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Dni Piastowa 2018

w numerze
Fryderyk Müller
63 rocznica śmierci słynnego
piastowskiego fabrykanta

Przed nami XXI edycja święta naszego miasta
2 maja, godz. 17:00
zespołu AFTER PARTY

Czytaj więcej - str. 8

Na cztery łapy

- Koncert

Jeżeli nie jest nam obojętny los
naszego pupila musimy zadbać
o jego bezpieczeństwo.

18:00 - Koncert zespołu PLAYBOYS
19:00 - Koncert zespołu D’BOMB
20:30 - Koncert zespołu PIĘKNI I

Czytaj więcej - str. 9

MŁODZI

mat. Urząd Miejski w Piastowie

Monitorujący będzie
monitorowany
Aktualnie nie ma prawnej regulacji dotyczącej dopuszczalności
prowadzenia przez firmę monitoringu załogi.
Czytaj więcej - str. 11

3 maja, godz. 20:00
fot. Urząd Miejski w Piastowie

- Koncert
zespołu Ray Wilson GENESIS CLASSIC

Wśród atrakcji między innymi występy Ray’a Wilsona
(o jego sylwetce piszemy szerzej na str. 15), Marco Bocchino, zespołów Piękni i Młodzi,
After Party, Playboys oraz piastowskiego D’bomb. Ponadto
tradycyjnie organizatorzy prze-

widują turnieje sportowe, gry
miejskie, pokazy i prezentacje,
a także rozbudowany park rozrywki dla dzieci.
Pełen program obchodów
drukujemy na str. 4.

Wiosna to doskonały czas, aby
zacząć się ruszać na świeżym
powietrzu
mat. Urząd Miejski w Piastowie

Program tegorocznych obchodów jest znacznie bogatszy
i bardziej zróżnicowany w stosunku do poprzednich edycji.
Co ciekawe, tym razem Dni Piastowa będziemy celebrować od
2 do 5 maja, a więc o dwa dni
dłużej, niż poprzednio.

Trening na wiosnę

4 maja, godz. 19:00
zespołu MARRIAGEBAND

- Koncert

Czytaj więcej - str. 12

Ukradzione dzieciństwo
Nowa wystawa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
- czynna od 13 kwietnia

4 maja, godz. 20:00 - Koncert
zespołu MARCO BOCCHINO

reklama
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Co słychać w Piastowie
Rajd Szlakiem Naszej Historii 2018

fot. ZHP Piastów

Wydawać by się mogło, że historia kojarzy się młodym ludziom
tylko i wyłącznie z nudnymi lekcjami. Czymś, co już minęło i nie ma
wpływu na teraźniejszy świat. Jednakże na ratunek przed takim zjawiskiem przychodzi Rajd Szlakiem
Naszej Historii –wydarzenie mają-

ce na celu rozkochać młodzież w
naszej wspaniałej, polskiej historii.
W sobotę, 21 kwietnia, aż 700
młodych ludzi wyruszyło z mapami, aby odkryć miejsca pamięci w
Piastowie i okolicznych miastach,
takich jak: Pruszków, Grodzisk
Mazowiecki, Warszawa Ursus. Na

punktach napotykali zadania, które wymagały od nich wielu przeróżnych cech zaczynając od sprytu, a kończąc na kreatywności.
Uczestnicy rajdu mieli okazję
nie tylko poznać historię opowiadaną im przez ich starszych kolegów, ale też zobaczyć na własne
oczy przedmioty z tamtych lat w
Piastowskim Archiwum Miejskim.
Mogli tam podziwiać pamiątkowe
odznaki, stare fotografie i kroniki.
Spotkanie z historią w tak namacalnej postaci było ekscytujące,
a także szalenie ciekawe.
Jednakże, kto stoi za całą organizacją Rajdu Szlakiem Naszej
Historii w naszym mieście? Cały
sztab harcerzy z Hufca Piastów.
Zaczęli oni pracę już kilka miesięcy
wcześniej, aby umożliwić młodzieży dobrą zabawę oraz zdobywanie
wiedzy. Patrząc na uśmiechnięte
twarze uczestników, można być
pewnym, że miło spędzili oni czas.
Zostaje już tylko powiedzieć – do
zobaczenia za rok!
dh. Małgorzata Duda
ZHP Piastów

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Pół wieku razem

13 kwietnia w naszym mieście kolejni małżonkowie świętowali uroczyście złoty jubileusz
pożycia małżeńskiego. Prezydent RP uhonorował dziewięć
piastowskich par Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Przybyłym do sali Liceum
Ogólnokształcącego w Piastowie małżonkom odznaczenia
wręczył Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski
wraz z Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej Moniką Kwatek, Wiceprzewodniczącym Rady Kazimierzem Dymkiem oraz Kie-

rownikiem USC Ewą Soroką.
Uhonorowani Jubilaci to:
Danuta i Marek Basiakowie,
Janina i Stanisław Chodynowie,
Zofia i Jan Czerwonka,
Maria i Szczepan Furmańscy,
Hanna i Jan Goliańscy,
Elżbieta i Zbigniew Laskus,
Cecylia i Leszek Orłowcy,
Krystyna i Aleksander Koziołowie,
Krystyna i Jan Średniccy.

Wspólne spotkanie umilił
parom duet muzyczny Bogumiły i Denisa Ostrovnoi.

Anna Lorens

artykuł zamówiony

fot. Shutterstock

Piastun na Międzynarodowej Konferencji Medycznej w Rynie

fot. SPZOZ Piastun

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Piastowa
Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Skargi w Piastowie otwartym w czwartki
od godziny 12.00 do 19.00, Miejski
Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
zaprasza mieszkańców Piastowa
do nieodpłatnego pozostawiania
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w Punkcie

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stefana Bryły
w Pruszkowie.
Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pruszkowie:
Wtorek – Środa 8.00 – 15.30
Czwartek – Piątek 10.30 – 18.00
Sobota 8.00 – 15.30

W dniach 16 – 18 kwietnia
PIASTUN SPZOZ był partnerem
Konferencji Epimilitaris 2018m
organizowanej przez Centrum
Reagowania Epidemiologicznego
Sił Zbrojnych RP i Stowarzyszenie
Ruch Wspólnot Obronnych.

fot. SPZOZ Piastun

Drodzy Mieszkańcy Piastowa,

W Konferencji, która nosiła
szczególny charakter, ponieważ
odbywała się w roku jubileuszu
odzyskania niepodległości, uczestniczyło ponad 250 lekarzy, ekspertów i wojskowych z całego świata.
Tematem przewodnim były Medyczne aspekty użycia czynników
Broni Masowego Rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych.
Poza prezentowanymi wykładami, Zespół Ratowników Medycznych PIASTUN SPZOZ wraz
z żołnierzami specjalistycznych
jednostek medycznych brał udział
w pokazie współdziałania sił cywilnych i wojskowych w wypadku
powstania sytuacji krytycznej po
użyciu Broni Masowego Rażenia.
Spotkanie naukowe było doskonałym elementem kształcenia
i potwierdziło wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej naszych pracowników.
dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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fot. Urząd Miejski w Piastowie

Trzy pytania do burmistrza

Czas Piastowa: Już wkrótce
początek maja, czyli…
Grzegorz Szuplewski: …tradycyjne Dni Piastowa! Od czte-

rech lat powróciliśmy do zwyczaju uroczystego obchodzenia
kolejnych rocznic nadania praw
miejskich, które przypadają
3 maja. Jeśli dodamy piękne
święto naszej flagi biało-czerwonej w dniu 2 maja to widać,
że po prostu Dni Piastowa mają
szczególny charakter święta lokalnego wpisanego w święta narodowe. Serdecznie zapraszam
wszystkich mieszkańców Piastowa i gości, którzy odwiedzą w
tym czasie nasze miasto do skorzystania z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych,
które przygotowaliśmy. Jestem

przekonany, że każdy znajdzie
jakąś atrakcyjną propozycję dla
siebie. Warto zwrócić uwagę,
że w tym roku na muzycznej będzie międzynarodowo za sprawą występów Ray’a Wilsona,
byłego wokalisty słynnej grupy
Genesisi znanego włoskiego
wykonawcy muzyki popularnej
Marco Bocchino. Jak co roku
gwarantujemy świetny klimat
do świątecznej zabawy i… wspaniałą pogodę.
C.P.: Skoro wspomnieliśmy
o pięknej, wiosennej pogodzie,
to musimy zapytać o ułatwienia
dla miłośników jazdy na rowerze. Wśród mieszkańców Piastowa jest dużo takich osób, co łatwo dostrzec obserwując ulice
naszego miasta.

G.S.: Tak, to prawda. Chcę
zatem potwierdzić informację
na którą wszyscy czekamy od
co najmniej dwóch lat: ruszamy z budową ścieżek rowerowych! Dość długo trwały żmudne procedury formalno-prawne
związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, do tego doszły
nierozstrzygnięte przetargi.
Ale to już na szczęście za nami.
Zaplanowane odcinki ścieżek
rowerowych powstaną w ciągu
ulic: Warszawskiej (od granicy
z Pruszkowem do ronda Prezydenta R.Kaczorowskiego), Al. Tysiąclecia i Al. Wojska Polskiego.
Łączna długość nowych tras
rowerowych to ok. 3 km. Budowa zostanie dofinansowana
ze środków ZIT Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. W dalszej kolejności planujemy budowę kolejnych odcinków, m.in.
w ul. J. Tuwima i w ul. Dworcowej (od ul. H. Sienkiewicza do
wschodniej granicy miasta).
C.P.: Czy w Piastowie jest
szansa na rower miejski?
G.S.: Tak, pojawi się już
wkrótce. Planowaliśmy uruchomienie systemu roweru miejskiego właśnie na Dni Piastowa,
ale niestety musimy jeszcze trochę poczekać – rowery dla nas
są właśnie przygotowywane.
Mam nadzieję, że ta popularna
usługa ruszy w drugiej połowie
maja. Do dyspozycji mieszkańców Piastowa będzie 50 rowerów dostępnych w pięciu stałych
lokalizacjach i kilkunastu innych
miejscach na terenie miasta.
Szczegółową informację na ten
temat przedstawimy wkrótce na
stronie miejskiej www.piastow.
pl.

reklama
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Piastowskie fundusze
Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji miejskich
naborach, dla których czekamy na
decyzję
Aktualne piastowskie projekty finansowane oraz o których finansowanie Miasto się ubiega ze źródeł innych niż unijne to m.in.:
33 tys. zł - dotacja Wojewody na
wyposażenie gabinetów zabiegowych w szkołach podstawowych
2,4 mln zł - dotacja Banku Gospodarstw Krajowego na budowę domów komunalnych
maks. 200 tys. zł - dotacja Ministerstwa Sportuna Otwarte Strefy
Aktywności w 4 lokalizacjach: Willa
Millera, ul. Orzeszkowa, ul. 11 Listopada i Plac Zgody
12 mln zł - dotacja Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na geotermię – pozyskanie ciepła dla sieci
ciepłowniczej
1,9 mln zł - dotacja z rządowego
programu rozbudowy dróg na budowę ul. Norwida ––

Na ostatniej, sesji Rady Miejskiej w Piastowie (24 kwietnia)
przedstawiona została informacja
o projektach i zadaniach realizowanych przez Miasto Piastów
przy udziale środków unijnych i innych środków zewnętrznych. Pani
Agnieszka Tomaszewska-Kula Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Piastowie zaprezentowała źródła
funduszy, wielkość dotacji, obecnie realizowane i planowane do
realizacji przy wsparciu środków
zewnętrznych gminne inwestycje.
Środki unijne to m.in.:

23,7 mln zł – to wartość dofinansowania inwestycji w ośmiu projektach, dla których Piastów ma
już podpisane umowy o dofinansowanie
5,1 mln zł - wartość dofinansowania projektu pn. „Odnowa tkanki
mieszkaniowej” 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych
położonych w Piastowie – na początku maja br. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie tego
zadania,
19,2 mln zł – to wartość dofinansowania w projektach złożonych
przez nasze miasto w ostatnich

2,8 mln zł dotacja Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę
nowej filii przychodni SPZOZ PIASTUN
Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego planowana jest do
realizacji w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP). Procedura
wyłonienia wykonawcy tego dużego zadania obejmującego budowę
nowego budynku dydaktycznego
i hali sportowej oraz generalny
remont budynku jest bardzo zaawansowana.
Agnieszka Tomaszewska-Kula,
Anna Lorens

reklama
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Mieszkańcy zdecydują

powstają nowe plany remontowo-budowlane. Jeden z takich planów
dotyczy budowy nieutwardzonej
ulicy S. Barcewicza, generalnego remontu ul. M. Ogińskiego A
i budowy przedłużenia ul. S. Żółkiewskiego z generalnym remontem jej istniejącego fragmentu.

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Dlatego samorząd Piastowa
realizuje ten obowiązek dosyć
skutecznie, czego dowodem jest
budowa w ostatnich czterech latach nawierzchni blisko 30 ulic.
To naprawdę dużo. Oczywiście
pozostaje jeszcze równie dużo do
zrobienia w tym zakresie. Dlatego

Przygotowany projekt uwzględnia
wszystkie założenia miejscowych
planów zagospodarowania, a więc
jest zgodny z prawem. Warto dodać, że szerokość jezdni zaprojektowanego ciągu ulic S. Barcewicza-M. Ogińskiego wynosi 7 m (tak jak
obecna ul. M. Ogińskiego), a przedłużenie ul. S. Żółkiewskiego - 6 m.
Przewidziane są progi zwalniające,
wyniesione przejścia dla pieszych
i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Wolności, ul.
M. Ogińskiego i ul. S. Barcewicza.
Nowa nawierzchnia ulic i wspomniane zabezpieczenia mają poprawić stan bezpieczeństwa ruchu
na tych ulicach, a szczególnie na
bardzo ważnej komunikacyjnie ul.
M. Ogińskiego. Wiemy jak bardzo
jest to ważne, biorąc pod uwagę
duże nasilenie strumienia samochodów przejeżdżających przez
Piastów każdego dnia. Często korkujące się centrum miasta, staje
się prawdziwym utrapieniem, więc
każda nowa nawierzchnia drogi
ułatwiająca przejazd, to oczywiste

fot. fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Na pytania, czy trzeba budować i remontować drogi
oraz czy jest to obowiązkiem gminy -odpowiedź wydaje się oczywista: tak

ułatwienie życia mieszkańców. Jak
się wydaje, opisany pokrótce projekt drogowy ciągu ulic północno-zachodniej części Piastowa rozpatrywany z tego punktu widzenia,
nie powinien budzić wątpliwości,
a tym bardziej być kontestowany.
A jednak tak się właśnie stało. Wokół inwestycji została wykreowana
atmosfera jakiegoś gigantycznego
zagrożenia nasileniem ruchu samochodów, w tym także tych najcięższych. Na poparcie tej tezy jej
głosiciele nie podają przekonujących dowodów, ale systematycznie
podsycają niepokój zdezorientowanych mieszkańców okolicznych
osiedli. A skutek? Na ostatniej sesji
(24 kwietnia) Rada Miejska (obradująca z udziałem przedstawicieli protestujących mieszkańców)
przyjęła – stosunkiem głosów 7:6
- na wniosek grupy radnych, stanowisko dotyczące zobowiązania
Burmistrza do zaniechania działań
związanych z procedurą uzyskania
pozwolenia na budowę ciągu ulic
S. Barcewicza – M. Ogińskiego – S.
Żółkiewskiego. W efekcie może się

zdarzyć, że w najbliższych latach
nie zostanie wybudowana ulica S.
Barcewicza, a gruntowny remont
ul. M. Ogińskiego zastąpią doraźne, kosztowne i nieefektywne łatania zniszczonej nawierzchni. Ulica.
S. Żółkiewskiego mająca znacznie
mniejsze znaczenie, też oczywiście
musi poczekać…
Ale by mieć całkowitą pewność,
czy tego właśnie chcą mieszkańcy
Piastowa, musimy poznać ich zdanie. Opinię części (wprawdzie dość
głośno protestującej, ale mimo
wszystko mniejszości) już znamy.
Sprawa jest jednak zbyt ważna
i dotyczy całego miasta, dlatego
nie można na tym poprzestać. Zapytamy więc wszystkich mieszkańców, czy chcą realizacji tej ważnej
inwestycji, czy nie. Odpowiedź na
to pytanie uzyskamy w wyniku
konsultacji społecznych, które
wkrótce zostaną ogłoszone.

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa
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Mapa inwestycji 2018 r.
Piastowskie inwestycje: rozpoczęte / zakończone / zaplanowane
drogi i chodniki

wodociągi

termomodernizacja

parkingi

kanalizacja

rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej

ścieżki rowerowe

budynki

rewitalizacja terenów zielonych

ul. J. Sułkowskiego (do ul. Żbikowskiej), ul. Brzozowa, ul. Złotej Jesieni, ul. Wiosenna, ul. Pokoju, Al. Wojska Polskiego, ul.
I. Skorupki, ul. J. Fałata, ul. J. Brandta
ul. Harcerska (od ul. M. Kosińskiego do ul. E. Orzeszkowej)
Al. Tysiąclecia, Al. Wojska Polskiego, ul. Warszawska (do ronda Prezydenta R. Kaczorowskiego)
domy komunalne (ul. J. Sułkowskiego), przychodnia zdrowia
(Al. J. Piłsudskiego), rozbudowa Przedszkola nr 4 (ul. Żbikowska), rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z budową hali sportowej (ul. 11 Listopada)
ul. St. Kostki, Al. Wojska Polskiego ( od ul. St. Kostki do ul.
Toruńskiej), ul. W. Kossaka, ul. Pomorska, ul. B. Leśmiana
(od ul. A. Asnyka do ul. Grunwaldzkiej)
ul. Kujawska (od ul. Gen. J. Hallera do Al. Wojska Polskiego),
ul. W.Kossaka (od ul. J. Malczewskiego do ul. T. Axentowicza)
Przedszkole nr 4 (ul. Żbikowska), Szkoła Podstawowa nr 1
(ul. J. Brandta), Szkoła Podstawowa nr 2 (Al. Krakowska),
Szkoła Podstawowa nr 3 (Al. Tysiąclecia), Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Żbikowska), Miejski Ośrodek Kultury (ul. Warszawska), Urząd Miejski (ul. 11 Listopada 2), budynek wielorodzinny (ul. J. Tuwima 4)
Willa Millera z otaczającym parkiem (ul. Bohaterów Wolności), targowisko miejskie (Al. Krakowska)
Plac Słoneczny, Plac Zgody, teren rekreacyjny przy ul. J. Sowińskiego, parki miejskie, zieleń przy ulicach: Warszawskiej,
Al. Wojska Polskiego, teren zielony przy wiadukcie im. gen.
L. Okulickiego i SP nr 3
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Piastowskie Archiwum Miejskie

Fryderyk Piotr Wilhelm Müller
63 rocznica śmierci słynnego piastowskiego fabrykanta

Do napisania artykułu skłoniła mnie chęć ukazania barwnej,
a zarazem bardzo tragicznej postaci, której nasze miasto wiele
zawdzięcza. Tym bardziej jest ku
temu sposobność z racji upływającej 11 kwietnia 63 rocznicy jego
śmierci. Dodatkowym impulsem,
który skłonił mnie do przybliżenia
sylwetki naszego bohatera była
książka Bolesława Jagielskiego pt.
Życiorys wydana w Warszawie w
1966 roku. Pozycję tą podarował
Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu Pan Sławomir Łubiński,
autor Ballady o Januszku. Myślę
tu o Fryderyku Piotrze Wilhelmie
Müllerze (zdjęcie 1), urodzonym 1
września 1873 roku.
Początkowe swoje losy związał
z Warszawą, w której w 1898 roku
założył biuro inżynierskie Zakłady
Akumulatorowe systemu TUDOR
inż. Fr. Müllera. Funkcjonujące
wówczas biura inżynierskie były

także montowniami akumulatorów. Firma Fryderyka Müllera była
jednocześnie jednym z największych w tej części Europy przedstawicielem handlowym, oferującym
wyroby akumulatorowe wszystkich najpoważniejszych producentów. Zaawansowany na ówczesne
czasy system TUDOR wymagał
fachowej wiedzy ze względu na
skomplikowane wytwarzanie formowanych płyt wielkopowierzchniowych, odlewanych z ołowiu.
Zdobyta wiedza i doświadczenie
w zakresie produkcji akumulatorów pozwoliła Fryderykowi Müllerowi na próby budowy własnych
akumulatorów. Po początkowych
trudnościach z Koncernem AFA,
młody inżynier zdobył z Włoch
niezbędny kredyt towarowy i maszynowy do rozpoczęcia produkcji
we własnej fabryce. Początkowo
została ona umieszczona przy ul.
Złotej 35 w posagowej kamienicy
żony Emilii Walerii (z domu Henneberg), z którą Fryderyk Müller
zawarł związek małżeński w 1903
roku w kościele Św. Stanisława na
Woli. Warszawskie pomieszczenia
nie pozwalały na zwiększenie produkcji. Chcąc dalej rozwijać swoją
działalność Fryderyk Müller zakupił 2 hektary podmokłej ziemi w
Utracie (późniejszym Piastowie) z
przeznaczaniem na nową fabrykę. Wybudował trzy osobne pomieszczenia, w których znalazły

łożenia, przy torach kolejowych
piastowskie zakłady produkowały
także akumulatory na eksport. Ich
dostawy pokrywały 2/3 zaopatrzenia jugosłowiańskich wagonów w
akumulatory niezbędne do oświetlenia.
Rozwój Zakładów Akumulatorowych wymusił na Fryderyku
Müllerze otwarcie lokalnych oddziałów na terenie całego kraju.
Umieścił on nowe biura inżynieryjne w Poznaniu, Bydgoszczy
oraz Lwowie z centralą zakładów
umieszczoną w Warszawie, przy
ul. Złotej 35.
Jednocześnie wraz z rozwojem
fabryki w Piastowie Fryderyk Müller aktywnie uczestniczył w życiu
naszej miejscowości. Dał się poznać jako filantrop i organizator życia kulturalno
– społecznego. Z relacji
uzyskanych od osób, które pamiętają Fryderyka
Müllera, wynika, że był
on człowiekiem uczynnym, dbającym o rozwój
osady. Za własne pieniądze kupił i rozparcelował
ziemie, które następnie
w niskich ratach potrącanych z tygodniowych wypłat przekazywał swoim
pracownikom, aby Ci moDzień sportu zorganizowany przez ochotniczą straż pożarną fabryki
„Tudor” i „Piastów”, rok. 1936, Na pierwszym planie od lewej: Wagli się w Piastowie osiecław Prochnau (w mundurze), Fryderyk Müller, z tyłu Henryk Müller
(zdjęcie pochodzi z Pamiątkowego albumu pracy w pożarnictwie, mjr. poż.
dlić i pobudować. Dbał
Bronisława Grabowskiego, depozyt OSP w zbiorach Piastowskiego Archio rozwój i podnoszenie
wum Miejskiego)
szkolnictwa. Za własne
ziemnego. W czasie działań wośrodki zakupił i przekazał matejennych w Warszawie zginął syn
riał konstrukcyjny na strop budoFryderyka Müllera – Henryk.
wanej w Alei Krakowskiej szkoły
Po zakończeniu II wojny świapowszechnej nr 2. W ramach
towej Fryderyk Müller był sądzony
działalności
zakładów
założył
za podpisanie volkslisty. Został
straż ogniową, która strzegła bezpozbawiony majątku i zamieszkał
pieczeństwa nie tylko na terenie
w Warszawie. Niejednokrotnie
fabryk, ale w nagłych wypadkach
przyjeżdżał pod bramy własnej fabyła rozdysponowana także do gabryki w Piastowie i przechadzał się
szenia pożarów w osadzie. Należy
wzdłuż jej murów. Zmarł w Warprzy tym pamiętać, że znaczna
szawie 11 kwietnia 1955 roku i zoczęść strażaków należała zarówstał pochowany w rodzinnym grono do zakładowej jak i ochotniczej
bie na warszawskich Powązkach.
straży pożarnej. Na terenie zakłaNa zakończenie przytaczam
dów oprócz straży pożarnej, której
skan pierwszego rozdziału książorkiestra w 1934 roku występoki Pana Bolesława Jagielskiego.
wała w Sulejówku przed samym
Mimo płynącej w treści niechęci i
żalu do rodu Müllerów, przez których stracił brata, ukazuje nam
obraz sylwetki filantropa i seniora
rodu jakim był Fryderyk Müller.
Skan książki można znaleźć na
stronie internetowej PAM:
http://pam.piastow.pl/fryderyk-piotr-wilhelm-muller/

Wycieczka ochotniczej straży pożarnej i drużyny kolarskiej fabryki „Tudor” i „Piastów” do Otwocka, 1936 rok (zdjęcie pochodzi z Pamiątkowego
albumu pracy w pożarnictwie, mjr. poż. Bronisława Grabowskiego, depozyt
OSP w zbiorach Piastowskiego Archiwum Miejskiego)

Daniel Dalecki
fot. PAM

Wspólne ćwiczenia na terenie fabryk ochotnicza straż pożarna z osiedla Piastów, 1933 rok
(zdjęcie pochodzi z Pamiątkowego albumu pracy w pożarnictwie, mjr. poż. Bronisława Grabowskiego, depozyt
OSP w zbiorach Piastowskiego Archiwum Miejskiego)

się linie produkcyjne. Pierwsza z
nich została przeznaczona pod posadowienie centralnej przetwornicy prądu stałego z formacją. W
drugiej znajdowała się odlewnia z
pastownią. Trzecia zaś stanowiła
montownię z pomocniczymi działami, takimi jak stolarnia. Szybki
postęp prac sprawił, że już w 1925
roku Fryderyk Müller rozpoczął w
Utracie produkcję akumulatorów.
Popyt szybko przerósł podaż i
podwarszawska fabryka wymagała kolejnej rozbudowy. Jednocześnie jej właściciel postanowił, że
nie będzie kupował, a rozpocznie
samodzielną produkcję ebonitów,
niezbędnych do wytwarzania akumulatorów. W tym celu Fryderyk
Müller wybudował i w 1928 roku
uruchomił drugą fabrykę – Fabrykę Wyrobów Kauczukowych – Piastów.
Sprzyjająca koniunktura oraz
znaczna podaż piastowskich produktów sprawiła, że fabryka Müllera była jedną z największych w
kraju. Jej dynamiczny rozwój doprowadził do znacznego zmniejszenia, a w konsekwencji do
zaprzestania eksportu akumulatorów z zagranicy. Jednocześnie
stały rozwój zakładów i stosowanie nowych rozwiązań naukowych
wprowadzanych w tą dziedzinę
przynosiły nagrody, takie jak
Srebrny Medal Nagrody Państwowej i pozwalały Fryderykowi Müllerowi konkurować z istniejącymi
montowniami, zdobywając intratne i ważne zlecenia. Jedynym z
nich była wygrana w konkursie w
1930 roku na dostawę akumulatorów do łodzi podwodnych. Piastowska fabryka dostarczała także
na wewnętrzny rynek akumulatory do oświetlenia, baterie do lokomotyw, wózków elektrycznych,
wagonów motorowych, a także
baterie radiowe do telefonów i
telegrafów. Z racji dogodnego po-

marszałkiem Józefem Piłsudskim,
działały także sekcje sportowe, w
tym kolarska. Fryderyk Müller był
aktywnym społecznikiem, który
nie przepuścił żadnej okazji aby
jego pracownicy mogli wspólnie,
niejednokrotnie na sportowo, spędzać wolny czas od pracy, realizując swoje pasje. Uczestniczył jako
organizator w każdej akcji sportowej i społecznej fundując i wręczając nagrody.
W okresie II wojny światowej
Fryderyk Müller nadal zajmował
się swoją fabryką. Było to możliwe
gdyż z pochodzenia był Niemcem,
z serca zaś Polakiem. Przeciwstawił się próbom narzucenia produkcji akumulatorów dla celów
wojskowych, co po części spowodowało wywózkę niektórych maszyn na terytorium Niemiec, do
Hanoveru. Na terenie fabryki, przy
wiedzy i akceptacji jej właściciela
działały struktury Państwa Pod-

Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego
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Na wielu frontach walki
konspiracyjnej
Struktury konspiracji wojskowej i cywilnej czasu wojny w Piastowie działały bardzo sprawnie. Ich rozbudowana stieć sprawiała, że możliwe były skuteczne zakrojone na dość szeroką
skalę działania o charakterze przygotowania do bezpośredniej
walki zbrojnej z Niemcami (szkolenia, uzbrojenie i rozbudowa
struktur 7 Kompanii „Jowisz”), akcji wywiadowczej, dywersji,
tajnej edukacji dzieci i młodzieży oraz pomocy potrzebującym
i akcji informacyjnej. Wiemy już z poprzednich odcinków Historycznego Czasu Piastowa jak zorganizowana była działalność
wojskowa piastowskiego podziemia, jak prowadzono tajne nauczanie i jak pomagano Żydom. Warto z pewnością dowiedzieć
się, jak prowadzona była na terenie Piastowa akcja wywiadowcza i kontrwywiadowcza.

Wywiad, kontrwywiad,
informacja
Wiele informacji na ten temat znajdujemy na kartach
cytowanej już kilkakrotnie książki Z. Zaborskiego, W. Wrotniaka, J. Cierlińskiego i Z. Łosiewicz-Chmurowej „Trwaliśmy
przy Tobie, Warszawo”, wydanej w roku 2008 przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Henryka Sienkiewicza
w Pruszkowie. Autorzy opisując rozbudowaną strukturę wywiadu wojskowego i kontrwywiadu zwracają uwagę na kilka
faktów: wspólnego ich działania oraz zaangażowania osób
zatrudnionych w kilku ważnych instytucjach: straży pożarnej, urzędzie gminy, posterunku policji granatowej, poczcie,
fabryce akumulatorów „Tudor” i zakładach kauczukowych
„Piastów” F.Millera. Za wywiad wojskowy odpowiedzialny
był, jak wynika ze wskazanej w książce jako źródło informacji relacji b. dowódcy 7 kompanii Jana Sadowskiego ps. „Suzin”, naczelnik piastowskiej straży pożarnej plut. rez. Zenon
Jaworski. Meldunki wywiadowcze składano początkowo co
dwa tygodnie, potem co tydzień na ręce Ryszarda Horoszuchy ps. „Inżynier” w Pruszkowie. Meldunki kontrwywiadowcze natomiast trafiały bezpośrednio do komendanta J. Sadowskiego. Poznajmy teraz bliżej, jak prowadzono tę ważną
i niebezpieczną zarazem działalność konspiracyjną.
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Sieć wywiadu Placówki na tym niewielkim terenie działała bardzo
sprawnie, zabezpieczając pracę całej komórki konspiracyjnej. Ludzie się znali i wspierali w każdym działaniu. W Zarządzie Gminnym
wszystko, co miało związek z ruchem ludności, a także każda kontrola kartotek przeprowadzana przez władze niemieckie lub żandarmerią, były ściśle obserwowane przez zespół zaprzysiężonych
członków Podziemia z Placówki „Jowisz”. Wyniki obserwacji były natychmiast meldowane jej komendantowi. Konspirowali tu: sekretarz
Zarządu Gminy Ignacy Błaszkowski, referent meldunkowy Marian
Kowalski, kierownik referatu handlowego i żywieniowego Stanisław
Grobelko. Ważną osobą dla wywiadu był również wszystko wiedzący woźny gminy Józef Kalita, wspomniany poprzednio jako organizator grupy KOP. Niezwykle ważnym ogniwem siatki był posterunek
granatowej policji. Komendantem posterunku był sierżant Stanisław Wardziak, zaprzysiężony członek organizacji. Posterunek liczył
pięciu funkcjonariuszy, z których żaden nie splamił się „brudną” robotą. Była jednak przykra w skutkach wpadka. Otóż w 1944 roku
posterunkowy zastrzelił groźnego bahnschutza, na którego wydano
wyrok. Zdradził go zabrany zastrzelonemu pistolet. Posterunkowy
został aresztowany przez gestapo i wkrótce rozstrzelany. Komendant Wardziak miał bezpośredni kontakt z Bleszyńskim, funkcjonariuszem „Kripo” w Pruszkowie i otrzymywał stamtąd ostrzeżenia
i meldunki, między innymi informacje o pracy żandarmerii pruszkowskiej dotyczące terenu Piastowa.(…)
W urzędzie „Poczta i Telefon” organizacja miała swych ludzi, a
mianowicie listonosza Barańskiego (aresztowany w 1941 r), urzędnika Henryka Kowalskiego i montera Umiastowskiego, zawsze gotowych wypełnić dyspozycje od organizacji. Szczególnie Umiastowski
oddał wielkie usługi. Montując specjalną linię łączności do Pruszkowa i Warszawy z biura Spółdzielni Społem, której prawie cały zarząd
działał w podziemiu. Po włączeniu do ściennego kontaktu specjalnej słuchawki z tarczą wybierającą można było uzyskać połączenie
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na przykład z komendantem Rejonu, aby przekazać szyfrowaną wiadomość alarmową. Kilkakrotnie aparat ten oddał wielkie
usługi.” („Trwaliśmy…”, str. 480-481).

Szczególnie rozbudowana była organizacja podziemna w
piastowskich fabrykach F.Millera. Oczywiste jest jak bardzo
ważne były z punktu widzenia akcji niepodległościowej te zakłady produkujące przecież na rzecz armii niemieckiej. Tym
większe musi budzić uznanie sposób działania piastowskich
konspiratorów w tych ważnych miejscach.
W fabrykach „Tudor-Piastów” pracujących dla wojska, tak w
dyrekcji jak i na wydziałach produkcyjnych, AK miała kilkunastu
swoich członków, którzy zajmowali się wywiadem wojskowym i
gospodarczym. Z kierownictwa zakładu byli to: główny inżynier
Wacław Prochnau „Jastrzębski”, technik Teofil Matusik „Czech”,
inż. Adam Olaszek „Adamczewski”. Bezpośredni kontakt z nimi
po linii wywiadu miał tylko komendant Placówki i awaryjnie
szef kompanii „Pieniążek”. Kontrwywiad interesował się niemiecką strażą przemysłową – Werkschutzem, którego obserwacją zajmowali się żołnierze 7 kompanii, pracujący w fabryce
oraz trzech portierów przy bramie (Gromek, Skorek i NN). Mieli
oni baczenie na wszystko, co się dzieje w fabryce, a szczególnie
interesowano się komendantem Werkschutzu – Westrychem,
groźnym dla Polaków. (str.481-482).
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Jan Sadowski

Świetnie zorganizowana siatka kontrwywiadowcza piastowskiego podziemia wielokrotnie wykazała się skutecznością działania. Szczególnie spektakularne efekty pracy tej komórki piastowskiej konspiracji to ochrona zagrożonych aresztowaniem
członków jej członków oraz rozpracowanie groźnych agentów
i stanowiących duże zagrożenie konfidentów. Poznajmy kilka
faktów.
Kontrwywiad działał skutecznie, co zawdzięczać należy dobrej
organizacji siatki informacyjnej i sprawnej działalności referenta
kontrwywiadu „Krawca” w sztabie pruszkowskim. Dla przykładu
w zimie 1943 roku otrzymano od niego informację o zamierzonym
aresztowaniu około 200 osób z rejonu Piastów, Ursus i Włochy.
Na podstawie uzyskanej listy imiennej plutonowemu Marianowi
Chruściakowi „Mordzie” z miejscowego WSOP udzało się na czas
zaalarmować i uprzedzić osoby będące na liście, które zdążyły się
ukryć. Tak samo uniknął aresztowania, uprzedzony na czas, ppor.
Zdzisław Sitkiewicz „Wrzos”, pracujący w fabryce kabli w Ożarowie.
Dzięki ostrzeżeniu, również kapitan Mieczysław Sitkiewicz „Kruk”,
dowódca pocztu 7 kompanii, zdążył wyjechać z Piastowa. Powodem planowanego aresztowania „Kruka” był fakt, że kiedyś namawiał jednego z Werkschutzów do sprzedania mu pistoletu. Strażnik zawiadomił o tym swojego szefa, który sprawę przekazał zaraz
do gestapo. Ostrzeżenie uratowało również przed aresztowaniem
przez gestapo kpt Hieronima Krygiera „Walskiego”, oficera broni
VI Rejonu, który zdążył uciec z domu przez ogród, gdy podjeżdżał
już po niego gestapowski samochód. W końcu grudnia 1944 roku
kontrwywiad ostrzegł o planowanym aresztowaniu 14 żołnierzy
w Piastowie. Zostali oni wszyscy w porę uprzedzeni. Także sierżant
Stefan Janicki „Bil” ze służby uzbrojenia, bardzo zaangażowany w
konspiracji, uniknął aresztowania. Natomiast st. Sierżant Edward
Grabowski „Grzmot” zlekceważył ostrzeżenie i wpadł w ręce żandarmów. Przypłacił to życiem, ponieważ na 4 dni przed końcem
okupacji niemieckiej odebrał sobie życie w więzieniu żandarmerii
w Pruszkowie. (str. 482).
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Sabotaż
Oprócz działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej żołnierze piastowskiego podziemia organizowali także
i przeprowadzali akcje sabotażowe. W obu fabrykach F.Millera, które zatrudniały w czasie wojny ponad 700 osób, aż
100 z nich stanowili volksdeutsche i reichsdeutsche. Zakłady produkowały sprzęt dla potzereb armii niemieckiej, w
tym m.in. elementy głowic pocisków i wiele części uzbrojenia oraz akumulatory i elementy gumowe do wyposażenia okrętów… Uprawiany tu sabotaż miał więc zasadnicze
znaczenie zmniejszając trwałość akumulatorów lub po prostu
powodując ich szybkie uszkodzenie po przekazaniu odbiorcy
wojskowemu i zamontowaniu do pojazdu lub łodzi podwodnej. Niektóre sposoby sabotażu były zaskakująco proste, ale
skuteczne. Wsypywano do akumulatorów opiłki żelazne lub
mosiężne, co powodowało wewnętrzne zwarcia i rozładowywanie się akumulatorów. Wlewano do akumulatorów bimber,
czyli samogon. Po dolaniu właściwego elektrolitu powstawał
kwas octowy niszczący płyty dodatniego bieguna i akumulator stawał się nie do użytku .Podobny skutek dawało nalanie
moczu do celek akumulatora, gdzie umieszczone były jego płyty. Łączono tylko prowizorycznie górne złącza wewnątrz akumulatorów zamiast ich lutowania, co powodowało, że przy
wstrząsach w czasie jazdy następowało rozłączenie i akumulator przestawał działać. Sabotaż był tub ściśle zakonspirowany i ostrożnie dawkowany, ale dla odbiorców akumulatorów
bardzo dotkliwy (w oparciu o relację J.Sadowskiego, „Trwaliśmy…, str.493).
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Jerzy Szubert

Prasa i informacje
z nasłuchu radiowego
Jak dowiadujemy się z informacji zawartej na str. 434 cytowanej
książki: według relacji Jerzego Maksama „Słonia” z 1986 r. i Józefa Kaplera
„Jutki” z 1996 r. drukowano w Piastowie gazetki od początku okupacji, bo
już w 1940 roku. J. Kapler prowadził nasłuch, a na jego podstawie J. Maksam i Feliks Zaborowski „Pieniążek” drukowali na maszynie i powielaczu
Biuletyn Informacyjny. W czasie Powstania warszawskiego J. Maksam codziennie powielał Biuletyn Informacyjny, który informował o przebiegu
walk. W ostatnim okresie konspiracji przywiózł z Warszawy maszynę drukarską „pedałówkę” i wstawił do bunkra u J. Kaplera. Korzystała z niej Delegatura rządu. Maszynę tę skonfiskował Urząd Bezpieczeństwa w 1945 r.
w wyniku aresztowania J. Sadowskiego i referenta propagandy 7 kompanii
„Jastrzębskiego” (Wacława Prochnau). Podczas Powstania Warszawskiego w Piastowie zaczęto wydawać dodatkowo jeszcze jedno pismo konspiracyjne pod nazwą „Codzienne Wiadomości Radiowe”. Ukazywało
się ono od 5 sierpnia 1944 r. do końca niemieckiej okupacji Piastowa.
„CWR” było autorskim dziełem wydawniczym środowiska 7 kompanii „Jowisz” Łącznie przygotowano 120 numerów pisma drukowanego w nakładzie 50-70 egzemplarzy. „Inicjatorem tego wydawnictwa
był Jerzy Szubert, oficer wywiadu i adiutant dowódcy III batalionu. Dla
zabezpieczenia się przed
„wpadką” rozczłonkowano poszczególne czynności wydawnicze, lokując
je w różnych miejscach.
Nasłuch wiadomości prowadzono w bunkrze podziemnym wybudowanym
przez Józefa Kaplera „Jutkę” w jego domu przy ul.
Brandta 11, na polecenie
komendanta
Placówki
Jana sadowskiego „Suzina”. On dostarczył tam
radioodbiornik. Co rano
od godziny ósmej słuchano dwóch do trzech
komunikatów radia londyńskiego BBC. Wejście
do bunkra ukryte było w
komórce. Właz do niego
każdorazowo zakrywa-

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

no przykrywą w kształcie misy wypełnionej ziemią. Na zewnątrz
nie docierały żadne odgłosy z bunkra. Komunikaty notowali Jerzy Szubert i Maria Perkowska. Z notatkami udawali się oni do
mieszkania J. Szuberta przy ulicy Kasprowicza 5, gdzie razem z
Janem Gmajem „Kanią” redagowano Codzienne Wiadomości Radiowe. Tu były one przepisywane na maszynie na woskowe matryce przez Perkowską-lamnos. Matryce przenoszono do domu
Juliana Nowaka przy ul. Żelaznej w dzielnicy Papiernia. Tam w
domku ogrodniczym był powielacz, na którym odbijano wiadomości, w czym pomagał Wacław Jaros. Papier i wszystko co było
potrzebne do drukowania, dostarczał ze swego sklepu Romuald
Domański. Komendant mjr „Paweł” oglądając CWR-J z uznaniem
stwierdził, że to piękna robota. Codziennie na dwóch stronach
prezentowane były zwięźle wszystkie ważniejsze wiadomości.
Pierwsze miejsce zajmowały sprawy polskie, a pod tytułem „różne” przytaczano ciekawsze wątki z artykułów prasy zachodniej”.
(„Trwaliśmy…” str.434-435).

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

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Na cztery łapy

50 metrów kw. Jeśli w mieszkaniu
stworzymy mu odpowiednie warunki, będziemy się z nim od czasu
do czasu bawić, nasz pupil będzie
równie zadowolony. Wielkość kociego terytorium uzależniona jest
bowiem od dostępności pożywienia, wody, miejsc do toalety, odpoczynku i zabawy. Koty trochę
podobnie jak ludzie, w większości
zupełnie dobrze znoszą nawet
znaczne ograniczenie ich życiowej
przestrzeni. Stały dostęp do jedzenia ogranicza lecz nie eliminuje
zachowań kierowanych instynktem łowieckim. Zabawki i drapaki,
najlepiej jeszcze trasa podsufito-

Podobno koty mają siedem żyć, a w niektórych kulturach
nawet dziewięć. Niestety, nie wracają chyba w tej samej
postaci. Jeżeli więc nie jest nam obojętny los naszego
pupila musimy zadbać o jego bezpieczeństwo.

wa tzw. koci parkour – wystarczają w zupełności do zaspokojenia
pierwotnych instynktów naszego
mruczka a co za tym idzie osiągnięcie stanu jego pełnej szczęśliwości.
Powoli zbliża się sezon narodzin nowych kociaków i co za tym
idzie adopcji. Rozważając przyjęcie
pod swoją opiekę zwierzątko prosimy wziąć te wszystkie aspekty
pod uwagę.

Karolina Bojarowska

TOZ Oddział w Piastowie zwraca się z prośbą
o zgłaszanie bezdomnych i dzikich kotek do sterylizacji.
Jest możliwość wysterylizowania kotek domowych za niewielką opłatą.
Tel 501 330 517

Co robić gdy widzimy kota lub psa kręcącego się
w okolicy?
- zapytać osoby, które mogą tam mieszkać czy wiedzą coś o tym zwierzaku, czy ma opiekuna.
- zgłosić:

fot. TOZ Piastów

* kota, a przede wszystkim kotkę - TOZ (tel. 501 330 517, 533 062 928).
* psa - Urząd Miasta (tel. 22 770 52 46),
Policja (w sobotę, niedzielę i po godzinach pracy Urzędu; tel. 22 723 64 47),
Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Pies (tel. 784 402 660),

ta biało-czekoladowa koteczka „Czekoladka” szuka domu
kontakt: tel. 501 330 517, 533 062 928

Kot bezpieczny
czyli niewychodzący

Koty zamknięte w mieszkaniach żyją średnio dwa razy dłużej
niż koty wychodzące. Wiele osób
uważa, że zamykanie zwierzaka
w czterech ścianach na kilkanaście
lat jest okrutne i sprzeczne z jego
naturą. Jednak zwolennicy takiego
sposobu hodowania kota wymieniają całą listę niebezpieczeństw
czyhających na niego podczas
samotnych wypadów. Potrącenie
przez samochód, to najczęstsza
ale nie jedyna przyczyna, dla której nasz pupil nigdy nie wróci do
domu.
Kiedy nasz kociak korzysta
z uroków wolności, może zostać
zaatakowany i pogryziony przez
dzikie koty lub psy korzystające
ze swojego „wychodnego”. Niebezpieczny może być sam kontakt
z innym zwierzęciem. O ile choroby wolno żyjących, dzikich zwierząt
nie są w większości bardzo niebezpieczne dla ludzi o tyle dla naszych
pupili bardzo. Same nazwy brzmią
groźnie: wścieklizna, FeLV- białaczka, FIV -Zespół Nabytego Niedoboru Immunologicznego – tak zwany
koci AIDS, FIP -zakaźne zapalenie
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otrzewnej – niemal 100% śmiertelność. Jeśli nasz futrzak przyniesie tylko kleszcze i pchły, możemy
odetchnąć z ulgą..
I jeszcze jeden bardzo poważny
problem: trutki czy kiełbaski naszpikowane gwoździami, rozrzucone przez ludzi mniej lub bardziej
świadomych zadawanych cierpień. W naszym Piastowie w zeszłym roku takie przynęty zostały
znalezione w dwóch miejscach –
przy Placu Słonecznym i w okolicy
miejskiego targowiska.
Czy kot niewychodzący jest
zupełnie bezpieczny?
I czy może być szczęśliwy?

W naszym mieszkaniu również
czyhają niebezpieczeństwa. Żeby
im zapobiec wystarczy jednak kilka
zabiegów. Najważniejsze, przede
wszystkim: koniecznie zabezpieczenie okien i balkonu. Wbrew
powszechnym przekonaniom, kot
nie zawsze spada na cztery łapy, a
już na pewno nie z siódmego piętra. Można zlecić wykonanie takich
zabezpieczeń firmom specjalizujących się w ich montażu lub zakupić siatkę w sklepie budowlanym i
samemu ją zamontować. Ważne,

żeby taka siatka była wzmocniona
i solidnie przymocowana. Plastikowa może nie wytrzymać ostrych
kocich ząbków. Siatka lub kratka
zabezpiecza kota nie tylko przed
wypadnięciem z okna, ale też
przed zaklinowaniem i np. uduszeniem. Niestety znamy wiele takich
wypadków. Zbyt wiele, by oddać
kotka do adopcji do domu gdzie
okna nie są zabezpieczone.
W mieszkaniu mnóstwo jest też
niebezpiecznych ciasnych miejsc,
w które np. łatwiej wejść ale
trudniej już wyjść. Trzeba nawet
sprawdzać pralkę czy zmywarkę
bezpośrednio przed uruchomieniem. Może się zdarzyć, że kotek
w poszukiwaniu ciepłego i cichego miejsca do drzemki wybierze
przygotowane do prania ubrania.
Zagrożeniem dla zdrowia kota są
nasze doniczkowe kwiaty a nawet
te cięte w wazonach. Wyjątkowo
groźne to rośliny z rodziny liliowatych (np. tulipany), aloes, azalia,
bluszcz pospolity, dracena, filodendron, fiołek alpejski, gwiazda
betlejemska i jemioła, hortensja,
konwalia, ostrokrzew, żonkile.
Koty są zwierzętami terytorialnymi. Jednak dla kota, który trafia
do naszego mieszkania w młodym
wieku nie ma większego znaczenia
czy jego terytorium ma 1000 czy

Jak można pomóc?
- Zgłaszając kotki bezdomne, dzikie, dokarmiane przez nas lub przez
sąsiadów.
- Wrzucić pieniążek do puszki, które znajdują się w następujących punktach:
• Lecznica dla Zwierząt „Pupil”
ul. Księdza Skorupki 5a, Piastów;
ul. Jesionowa 3f, Michałowice;
• Sklep spożywczo-przemysłowy „SYLWIA”,
ul. Sienkiewicza 51, Piastów;
• Sklep zoologiczny „APORT”,
ul. E. Orzeszkowej 55A lok. U1, Piastów;
• Sklep monopolowy „Kormoran”,
ul. Dworcowa 14, Piastów;
• Sklep spożywczy „Delikatesy Źródełko”,
ul. Piotra Skargi 24, Piastów,
• Sklep zoologiczny „APISTO”,
ul. Lwowska 8, Piastów.
- Wpłata na konto Oddziału TOZ w Piastowie:
67 8931 0003 0734 9135 2000 0001, ul. Bema 2 lok. 11, 05-820 Piastów
- Przekazać 1% podatku:
KRS 0000154454, Cel szczegółowy 1%, Oddział w Piastowie.
- Przekazanie karmy jak najlepszej jakości
(ponieważ bezdomniaki jedzą rzadko - raz na 2 dni)

Przyłącz się do TOZ Oddział w Piastowie!

Tam ciągle brakuje rąk do pracy. Nawet jeśli nie masz żadnych zwierzaków, ale nie jest Ci obojętny ich los możesz pomóc! Możesz szukać funduszy, organizować eventy, pisać ciekawe artykuły do gazet i na stronę TOZ,
podejmować tematy i dyskusje na forach internetowych. Zapraszamy!

Piastów - Oddział

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
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komunikaty / ogłoszenia
reklama

ogłoszenie zamówione

Ogłoszenia drobne
PRACA
Hurtownia farmaceutyczna zatrudni studenta zaocznego
z okolic Piastowa, Pruszkowa lub Ursusa na stanowisko kierowca. Wymagane prawo jazdy kat. B.
Oferty prosimy wysyłać na adres: poczta@ziolopiast.waw.pl

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

Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze, 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

reklama

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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prawo na codzień

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Monitorujący będzie
monitorowany

fot. Shutterstock

Aktualnie nie ma prawnej regulacji dotyczącej dopuszczalności
prowadzenia przez firmę monitoringu załogi. Sytuacja ta może
ulec zmianie. Trwają bowiem prace nad nowelizacją kodeksu pracy w tym zakresie.

Pracodawcy bardzo chętnie korzystają z różnych form szeroko
pojętego monitoringu. Jedni decydują się na zainstalowanie w zakładzie kamer wideo. Inni idą dalej, kontrolując np. skrzynki e-mail
podwładnych, czy też wykonywanych przez nich połączeń telefonicznych.
Stale rosnące zainteresowanie
stosowaniem monitoringu w firmach przyczynia się do powstawania sporych wątpliwości co
do dopuszczalności stosowania
oraz granic takiej formy kontroli. W praktyce zdarza się, że szef
prowadzi monitoring załogi nie
bacząc na żadne ograniczenia, co
może prowadzić do naruszenia
prywatności lub prawa do ochrony danych osobowych podwładnego. Sytuacji nie poprawia brak
kompleksowej regulacji tego zagadnienia.
Brak przepisów

Aktualnie nie ma kompleksowej regulacji pojęcia monitoringu pracowników, jak również
zasad jego prowadzenia w firmie.
W praktyce przyjmuje się, że firma
może stosować monitoring, korzystając z ogólnych uprawnień do
kontrolowania pracowników. Brak
regulacji oraz niepewność co do

dopuszczalnego zakresu takiej
kontroli powoduje, że pracodawcy nieraz naruszają prawa pracownicze, często nie mając przy
tym złych zamiarów. Niepewna
sytuacja prawna może ulec zmianie w niedalekiej przyszłości. 25
maja br. zacznie obowiązywać
RODO, tj. unijne rozporządzenie
o ochronie danych. W związku
z RODO trwają prace nad uregulowaniem kwestii monitoringu
w kodeksie pracy.
Projekt zmian kodeksu

RODO w znaczny sposób modyfikuje dotychczasowe zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym danych
pracowników. Unijne rozporządzenie daje również państwom
członkowskim możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowych
uregulowań odnoszących się do
przetwarzania danych w kontekście zatrudnienia. Efektem tego
są aktualnie trwające prace nad
zmianą przepisów kodeksu pracy, w tym poprzez uregulowanie
kwestii monitoringu kadry.
Opublikowany pod koniec
marca br. projekt nowelizacji k.p.
przewiduje m.in. uprawnienie
szefa do zainstalowania kamer
wideo. Będzie mógł on tego do-

konać jednak jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne
do zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę.
Zgodnie z projektem, kamery nie
będą mogły się znaleźć w specjalnych pomieszczeniach, takich
jak szatnie, stołówki, czy też pomieszczenia sanitarne. Co ważne, po zmianach firma będzie
musiała powiadomić pracownika
o wprowadzeniu monitoringu nie
później niż 2 tygodnie przed jego
uruchomieniem.
Pracodawca
będzie również zobowiązany do
oznaczenia pomieszczeń monitorowanych w sposób widoczny
i czytelny za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Projektowane przepisy
przewidują także obowiązek szefa do usuwania nagrań – co do
zasady – po trzech miesiącach od
ich utrwalenia.
Warto także zwrócić uwagę, że
projektowane zmiany przepisów
dotyczyć będą także innych form
monitoringu, takich jak np. kontrola zawartości skrzynek e-mail
kadry.
Piotr Andruszaniec
Prawnik, specjalista prawa pracy
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zdrowie

Trening na wiosnę

mkniętych pomieszczeniach, różnego rodzaju zajęcia fitness, na
trampolinach, czy indywidualne
ćwiczenia na siłowni lub w domu.
Wybór danej aktywności fizycznej
może być dokonany na podstawie
wcześniejszych doświadczeń lub
za pomocą metody prób i błędów.

Wiosna to doskonały czas, aby zacząć się ruszać na
świeżym powietrzu

fot. Shutterstock

Nordic walking – pochodząca
z Finlandii forma aktywności fizycznej, której zalążkiem były
letnie ćwiczenia treningowe narciarzy. Dzięki wszechstronności
rozwojowej, a przede wszystkim
uniwersalności tego sportu nordic walking przyjął się nie tylko,
jako forma treningu, ale również
rodzaj aktywności o charakterze
rekreacyjnym. Zaletą jest to, że
z uwagi na małe obciążenia może
być uprawiany zarówno przez
dzieci, jak i osoby starsze, nawet
z wieloma różnymi dysfunkcjami.
Możliwość dostosowywania tempa marszu do własnych możliwości gwarantuje bezpieczeństwo
każdemu.

kład od dwóch dni w tygodniu
i równomiernie zwiększać ich ilość
tak, by na początku lata móc bez
większego problemu uprawiać
sport co drugi dzień.
Trening dostosowany
do możliwości

Przerwy pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami powinny być
na tyle długie, aby do kolejnego
przystępować z pełnym zaangażowaniem. Wraz z upływem czasu
można dołożyć jeden trening w tygodniu, a w następnej kolejności
wydłużyć czas wszystkich do półtorej godziny skracając przerwy
między ćwiczeniami. Rozgrzewka
jest bardzo ważnym etapem treningu i nigdy nie powinniście jej
pomijać. Ma ona za zadanie właściwie przygotować cały organizm
i wszystkie jego układy do intensywnego wysiłku, ale również zabezpieczyć mięśnie i stawy przed
kontuzjami. Rozgrzewka powinna
również stymulować mózg i podlegający mu układ nerwowy w
sposób odpowiedni do następującego po niej rodzaju treningu.
Podstawą sukcesu w podnoszeniu sprawności fizycznej na wyższy poziom jest systematyczność.
Należy zdawać sobie sprawę, że
każdy trening to tylko impuls uruchamiający cykl przemian związa-

nych z organizmem. Trenowanie
polega na dostarczaniu do organizmu właściwych bodźców i zapewnieniu odpowiednich przerw
regeneracyjnych. Systematyczne
powtarzanie tych cykli jest podstawą sukcesu. Nie ma możliwości „nadrobienia” opuszczonego
treningu, bo nie będzie bodźca
i w czasie przeznaczonym na regenerację oczekiwane przemiany
nie nastąpią. Organizm po jakimś
czasie przyzwyczaja się do ćwiczenia, czyli adoptuje się do danej formy ruchu i intensywności wysiłku.
Wskazanym jest więc wprowadzać
nowe ćwiczenia, które w odmienny sposób niż dotychczasowe
będą stymulowały organizm. Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie dziennika treningowego,
który pozwoli na kontrolę czasu,
okresów treningowych i osiąganych postępów oraz ustalenie
cyklu ich wykonywania. Warto
skorzystać z pomocy nowoczesnej
technologii takiej jak pulsometr,
laptop, smartfon itp.

Trekking i wędrówki górskie –
nie muszą być kojarzone ze wspinaczkami alpejskimi, bowiem
z powodzeniem można wędrować
po polskich Bieszczadach. Spacer
w pagórkowatym terenie poprawia kondycję, zmusza do głębszego oddechu i wzmacnia mięśnie

Wybór aktywności

Charakter treningu zależy od
własnych upodobań. Ze sportów
w przestrzeni miejskiej można
wybrać bieganie czy jazdę na rowerze lub rolkach, treningi w za-

fot. Shutterstock

Podjęcie aktywności fizycznej
to pierwszy, ale jednocześnie znaczący krok do poprawienia swojej
formy, a co za tym idzie również
zdrowia.
Większość początkujących
w trenowaniu osób, popełnia ten
sam błąd i startuje po okresie
przerwy w ćwiczeniach ze zbyt
wysokiego pułapu intensywności.
Niestety, trzeba się z tym pogodzić, że forma o którą nie dbamy,
szybuje gwałtownie ku dołowi i to
tym szybciej im solidniej o nią
wcześniej zabiegaliśmy. Zbyt intensywne ćwiczenia, podejmowane po przerwie treningowej
nie tylko przeciążają fizycznie, ale
stają się przyczyną występowania
szybszego zniechęcenia psychicznego. Treningi trzeba zaczynać
małymi kroczkami, zwłaszcza, jeśli
przez dłuższy czas aktywność fizyczna nie była na zbyt wysokim
poziomie. Znacznie lepiej poczuć
psychiczny niedosyt treningowy, niż po ćwiczeniach odczuwać
przemęczenie i cierpieć na tzw.
zakwasy. Aby rozpocząć treningi,
nie warto od razu rzucać się na
głęboką wodę, planując codzienny wysiłek fizyczny. Gdy pogoda
sprzyja, można zacząć od dłuższych spacerów oraz zaplanować
najbliższe tygodnie w taki sposób,
by odpowiednio zwiększać intensywność, długość i częstotliwość
treningów. Warto zacząć na przy-

Jazda na rowerze – uważana za
najbardziej wszechstronny rodzaj
aktywności, rozwijający najwięcej
grup mięśni, sport ogólnorozwojowy. Można ją uprawiać w każdym
wieku, od wczesnego dzieciństwa
po starość. Ważne jest dostosowanie tempa jazdy i pokonywanych
codziennie odcinków do wieku
i własnych możliwości. Równie dobre efekty osiąga się podczas górskiej jazdy w trudnym terenie, jak
i na wycieczce rodzinnej za miasto.

oraz serce. Osoby wytrenowane
mogą się pokusić o uprawianie trekkingu, czyli wędrowanie
w trudnym terenie górskim. Różnorodność polskich gór umożliwia
dostosowanie terenu do możliwości organizmu. Górskie wycieczki
są niestety przeciwwskazaniem
dla osób z problemami oddechowymi i ciśnieniem krwi.
Bieganie – sport tak stary jak ludzkość, znany jeszcze ze starożytności, jako jedna z ważniejszych
dyscyplin olimpijskich. Jego zaletą
jest możliwość uprawiania w każdym terenie. Biegać można po
osiedlu, w lesie, na drodze polnej,
w terenie pagórkowatym stopniując tym samym poziom trudności.
Bieganie jest też najefektywniejszą
formą trenowania, wzmacniającą
mięśnie, stawy, ścięgna, serce, odstresowuje i zarazem jest najmniej
absorbujące.
Rolki – przeznaczone zarówno dla
tych, którzy kochają jazdę na łyżwach, jak i dla amatorów wiosenno-letnich treningów na butach
z kółkami. Najlepsza dla odchudzania jest tzw. jazda fitness, czyli
spokojna przejażdżka po parkowych alejkach. Jest to doskonały
sposób na zrzucenie zbędnych
kilogramów. Podczas godzinnej
jazdy można spalić od 300 do 800
kalorii.
Bez względu na dokonany
wybór aktywności to regularne
uprawianie sportu przyniesie adekwatne efekty, nasze ciało zyska
zdrowy, smuklejszy wygląd, a samopoczucie znacząco się poprawi.

dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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Ukradzione dzieciństwo

rolach życiowych:
I Dzieci – życie przedwojennych
dzieci, w tym mniejszości; II
Obrońcy; III Oszukani?; IV Ofiary;
V Obserwatorzy; VI Okaleczeni; VII
Emigranci

Nowa wystawa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie czynna od 13 kwietnia

Dzieciństwo to zwykle najpiękniejszy okres w życiu człowieka,
pełen nadziei, ufności, beztroskiej
zabawy i miłości. Wówczas buduje się własną tożsamość, odkrywa
piękno i różnorodność otaczającego świata, definiuje i ugruntowuje
postawy moralne na całe życie,
uczy się altruizmu.
Świat tych doznań obecny był w życiu młodego pokolenia – urodzonego i wychowanego raz pierwszy
od 123 lat w wolnej, niepodległej
Polsce.
W 1939 r. wybuch wojny sprawił,
że świat ten przestał istnieć – zastąpiły go groza, bezprzykładne
okrucieństwo, codzienne świadectwo śmierci. Czy młody człowiek
w tym obcym sobie świecie miał
jeszcze jakiś wybór? Czy był tylko
bezwolnym świadkiem wszechotaczającego mordu? Czy stać go
było na demonstrację postaw heroicznych – ocalenie resztek humanizmu i własnego dzieciństwa?
O wyborach między byciem ofiarą,
biernym obserwatorem a obrońcą
opowiada właśnie prezentowana
wystawa.
Historia „ukradzionego” polskim
dzieciom dzieciństwa nie kończy
się w 1945 r. – ocalałe z pożogi wojennej okaleczone fizycznie i psychicznie zarażały one swoimi przepełnionymi grozą wspomnieniami
kolejne pokolenia Polaków, przenosząc wojenną traumę do czasów współczesnych. Czy my sami

mat. Instytut Pamięci Narodowej

Ekspozycja ukazuje życie dzieci
od okresu międzywojennego do
zakończenia II wojny światowej.
Pokazuje jak wyglądało ich życie,
a także jak zmieniło się w czasie
wojny. Okres dzieciństwa, który
został brutalnie przerwany poli-
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tyką terroru, prowadzoną przez
okupantów, pozostawił w ich życiu
ogromną traumę. Ekspozycja odnosi się do losów dzieci z różnych
mniejszości narodowych w tym:
Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów,

Ormian, Hucułów, a także do traumatycznych przeżyć związanych
z gettem, obozem, przymusową
pracą, deportacjami, egzekucjami
itd.
Podzielona jest na siedem części,
które obrazują dzieci w różnych

nie przekazujemy nieświadomie
tej traumy – to niestety wciąż aktualne pytanie do każdego z nas.
W późniejszym terminie wystawa eksponowana będzie również
na terenie Piastowa.

Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25
Wystawę będzie można zwiedzać do 8
maja br. Wstęp wolny.

Nowa Twarz Szumowskiej

fot. Kino Świat

Nowy obraz Małgorzaty Szumowskiej to, oparta na faktach,
opowieść o człowieku, który w

wyniku ciężkiego wypadku utracił
twarz. Dzięki nowatorskiej operacji zyskuje nowy wygląd, jednak

dla swoich bliskich staje się nagle
kimś zupełnie obcym. W tej wielotorowej historii kryje się krytyczna
aluzja do współczesnej, skonfliktowanej Polski.
W obsadzie zobaczymy m.in.
Mateusza Kościukiewicza (Wszystko co kocham, W imię, Matka Teresa od kotów), Agnieszkę Podsiadlik
(Królewicz Olch, Bejbi Blues, Jak całkowicie zniknąć)
Za swój film Małgorzata Szumowska otrzymała Srebrnego
Niedźwiedzia podczas 68. edycji
Berlinale. Jest to już jej druga statuetka zdobyta na tym samym festiwalu - przed trzema laty została
nagrodzona za Body / Ciało.

fot. MOK Piastów

Kino Baśń zaprezentuje najnowszy film autorki 33 scen z życia
i Body / Ciało

Najbliższe seanse w Baśni
Kacper i Emma w teatrze

11-13.05.2018 r.

17:00

81 min.

Twarz

11-13.05.2018 r.

19:00

91 min.

Traktorek Florek ratuje
farmę

18-20.05.2018 r.

17:00

73 min.

Taxi 5

18-20.05.2018 r.

19:00

102 min.

Norwegia / b/o

Polska / l. 14

Norwegia / b/o

Francja / l. 12

PREMIEROWO
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Maj w Muzeum Dulag

mat. Muzeum Dulag 121

Publikujemy kalendarz ciekawych wydarzeń
w sąsiedzkim Muzeum Dulag 121

fot. Muzeum Dulag 121

Na europejskie święto muzeów, czyli na coroczną Noc Muzeów, która odbędzie się 19 maja,
Muzeum Dulag 121 przygotowało
dla swoich gości wiele atrakcji.
W programie:
16:00 - 1.00 – zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Dulag 121
16:00 do zmroku – prezentacja
wystawy W 526 dni dookoła Polski.
Jak Kazimierz Paluch przemierzył
kraj w X rocznicę odzyskania niepodległości, przygotowanej przez MHP
W 10. rocznicę odzyskania
niepodległości Kazimierz Paluch
przebył ponad 6,5 tys. km wzdłuż
granic II RP. Wystawa rekonstruuje
jego wyprawę i przemiany, które
nastąpiły po odzyskaniu niepodległości.
16:00 - 19:00 - Jak bawili się rodzice naszych dziadków?
Plenerowe gry i zabawy Dwudziestolecia Międzywojennego dla
dzieci w wieku 5-11 lat.
17:00; 17:30; 18:00; 18:30, 19:00;
19:30; 21:00; 22:00; 22:30 – Historia jednego obiektu – opowieści
dla zainteresowanych
Nasze zbiory kryją w sobie historie wypędzonych z walczącej
stolicy warszawiaków. Pragniemy

opowiedzieć o ich losach przedstawiając przedmioty, które towarzyszyły im w obozie. O każdej
z podanych godzin opowiemy historię jednego obiektu, a tym samym jednego człowieka lub jednej
rodziny. Dodać należy, że obiekty
muzealne, o których opowiemy
Państwu, nie są na co dzień eksponowane na naszej wystawie.
20:00 – Czytanie Białoszewskiego
Aktor przeczyta fragmenty Pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego, który
był więźniem obozu Dulag 121.
21:00 - 22:45 ; 23:00 - 00:45 - Nocne spacery po terenie byłego obozu Dulag 121
Niezastąpiony przewodnik,
znawca historii Pruszkowa, Szymon Kucharski oprowadzi po zakamarkach dawnych Warsztatów
Kolejowych opowiadając o ich
burzliwej XIX i XX wiecznej historii.
W jego opowieści pojawią się także wątki związane z historią obozu
Dulag 121.
Polecamy także cykliczne spotkania przygotowane przez Muzeum Dulag 121 na maj:
Sobota, 12 maja 2018 r. godz. 15.
Walki z Ukrainą o wschodnią grani-

cę Polski w latach 1918 - 1919 – spotkanie z Januszem Czarniawskim i
Edwardem Radziejewskim w ramach cyklu „Pamięć Kresów”
Podczas spotkania Janusz Czarniawski i Edward Radziejewski
z Pruszkowskiego Stowarzyszenia
Patriotycznego opowiedzą o walce
z Ukrainą o południowo-wschodnie granice Polski w latach 19181919.
Piątek, 25 maja 2018 r. godz. 18.
Józef Piłsudski i Legiony. 1914 - 1918
– wykład dr. Dariusza Gałaszewskiego w ramach ogólnopolskiej
Akademii Niepodległości przygotowanej przez Oddział Warszawski
IPN.
Podczas kolejnego spotkania
organizowanego wspólnie z Oddziałem Warszawskim IPN, dr
Dariusz Gałaszewski opowie o kolejnym etapie działalności Piłsudskiego związanym z Legionami,
które wkraczając na ziemie zaboru rosyjskiego rozpoczęły zbrojną
walkę o niepodległość.

Z głębokim żalem żegnamy
Zmarłego 23 kwietnia

śp. Józefa Ząbeckiego
Architekta, współtwórcę programu rozwoju przestrzennego
naszego miasta w latach 1989-90
Rodzinie śp. Józefa składamy wyrazy współczucia
Grzegorz Szuplewski
Koledzy z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Piastowie

Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Ray Wilson na Dniach Piastowa
artykuł zamówiony

fot. Ray Wilson Management

3 maja, w ramach obchodów Dni Piastowa będziemy mieli
okazję posłuchać na żywo byłego wokalisty zespołu Genesis

Były wokalista GENESIS zaprezentuje zarówno największe
przeboje tej legendarnej grupy
jak i autorski materiał. Nie zabraknie solowej twórczości szkota, ale
przede wszystkim wielkich przebojów jak np. “Another day in
paradise”, “I can’t dance”, “Land of
confusion”, “In the air tonight” czy

“Follow you follow me” . Ostatnie
lata były dla Raya Wilsona bardzo
owocne, na rynku pojawiły się aż
trzy nowe albumy artysty- akustyczny “Song for a friend”, “Makes
me think of home” o brzmieniu
bardziej elektrycznym, a także album LIVE “Time and Distance”. Artyta koncertuje bardzo intensyw-

nie, rocznie wykonując ponad 100
koncertów na całym świecie.
Ray Wilson został wyróżniony przez „Classic Rock Magazin“
jako jeden z najwybitniejszych
wokalistów Wielkiej Brytanii, kompozytor, autor tekstów, ceniony
zwłaszcza za sceniczną charyzmę i
zawsze wysoką formę koncertową.
Swoją klasę potwierdził współpracą z zespołem Genesis, kiedy to w
1996 roku zastąpił w roli wokalisty
Phila Collinsa. Wcześniej, w 1994
roku, debiutujący zespół Stiltskin
z Rayem w składzie stworzył niezapomniany utwór Inside, który
podbił listy przebojów, w tym był
numerem 1 w UK. Szkocki wokalista współpracował także z takimi
artystami jak Armin Van Buuren,
RPWL czy Scorpions. Jego koncert
otwierał Euro 2012 w Warszawie.
03.05.2018 r, Plac OSP, początek
koncertu: 20:00

materiał prasowy:
Ray Wilson Management

Cenna praca pszczół

fot. Shutterstock

Jak możemy je ochronić?

Twórca teorii względności, Albert Einstein, twierdził, że jeśli wyginą pszczoły ludzkości pozostaną
cztery lata życia na Ziemi. To bardzo przejmująca teza, biorąc pod

uwagę fakt, iż w ostatnich latach
znacznie zmniejszyła się populacja
tych owadów.
Pszczoła jest naturalnym strażnikiem bioróżnorodności życia na

Ziemi. Szkodzi jej nie tylko zanieczyszczone środowisko, ale też
nastawione na monokulturę rolnictwo. Pszczoły dziesiątkuje też
choroba zwana warrozą, wywołana przez roztocza (Varroa destruktor). Bytuje ona na osobnikach
dorosłych, jak i larwach pszczelich,
uniemożliwiając rozwój nowych
pokoleń owadów.
Co należy zrobić aby ratować
nasze pszczoły? Należy edukować
społeczeństwo w kwestii dbania
o pszczoły i owady zapylające.
Pszczoła powszechnie kojarzona
jest z miodem, ale jej najważniejsza aktywność dotyczy zapylania
roślin. Jej skrzydełka poruszają
się w tempie 10000 razy na minutę. Dziennie potrafi zapylić około
2000 kwiatów, przenosząc pyłek
z kwiatka na kwiatek a tym samym
wspierać produkcję naszej żywności. Prędkość z jaką się poruszają

to 24 km na godzinę, zaś przeciętny zasięg lotu wynosi 3 km.
Natomiast aby wyprodukować
kilogram miodu, który tak kochamy, musi odwiedzić 14 milionów
kwiatów. Nie bez powodu o kimś
pracowitym mawiamy ”pracowity
jak pszczółka”.
Pszczoły zapylają 80% roślin
uprawnych a jeśli chodzi o sadownictwo to nawet 90% wszystkich
kwiatów. Prosty wniosek nasuwa
się sam. Po wyginięciu pszczół
ludzkości grozi głód.
Nie należy się jednak poddawać. Małymi krokami rozpocznijmy współpracę z naturą.
Jeśli już musimy wykonać
oprysk, starannie dobierzmy porę
wykonania zabiegu (najlepiej wieczorem, po oblocie owadów). Wybierajmy preparaty bezpieczne dla
nich.
Nie wykonujmy oprysku na roślinach, których kwitnienie może
się rozpocząć przed upływem karencji preparatu.
Unikajmy opryskiwania miejsc,
gdzie rośliny mogą dostarczać
nektaru i pyłku kwiatowego (tzw.
pożytku pszczelego).
Zadbajmy o różnorodność
roślinną (drzewo, krzew, rabata
z kwiatami, rośliny skalne).
Nie wypalajmy liści, traw i łodyg kwiatowych. To w nich często
zimują dziko żyjące pszczoły, poczwarki i larwy. Zawsze możemy
je kompostować, bądź oddać do
biodegradacji.
Spróbujmy zostawić mały zakątek, którego nie będziemy przekopywać i nie będziemy wyrywać

chwastów. Nie jest to proste, ale
może spróbujmy?
Przyjrzyjmy się kwietnym łąkom, które mają swój urok, może
nas zainspirują. Łąkę taką kosimy
po wydaniu nasion.
Pszczoły poza pyłkiem i nektarem potrzebują też wody. Mogą to
być wilgotne miejsca z kamieniami
i mchem, jak i oczka wodne obsadzone trawami.
Nie zapominajmy o naszych
tarasach. Razem z pelargoniami,
begoniami i petuniami posadźmy
zioła, które wykorzystamy w kuchni.
Każdy z nas może przyczynić
się do polepszenia zdrowia i odporności pszczół. Słowo klucz to
RÓŻNORODNOŚĆ. Siejmy, sadźmy
i cieszmy się naszymi roślinami razem z pszczołami. Nie obawiajmy
się ich. Gdy pszczoła użądli, po kilku godzinach umiera, wiec nie robi
tego specjalnie. Najczęściej jest
sprowokowana naszym szybkim
machaniem rąk, myśląc że to atak.
Zachowajmy spokój a ona sobie
odleci.
W ramach ciekawostki dodam,
że naukowcy z całego świata pracują nad stworzeniem robota
pszczoły. Polscy naukowcy również przeprowadzili udane testy
na sztucznej pszczole, która zapyliła truskawki i czosnki.
Póki co, postarajmy się chronić
i pomagać, a zła tendencja może
się odwróci.

Barbara Lipieta
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Młody Pivot zwycięża

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Szerszenie z SP 5 Pivot Piastów zdobyli złoto!

SP 5 Pivot Piastów zwycięża w
XXV. Wielkanocnym Turnieju Warszawskiego Związku Koszykówki.
W trzecim turniejowych starcie, po
dwóch wcześniejszych srebrach,
Szerszenie z SP 5 Pivot Piastów

- rocznik 2007 zdobyli złoto! Trenujący od półtora roku chłopcy
(kilku znacznie krócej) otrzymali
złote kołacze za pracę treningową
wykonaną solidnie od ostatniego
grudniowego turnieju.

Wprawdzie w lidze mazowieckiej wygrywali z kolosalną przewagą ale dopiero na turnieju w W-wie
spotkali kilka silniejszych drużyn, z
którymi mieli nie lada przeprawę
w początkowych fazach meczów..
Ale takie niełatwe mecze hartują
przyszłych Mistrzów. We wtorek
powrót do grupy półfinałowej Mistrzostw Mazowsza i mecz wyjazdowy z najgroźniejszym - jak się
jeszcze wydaje - przeciwnikiem
( nie przegrali jeszcze z nikim w
roczniku 2007) czyli Akademią
Koszykówki Komorów.. Wyniki
XXV.Wielkanocnego Turnieju Koszykówki : z GKK Grodzisk 91-13,
z Piasecznem 40-26, z Radomiem
54 - 23, z Warsaw Basketall 45-33
oraz w finał z MOS Ochota 56-32.
WVP turnieju - Krzysztof Antosik
- SP 5 Pivot Piastów. W pierwszej
piątce turnieju znalazł się jeszcze
jeden nasz zawodnik- Bartosz Koroluk.

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

CZAS SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z NAMI!
www.czaspiastowa.pl

RED. NACZELNY: Artur Andruszaniec
WSPÓŁPRACA: Piotr Andruszaniec, Agata Atamańczuk,
Michał Dutkiewicz, Krzysztof Frelek, Iwona Grzegorzewska,
Piotr Kowalczyk, Barbara Lipieta, Michał Łukasiewicz
WYDAWCA / BIURO REDAKCJI:
Creative Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 6,
05-820 Piastów
ISSN 2543-8336

KONTAKT: redakcja@czaspiastowa.pl
tel. 22 753 62 80
KONTAKT - OGŁOSZENIA / REKLAMY:
reklama@czaspiastowa.pl
tel. 22 723 50 07
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
zamówionych treści; reklam i ogłoszeń.

CZAS

PIASTOWA

