapalne, składniki obkurczające naczynia błony śluzowej
nosa i gardła (pseudoefedryna
lub fenylefryna) oraz wzmacniającą działanie przeciwbólowe
kofeinę i składniki antyhistaminowe ułatwiające zasypianie.
Co robić, gdy objawy grypy się
nasilają?
Jeśli wspomniane wyżej działanie czyli gorący kontratak
przeciwko inwazji wirusów nie
do końca się powiedzie, koniecz-

nym jest kontynuowanie rozpoczętej terapii poprzez zażywanie
wybranego leku wieloskładnikowego lub paracetamolu czy
ibuprofenu, a następnie rozszerzenia go o terapie celowaną.
Jeśli dokucza ból gardła – należy
włączyć tabletki na gardło do
ssania lub płukanki, np. z szałwii, sody oczyszczonej, soli lub
gotowych preparatów. Przy katarze - krople, które obkurczają
przekrwioną błonę śluzową (nie
stosować ich dłużej niż trzy dni).
Bardzo korzystnie działają też
aerozole z wodą morską oraz
inhalacje z naparów ziołowych
lub wody z dodatkiem olejków
eterycznych. W aptece znajdziemy gotowe mieszanki olejków.
Dostępne są także tabletki na
katar, zawierają jednak pseudoefedrynę, nie należy więc
zażywać ich, jeśli przyjmowany
jest jeden z wieloskładnikowych
leków przeciwko grypie, bo one
również mają w swoim składzie
ten lub bardzo podobnie działający składnik. Zbyt duża dawka
pseudoefedryny może znacznie
podnieść ciśnienie krwi. Dość
często w przypadku grypy zalecane są syropy - nie wskazanym
jest jednak hamowanie kaszlu
suchego, bo często namnaża-

Grypa a inne choroby
Osoby osłabione, np. ze
zmniejszoną odpornością lub
chorujące na choroby przewlekłe, przede wszystkim powinny
co roku szczepić się przeciwko
grypie. Jeśli jednak zachorują,
powinny leczenie grypy koniecznie skonsultować z lekarzem.
Być może będzie potrzebne podanie leku przeciwwirusowego,
który hamuje tempo namnażania się tych drobnoustrojów.
Takie preparaty mają jednak
działania uboczne i trzeba je
stosować niezwykle rozważnie.
Poza tym ich podanie ma sens
jedynie w pierwszych 48 godzinach choroby.
Recepta babci - przepisy na
herbatki rozgrzewające

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Obserwowane w ostatnim okresie wahania temperatury sprzyjają
odnotowywanym obecnie wzmożonym zachorowaniom na grypę.

czym środków rozrzedzających
wydzielinę nie wolno stosować
na noc. Prowadzonej terapii, by
była skuteczna, towarzyszyć powinno przyjmowanie witaminy C
w dużych dawkach. Jeżeli mimo
tych intensywnych działań trzeciego lub czwartego dnia grypy
objawy ustępują bardzo wolno
i nie odczuwalna jest znacząca poprawa, można sięgnąć po
stary sposób walki z infekcjami
– stawianie baniek, które mobilizują układ odpornościowy. Dziś
dostępne są nie tylko tradycyjne
bańki szklane, które przystawiane są po uprzednim podgrzaniu
ich w środku płomieniem, ale
też łatwiejsze w aplikacji bańki
gumowe. Metoda ta może wspomóc leczenie grypy.

jące się wirusy wydzielają substancje, które z czasem utrudniają odkrztuszanie i ułatwiają
rozwój bakteriom, a to otwiera
drogę powikłaniom. Jeśli pojawi się kaszel mokry, sięgnąć
warto po preparaty wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę,
by uniknąć jej zalegania, przy

Herbatka z lipy. Jest znanym
środkiem rozgrzewającym i napotnym. Łyżkę suszonego kwiatu lipy (lub torebkę herbatki lipowej ekspresowej) zalej szklanką
wrzątku i parz pod przykryciem
przez 15 minut. Możesz dodać
do niej łyżeczkę miodu lub soku
z czarnej porzeczki, dzikiej róży
albo malinowego.
Herbatka z suszonych malin.
Dwie łyżki suszonych owoców
zalej szklanką wrzątku i parz pod
przykryciem 15 minut. Można
też herbatkę malinową przygotować z torebek ekspresowych
lub do zwykłej herbaty dodać
dwie łyżki soku malinowego.
Herbatka z imbiru. Pięć
plastrów obranego ze skórki
świeżego imbiru zalej dwiema
szklankami wody i gotuj na małym ogniu 20 minut. Odwar możesz posłodzić miodem, dodać
do niego gruby plaster cytryny
lub łyżeczkę soku malinowego.
dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

11

ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?
reklama

ogłoszenie zamówione

Ogłoszenia drobne
PRACA
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

Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: pracownik
gospodarczy. Praca w piastowie.
Ogólny zakres obowiązków:		
obsługa urządzeń sprzątających, utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na terenie
miasta. wymagania: prawo jazdy kat.”B ”

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem
tel: 783-544-321 bądź osobiście pod adresem 05-820 Piastów,
ul. Słońskiego 4.

Dobrze prosperująca firma (Stelman) zatrudni pracowników na stanowisko szwaczki.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 602 159 314

USŁUGI
Napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczciwe stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

Serwis spłuczek podtynkowych, tel. 508 620 962

Studnie, tel. 601 231 836
reklama

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

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

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80
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II urodziny planszówek

fot. Piastowski Klub Planszówkowy

Piastowski Klub Planszówkowy obchodzi już drugie urodziny!

Klub, który działa dzięki
uprzejmości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizuje
comiesięczne międzypokoleniowe spotkania dla fanów gier.

Już 9 lutego fani planszówek organizują swoje urodziny.
Przyjść może każdy, a do dyspozycji uczestników będzie ponad
100 różnych gier. Nowicjusze
reklama

mogą liczyć na pomoc animatorów.
Drugie urodziny to poważna
okazja, zapowiada się więc poważna impreza.
Można zajrzeć w godzinach
od 16.00 do 24.00.
W programie m.in. nowości
rynkowe gier najważniejszych
wydawców działających na tym
rynku. Gry towarzyskie i improwizacyjne. Do tego gry klasyczne, rodzinne i dla dzieci. Będzie
można także zostać detektywem i zagrać w kooperacyjne
gry kryminalne.
Na tych, którzy przyjdą będą
czekać konkursy z nagrodami a także słodki poczęstunek,
kawa i herbata.
Niepełnoletnich graczy zapraszamy do godziny 22:00.
Wszystko jest za darmo, bo
i wstęp jest wolny.
Szukajcie nas na facebooku
Piastowski Klub Planszówkowy - PKP

Przemysław Idzikowski

reklama
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Spotkanie pod synagogą
Uczcijmy wspólnie pamięć o pruszkowskich Żydach

Spotykamy się w miejscu,
gdzie mieściła się synagoga – ul.
Bolesława Prusa 38
Pod koniec stycznia obchodzić będziemy 78. rocznicę wywózki pruszkowskich Żydów do
warszawskiego getta. Serdecznie zachęcamy do włączenia się
we wspólne upamiętnienie tragicznych losów pruszkowskiej
gminy żydowskiej. Spotykamy
się w sobotę 26 stycznia o godz.

17 na placu przy ulicy
Bolesława Prusa, gdzie
mieściła się pruszkowska bożnica i mykwa
– wejście bramą przy
numerze 38/40. Wydarzenie
organizują
wspólnie: Marian Skwara, Książnica Pruszkowska i Muzeum Dulag
121.
W listopadzie 1940
roku ponad 1300 pruszkowskich Żydów przesiedlono do getta – 21
domów mieszczących
się w kwartale ulic Pęcickiej (obecnie Armii
Krajowej),
Komorowskiej, Ceramicznej i Polnej, gdzie zmuszeni
byli mieszkać w uwłaczających
warunkach
s a n i t a r n yc h . C z ę ś ć
z nich zmuszana była
do niewolniczej pracy w Warsztatach Kolejowych na Żbikowie.
30 stycznia 1941 roku hitlerowcy rozpoczęli wywózkę jego
mieszkańców do warszawskiego getta. Ogromna większość
pruszkowskich Żydów zginęła
później w komorach gazowych
w Treblince, gdzie znajduje się
pamiątkowy kamień im poświęcony.

pruszkowska synagoga (zachowany fragment posadzki mykwy)

Wszystkich, którzy chcieliby
upamiętnić tragiczne losy Pruszkowiaków, których deportowano do warszawskiego getta,
a następnie do obozu śmierci
w Treblince, zapraszamy do
wspólnego zapalenia światełka
w miejscu szczególnym dla pamięci o pruszkowskiej gminie
żydowskiej – na placu przy ul.
Bolesława Prusa, gdzie mieściła
się m.in. pruszkowska bożnica,
mykwa oraz biuro gminy żydowskiej.

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

Baśniowy repertuar
Na co do kina w styczniu i lutym?
Underdog

25-27.01.2019 r.

19:00

116 min.

Królowa śniegu: Po drugiej stronie lustra

25-27.01.2019 r.

17:00

80 min.

Sekretny świat kotów

01-03.02.2019 r.

17:00

105 min.

Zabawa zabawa

01-03.02.2019 r.

19:00

88 min.

Ralph Demolka w internecie

08.02.2019 r.

17:00

112 min.

Polska / l. 15

Rosja / b/o

Chiny / b/o / dubbing

Polska / l. 15

fot. Jakub Kuba G

mat. Muzeum Dulag 121

USA / b/o / dubbing
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Zimowe menu ptasich stołówek

fot. Shutterstock

Dokarmiać ptaki zimą, czy nie dokarmiać?

Jak na każdy inny temat, tak
i na ten, opinie wśród nas są podzielone.
Z dokarmianiem ptaków wiąże się duża odpowiedzialność.
Musimy zdać sobie sprawę
z tego, że jeśli źle zorganizujemy
dokarmianie, możemy im zaszkodzić. Na pierwszym miejscu
stawiajmy pomoc i zdrowie ptaków, a dopiero potem przyjem-

ności z ich podglądania. Stosujmy się do prostej zasady - lepiej
w ogóle nie karmić, niż robić to
źle. Dokarmianie rozpoczynamy, gdy śnieg wszystko przysypie i zbieranie pokarmu staje
się niewykonalne. Gdy rozpoczniemy dokarmianie, róbmy to
regularnie do nadejścia wiosny.
Ptaki szybko się przyzwyczajają
do łatwego zdobycia pożywie-

reklama

nia i przerwy w uzupełnianiu pokarmu stają się dla nich niebezpieczne. Poszukiwania pokarmu
na mrozie pozbawią je cennej
energii, która jest niezbędna do
przeżycia.
Czym karmić ptaki? Odpowiedź jest prosta, chodzi tu
o naturalne produkty, nieprzetworzone przez człowieka takie
jak: zboża, kasze, ziarna słonecznika, konopi, dyni, suszone
owoce,orzechy. Niektóre ptaki
uwielbiają tłuszcz zwierzęcy
(łój, słonina). Wiemy, że tłuszcz
jełczeje, więc postarajmy się
go wymieniać co 2-3 trzy tygodnie.
Powinniśmy też pomyśleć
o karmniku, który będzie spełniał podstawowe wymogi ptasiej
stołówki. Dobry karmnik to taki,
który posiada daszek chroniący pokarm przed rozwianiem,
śniegiem i deszczem. Jednocześnie powinien zapewnić ptakom
bezpieczeństwo, umożliwiając
łatwy przylot i wylot, czasami
ucieczkę. Aby ułatwić czyszczenie karmnika, umieśćmy na dnie
deseczkę lub tackę, dzięki której
łatwo usuniemy resztki pokarmu i odchody.
Do karmnika mogą zakradać
się koty, wiec wybór miejsca też
musi być przemyślany, aby nasi
goście nie stali się łatwym łupem dla drapieżników.
Nie ma uniwersalnego przepisu na pokarm dla ptaków. Do
naszych karmników zlatują się
różni goście i każdy z nich lubi
co innego. Oto kilka najczęściej

spotykanych gatunków i ich
upodobania.
Sikory uwielbiają słoninę,
słonecznik, łuskane orzechy
włoskie.
Wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze i słonecznik
Trznadle gustują w prosie,
ziarnach owsa i płatkach owsianych.
Zięby i dzwońce zadowolą
się słonecznikiem.
Gołębie, kawki i gawrony
jedzą pszenicę, grubą kaszę.
Kosy i kwiczoły uwielbiają
przekrojone jabłka, mrożone
owoce czarnego bzu, jarzębiny,
porzeczek, aronii. Nie należy
podawać suszonych owoców
(pęczniejące owoce mogą być
niebezpieczne, szczególnie przy
zjedzeniu większej ilości).
Spacerując w okolicy zbiorników wodnych, spotykamy kaczki i łabędzie. One jedzą ziarna
zbóż, rozdrobnione warzywa,
specjalne granulaty dla ptactwa
wodnego. Jeśli chcemy podać
chleb, to tylko świeży i rozdrob-

niony. Karmienie wyłącznie pieczywem doprowadza do chorób
układu pokarmowego. Niedopuszczalne jest karmienie spleśniałym chlebem.
Bardzo ważne jest, aby nie
karmić ptaków produktami solonymi. Solona słonina, solone
orzechy, solone pieczywo. Sól,
przyprawy i konserwanty wywołują u ptaków poważne choroby.
Naturalnym i wygodnym rozwiązaniem są rośliny ogrodowe,
które długo zachowują na gałązkach owoce. Takimi najchętniej
wybieranymi są: jarzębina, irga,
czarny bez, rokitnik, ognik, dzika
róża i berberys. Jeśli jeszcze nie
mamy w naszym ogrodzie tych
roślin, to dosadźmy wiosną, aby
na następną zimę, ptaki miały
w czym wybierać. Pożytek będzie obustronny, nasz ogród będzie pięknie wyglądał ze zmrożonymi owocami na tle białego
puchu, a ptaki urządzą sobie
wspaniałą stołówkę. Ogród nasz
będzie dudnił życiem cały rok.
I oto właśnie chodzi.

Barbara Lipieta
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Sukces na hali
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Piastovia - ZAP na podium w Halowych Mistrzostwach Mazowsza
Półfinał:
Piastovia - ZAP - Czwórka I Radom

0:1

Mecz o III miejsce:
Piastovia - ZAP - Zamłynie I Radom
karne

2:2
2:0

fot. PKS Piastovia-ZAP Piastów

W meczu finałowym Czwórka I Radom pokonała Pragę I Warszawa rzutami karnymi 4:3 po
remisie w regulaminowym czasie 4:4

12 stycznia w Radomiu odbyły się Halowe Mistrzostwa
Mazowsza Open w piłce nożnej
kobiet.
Występujący w nieco eksperymentalnym składzie zespół
naszych dziewczyn spisał się
znakomicie i zajął 3 miejsce (na
12 drużyn w turnieju), ulegając
jedynie warszawskiej Pradze
oraz radomskiej Czwórce.
Skład Piastovii-ZAP: Kinga
Rosłonek (wybrana najlepszą
bramkarką turnieju), Aneta Dąbrowska, Anna Grudzińska, Iga
Zbrzeźniak, Agnieszka Boćkow-

ska (3 gole), Marta Kaczmarczyk
(2 gole), Natalia Górska, Wioleta
Reszka, Dominika Mroczek, Gabriela Kuczyńska (2 gole), Rozalia Korycka.
Runda wstępna:
Piastovia - ZAP - Zamłynie II Radom

1:0

Piastovia - ZAP - WKRA Bieżuń

2:0

Piastovia - ZAP - Praga II

3:0

Ćwierćfinał:
Piastovia - ZAP - Czwórka II Radom

Runda rewanżowa rozgrywek I ligi kobiet rozpocznie się
w połowie marca. Do tego czasu
druyna trenuje trzy razy w tygodniu na orliku przy szkole podstawowej nr. 3 w Piastowie oraz
na boisku Przyszłości we Włochach.
W okresie przygotowawczym
zakontraktowanych jest pięć
spotkań kontrolnych: z Zamłyniem Radom, Czwórką Radom,
Ząbkovią, Loczkami Wyszków
i Mazovią Grodzisk Mazowiecki.
Celem wzmocnienia drużyny
zarząd klubu planuje pozyskanie kilku nowych zawodniczek.
Możemy zdradzić naszym czytelnikom, iż prowadzone są między innymi rozmowy z bardzo
utalentowaną piłkarką z dalekiej
Portugaliii.

1:0

Włodzimierz Golfert

Pivot zwycięża

- Ośmiokrotny Mistrz Mazowsza
z czterema drużynami młodzieżowymi,

MUKS „PIVOT” Piastów - klub z 22-letnią tradycją.

- Dwukrotny uczestnik Europejskiego Turnieju koszykówki
w Brukseli pod patronatem Unii
Europejskiej,
- Brązowy medalista Pucharu
Narodów,

fot. MUKS Pivot

- Wychowawca poprzez sport
grona ponad 500 dzieci i młodzieży trenujących w klubie
w tym okresie,

Piastowskie Szerszenie, trenujące dopiero nieco ponad 2
lata – to już zwycięzcy 4 turniejów ogólnopolskich, najmocniejsza obecnie - zdaniem ob-

15

serwatorów - drużyna w Polsce
w roczniku 2007, kontynuująca
22-letnią, pełną sukcesów tradycję młodzieżowej koszykówki.
PIVOT to w skrócie :

- Wychowawca dwóch reprezentantów Polski – Magdaleny Ziętary i Przemysława Gołka.
Zapraszamy na profil na facebook’u
(MUKS PIVOT).

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