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Pożegnanie lata
W ostatni weekend astronomicznego lata na mieszkańców Piastowa czekała
moc atrakcji. W sobotę, 21 września odbył się Piknik Rodzinny w Szkole
Podstawowej nr 4, w niedzielę 22 września zaś wielki Piknik Ekologiczny
na Stadionie Miejskim. Bogaty program obu wydarzeń, jak i utrzymująca się
piękna pogoda, sprzyjały dużej frekwencji na obu wydarzeniach.

Piknik Rodzinny to dla
Szkoły Podstawowej nr 4 już
impreza cykliczna. Jak co roku
we wrześniu, za sprawą Rady
Rodziców, społeczność szkoły,
jak i wszyscy zainteresowani
piastowianie, mieli możliwość
miło i ciekawie spędzić czas na
świeżym powietrzu – na wspólnej zabawie ale nie tylko. W tym
roku hasłem przewodnim wydarzenia były kuchnie świata.
Każda klasa piastowskiej czwórki przygotowała na tę okazję
stoisko z tradycyjnymi specjałami wybranej przez siebie
narodowej kuchni. I tak obok
dań polskich, angielskich, czy
niemieckich skosztować można
było smakołyków z najdalszych
zakątków świata.
Na uczestników Pikniku Rodzinnego czekało wiele przygotowanych atrakcji. W wydarzeniu uczestniczyła piastowska
OSP z wozem strażackim, karetka pogotowia w pełnej obsadzie, policja z radiowozem

oraz harcerze z Hufca Piastów.
Przybyli goście mieli możliwość
obejrzeć ciekawą ekspozycję
umundurowania Wojska Polskiego z lat 1918-1939 oraz wykuć sobie pamiątkową monetę

z herbem Piastowa. Na pikniku
spotkać można było królową
brytyjską. Z kulturą i językiem
angielskim poobcować można
było również podczas licznych
gier i zabaw lingwistycznych,

Michałki 2019
29 września odbędzie się rodzinny festyn w parafii św. Michała
Archanioła

fot. Urząd Miejski w Piastowie

zapewnionych przez lokalne
szkoły językowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też
sztuczna, dojna krowa, promująca zdrowe nawyki żywieniowe, zapewniona przez szkolnego dostawcę mleka.
Nie samą zabawą jednak
czwórka stoi. Głęboko zakorzenioną tradycją tej szkoły jest
pomaganie innym. Dlatego też
korzystając ze sprzyjającej okazji, przed szkołą zorganizowany
został mobilny punkt oddawania krwi – krwiobus, w którym
wszyscy pełnoletni i zdrowi
uczestnicy wydarzenia mogli
przekazać najcenniejszy, ratujący życie skarb – swoją krew. Dołączając się do ogólnopolskiej
akcji, organizatorzy Pikniku Rodzinnego zbierali także podczas

fot. Szkoła Podstawowa nr 4

Czytaj - str. 2

Piknik Rodzinny w SP4

Piknik Ekologiczny na Stadionie Miejskim

w numerze

Noc bibliotek
W V edycji ogólnopolskiej „Nocy
Bibliotek” po raz kolejny weźmie
udział Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie.
Czytaj - str. 2

Życiorys przerwany wojną –
Zygmunt Trzepałko
Jak w szczęśliwe dzieciństwo
i wczesną młodość w wolnej Ojczyźnie wmieszała się wojna.
Przedstawiamy burzliwe losy
pewnego piastowskiego harcerza.
Czytaj - str. 6

Dziecięca otyłość
Co czwarte europejskie dziecko
ma nadwagę lub jest otyłe, a co
roku przybywa ponad 500 000
nowych przypadków nadwagi
i otyłości dziecięcej.

dokończenie na str.2

Czytaj - str. 7

reklama

Co się dzieje z
bukszpanami?
Wszyscy posiadacze bukszpanów muszą bardzo dokładnie
przyglądać się swoim roślinom.
W ostatnim czasie bukszpany
zaatakował szkodnik, który jest
bardzo trudny do zwalczenia.
Czytaj - str. 10

Obchody Dnia Pamięci
28 września Muzeum Dulag 121
zaprasza na obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag
121 i Niosących Im Pomoc.
dokończenie artykułu na str.2:

Czytaj - str. 11
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wiadomości lokalne
na piknik przystało, nie zabrakło
też oczywiście smakowitej oferty gastronomicznej. Wszystko
to dopełniła bogata część artystyczno-muzyczna.
Gorący piknikowy weekend
minął piastowianom pod znakiem wspólnej, rodzinnej zabawy. Tegoroczne lato dobiegło już
końca. Mieszkańcy pożegnali je
jednak z uśmiechem na twarzy.
Z bagażem ciepłych wspomnień
łatwiej będzie czekać na kolejne.

dokończenie ze str.1

imprezy okulary przeznaczone
dla ubogich mieszkańców Afryki.
Wielu pozytywnych wrażeń
dostarczył mieszkańcom Piastowa także Piknik Ekologiczny,
który odbył się w niedzielę, 22
września.
Podczas tego wydarzenia,
zorganizowanego przez Urząd
Miejski, Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
piastowianie mieli okazję m.in.

Piknik Ekologiczny na Stadionie Miejskim

Piknik Ekologiczny na Stadionie Miejskim

Piknik Rodzinny w SP4

fot. Szkoła Podstawowa nr 4

fot. Szkoła Podstawowa nr 4

zaczerpnąć cennych informacji o możliwości skorzystania
z oferty dofinansowania na wymianę pieców ogrzewających
domy i mieszkania, termomodernizację budynków czy instalację fotowoltaiczną. W ramach
promocji zdrowia mieszkańcy
mieli możliwość zapoznać się
z ofertą SPZOZ „Piastun” oraz
wziąć udział w licznych konkursach sprawnościowych zorganizowanych we współpracy z popularnym klubem fitness.
Na najmłodszych uczestników Pikniku Ekologicznego
czekały dmuchane zjeżdżalnie
i inne atrakcyjne urządzenia do
plenerowej rekreacji. Każdy zainteresowany mógł spróbować
swoich sił w plażowej wersji
siatkówki oraz w piłce nożnej.
Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła też prezentacja pracy obsługi lotniska. Jak

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Piknik Ekologiczny na Stadionie Miejskim

Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 4
oraz Rada Rodziców
serdecznie dziękują
wszystkim Rodzicom oraz
Gościom, którzy uświetnili
nasz szkolny Piknik.

Noc Bibliotek w Piastowie
5 października 2019 roku
odbędzie się V edycja ogólnopolskiej „Nocy Bibliotek”. W akcji
tej po raz kolejny weźmie udział
Miejska Biblioteka Publiczna
w Piastowie.
Noc Bibliotek to corocznie
organizowane, wielkie święto
bibliotek i czytania. Ideą mu
przyświecającą jest promowanie czytelnictwa i zachęcanie
w niekonwencjonalny sposób
do skorzystania z zasobów bibliotecznych. W tym
roku Noc Bibliotek
organizowana
jest
pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”.
Do akcji przyłączyło
się aż 1536 bibliotek
z całej Polski. Wśród
nich jest też piastowska Miejska Biblioteka Publiczna.
Biblioteka,
zlokalizowana przy ulicy Warszawskiej 24
w Piastowie, będzie
tego dnia otwarta
między 17:00 a 22:00.
W ramach przygotowanego
programu
reklama

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Michałki 2019 – rodzinny festyn
ku czci patrona

29 września przypada święto św. archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała. Święty Michał
jest patronem parafii i kościoła w Piastowie przy ul. Orzeszkowej. Z tej okazji w niedzielę
w parafii będzie obchodzona
uroczystość odpustowa ku czci
świętego patrona.
Każdy, kto odwiedzi kościół
św. Michała Archanioła w święto
jego patrona, przyjmie Komunię
św., pomodli się w intencjach
ojca świętego oraz wykluczy

przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu, może uzyskać odpust
zupełny, czyli darowanie kar
doczesnych za popełnione grzechy. Odpust jest starą tradycją
Kościoła, przeżywany z głęboką
wiarą ukazywać ma miłosierdzie
samego Boga.
Radość świętowania przedłużona zostanie poprzez zabawę w ramach festynu parafialnego „Michałki”. Rozpocznie
się on ok. godz. 14.00. W programie organizowanego festynu

przewidziane są m. in. występy
dzieci, zespołu „Ziółka”, rodzinna gra kahoot oraz licytacja obrazów. Jedną z licznych atrakcji
będzie możliwość wejścia na
wieżę kościoła. Gościem specjalnym wydarzenia będzie zespół
księży z Radomia – „Jak Najbardziej”. Dzieci będą miały okazję
wziąć udział w programie „Mam
talent”, w którym zaprezentują swoje wyjątkowe zdolności.
Jedną z atrakcji będzie też gra
miejska, która będzie trwała od godziny 14.00 do 16.00.
Podczas festynu zostanie także
przeprowadzony konkurs na
najsmaczniejsze ciasto – tym razem w kategorii wypieków dzieci
i dorosłych. Podczas festynu będzie można skorzystać z małej
gastronomii oraz wziąć udział
w zakupie fantów – cegiełek
z atrakcyjnymi nagrodami. Festyn zakończy losowanie nagrody głównej. Dochód z ofiar składanych podczas festynu będzie
przeznaczony na prace, które
trwają przy realizacji wystroju
prezbiterium kościoła. Głównym
celem festynu pozostaje integracja wspólnoty parafialnej.

ks. Maciej Chwarścianek

przybyli goście będą mieli okazję uczestniczyć w pokazie filmowym oraz przyłączyć się do
dyskusji na temat książek – które z przeczytanych pozycji nie
pozwoliły im zmrużyć oka, a które skutecznie ich uśpiły. Dodatkowo, w czasie trwania Nocy
Bibliotek, każdy z czytelników
będzie mógł skorzystać z amnestii i oddać przetrzymane książki
bez żadnych konsekwencji.
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materiał wyborczy KWW Koalicja BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Wybory parlamentarne ’2019

Mamy alternatywę

czyli dlaczego warto poprzeć
Bezpartyjnych i Samorządowców
Do wyborów pozostały już tylko
niespełna trzy tygodnie. W niedzielę 13 października zdecydujemy, kto
znajdzie się w gronie posłów i senatorów RP kadencji 2019-2023 i zarazem – kto przejmie największą odpowiedzialność za naszą Ojczyznę
w tym właśnie czasie. To ważny wybór i wymaga od każdego z nas rozwagi i namysłu. Wybierać będziemy
z grona kandydatów zgłoszonych
prawie wyłącznie przez komitety
partyjne. Kogo zatem one rekomendują? Jak dowiadujemy się z artykułu publikowanego w ostatnim
czasie w jednej z ogólnopolskich
opiniotwórczych gazet „Przeciętny
lider listy ogólnopolskich komitetów wyborczych to 49-letni mężczyzna z wyższym wykształceniem
i legitymacją partyjną”. A więc, bez
legitymacji partyjnej ani rusz – przynajmniej na tych właśnie listach.
No i, jak widać, faworyzowani są
mężczyźni. Nawet w tych partiach,
które bez przerwy „walczą” o prawa kobiet tak rzekomo nieustannie
łamane. Warto więc zapytać o wiarygodność działania i głoszonych
haseł, o zwykłą uczciwość wobec
wyborców. A przy okazji, jeśli chodzi o wyborców, zwróćmy uwagę na
formę ich traktowania.
Wyborca to osoba, kierująca się
własnymi poglądami, podejmująca
autonomiczne decyzje w zakresie
poparcia konkretnego kandydata
z konkretnego ugrupowania (niekoniecznie partii politycznej). Czy
często słyszymy z ust polityków lub
komentatorów (w tym także dziennikarzy) słowo „wyborca” w kontekście kampanii wyborczej? Czy
raczej pada bezosobowe określenie
„elektorat”, a więc jakaś bliżej nieokreślona „masa wyborcza”, którą
można łatwiej przeliczyć statystycznie lub socjologicznie na słupki poparcia tak popularne w okresie wyborczym? Niby nic, ale jednak wiele
mówi o stosunku do wyborców właśnie. W tym samym artykule prasowym przytoczona jest opinia znanego eksperta, prof. A.Dudka, który
twierdzi, że „Nie są to wybory, które
mogą przebudować radykalnie sce-

nę polityczną. Wszystko wskazuje
na to, że będzie to kontynuacja systemu ukształtowanego po 2005 r.,
w którym PiS i PO wymieniają się
rolami, raz rządzą, a innym razem
są w opozycji. Do tego dochodzą
dwaj słabsi uczestnicy tego czteropodmiotowego kartelu politycznego, czyli PSL i SLD. Czasem przez tę
barierę komuś udaje się przedrzeć,
jak np. Pawłowi Kukizowi, ale zazwyczaj są to zdarzenia jednosezonowe”. Oczywiście należałoby
generalnie zgodzić się z tą opinią
uważnego obserwatora polskiej
polityki krajowej, ale warto spojrzeć krytycznie przynajmniej na
ostatnią jej część. Ruch Pawła Kukiza okazał się wprawdzie „zdarzeniem jednosezonowym”, ale tylko
ze względu na słabość i chwiejność
tego ugrupowania a zwłaszcza jego
lidera. W ten sposób lekkomyślnie
roztrwoniony został duży kapitał
społeczny wyborców, którzy cztery lata temu nie udzielili poparcia
kandydatom partyjnym lecz zaufali
komitetowi bezpartyjnemu. Szkoda,
że tak się stało, ale nie oznacza to
skazania na wieczne spory i przepychanki partyjnego „czteropodmiotowego kartelu politycznego”.

tyjni i Samorządowcy nie istnieje
imperatyw forsowania za wszelką
cenę i w sposób bezwzględny „jedynie słusznej linii”, czyli walki, którą
prezentują dziś komitety partyjne.
W toku prezentowanej przez nie
wyniszczającej wojennej retoryki
i huku odpalanych petard słownych „wzbogacanych” wzajemnymi
oskarżeniami i pomówieniami nie
sposób usłyszeć się nawzajem, nie
mówiąc już o klimacie prawdziwego
dialogu. Dlatego tak bardzo ważne
jest przywrócenie wzajemnego zaufania i odpowiedniego poziomu
debaty publicznej. Sprawdźmy proponowane przez kandydatów programy, zbadajmy ich wiarygodność
i możliwości realizacji.

Jest alternatywa, czyli poparcie
kandydatów KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, których znajdziemy na liście nr 8. Kim
są osoby rekomendowane przez
ten komitet i jaki mają program
dla Polaków? To doświadczeni,
uczciwi i kompetentni samorządowcy, samodzielni w działaniu
dla wspólnego dobra. Nie związani
z żadną partią polityczną, a więc
pozbawieni obowiązku głosowania
w reżimie „dyscypliny partyjnej”,
czyli odgórnego zalecenia odbierającego autonomię podejmowanych
decyzji. To osoby, które rozumieją
sens działania w ramach wspólnoty budowanej na mocnych aksjologicznie fundamentach. Mają też
praktykę takiego właśnie działania
wynikającą z doświadczenia zawodowego i wspólnej pracy. Dla
kandydatów KWW Koalicja Bezpar-

Ostatnie wybory samorządowe,
w których otrzymaliśmy ponad 5%
poparcia w skali kraju, są znakomitym przykładem wielkiego zaufania społecznego, jakim cieszą się

Bezpartyjni i Samorządowcy
chcą publicznej debaty na ważne
dziś dla Polaków tematy. Są nimi
ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo, ochrona środowiska,
rozwój przedsiębiorczości i budowa silnego państwa. Nie ma dziś
ważniejszych tematów. Warto
o nich rozmawiać, ale rzeczowo.
Bezpartyjni i Samorządowcy tak
sami mówią o sobie:

samorządy. Lokalna demokracja
jest bowiem podstawą naszego
dobrobytu. To My, tu na dole, wiemy najlepiej jakie są nasze najważniejsze problemy i wiemy jak je
skutecznie rozwiązywać. Nadszedł
czas, aby wykorzystać naszą wiedzę oraz doświadczenie i zwiększyć
udział obywateli w życiu społeczno-politycznym kraju. Chcemy, aby
głos mieszkańców wsi, miast i miasteczek w końcu został usłyszany
w Sejmie i Senacie.

NASZE PRIORYTETY
Jako Bezpartyjni Samorządowcy
chcemy kontynuować misję, którą
rozpoczęliśmy ponad 5 lat temu.
Pragniemy przenieść nasze idee
i poglądy do polityki krajowej,
udowadniając tym samym, że nie
musimy trwać w duopolu na scenie
politycznej. Nasze doświadczenie
z polityki regionalnej, połączone ze
świeżością i nową energią wykorzystamy do tworzenia Polski solidarnej, rozwijającej się, innowacyjnej, będącej blisko ludzi i dla ludzi.
Nie interesuje nas zaostrzający się
spór o ideologię. Chcemy budować
Polskę, w której każdy z nas, bez
względu na swoje poglądy, znajdzie swoje miejsce do godnego
życia.

W okręgu wyborczym nr 20 obejmującym powiaty wokół Warszawy
na liście  nr 8 KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy znajdziemy
osoby dobrze znane w Piastowie,
oddane pracy na rzecz budowy
wspólnoty mieszkańców naszego
miasta. Są nimi Agata Korczak, lekarz stomatolog, przewodnicząca
i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Urszula Nelken, dziennikarka
TVP, rzecznik prasowy GDKiA, dyrektor Centrum Usług Oświatowych
w Piastowie oraz Konrad Rytel, inżynier z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem samorządowym jako
starosta, zastępca burmistrza i radny sejmiku mazowieckiego. Tym
osobom warto zaufać, a głos oddany na Bezpartyjnych i Samorządowców nie będzie zmarnowany.

Krajowa Konwencja
Bezpartyjnych i Samorządowców
odbędzie się w Piastowie
w sobotę 28 września
w sali kina „Baśń” (ul.Warszawska 24).
Początek o godz. 12.00.
Serdecznie zapraszamy!
reklama
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Trzy pytania do Burmistrza

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

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Skończyło się
lato, nadeszła jesień i początek
sezonu ogrzewania mieszkań
i domów. Czy znów czekają nas
„dni smogowe” w Piastowie?
Grzegorz Szuplewski: Tego,
niestety, chyba nie unikniemy.
Choćby dlatego, że jak słyszymy,
rząd ma zaostrzyć normy dotyczące zagrożenia smogiem. To
dobrze, że normy będą w ten
sposób urealnione, bo skończymy wreszcie z nielogicznym
z punktu widzenia naszego zdrowia, maskowaniem rzeczywistego zagrożenia smogowego.
Wróćmy do pytania – jak sądzę
chodzi także o informację, co
uczyniliśmy w ciągu ostatnich
miesięcy, by zjawisko smogu
w naszym mieście ograniczyć?
Otóż wydarzyło się w tym zakresie sporo. Przede wszystkim
wypłaciliśmy kolejne dofinansowania do wymiany pieców
w ramach naszego gminnego
programu „Stop smog”. W ten
konkretny sposób zniknęło znowu kilkadziesiąt źródeł niskiej
emisji i trzeba za to podziękować
mieszkańcom, którzy wymienili
swoje piece. Warto podać konkretne dane liczbowe: na 167
złożonych w 2018 roku wniosków zrealizowaliśmy w tym
roku dopłaty do 120, w tym 45
dotyczyły likwidacji pieców węglowych. Z kolei w tym roku
złożone zostały już 82 wnioski,
w tym około połowa dotyczyła likwidacji pieców zasilanych
węglem. Widać więc, że ten
program jest bardzo potrzebny. Ponadto kilka tygodni temu

podpisane zostało porozumienie z Ministerstwem Środowiska
na mocy którego Urząd Miejski
udziela mieszkańcom wsparcia
informacyjnego w zakresie aplikacji o pomoc w zakresie szeroko
rozumianych prac termomodernizacyjnych, w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.
Pierwsze wnioski zostały już
opracowane. Jest jeszcze jedno
działanie, które podjęliśmy. Dotyczy ono programu, także rządowego, o podobnej do naszego
miejskiego nazwie „Stop smog”.
Program ten dedykowany jest
przede wszystkim do mieszkańców gmin, które znalazły się na
liście WHO miast europejskich
mających kłopoty z jakością powietrza. Chcemy zgłosić wniosek do udziału w tym programie
i w związku z tym przystąpiliśmy
w lipcu do inwentaryzacji źródeł
niskiej emisji w naszym mieście.
Po zakończeniu prac, wspomaganych przez składane w UM
przez mieszkańców ankiety,
dokonamy ich analizy uwzględniając parametry tzw. ubóstwa
energetycznego
wynikające
z założeń programu i dopiero
wówczas będziemy mogli zgłosić
formalny udział w tym działaniu.
Wszelkich informacji na temat
wspomnianych tu pokrótce programów udziela Pan inspektor
Dominik Banasiewicz w Wydziale Utrzymania Miasta [red: ul.11
Listopada 8, klatka „B”, pok. Nr
4; tel. 22 770 52 43]. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy
do kontaktu.
CP: Znane są już wyniki nabo-

ru projektów do dofinansowania
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czy Piastów skorzysta z tych środków?
G.S.: Tak. Bardzo się z tego
cieszymy! W ramach tego naboru złożyliśmy dwa projekty działań inwestycyjnych. Jedno z nich
zostało zakwalifikowane do dofinansowania, a drugie znalazło
się na liście rezerwowej – na dość
wysokim miejscu, co też stwarza
pewną nadzieję. Dofinansowanie uzyskała planowana inwestycja budowy ulicy J. Sułkowskiego
na odcinku od ul. Żbikowskiej
do ul. Bohaterów Wolności.
W ten sposób już wkrótce rozpoczniemy, mam taką nadzieję,
realizację tego ważnego i oczekiwanego przez mieszkańców
zadania. W piątek 20 września
złożone zostały w Urzędzie Wojewódzkim wymagane dokumenty. Ogłosiliśmy już przetarg
na realizację inwestycji. Po jego
rozstrzygnięciu prace powinny
rozpocząć się w pierwszej połowie października. To znakomita
wiadomość, która sprawia, że
możemy znacznie przyspieszyć
budowę tej ulicy.
CP: A pozostałe inwestycje?
G.S.: Największa z nich, czyli
budowa liceum przebiega dynamicznie, zgodnie z oczekiwaniami. Kontynuowana jest budowa
nowej przychodni i modernizacja willi Millera, choć w obu tych
przypadkach prace straciły niedawne dobre tempo. Codziennie podejmujemy niezbędne
interwencje i kontrolujemy zaawansowanie prac. Dobiegają
końca prace drogowe w ulicach
J.Brandta i K.Przerwy-Tetmajera
oraz budowa ścieżki rowerowej
w ul Warszawskiej. Wkrótce rozpocznie się budowa nawierzchni ul.P.Skargi i środkowej części
ul.E.Orzeszkowej. Trwają prace
związane z zagospodarowaniem
terenów zieleni przy dwóch
miejscach pamięci narodowej:
przy pomniku Żołnierzy Września u zbiegu ulic Warszawskiej
i Bohaterów Wolności oraz na
skwerze im. hm. A.Kamińskiego
przy Al.Wojska Polskiego, róg ul.
J.Dąbrowskiego. Ogłoszone zostały przetargi na prace związane z realizacją dużego działania,
obejmującego 11 nieruchomości
gminnych z mieszkaniami komunalnymi, polegającego na odnowie tzw. tkanki mieszkaniowej,
czyli modernizacji części wspólnych tych obiektów. Część z nich
już rozstrzygnęliśmy.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

5

promocja zdrowia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Apel do mieszkańców Piastowa

fot. Marek Tompalski (zbiory własne)

Tragiczna sytuacja polskiego krwiodawstwa brakuje krwi i jej dawców.

Każdy człowiek, chcący ratować
ludzkie życie, może być pewien
ogromnej satysfakcji już od początku wybranej drogi. Stając się
dawcą krwi, uzmysławia sobie, jak
bardzo jego krew jest bezcenna dla
drugiego, pragnącego żyć człowieka. Dawcy krwi mają świadomość,
że gdyby nagle zaprzestali oddawania krwi to skutki takiej decyzji,
w sytuacji deficytu krwi, byłyby katastrofalne .

Nawet
najnowocześniejsze
i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe gdyby zdrowi, młodzi ludzie,
mogący oddawać krew, tej krwi nie
oddawali. Wszystkie te zabiegi nie
byłyby możliwe do wykonania, ludzie musieliby zwyczajnie umierać.
Obecnie w Polsce sytuacja jest
dramatyczna. W szpitalach ludzie
ciężko chorujący nieustannie oczekują na krew. Dawców niestety
wciąż brakuje. Pomimo imponujących osiągnięć nowoczesnej medycyny, nie udało się wyprodukować
sztucznej krwi, życiodajnego leku
który ratuje ludzkie życie i zdrowie.

Możemy zapobiec tragediom
Osoby mające wątpliwości czy
warto oddawać krew na co dzień
nie widzą dramatu, cierpień i zgonów ludzi młodych. Nie ogarniają
osobistych dramatów i rodzinnych
tragedii.
Aby przekonać się o skali
cierpienia ciężko chorych, trzeba
byłoby nam, zdrowym ludziom,

odwiedzić oddziały onkologiczne
w szpitalach, następnie stacjonarne hospicja, itp. Tam dopiero naocznie widać dramat i płacz, ludzi
pragnących naszej krwi, oczekujących z nadzieją na nas dawców.
Rodzi się pytanie: czy można
odwrócić się od ludzi potrzebujących krwi, którym grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo w wyniku choroby lub wypadku? Śpieszmy z naszą krwią. Świadomość że uratowaliśmy komuś życie jest bowiem
cudownym przeżyciem.

Oddając krew nic nam nie grozi
Jako Dawca krwi, który od 29
lat regularnie oddaje krew, po
dzień dzisiejszy ratując ludzkie
życie, zwracam się z apelem do
wszystkich młodych, pełnoletnich
ludzi, prosząc by uświadomili sobie ogrom tragedii i dramat deficytu krwi. Brakuje nas, honorowych dawców krwi, dlatego proszę
o dobrą wolę, o podjęcie osobistej,
przemyślanej decyzji chęci oddawania krwi. W ten sposób można
ratować życie biednym bezbronnym dzieciom oraz pozostałym ludziom walczących o życie.
Szanowny Czytelniku, nie bój
się oddawać krew. Nic Ci z tego
powodu nie grozi. Organizm człowieka oddającego krew nie jest na

nic narażony, jego krew jest uzupełniana. Ludzki organizm regeneruje ubytek pobranej krwi. Dlatego
dawca jest zdolny do regularnego
oddawania krwi, nic nie tracąc na
swoim zdrowiu.
Po każdym pobraniu wystarczy
odczekać dwa miesiące, by ponownie móc oddawać krew - tak zwaną pełną krew, czyli 450 ml. Tylko
osoba nie mająca przeciwwskazań
zdrowotnych może zostać zakwalifikowana jako dawca krwi. Wystarczy zwyczajnie zacząć oddawać
krew by się przekonać, że niepotrzebnie się baliśmy.
Przed oddaniem krwi trzeba
dzień wcześniej nawodnić organizm, wypić do 2 l napoju, a tego
samego dnia przed oddaniem krwi
być po lekkim posiłku (oraz wcześniej wypić do 1 l napoju).

Nie bądźmy obojętni
Bardzo proszę wszystkich chcących zostać dawcami krwi, aby zgłaszali się masowo do jej oddawania.
Szanowni, młodzi ludzie i inni ludzie dobrej woli, rozumiejący jak
bardzo kruche jest życie, pomóżmy
w pozyskaniu krwi, podzielmy się
naszym darem życia. Nie pozwólmy by inni ludzie umierali, nie odwracajmy się od cierpiących dzieci
i tych wszystkich, którym potrzeb-

reklama

na jest nasza krew. Każdy człowiek,
który waha się czy jest sens oddać
krew by spieszyć ratować ludzkie
życie, mając świadomość że samemu mamy jedno życie, powinien
po ludzku zadać sobie podstawowe pytanie. Co bym zrobił, gdyby
tej krwi potrzebował ktoś z moich
najbliższych, a jedynym ratunkiem
było znaleźć nowego dawcę, który
zgodził by się, oddać swoją krew,
a wówczas sam spotkałbym się
z taką samą obojętnością, jaką dziś
wykazuję ja wobec sensu oddawania krwi, dla drugiego, pragnącego
żyć człowieka?

Krew jest jak złoto
Szanowni
Państwo,
odpowiedź jest tylko jedna. Jako ludzie,
bez względu na wiek, mamy tylko
jedno życie. Korzystając z własnego zdrowia, podzielmy się naszą
krwią. Tym samym pokażmy, że
życie innych ludzi jest równie bezcenne jak nasze własne. Dzielmy
się naszą krwią, by dzięki nam inni
mogli żyć i byli szczęśliwi powracając do swoich najbliższych. Pamiętajmy, krew jest złotem tej ziemi,
a miłość i szacunek jest bardzo
wysoką wartością ludzką. Dlatego
życzę wszystkim dawcom zdrowia
i sukcesów w ratowaniu ludzkiego
życia. Niech wszystkim czytającym
ten artykuł będzie dane być zdrowym, czego serdecznie życzę.
Marek Tompalski
Honorowy Dawca Krwi
Zasłużony dla Zdrowia Narodu

OŚRODEK OSTEOPATII I REHABILITACJI KRĘGOSŁUPA NATURMED (rok założenia 1992)
POMOC W LIKWIDOWANIU BÓLU
KRĘGOSŁUPA, BARKU, BIODER I DOLEGLIWOŚCI
SPOWODOWANYCH CHORYM KRĘGOSŁUPEM.
„Naturmed”, ul. Koronacyjna 15. Ursus Gołąbki
(obok osiedla „Niedźwiadek”).

Zapisy: tel.: 22 662 49 07 | (+48) 604 092 007
pon.-pt. w godz. 9:00-17:00
Różnorodne, bezinwazyjne,
bezpieczne metody zabiegów
stosowanych w OŚRODKU
NATURMED bardzo często
ratują przed operacjami. Są to
doskonałe metody pozbycia
się najróżniejszych uciążliwych
dolegliwości bez leków, maści,
plastrów, itp. Usuwane są NAGŁE i PRZEWLEKŁE bóle nie
tylko samego kręgosłupa, ale
i rąk, nóg, zaburzenia czucia,
bóle i zawroty głowy, ograniczenie ruchomości barku,
„piekące” plecy, dyskopatie czy
przepukliny w kręgosłupie.
Często nie zdajemy sobie
sprawy, że różne bóle i dolegli-

wości są spowodowane kręgosłupem, choć sam kręgosłup
nie boli. Mimo postępu medycyny akademickiej nie został wynaleziony lek, zastrzyk, maść,
specyfik który by „ustawił”
wypadnięty dysk we właściwe
położenie, albo zmusił mięśnie,
więzadła do „utrzymania” kręgosłupa i poszczególnych kręgów, stawów.

Osłabienie bólu lekami
to metoda na krótko, a
w konsekwencji powrót
bólu i skutki uboczne, często bardzo poważne.

Pacjenci zgłaszają, że zabiegi fizykoterapii czy sanatoria
nie pomagają, a często czują się
nawet gorzej. To już paradoks!
Tak jak nie leczymy bólu zęba
tabletką tylko u lekarza, to podobnie należy traktować kręgosłup!
Jednym ze specjalistów
przyjmujących w OŚRODKU
NATURMED od ponad 16 lat
jest mgr Wojciech Papajewski.
Efekty jego zabiegów są wprost
rewelacyjne. Zawsze pierwszy
kontakt z pacjentem to wizyta kwalifikacyjna – bezpłatna,
aby ustalić możliwość pomocy
lub określić przeciwwskazania.

mgr Wojciech Papajewski

Uwzględniany jest wiek pacjenta, przyczyny bólu, inne choroby. Mgr Wojciech Papajewski
wskazuje również jakie ćwiczenia w domu będą skracać czas
leczenia u niego i poprawią stan
kręgosłupa.

działku do piątku od 9:00 do
17:00.
Prosimy o przyniesienie badań RTG, USG, jeśli pacjent posiada.

W OŚRODKU NATURMED
jest bardzo, bardzo dużo wpisów do księgi podziękowań.
Warto tu przyjść chociażby tylko po to, aby je poczytać. Są to
wpisy pełne nadziei.

• Bóle ostre,
• przewlekłe,
• nagłe,
• pourazowe,
• nerwobóle,
• bóle głowy,
• kręgosłupa,
• barku,
• kolan,
• bioder.

Zapisy i ewentualne inne
informacje dla pacjenta – telefonicznie, codziennie od ponie-
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historia

Życiorys przerwany wojną –
Zygmunt Trzepałko

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Jak wiele odebrała nam, jako narodowi II Wojna Światowa. Jak wielu wspaniałych młodych ludzi
nigdy nie spełniło swoich marzeń, nie zrealizowało swoich życiowych planów. Szczęśliwe dzieciństwo i wczesna młodość w wolnej Ojczyźnie, jak już wielokrotnie bywało w naszej historii, zostało
przerwane przez wojnę.

Wracam dzisiaj znowu do fotografii zgromadzonych w naszym Piastowskim Archiwum
Miejskim. Do chłopaków w harcerskich mundurach. Uśmiechniętych, znających swoją wartość,
z jasno wytyczonymi planami na
przyszłość. Spróbuję przybliżyć
kolejny z przerwanych życiorysów – Zygmunta Trzepałko, naszego piastowskiego harcerza.
Jako mody chłopak roześmiany.
Potem, już jako podchorąży WP
i student SGH, poważny, choć to
chyba tylko pozory utrwalone na
starych fotografiach. Wiem z opowieści jego rodzinny, że to pogodne usposobienie i radość życia
towarzyszyły mu również w późniejszych latach.
Trzepałko był synem Stanisława i Marii z domu Sasinowskiej.
Urodził się 31 marca 1912 roku
w Warszawie, gdzie mieszkał przy
ulicy Marszałkowskiej pod numerem 22. Jego ojciec był inspektorem Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Polonia” S.A – przed
wojną dobrze prosperującej spółki. Miał starszego o cztery lata
brata Czesława, który również
należał do piastowskiego harcerstwa. W roku 1921 zdał egzamin
do klasy wstępnej ośmioklasowej
Szkoły Mazowieckiej w Warszawie
przy ulicy Klonowej. W okresie
dzieciństwa i wczesnej młodości
spędzał wiele czasu w niewielkim
majątku swoich rodziców w Malichach. Chęć przygody, działania
i poznawania świata zaprowadziła
go do harcerstwa. W latach 1925-

1929 był aktywnym harcerzem 1.
Piastowskiej Drużyny Harcerskiej
im. Stefana Czarnieckiego. Wraz
z drużyną uczestniczył w wielu
wycieczkach i obozach. Koledzy
zapamiętali go, jako wzór harcerskiego współżycia, przykładnego
koleżeństwa i przyjaźni.
W latach 1927 – 1929 dodatkowo pobierał nauki w Gimnazjum
Św. Wojciecha w Warszawie. Mimo
nauki w stolicy, zawsze znajdował
czas na pracę w harcerstwie. Po
ukończeniu gimnazjum męskiego
i zdaniu egzaminów przed Państwową Komisją Egzaminacyjną,
22 czerwca 1933 roku uzyskał
Świadectwo Dojrzałości. Jak każdy młody chłopak, po ukończeniu
21. roku życia Trzepałko przejść
musiał przeszkolenie wojskowe.
We wrześniu 1933 roku rozpoczął
służbę w Szkole Podchorążych
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.
Tu najprawdopodobniej spotkał
się ze swoim kolegą z czasów piastowskiego harcerstwa – Julkiem
Topolnickim, późniejszym pilotem i uczestnikiem Bitwy o Anglię.
Zygmunta tak jak Julka również
nie skusiła ułańska przygoda. Pociągała go nowoczesność. Dlatego
właśnie wybrał „konie mechaniczne”. Szkołę ukończył 18 września
1934 roku, jako kapral podchorąży w 4. dywizjonie czołgów i samochodów pancernych.
Swojej przyszłej drogi życiowej
nie wiązał z wojskiem. Tradycje
wyniesione z domu skierowały jego kroki do Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. W poczet studentów Trzepałko przyjęty został 27 września 1934 roku.
Dawne zamiłowanie do munduru
wyniesione z harcerstwa i szkoły
podchorążych spowodowało, że
w czasie studiów nie uchylał się od
ćwiczeń wojskowych. Dzięki temu
otrzymał stopień podporucznika
rezerwy. W czerwcu 1938 roku
zdał drugą część egzaminu ogólnego w SGH. Na uzyskanie tytułu
magistra niestety zabrakło Zygmuntowi czasu.
24 sierpnia 1939 roku Trzepałko został zmobilizowany w trybie
alarmowym przez 3. Batalion
Pancerny. Mobilizacja odbywała
się w rejonie Ożarowa i Okuniewa. Zygmunt, jako podporucznik
rezerwy wojsk pancernych dostał
przydział do tworzonego 1. Batalion Czołgów Lekkich (1. BCzL)

7TP, w którym został dowódcą 3.
plutonu, 3. kompanii kpt. Stefana Kossobudzkiego. Było to dla
niego ogromnym wyróżnieniem,
a ze strony dowództwa WP, wskazywało na ogromne zaufanie do
tego młodego chłopaka. W początkowym okresie wojny czołg
7TP był jedną z najnowocześniejszych konstrukcji broni pancernej na świecie. Posiadał wiele
nowatorskich rozwiązań takich
jak peryskop odwracalny polskiej
konstrukcji Rudolfa Gundlacha,
umożliwiający obserwację pola
bitwy w zakresie 360 stopni, czy
wysokoprężny silnik. Pod koniec
lat 30-tych Państwowe Zakłady Inżynierii zbudowały dla WP jedynie
139 sztuk tego modelu, z których
134 wyprodukowano w Ursusie.
W ostatnich dniach sierpnia 1939
roku Zygmunt ruszył na szlak
bojowy ze swoim batalionem.
Początkowo po mobilizacji 1.
BCzL przydzielono do Korpusu
Interwencyjnego na Pomorzu i 30
sierpnia przetransportowano do
Kwatery Głównej w Inowrocławiu. W związku ze zmianą sytuacji korpus jednak rozwiązano
i 1 września batalion wyruszył
w stronę Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie został przydzielony
do Armii Odwodowej „Prusy”. Będąc w ciągłym marszu, 4 września
dotarł do Opoczna. Tam otrzymał
pierwsze bojowe zadanie patrolowania okolic Przedborza. Następnego dnia pod wieczór batalion
został przesunięty do lasów w rejonie wsi Strzelce na wschód od
Sulejowa. 6 września doszło do
pierwszego bojowego kontaktu
z wrogiem. Część batalionu starła
się wtedy z przeciwnikiem pod Sulejowem, a 7 września nasze czołgi ostrzelały niemieckie kolumny
pancerne pod Inowłodzem.
8 września batalion prowadził
intensywne działania nad rzeką
Drzewiczką. Kompania, w skład,
której wchodził pluton dowodzony przez ppor. Trzepałko, miała
za zadanie samodzielnie utrzymać Drzewicę i prowadzić rozpoznanie w kierunku zachodnim
i południowym. Mimo trudności
spowodowanych zablokowaniem
dróg przez uciekinierów i wycofujące się tabory wojskowe, zadanie
zostało wykonane. W Drzewicy
doszło do spotkania kpt. Kossobudzkiego z dowódcą armii gen.

Dąb-Biernackim. Ten za wszelką
cenę nakazał przeprawić sprzęt
pancerny na wschód od Wisły.
Batalion ruszył przez Odrzywół,
gdzie poniósł kolejne straty, dalej przez Radom i lasy kozienickie
w rejon Wisły. 10 września część
pododdziałów współdziałała z jednostkami 13. DP w czasie przebijania się nad Wisłę. Po nieudanej
próbie przeprawy w bród, załogi
zatopiły 6 czołgów, i skierowały
się do Warszawy. Jednak część batalionu (22 czołgi) – 3 kompania,
w której był Zygmunt i pluton por.
Chruściela z 1. kompanii, zdołała
wycofać się za Wisłę i przejść pod
Chełm, gdzie 13 września osłaniała tyły Armii „Lublin”. 15 września
oddział dołączył do swojej macierzystej jednostki, Warszawskiej
Brygady
Pancerno-Motorowej
płk. dypl. piech. Stefana Roweckiego. 17 września koło Józefowa
czołgi batalionu skutecznie odparły wypady niemieckich czołgów. Następnego dnia rozpoczęła
się bitwa o Tomaszów Lubelski,
trwająca do 22 września. Kompania kpt. Kossobudzkiego miała za
zadanie zdobyć wieś Pasieki, a następnie uderzać dalej w kierunku
Tomaszowa Lubelskiego i wejść
do miasta od strony południowej.
Mimo
silnego
niemieckiego
ostrzału artyleryjskiego, natarcie ruszyło o 7.30 rano. Czołgi
dość szybko wyprzedziły piechotę niszcząc niemieckie stanowiska ogniowe i ok. godziny 8.00
Pasieki zostały zdobyte. Pluton
por. Czesława Chruściela ruszył
na południowy skraj Tomaszowa
Lubelskiego, podchodząc do miasta od południa. Pluton Zygmunta z resztą kompanii posuwał się
w szyku rozwiniętym na wschód
przez rzadki las Ordynacji Zamojskiej, na południe od mocno
rozgałęzionego wąwozu Siwa Dolina. Wychodząc z lasu kompania
napotkała silny ogień pochodzący
z drugiej umocnionej pozycji niemieckiej, z działami ppanc, czołgami i samochodami pancernymi.
Najprawdopodobniej w czasie
tego starcia Zygmunt został ranny. Tak to zdarzenie zapamiętał
nieznany dowódca plutonu czołgów 3. kompanii „Spostrzegam
czołg dowódcy drugiego plutonu
ppor. T. [Trzepałko – aut.] spadająca klapa przycięła biedakowi
dłonie – polecamy go opiece sanitariuszy i jedziemy dalej, bowiem
przed nami zaczyna dziać się coś
niedobrego.”. Z opisu obrażeń
sporządzonych w szpitalu wynika,
że Zygmunt został wcześniej postrzelony, czego w ferworze walki
nie widział autor relacji.
Natarcie trwało dalej. Kompania przełamała obronę niemiecką i wjechała do miasta ulicą
Lwowską, rozpraszając kolumnę
niemieckich samochodów ciężarowych i czołgów lekkich. Udało
się też uwolnić grupę polskich

jeńców. W lesie w czasie natarcia
zostały zniszczone 4 niemieckie
samochody pancerne, 8 samochodów ciężarowych, 6 czołgów
lekkich i jedno działko przeciwpancerne. W czasie natarcia Polacy stracili 2 czołgi od pocisków
niemieckiej artylerii przeciwpancernej. Nie wiadomo czy wśród
nich był czołg Zygmunta, czy po
odniesionych przez niego ranach
dowództwo wozu przejął ktoś
inny.
Pod względem wielkości bitwa
o Tomaszów Lubelski była drugą
po „Bitwie nad Bzurą” w wojnie
obronnej 1939 roku. Brało w niej
udział największe polskie zgrupowanie pancerne ok. 80 wozów
bojowych, w tym 22 czołgi typu
7TP. Polskie uderzenie pancerne początkowo odniosło sukces.
Zniszczono wiele pojazdów wroga, wzięto jeńców, zajęto część
miasta. Wkrótce potem, wobec
przewagi Niemców wspartych
posiłkami i braków zaopatrzenia,
polskie jednostki zostały jednak
zmuszone do jego opuszczenia
i kapitulacji.
Po odniesieniu obrażeń w Pasiekach, Zygmunt w niewyjaśnionych okolicznościach trafił do
Lwowa do Szpitala Wojennego nr
604 przy ul. Kurkowa 31. Obrażenia były bardzo poważne, do rany
postrzałowej doszły powikłania
takie jak anemia wtórna silnego
stopnia oraz posocznica. Wiadomość o losie Zygmunta dotarła
do jego rodziny. Mimo podjętych
prób, ze względu na zajęcie Lwowa przez Armię Czerwoną i czwarty rozbiór Polski, rodzicom nigdy
nie udało się dotrzeć do syna.
Nasz dzielny harcerz zmarł 4 listopada 1939 roku. Został pochowany przez ks. Pawła Teodorowskiego na Cmentarzu Janowskim
w Kwaterze Wojskowej na Polu
43.
Niestety grób ppor. Zygmunta Trzepałko, jak i wielu polskich
żołnierzy, którzy oddali życie za
Ojczyznę nie istnieje. W roku
1971 roku ówczesne sowieckie
władze miejskie Lwowa podjęły
decyzję o zniszczeniu wszystkich
znajdujących się w tym mieście
nieradzieckich kwater i cmentarzy
żołnierskich. Niech, zatem pamięć
o Zygmuncie będzie przechowywana w naszych sercach, jak jest
przechowywana w sercach jego
rodziny, a te kilka słów wspomnień o nim skłoni nas do chwili
refleksji i odmówienia modlitwy
w jego intencji. Cześć i Chwała Bohaterom.
Mirosław Krawczyk
więcej zdjęć oraz pełna wersja artykułu wraz
z bibliografią:
http://pam.piastow.pl/z-cyklu-chlopaki-z-piastowaprzerwane-zyciorysy-zygmunt-trzepalko/
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Bohaterowie
niewidzialnego frontu
Ocalili trzydzieści milionów ludzi. Dzięki ich błyskotliwemu intelektowi,
ciężkiej i konsekwentnej pracy oraz niezwykłej determinacji, II wojna światowa trwała krócej o trzy lata. Jak oceniają historycy, każdy rok tej strasznej
wojny kosztował życie aż 10 milionów osób. O kim mowa? To kryptolodzy
Biura Szyfrów II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pod koniec
1932 roku złamali oni szyfry Enigmy – maszyny, którą następnie posługiwała
się do komunikacji niemiecka armia, a swoją wiedzą podzielili się z kolegami
z wywiadu francuskiego i brytyjskiego. Moment ten był jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w zwycięskiej walce aliantów z Niemcami podczas
II wojny światowej. Trzej główni bohaterowie walki toczącej się na niewidzialnym froncie wywiadów to młodzi polscy matematycy – Jerzy Różycki,
Marian Rejewski i Henryk Zygalski.
W swoich wspomnieniach spisanych w marcu 1967 roku Marian Rejewski
zapisał zdanie będące najlepszym podsumowaniem pracy polskich kryptologów od momentu złamania szyfrów Enigmy do końca ich pracy w Polsce:
Henryk Zygalski i Jerzy Różycki

„okres siedmiu lat od końca 1932 roku do wybuchu wojny w roku
1939 stanowił nieustanny pojedynek pomiędzy niemieckim i polskim biurem szyfrów, z którego stale wychodziliśmy zwycięsko”
(M.Rejewski „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945” (maszynopis, str. 52) , Bydgoszcz 1967).

Marian Rejewski
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Biuro Szyfrów
Sztabu Generalnego WP

Ta wyjątkowa instytucja została utworzona w połowie 1931 roku w II Oddziale Sztabu Generalnego. BS powstało z połączenia Referatu Radiowywiadu i Referatu Szyfrów Własnych. Aktywność pracowników Biura koncentrowała się na kryptografii czyli tworzeniu kodów i kryptologii, czyli ich badaniu
i przełamywaniu. Biuro Szyfrów miało strukturę złożoną z 4 referatów: BS1
– szyfry własne, BS2 – wywiad radiowy, BS3 – szyfry rosyjskie i BS4 – szyfry
niemieckie. Dwa ostatnie referaty odpowiadały ponadto za kontrwywiad
i nasłuch radiowy.
Załogę personalną poszczególnych referatów stanowili:
BS1 i BS2 - Gwido Langer, Maksymilian Ciężki, Ludomir Danilewicz i Leonard Danilewicz,
BS3 - Jan Graliński i Piotr Smoleński,
BS4 - Maksymilian Ciężki, Marian Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki,
Wiktor Michałowski, Antoni Palluth i Jan Leśniak.
Biurem Szyfrów kierował Gwido Langer, a jego zastępcą został Maksymilian Ciężki, szef referatu szyfrów niemieckich.
Marian Rejewski i jego dwaj koledzy z Uniwersytetu Poznańskiego, wówczas już absolwenci studiów matematycznych, rozpoczęli pracę w nowo
utworzonym Biurze Szyfrów w 1932 roku. Kilkanaście tygodni później
odnieśli spektakularny sukces łamiąc niemieckie kody wojskowe Enigmy.
M. Rejewski wraca do początków pracy w BS w swoich wspomnieniach: „Z
dniem 1 IX 1932 roku nastąpiła likwidacja Ekspozytury w Poznaniu. Ja i moi dwaj
koledzy Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, którzy w międzyczasie też już ukończyli
studia matematyczne, zaangażowani zostaliśmy do pracy stałej, już teraz w pełnym wymiarze godzin, w Biurze Szyfrów w Warszawie. Tymczasem szefem Biura
szyfrów został mjr Karol Gwido Langer, który następnie awansował do stopnia
Pałac Saski w Warszawie - siedziba Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
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podpułkownika. Zresztą i porucznik Ciężki awansował do stopnia kapitana, a później majora. Z innymi osobami nie stykaliśmy się w Sztabie
przy Placu Saskim (Marszałka Piłsudskiego) prawie zupełnie. Było kilka
sekretarek, kilku pracowników zajętych rozwiązywaniem przestawienia
podwójnego. Poza tym niektóre osoby znało się z widzenia przy przechodzeniu przez korytarze gmachu Sztabu, jak kierownika komórki
szyfrów rosyjskich kapitana Gralińskiego i kierownika komórki szyfrów
polskich, kapitana Petrykowskiego. Wkrótce zresztą odizolowano moich
kolegów i mnie tak dokładnie od reszty pracowników, że nawet woźny
wnoszący herbatę na śniadanie nie miał prawa wstępu do naszego pokoju, u którego drzwi rozwieszono na domiar czarną kotarę, wskutek
czego pokój nasz żartobliwie przezwano black chamber według książki
Yardley’a.”. (M.Rejewski „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II
Sztabu Głównego w latach 1930-1945” (maszynopis, str. 14) , Bydgoszcz 1967).

W roku 1937 referat BS4 został przeniesiony do nowej siedziby
w Pyrach.

Tajemniczy lokatorzy
„Białego Pałacu”
Przenieśmy się teraz na krótko do Piastowa drugiej połowy lat
trzydziestych XX wieku. „Przed wojną ulice Wyspiańskiego i Godebskiego miały zupełnie inny niż obecnie, przebieg i wygląd. Trzy budynki należące do tzw. „Białego Pałacu”, położone przy tych ulicach, oddzielała
od nich siatka okalająca cały teren Pałacu na taką odległość, że można
tam było założyć wąskie kwietniczki ze ścieżkami umożliwiającymi postawienie małego stoliczka i krzesełek” – tak zaczyna się artykuł autorstwa nieżyjącego już Mirosława Matuszewskiego, opublikowany
przed laty w piastowskiej prasie. Autor, wówczas kilkuletni chłopiec,
mieszkał w tej części Piastowa i przyjaźnił się z jednym z mieszkańców „Białego Pałacu”. Mirosław Matuszewski wspomina dalej: „Przy
takim właśnie stoliczku, wystawianym pod oknem mieszkania państwa
Augustyńskich, znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Wyspiańskiego, zasiadali w letnie, zwłaszcza świąteczne dni, dwaj szachiści – pan Roman Augustyński i pan Roch Smoleński, który zamieszkiwał
w głównym budynku Pałacu, uwieńczonym wielokątną wieżą, zakończoną balustradą (z tym, że do mieszkania pana Rocha prowadziło oddzielne wejście od strony ulicy Wyspiańskiego). Pana Augustyńskiego znałem
od dawna, ponieważ za życia mojego ojca, który zmarł na skutek odnowienia się zapalenia nerek, powstałego podczas kopania po pas w wodzie fosy przed nawałą bolszewicką, obydwaj z ojcem byli nauczycielami
i przyjaciółmi. Po uwolnieniu się od wielce zaszczytnej profesji uczenia
cudzych dzieci, pan Roman otrzymał posadę w Sztabie Głównym Wojska Polskiego. Z tego to tytułu, choć nie był zawodowym oficerem, zamieszkał z rodziną w Piastowie, w Białym Pałacu. Jednak pan Roman
nie zapomniał o dawnej przyjaźni. Stąd zapewne czuł się zobowiązany
do sprawowania choćby pośredniej opieki nad synem zmarłego kolegi.
Z tego też powodu znalazł i dla nas w Piastowie mieszkanie i to w pobliżu Białego Pałacu. Jego jedyną, jak na owe czasy, wadą było to, iż
znajdowało się w starym piętrowym baraku. Tę pozorną wadę rekompensowały jednak liczne zalety. Dom posiadał dwie werandy, dogodne
do wieczornych rozmów i zabaw, mieszkanie było znacznie tańsze od
poprzedniego w Warszawie, a przede wszystkim wiosną i latem tonęło
w zapachach kwiatów i drzew, zastępujących woń warszawskich spalin
kominowych i ulicznych, a w pobliżu rozciągały się zielone łąki i malownicze pola, na których zimą iskrzył się równą taflą przeczysty biało-błę-
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kitny śnieg. Takich widoków już tam nie ma. Pan Augustyński często zapraszał
mnie do Białego Pałacu, na którego terenie znajdowały się liczne urządzenia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci, a także do swojego mieszkania, w którym najbardziej fascynowało mnie akwarium z prawdziwą fontanną. Przez pana Romana poznałem jego partnera szachowego, miłego człowieka o sylwetce sportowca,
który równie jak pan Roman nie był z pewnością zawodowym oficerem, lecz sam
fakt zamieszkiwania w Pałacu dawał do myślenia, że związany był z wojskiem.
Domniemanie to potwierdzał zasłyszany przeze mnie, przy jakiejś okazji, fragment rozmowy, w trakcie której pan Roman powiedział do niego:”…ty wczoraj
paliłeś papiery, a ja jutro będę palił”. Pomyślałem wówczas, chociaż miałem zaledwie 10 lat, że ci panowie muszą pracować nie tylko w jednej instytucji, lecz
nawet w jednym dziale, czy też pokoju, a praca ich jest ściśle tajna”
(W. Matuszewski, „Piastowscy szachiści”).

R. Augustyński (jako mały chłopiec)

Kryptonim „XYZ”,
czyli o początkach
współpracy przyszłych
aliantów
Wszystko zaczęło się w Polsce, wiosną 1939 roku. Wtedy właśnie
doszło w Warszawie do dwóch spotkań pracowników wywiadu
Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Po pierwszym spotkaniu w Paryżu, które miało miejsce kilka miesięcy wcześniej, ani Francuzi, ani
Brytyjczycy nie mieli pojęcia jak daleko Polacy byli zaawansowani
w łamaniu niemieckich kodów wojskowych Enigmy. Dlatego spotkanie w Warszawie na kilka tygodni prze wybuchem II wojny światowej miało przełomowe znaczenie dla współpracy wywiadów tych
trzech państw. W tym historycznym wydarzeniu wzięli udział – po
stronie polskiej szefowie Biura Szyfrów: ppłk Gwido Langer i mjr
Maksymilian Ciężki wraz z trzema matematykami-kryptologami Jerzym Różyckim, Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim oraz
płk Stefanem Mayerem, po stronie francuskiej: Gustave Bertrand
i Henri Braquenié oraz po stronie brytyjskiej – Alastair Dennison,
Dilly Knox i Humphrey Sandwith.
W wydanej wiosną 2019 roku arcyciekawej książce pt. „XYZ. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy” jej autor Dermot Turing (bratanek słynnego kryptoanalityka brytyjskiego Alana Turinga) tak opisuje klimat tamtych bezprecedensowych spotkań: „Zrzędzący Knox
i jego dwaj towarzysze zameldowali się w Bristolu, najlepszym hotelu na
warszawskim Starym Mieście. W środę 26 lipca 1939 r. o siódmej rano
wsiedli do przysłanego po nich samochodu, ten zaś powiózł ich obok
Belwederu i przez przedmieścia do rozciągających się na południe od
miasta lasów. Jechali do najtajniejszego ośrodka polskiego wywiadu –
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centrali radiowywiadu, czyli schronu w Pyrach. Na naradzie w schronie
tym razem nie miano owijać w bawełnę, jak to było podczas dwornych
umizgów w Paryżu. Tu od razu przystąpiono do rzeczy, choć przy zachowaniu pewnej dozy polskiego wojskowego formalizmu. (Denniston
wspominał o „pompatycznych oświadczeniach” na „konferencji przy
orderach”). Ciężki niemal natychmiast wyłożył kawę na ławę. Polacy złamali Enigmę. Lata temu. Znali okablowanie wirników. Potrafili odtworzyć używane przez Niemców klucze dzienne. Zrekonstruowali wszystko
dzięki czystej matematyce oraz używali maszyn do poznawania wykorzystywanych wirników i dziennych ustawień Enigmy. Potem pokazali ludzi, którzy tego dokonali oraz maszyny. Bertrand i Braquenie zamarli ze
zdziwienia. Podobnie Brytyjczycy, nazwani przez Braqueniego les anglaise idiots. Jakże bezużyteczne wydawały się teraz demonstrowane przez
Knoxa w Paryżu pręty wobec technik maszynowych stosowanych przez
Polaków (…). Następny dzień w Pyrach – którego Denniston i Sandwith
musieli się obawiać – był znacznie spokojniejszy. Ciężki ponownie sprowadził Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego. Wszyscy trzej zachowywali
się pojednawczo. Nadal zadziwiali Knoxa swoimi umiejętnościami technicznymi, zwłaszcza Zygalski, który dodawał nieco łamanej angielszczyzny do używanej na spotkaniu mieszaniny francuskiego i niemieckiego.
Im więcej Polacy mówili o swoich maszynach – cyklometrze i bombie –
tym bardziej Knox gotów był słuchać o urządzeniu, którego sam nie wymyślił. Miał powrócić do Londynu ze świadomością, że zapewne pierwszy raz w życiu spotkał kogoś dorównującego mu intelektem. Sierpień
1939 r. stał się czasem podziękowań i przeprosin. „Mój drogi Bertrand
(pisał Menzies 1 sierpnia 1939 r.), dopiero co widziałem się z (Dunderdale’em) po jego powrocie z Paryża. Opisał mi wspaniały sukces, jakim
była wspólna wizyta w Warszawie, więc pragnę natychmiast skorzystać
z okazji i przekazać Panu, jak bardzo wdzięczny jestem za rolę, jaką Pan
odegrał w organizacji tej podróży”.
”Mój drogi Bertrand (pisał Denniston 3 sierpnia 1939 r.), możliwe,
że zdawał Pan sobie sprawę z mojego wielkiego kłopotu – Knoxa. To
człowiek niebywale inteligentny, jednakże nie zna słowa „współpraca”.
Zapewne dostrzegł Pan, że poza pracą jest miły i powszechnie lubiany.
W biurze wszakże jest inny. W Warszawie miałem z nim kilka bolesnych
przejść..”.
„Serdecznie dziękuję za współpracę i cierpliwość (pisał Knox do polsku do Polaków 1 sierpnia 1939 r.) Ci inclus (a) des petits batons (b)
un souvenir d’Angleterre”. Dodatki Knoxa stanowiły swoisty kod. Posłał
Polakom kilka swoich prętów oraz jedwabny szalik ze sceną z wyścigów
konnych. W ten sposób informował Polaków , że uznaje ich za zdecydowanych zwycięzców wyścigu i że jego paseczki papieru uległy matematyce i mechanizmom.” (D.Turing, „XYZ.Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”
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1939 roku doszło do spotkania wszystkich trzech stron w gmachu naszej placówki
w lesie pyrskim. Ze strony brytyjskiej przybył niejaki komandor Knox i jeszcze jedna osoba, której nazwiska już nie pamiętam, a ze strony francuskiej mjr Bertrand
i kpt Bracquenier. Bardzo pojętni okazali się zwłaszcza Brytyjczycy. Szybko zorientowali się, jak znaleźliśmy wewnętrzne połączenia bębenków i szybko też pojęli,
jak działają nasze „płachty” i”bomby”. Zapowiedzieli, że brytyjskie Biuro Szyfrów
natychmiast przystąpi do sporządzenia takich samych „płacht” i takich samych
„bomb”. Przekonaliśmy się wkrótce, że słowa dotrzymali. Na zakończenie spotkania każda z delegacji otrzymała od nas w prezencie po jednej maszynie „Enigma”.
(M.Rejewski „Wspomnienia…” (str. 67-68).
Wybuch II wojny światowej oznaczał ewakuację pracowników Biura Szyfrów
za granicę. Swoje piastowskie mieszkanie opuścił też Piotr Smoleński. Rozpoczynał się nowy etap polsko-niemieckiej walki kryptologów, już poza granicami kraju. Dziesięcioletni W. Matuszewski tak zapamiętał tamte wrześniowe
dni: „W pierwszych dniach po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę (od 1 września mieszkaliśmy już w innej części Piastowa) doszła mnie wiadomość, że wszyscy
mężczyźni z Białego Pałacu zostali ewakuowani za granicę, a kiedy Niemcy znaleźli
się już w Piastowie, pozostałe rodziny albo wyprzedzając fakty, same się wyprowadziły, albo nieco później zostały wykwaterowane, czy też wręcz wyrzucone ze
swoich mieszkań. W ten sposób na wiele lat straciłem kontakt z rodziną państwa
Augustyńskich.”

(str. 131-135), Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2019).

Jeden z najważniejszych uczestników spotkań w Pyrach i w Warszawie, Marian Rejewski opisał je po latach w swoich wspomnieniach: „W wyniku sojuszu zawartego z Wielką Brytanią i Francją doszło
do współpracy Sztabów Głównych i II Oddziałów. Nie ulega wątpliwości,
że angielski i francuski II Oddział otrzymywały od II polskiego Oddziału
odczytane niemieckie depesze nie w stanie surowym, lecz jedynie ich
istotną treść w postaci jakichś biuletynów informacyjnych opracowanych przez specjalistów. Tym niemniej sama już ogromna ilość materiału
dostarczanego w tej formie musiała zdradzić Brytyjczykom i Francuzom,
że posiedliśmy tajemnicę szyfru „Enigma”. Toteż proponowali współpracę również w dziedzinie szyfrów. Strona polska podobno początkowo
odpowiedziała odmownie. Gdy jednak stosunki polsko-niemieckie zaczęły się coraz bardziej zaostrzać, strona polska ustąpiła i na wiosnę

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

Michałowski (1), Smoleński (2), Szachno (3), Paszkowski (4), Ciężki (5), Sylwester Palluth (6), Langer (7), Gaca (8), Antoni Palluth (9), Bertrand (10), Marie Bertrand (11), Graliński (12),
kapitan Louis (13), Różycki (14), Rejewski (15), Fokczyński (16), Zygalski (17)

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

zdrowie

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Dziecięca otyłość

fot. Shutterstock

Poważnym problemem zdrowotnym, zwłaszcza w ciągu ostatniego trzydziestolecia, stała
się nadwaga i otyłość w wieku dziecięcym. Zdaniem ekspertów, co czwarte europejskie
dziecko ma nadwagę lub jest otyłe, a co roku przybywa ponad 500 000 nowych przypadków
nadwagi i otyłości dziecięcej. Zwiększona częstość występowania otyłości uwarunkowana
jest zaburzoną równowagą pomiędzy spożyciem energii a jej wydatkowaniem.

Powstawanie otyłości to zazwyczaj proces długotrwały, gdzie
na predyspozycję genetyczną nakładają się czynniki epigenetyczne. W około 30–50% predyspozycja do nadmiernego gromadzenia
tłuszczu jest warunkowana czynnikami genetycznymi. Gatunek
ludzki ewoluował w warunkach
niedostatku pożywienia, więc
zdolność do magazynowania
energii była pożądana. W ciągu
ostatnich kilku pokoleń warunki
życia zmieniły się diametralnie
– aktywność fizyczna człowieka
spadła, a pożywienie jest łatwiej
dostępne i zwiększyła się jego
kaloryczność. Za zmianami w warunkach życia nie nadążają zmiany w naszym genomie. Ocenia się,
że tylko 5% otyłości jest uwarunkowana genetycznie. U około 4%
dzieci z otyłością występującą we
wczesnym dzieciństwie obecna
jest mutacja receptora melanokortyny.
Do czynników poza genetycznych wpływających na powstanie
otyłości należy natomiast zaliczyć
środowisko wewnątrzmaciczne,
sposób karmienia w okresie niemowlęcym, późniejszą dietę i aktywność fizyczną dziecka i jego
rodziny. Czynnikiem ryzyka otyłości u dzieci jest otyłość występująca u rodziców. Jeśli rodzice
są otyli, dziecko ma 70% szansę
bycia również otyłym. Jeżeli oboje rodzice są szczupli, ryzyko otyłości u dziecka wynosi jedynie
10%. Związek pomiędzy otyłością
rodziców, spożyciem przez nich
tłuszczów a otyłością i spożyciem
tłuszczów przez dzieci sugeruje,
że otyłość występująca w rodzinach jest przynajmniej częściowo
związana z dietą. Ponadto otyli rodzice często nie zauważają
otyłości u swoich dzieci i nie są
świadomi jej roli w wywoływaniu
problemów zdrowotnych.
Zarówno mała, jak i duża
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masa urodzeniowa oraz cukrzyca
u matki w trakcie ciąży są kolejnymi czynnikami ryzyka otyłości i zaburzeń metabolicznych u dzieci.
Specjaliści stwierdzili specyficzną
zależność pomiędzy urodzeniową
masą ciała a otyłością u młodych
dorosłych. Zwiększenie masy urodzeniowej o 1 kg u donoszonego
noworodka, ich zdaniem, było
związane z 30% wzrostem ryzyka
nadmiernej masy ciała u nastolatków. Czynniki wewnątrzmaciczne,
takie jak suboptymalna podaż
energii (niewydolność łożyska,
niedożywienie u matki) lub hiperglikemia, mogą wpływać na
późniejszy skład ciała czyli zmniejszoną
masę
beztłuszczową,
a zwiększoną tłuszczową.
Dietetycznymi
czynnikami
promującymi wystąpienie otyłości
są wysokokaloryczne przekąski,
słodzone napoje, soki owocowe,
pokarmy bogate w tłuszcze i proste węglowodany oraz nadmierna ilość spożywanego jedzenia.
Na przestrzeni lat zwiększyło się
spożycie tłuszczów, sera, pizzy,
słodzonych napojów gazowanych, a spadło spożycie mleka.
U około 15% dzieci dieta zawiera
więcej niż 40% tłuszczów. Spożycie warzyw i owoców jest znacznie
poniżej rekomendowanej normy.
Blisko 40% dzieci nie jada odpowiedniej ilości warzyw, natomiast
36% zjada co najmniej 4 słodkie
przekąski. Wraz z dużą dostępnością restauracji sieci szybkiej
obsługi zwiększyła się ilość posiłków spożywanych poza domem.
W restauracjach tych, walczących o klienta, oferowane są coraz większe porcje jedzenia w tej
samej cenie. Bardziej dostępne
stały się półprodukty, z których łatwo i szybko można przygotować
posiłek, a które zawierają dużą
ilość nasyconych tłuszczów i soli.
Zmienił się rozkład spożywanych
kalorii w ciągu dnia. Duży pro-

blem, stanowi omijanie śniadania
i zjadanie dużej porcji kalorii wieczorem, co jest sygnałem dla organizmu do odkładania nadmiaru wieczornych kalorii w tkance
tłuszczowej i prowadzi do rozwoju otyłości.
Z drugiej strony dzieci stały
się na przestrzeni ostatnich lat
mniej aktywne fizycznie. Okazuje
się, że średnie spożycie energii
we wszystkich grupach wiekowych jest obecnie mniejsze niż
kilka dekad temu. Jednak jeszcze
bardziej spadło jej wydatkowanie.
Coraz więcej czasu dzieci spędzają w domu przed telewizorem lub
komputerem, a krócej przebywają
na dworze. Każda godzina dziennie spędzona przed telewizorem
wiąże się z 2% wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia
nadmiernej masy ciała u dziecka.
Nasze społeczeństwo, na wzór zachodnich, stało się powszechnie
zmotoryzowane, a dzieci są „podwożone” do szkoły, do przyjaciół
lub na zajęcia dodatkowe.

Jak zapobiegać otyłości
u dzieci i młodzieży?
Leczenie otyłości u dzieci to
przede wszystkim jej profilaktyka,
polegająca na właściwych zaleceniach dotyczących utrzymania
równowagi pomiędzy spożyciem
kalorii i ich wydatkowaniem oraz
utrzymaniem prawidłowego tempa wzrastania.
Profilaktykę należy rozpocząć
już w okresie noworodkowym
i niemowlęcym. Promowanie karmienia piersią, przynajmniej przez
pierwsze 6 miesięcy życia, jest
istotne w prewencji późniejszej
otyłości. Dzieci karmione piersią
przez 3–5 miesięcy mają o 35%
mniejsze prawdopodobieństwo
otyłości w momencie rozpoczynania nauki w szkole. Mleko kobiece
zawiera szereg adipokin (leptynę,
adiponektynę, rezystynę, grelinę
i obestatynę), które mogą mieć
znaczenie w regulacji apetytu
i równowagi energetycznej organizmu. Niemowlę karmione
piersią samo reguluje, jak długo
i jak często je, wcześniej uczy się
rozpoznawać sygnały na temat
sytości i głodu. Poprzez mleko
matki dziecko poznaje pierwsze smaki, gdyż wiele substancji
z pokarmu matki przechodzi do
jej mleka, nadając mu szczególny
smak. W późniejszym wieku, gdy
wprowadza się dziecku pokarmy
stałe, łatwiej mu zaakceptować
smaki już znane. Ważne, by matka
w trakcie karmienia piersią utrzy-

mywała zdrową dietę, nie tylko
ze względu na wartość odżywczą
mleka, ale również jego smak
i przyszłe preferencje smakowe
dziecka.
Dziecko karmione mlekiem
modyfikowanym
jest
pozbawione protekcyjnego działania
adipokin, a o tym, kiedy i ile zje,
w dużej mierze decyduje matka.
W związku z tym rozpoznawanie
sygnałów na temat sytości i głodu
może być zaburzone. Dodatkowo
mleko modyfikowane ma zawsze
jednakowy smak, stąd też dziecko
nie ma możliwości zapoznania się
ze smakami innych pokarmów.
Ważne, by nie zmuszać dziecka,
aby dojadło do końca butelkę,
jeśli już nie ma ochoty, aby dziecko nauczyło się słuchać sygnałów
płynących z własnego organizmu.
U dzieci starszych niepożądane
jest zabawianie dziecka, oglądanie telewizji w trakcie posiłku, czy
też skupianie jego uwagi na tym,
ile jeszcze zostało do zjedzenia
i co jest namalowane na dnie talerza, aby dziecko zjadło więcej lub
skończyło podaną mu porcję. Nie
powinno się nagradzać go za to,
że wszystko zjadło, a używanie jedzenia jako nagrody może doprowadzić do niezdrowego nawyku
jedzenia mimo braku odczuwania
głodu. Dziecko powinno samo
rozpoznawać uczucie sytości i jeść
tylko do momentu jego pojawienia się. Oczywiście, że ilość spożywanych kalorii przez dziecko
różni się pomiędzy posiłkami. To
dziecko, świadome poczucia głodu i jego zaspokojenia, powinno
mieć wpływ na to, ile zje. Brak tej
umiejętności może prowadzić do
przejadania się i otyłości.
Wprowadzając pokarmy stałe,
należy zadbać o to, aby miały one
dużą wartość odżywczą, prawidłową zawartość wapnia, witamin
i błonnika. Od początku należy
wyrabiać u dziecka prawidłowe
nawyki żywieniowe. Wprowadzać
produkty pełnoziarniste, bez
dodatkowych cukrów prostych
i nadmiernej ilości soli. W diecie
dziecka należy unikać wysokokalorycznych, wysokotłuszczowych
przekąsek i słodzonych napojów.
Spożycie soków owocowych nie
powinno być większe niż 100–150
ml na dzień u dzieci młodszych
i 200–350 ml u dzieci powyżej 7.
roku życia. Zaleca się, aby dziecko jadło warzywa i owoce 5 razy
dziennie, piło mleko i jadło nabiał
co najmniej 3 razy dziennie, a produkty zbożowe pełnoziarniste co
najmniej 6 razy dziennie. Uważa
się, że u dzieci poniżej 2. roku
życia nie powinno się ograniczać
spożycia tłuszczów, ze względu
na ich rolę w rozwoju centralnego układu nerwowego. Stąd też
produkty mleczne o zmniejszonej zawartości tłuszczu można
wprowadzić dopiero po ukończeniu przez dziecko 2. roku życia. Jednak u dzieci obarczonych
ryzykiem wystąpienia otyłości lub
dyslipidemii American Academy
of Pediatrics (AAP) zaleca zastosowanie produktów mlecznych niskotłuszczowych już w pierwszym
roku życia. U dzieci korzystne jest
stosowanie nienasyconych tłusz-

czów roślinnych zamiast masła
i innych produktów zwierzęcych
z wysoką zawartością tłuszczów
nasyconych i kwasów tłuszczowych trans. Co najmniej dwa razy
w tygodniu dziecko powinno zjadać posiłek z ryb.
Profilaktyka otyłości u dzieci
to również promowanie wysiłku
fizycznego i ograniczenie czasu
spędzanego biernie. Odpowiednia ilość czasu spędzonego aktywnie w szkole i w czasie wolnym to
nie tylko prewencja otyłości, ale
również gwarancja prawidłowego
rozwoju dziecka i prewencja wad
postawy. Ogólne zalecenia mówią o 1 godzinie aktywnej zabawy
dziennie, przy ograniczeniu czasu
spędzanego biernie do maksymalnie 2 godzin dziennie.
W prewencji i leczeniu otyłości najważniejsze jest najbliższe
otoczenie dziecka. Jednak bez
wsparcia ze strony polityków, instytucji rządowych i szkoły walka
z otyłością jest niezmiernie trudna. Dziecko, oglądając telewizję,
„bombardowane” jest reklamami
niezdrowej żywności, ma ją na wyciągnięcie ręki w każdym sklepie
i automacie w szkole. Dodatkowo
produkty o niskiej wartości odżywczej, a wysokiej kalorycznej są
relatywnie tanie. Okazuje się, że
dieta bogata w świeże warzywa,
owoce, produkty pełnoziarniste
i białko jest zdecydowanie droższa, aniżeli dieta oparta na białym
pieczywie, cukrach oraz tłuszczach. Instytucje rządowe wielu
krajów starają się poprawić tę sytuację, zakazując reklam niezdrowych produktów żywnościowych
dla dzieci, a w szkołach dostępne
są tylko automaty z wodą mineralną. Produkty żywnościowe o małej wartości odżywczej a wysokiej
kaloryczności muszą być czytelnie
oznakowane. Niezmiernie ważna
jest również rola szkoły, w której
dziecko spędza dużą część swojego dnia. Edukacja na temat zasad
zdrowego żywienia, obowiązkowe
zajęcia sportowe i odpowiednia
dieta w szkolnych stołówkach powinny być wpisane w codzienne
obowiązki szkolne. Zaleca się, aby
każde dziecko uczęszczające do
szkoły miało podczas zajęć przynajmniej 30 minut dziennie od
umiarkowanego do intensywnego wysiłku fizycznego.
Brak dostępu do miejsc,
w których bezpiecznie można
uprawiać sport, powoduje zmniejszenie ilości czasu wolnego, jaki
dzieci spędzają w sposób aktywny. Spadek poczucia bezpieczeństwa i obawy rodziców przed niebezpieczeństwami, które mogą
spotkać dziecko poza domem, np.
natężony ruch uliczny, powodują, że chętniej zatrzymują dzieci
w domu, podwożą je do szkoły czy
na zajęcia dodatkowe. Stworzenie
infrastruktury ogólnodostępnych
obiektów sportowych, placów
zabaw, sieci ścieżek rowerowych
dałoby możliwość bezpiecznego
uprawiania sportu i aktywnego
spędzania czasu.
dr n. med. Mateusz Kuczabski
Dyrektor SPZOZ Piastun
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ogłoszenia / komunikaty
ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie

Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie

Nie dla Pani Prezes budowałem te dwa parkingi, tylko dla
mieszkańców Osiedla Paderewskiego. Parking 30-letni i parking
8-letni. Parking pierwszy, jak i drugi opłacany przez użytkowników do Spółdzielni Mieszkaniowej. Pomimo że Spółdzielnia
otrzymywała wynagrodzenie, do tej pory nie opiekowała się
parkingiem i doprowadziła do upadku. Dlatego należy zwrócić
po 50% nadpłaty z pierwszego, jak i drugiego parkingu. Automaty do bram założyła Spółdzielnia ale zapłacili użytkownicy
parkingu. Dlatego opłatę należy zwrócić. Pani Prezes, żeby Panią zwolnić z obowiązków związanych z parkingiem, prosimy
z dniem 1 października 2019 roku przekazać parkingi budowniczemu obecnych parkingów. Dalszym losem parkingu zajmie
się powołany komitet pod przewodnictwem Stefańskiego.

Zwracam się do Pani o przesłanie pracownika na Osiedle Paderewskiego na ulicę Łukasińskiego 33 m. 5 w celu wyceny moich
prac, jakich dokonałem na tym osiedlu. Chciałbym za te prace
otrzymać wynagrodzenie.

Wiesław Stefański
Piastów dnia 13 września 2019 r.
reklama

Ogłoszenia drobne

1) Ogrodzenie bloku 33 słupki połączone łańcuchami.
2) Obsadzenie prawej i lewej strony wejścia do bloku 33.
3) Posadzenie kwiatów na szczycie bloku Sułkowskiego 21,
które można rozsadzać.
Wiesław Stefański
Piastów, Łukasińskiego 33 m. 5
Piastów dnia 13 września 2019 r.

USŁUGI
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

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

Studnie, tel. 601 231 836

Szukasz Sali do wynajęcia na imprezę okolicznościową lub
szkolenie? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję!
Sala mieści się w Klubie Novus w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Skorupki 2 w Piastowie. Oprócz Sali głównej
do dyspozycji wynajmującego oferujemy: wyposażone pomieszczenie kuchenne, łazienki Istnieje również możliwość wynajęcia
Sali na godziny. Informacje o wolnych terminach i kosztach wynajmu można uzyskać u w Klubie Novus pod nr 22 723 61 62.

reklama

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

Repertuar kina Baśń
Wilk w owczej skórze 2

27-29.09.2019 r.

17:00

85
min.

Fighter

27-29.09.2019 r.

19:00

115
min.

Toy Story 4

04-06.10.2019 r.

17:00

100
min.

Mowa ptaków

04-06.10.2019 r.

19:00

138
min.

USA / b/o dubbing

Polska / l. 15

USA / b/o dubbing

Polska / l. 15

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl
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przyroda

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Co się dzieje z bukszpanami?

fot. Shutterstock

Jest to gatunek nowy, bardzo
inwazyjny i co najgorsze, nie ma
jeszcze sprawdzonych środków
skutecznie go zwalczających. Nie
posiada on też własnego naturalnego wroga. W Polsce nazwano
go ćmą bukszpanową. Spotkać
się można też z określeniem ćma
azjatycka.
Cydalima perspectalis (tak
brzmi jej łacińska nazwa) przywędrowała do nas wraz z importowanymi roślinami z Azji.
Obecność tego szkodnika stwierdzono w 2006 roku w południowo-zachodnich Niemczech, skąd
rozprzestrzenił się na większość
krajów Europy. W Polce pierwsze przypadki zaobserwowano
w 2012 roku na południu Polski.
Jaja ćmy bukszpanowej są jasnożółte z czarną kropką, okrągłe o
średnicy jednego milimetra. Ćma
klei je śluzowatą substancją na
spodniej stronie zielonych, niezaatakowanych liści w głębi krzewu.
Składa je w grupach 10-30 sztuk.
Rozwój larwy trwa 17-87 dni w zależności od temperatury. U nas
w ciągu roku mogą wyrosnąć trzy
a nawet cztery pokolenia. Pierwsze larwy opuszczające osłonki
jajowe mają około 1-2 milimetry
długości, wiec są niezauważalne.
W okresie czterotygodniowe-

go rozwoju larwalnego osiągają
wielkość 35-44 milimetrów. Są
zielonkawe z brązowymi podłużnymi liniami, później brązowieją,
mają czarne głowy. W tym czasie
są najbardziej żarłoczne. Zjadają
całe liście z młodymi pędami. Na
zaatakowanych krzewach widać
zielonkawe grudy odchodów
przyklejone do przędzy. Przepoczwarzają się w kokonach zbudowanych z dwóch sklejonych
ze sobą przędzą liści bukszpanu.
W takiej formie młode larwy przeżywają tez zimę. Dorosła postać
ćmy ma dwie formy ubarwienia.
Najczęściej spotykane jest ubarwienie białe z brązową obwódką
obu par skrzydeł. Drugie ubarwienie jest jasnobrązowe z fioletowym połyskiem i białą, półksiężycowatą plamą. Rozpiętość
skrzydeł dorosłego osobnika wynosi około 4 centymetrów. Odbywają loty na duże dystanse: 5-10
kilometrów i mogą one trwać
od końca kwietnia do września,
a nawet października. Ocieplenie
klimatu i brak mroźnych zim jest
ich wielkim sprzymierzeńcem.
Latają zygzakiem nocą i chętnie
kierują się w stronę światła. Możemy ją wypatrzeć siedząc wieczorem przy zapalonej świeczce.
Jest to jeden z pierwszych sygna-

łów alarmujących nas, ze nieproszony gość do nas zawitał.
Walka z tak trudnym przeciwnikiem wymaga dokładności
i cierpliwości. Bardzo ważna jest
profilaktyka. Regularne i częste
przeglądanie krzewów, zwłaszcza wnętrza korony rośliny, to
podstawa. To jeden ze sposobów dzięki któremu możemy
uchronić nasze bukszpany przed
całkowitym zniszczeniem. Odpowiednio wczesna reakcja daje
nam przewagę nad szkodnikiem
utrudniając mu normalne żerowanie i rozmnażanie. Jeśli okaże
się, że nasze rośliny zostały już
zaatakowane przez ćmę, to na
początku spróbujmy je zwalczyć
mechanicznie. Nie dopuszczajmy
do namnożenia się szkodnika.
Podkładając maty pod krzewy,
spróbujmy strząsnąć gąsienice
a następnie skutecznie zniszczyć. Pozostałe na krzaku zebrać
ręcznie i również natychmiast
unicestwić. Pędy, na których widać ślady bytowania ćmy należy
wyciąć i spalić. Wiem, że jest to
bardzo żmudne i czasochłonne,
lecz jeśli chcemy ratować nasze
bukszpany, nie możemy przejść
obok tego obojętnie.
Część z nas słyszała o pułapkach feromonowych służących
do odławiania tych mało sympatycznych motyli. Rozwieszone
w ogrodzie wabią dorosłe samce,
które przyklejają się do lepkiej
powierzchni pułapki. W taki sposób zmniejszamy ilość samców,
co powoduje, że nie wszystkie
jaja złożone przez samice będą
zapłodnione, co dalej skutkuje
mniejszą ilością gąsienic na roślinach. Pułapki te należy rozwieszać z dala od bukszpanów,
aby nie stwarzać szkodnikom
dogodnych warunków rozmnażania. Do pułapki przylecą różne
gatunki, należy sprawdzać czy
mamy szkodnika. Jeśli w naszych
pułapkach nic się nie pojawiło, to
możemy spokojnie odetchnąć.
Niektórzy z nas używali do
oprysku preparatu na bazie
wrotyczu. Okazał się on jednak
nieskuteczny. Na krótki czas
zniechęcał szkodnika do żerowania. Szkółkarze podpowiadają,
aby stosować środek do ogólnego zwalczania szkodników

fot. Shutterstock

Wszyscy posiadacze bukszpanów muszą bardzo dokładnie
przyglądać się swo-im roślinom. W ostatnim czasie bukszpany
zaatakował szkodnik, który jest bardzo trudny do zwalczenia.

gryzących liście i wysysających
soki. Taki preparat musi działać
w sposób systemiczny. Oznacza
to, że środek jest szybko pobierany przez zielone części rośliny
i przemieszczany wraz z sokami
po całej roślinie. Owady i gąsienice żywiące się sokami rośliny
giną nawet, jeśli nie zostały bezpośrednio opryskane. Zanim
użyjemy takiego preparatu, należy dokładnie przeczytać ulotkę,
gdyż bardzo istotna jest temperatura w czasie i po wykonaniu
oprysku.

W wyniku żerowania gąsienic ćmy bukszpanowej powstają
gołożery. Są to pozbawione liści
pędy pokryte przędzą. Takie części należy usuwać. Bardzo ważne
jest, aby też wyzbierać dokładnie
opadłe liście. Nie wyrzucać na
kompost, koniecznie palić! Tylko wtedy mamy stuprocentową
pewność, że zniszczyliśmy jaja
i larwy.
Inwazja ćmy bukszpanowej
w naszych ogrodach dopiero
się zaczyna. Od naszych sąsiadów wiemy, jak trudna jest do
opanowania. W zastraszająco
szybkim tempie potrafi zniszczyć
wszystkie bukszpany w ogrodzie,
nie bacząc na wiek i wielkość.
Podobnie jak w przypadku wielu
innych ogrodowych porażek, nie
należy się jednak poddawać. Zachowajmy szczególną czujność.
Wdrażajmy w życie plan ochrony
naszych bukszpanów przed najeźdźcą z Azji. Pasuje tutaj zacytować mądre przysłowie: ,,lepiej
zapobiegać niż leczyć’’.

Barbara Lipieta
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Natural Made Rockers
ogłoszenie zamówione

Przemek Dębski „Przemo”
(gitara)
Multiinstrumentalista o niebywałym słuchu.
Przemek to po prostu wszechstronnie uzdolniona bestia, która już na starcie zaimponowała
chłopakom z zespołu, nie tylko
swoimi niesamowitymi zdolnościami, ale przede wszystkim
dużą wrażliwością i wybitnym
zmysłem muzycznym. Wrodzona rzetelność, drobiazgowość
i duża staranność w działaniu,
pozwoliły mu opanować nie tylko niepokorny gitarowy gryf, ale
również niełatwego w obyciu
księcia wśród instrumentów —
fortepian. W czasie występów
Przemek, z niezwykłą łatwością
łączy dzikość ostrych, rockowych
dźwięków ze skromnością i subtelnością, wypracowaną podczas
godzin spędzonych za klawiszami.

fot. Tomasz Jakobielski

Natural Made Rockers to zrodzona z przyjaźni i muzycznie
nadpobudliwa kapela, z rogatą rockową duszą.

Swoją przygodę z dźwiękami
zaczęli w 2015 roku. Trzech kolegów dorastających w różnych
dzielnicach Pruszkowa – Maniek, Ogór i Przemek – znalazło
sposób na wspólne spędzanie
czasu. Garażowe hobby bardzo
szybko jednak przerodziło się
w poważniejsze granie, a ostateczny skład zespołu wyłonił się
dopiero wiosną 2017 roku. Dziś
to sześć barwnych, ale trudnych
do okiełznania charakterów, które spotykają się na scenie w jednym celu – chcą wnieść trochę
barw do szarej rzeczywistości.
Łączy ich miłość do rock’n’rolla, zdumiewająca chemia, wspólna pasja i niebanalna energia,
którą pragną się dzielić. Jak sami
o sobie mówią, są niepokorni,
specyficzni i głośni. Zawsze stawiają przede wszystkim na emocje i sceniczną prawdę. Choć nie
brakuje im oryginalności, a głowy pełne są świeżych pomysłów,
to wrażliwe serca tęsknią za klimatami starego, dobrego rocka.
I to właśnie z klasyki NMR czerpią
największą inspirację – Guns N’
Roses, AC/DC, The Cranberries,
Joan Jett, Agnieszka Chylińska,
O.N.A. czy HEY, to tylko nieliczni
artyści mający silny wpływ na ich
twórczość.
Ciężka praca, ogromne serca
i muzyczny głód poprowadziły
Natural Made Rockers z sali prób
na kameralne występy w małych
klubach i lokalne koncerty charytatywne, w tym dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w
ramach akcji #dlaFilipka oraz na
piastowskim pikniku na rzecz Ani
Ługowskiej. Z kolei wygrany kon-

kurs muzyczny otworzył drogę
na dużą scenę w Londynie, gdzie
zagrali jako support przed DODĄ
i zespołem VIRGIN. W całym tym
pędzie NMR nie zapominają jednak o rodzinnym mieście, gościli m.in. na otwarciu Centrum
Kultury i Sportu w Pruszkowie
oraz na Dniach Pruszkowa 2019,
a z końcem września rozniosą
Scenę Letnią CH NOWA STACJA.
I to dopiero początek.
Grupa nie osiada na laurach
i nieustannie się rozwija. Praca
nad własnym materiałem, która
aktualnie pochłania większość
ich czasu, jedynie potwierdza, że
wciąż mają muzycznie coś do powiedzenia i nie zawahają się tego
wykrzyczeć.
SKŁAD NMR:
Karolina Olszak „Nutka”
(wokal)
Wrażliwe serce zespołu.
Charyzmatyczna i uzdolniona wokalistka o niespotykanej
barwie głosu. Na próżno szukać
szablonu, w którym można wpisać Nutkę, a każdorazowa próba
przypięcia jej metki skończyć się
może pokazaniem ostrego pazura. Buntowniczka z natury, trochę nieokrzesana, emocjonalna
i głośna, ale pod otoczką życiowej zadziory skrywa się kobieca
subtelność, wyczucie i czułość na
otaczający świat, dzięki czemu
spod jej ręki wypływają naprawdę niesamowite teksty.
Jacek Wesołowski „Wesa”
(gitara)
Gitarowy monolit.

Człowiek, który w niebywały
sposób zespaja się z gitarą i tworzy z nią duchową oraz emocjonalną jedność. Na scenie nie do
zatrzymania, a w oczach zespołu
Jacek to gejzer sprzeczności, łączący w sobie energetyczną bestię z wychillowanym luzakiem.
Z jednej strony absolutny profesjonalista trzymający w garści
lata doświadczenia scenicznego,
z drugiej jednak bezwzględny
muzyczny drań, który doskonale
wie, za jakie struny pociągnąć,
by stworzyć magię.
Laureat programu MUST BE
THE MUSIC, który dopełnił Natural Made Rockers wiosną 2017 r.

Grzegorz Wilczek „Ogór”
(gitara)
Oaza spokoju i niezmąconej
harmonii.
Niby nieśmiały, jakby wycofany i scenicznie nieobecny, ale
w tym szaleństwie jest metoda,
która działa. Kiedy gra, sprawia
wrażenie kogoś całkowicie odseparowanego od świata i skrępowanego ludzkim zainteresowaniem, jednak zmrożona postawa
to jedynie pozory. Przykrywka
dla skromnego i skrupulatnego
pasjonata gitarowych brzmień,
który odpierając od siebie otoczenie, potrafi bez reszty zatopić się w nutach, zajrzeć w głąb
siebie i wydobyć to, co najistotniejsze na scenie – czystą muzykę. Prywatnie Grzesiek to typ
cichego obserwatora. Zazwyczaj
łagodny, delikatny i dyskretny,
przyciąga do siebie ludzi swobodnym podejściem do życia
i niewymuszoną naturalnością.
reklama

Mariusz Bartela „Mario”
(bas)
Sceniczny szatan.
Głośny, niewyżyty i dynamiczny, jak piłeczka pingpongowa, czyli najlepszy dowód na
to, że zbyt dużo energii upchane w za małym zbiorniku, grozi
samozapłonem. Nieustannie
naładowany, zawsze pozytywny
i w pełni zaangażowany. Nie brakuje mu pomysłów, odwagi i płynącej prosto z serca, muzycznej
wrażliwości. Człowiek z niebywałą pasją, który bez trudu wprowadza świeżość tam, gdzie wieje nudą. Na scenie czuje się jak
ryba w wodzie, a poza nią niemal
nigdy nie rozstaje się z gitarą
i jak twierdzą kumple, gra nawet
wtedy, gdy ukochany instrument
jest poza zasięgiem jego rąk.
Mariusz Stępniak „Maniek”
(perkusja)
Zorganizowany mózg kapeli.
Nieprzeciętne
połączenie
uporu, dużych pokładów cierpliwości i przedsiębiorczego umysłu, z rozmarzoną, pełną ciepła
duszą, której nie brakuje muzycznego wyczucia. Jak mówią
o nim inni, jest silną pomocną
dłonią, trzymającą band w całości, ale kiedy trzeba, to ta sama
ręka chwyta pałeczki i potrafi
bezlitośnie przywalić w bębny.
Na dodatek to chodzący dynamit z niekończącym się zapłonem. Jeśli ktoś mógłby założyć
elektrownię i obdzielić pół świata własną energią, to bez wątpienia byłby to Maniek. Co zresztą
widać również na scenie. Zasiadając za bębnami, jest przede
wszystkim naturalny, naprawdę
spełniony i wyzwolony. Czerpie
radość z każdej chwili i wysyła
w świat dwa razy więcej pozytywnych emocji.
Magda Kozacka
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W MIEŚCIE?

Obchody Dnia Pamięci
28 września Muzeum Dulag 121 zaprasza na obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121
i Niosących Im Pomoc organizowane przez Powiat
Pruszkowski oraz Miasto Pruszków i Muzeum Dulag 121 we współpracy z Fundacją „Sztafeta”. Tegoroczne Obchody zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 13. na
terenie dawnego obozu Durchgangslager 121, przy ul. 3 Maja
8A w Pruszkowie, pod Pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”.
O godzinie 14.30 będzie miał
miejsce koncert zatytułowany
„Dziesięć Kroków – Memoriał
Warszawski 1944”.
Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc są w Pruszkowie, od czasów zakończenia II
wojny światowej, patriotyczną
tradycją. To przez obóz utworzony przez Niemców na terenie
pruszkowskich warsztatów kolejowych przeszła ludność cywilna
Warszawy, wypędzona podczas
Powstania Warszawskiego i po
jego zakończeniu. Szacuje się, że
było to 650 tysięcy ludzi. W obozie Dulag 121 doświadczyli oni
głodu i cierpienia, tu byli brutalnie segregowani i wysyłani do
obozów śmierci, obozów pracy
przymusowej i na tułaczkę do
Generalnego Gubernatorstwa.
Przetrwali ten tragiczny czas
swej gehenny dzięki ofiarnej pomocy ludności Pruszkowa i okolicznych mieszkańców, udzielanej zarówno na terenie samego

obozu przejściowego, jak i poza
nim.
Jak co roku uroczystości
rozpoczną się pod pomnikiem
„Tędy przeszła Warszawa”, gdzie
upamiętnione zostaną losy ludzi, którzy byli więźniami obozu
Dulag 121 jak i tych, którzy nieśli
im pomoc.
Program Obchodów:
1. OFICJALNE UROCZYSTOŚCI
POD POMNIKIEM „TĘDY PRZESZŁA WARSZAWA” – Godz. 13.00
-14.30
• Wystawienie posterunku pod
pomnikiem
• Wprowadzenie
pocztów
sztandarowych
• Odśpiewanie Hymnu RP
• Polowa Msza św. odprawiona
pod pomnikiem „Tędy przeszła
Warszawa”,
koncelebrowana
przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego,
• Przemówienia
• Apel Pamięci
• Ceremonia złożenia wieńców
i kwiatów
• Odprowadzenie pocztów
sztandarowych

Uroczystości odbędą się
w asyście wojskowej Reprezentacyjnej Kompani
Wojska Polskiego.
2. KONCERT „DZIESIĘĆ
KROKÓW – MEMORIAŁ
WARSZAWSKI 1944” –
Godz. 14.30
Na koncert upamiętniający losy ludności
cywilnej
powstańczej
Warszawy składają się
utwory, które powstały
specjalnie na 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, w oparciu
o wspomnienia więźniów
obozu Dulag 121, a także fragmenty opowieści
Świadków Historii, odczytane przez aktorów.
Słowa tekstów, opisujące codzienne zmagania
mieszkańców Warszawy
w powstańczej i popowstańczej rzeczywistości, ich ludzkie, często
bohaterskie postawy na
miarę wyzwań tamtego
czasu, pozwalają na refleksyjne
zatrzymanie
się nad gehenną życia
w walczącym mieście,
wypędzenia oraz tułaczki
w nieznane.
Słowa piosenek
mat. Muzeum Dulag 121
i scenariusz: Anna Żochowska
Informacje dodatkowe:
Muzyka: Dariusz Budkiewicz
Wykonawcy: Ewa Dałkowska,
Wjazd dla samochodów możMarek Piekarczyk, Barbara Luliwy przez główną bramę Millebos, Dariusz Kowalski, Marcin
nium Logistic Park (3 Maja 8) do
Januszkiewicz, Weronika Kowalgodziny 12.45. Harcerze i strzelska, Małgorzata Walenda, Małcy wskazywali będą miejsca pargorzata Hutek
kingu.
Muzycy: Dariusz Budkiewicz,
Wszelkie informacje dotyStefan Machel, Paweł Pawłowczące wydarzenia dostępne są
ski, Karol Pyka
w Muzeum Dulag 121
reklama

tel.: (22) 758 86 63; kom: 696591-295; dulag@dulag121.pl

Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Mistrzostwa Piastowa Walka Piastovii
W dniach 14-15 września na obiektach Piastowskiego
Towarzystwa Tenisa i Bocce zorganizowano XXVIII
Mistrzostwa Piastowa w Tenisie i XI Mistrzostwa w Bocce.

6/4,6/0
3. miejsce Damian Betz
- kat.+45
finał- Artur Charuta-Zygmunt Czekała 6/2,6/2
3. miejsce: Marian Wołyński
• gra deblowa kat.OPEN
finał- Jacek Kabat i Maciej Kitliński
/ Piotr Głogowski i Piotr Kostyra
6/3,6/3
3. miejsce: Darek Karwan i Sylwester Biaduń
- kat.+45
finał: Artur Charuta i Jacek Rybicki /
Marian Wołyński i Tadeusz Grzegorzewski 6/1,6/4
3. miejsce: Zbyszek Stanecki i Witold Osadca
Mistrzostwa w Bocce
finał- Zbyszek Stanecki-Grzegorz
Kruk 12/4, 8/13, 12/7

Początek września na obiektach Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce, to czas
organizowania Mistrzostw Piastowa. W tym roku rozegrano
już XXVIII Mistrzostwa w Tenisie
i XI w Bocce. To dziesiątki emocjonujących meczów w różnych
kategoriach wiekowych. Zawody
odbyły się w obsadzie międzynarodowej. Uczestniczyli gracze
z Ukrainy i Białorusi. Pogoda
była łaskawa i wszystko odbyło
się zgodnie z planem. Najlepsi otrzymali medale i puchary.
Nagrody wręczali Prezesi PTTiB
– Panowie Andrzej Makowski
i Zbyszek Stanecki.

3. Gabrysia Rybak

Leszek Grabarczyk

Po słabym początku sezonu
Piastovia wraca do formy.
Wynik 5. kolejki dał piastowskim piłkarkom awans na 7.
pozycję w tabeli.
W 5. kolejce PKS Piastovia-ZAP
Piastów rozegrała zwycięski mecz
wyjazdowy z AP Kotwica Kołobrzeg. Mimo wyraźnej przewagi
na boisku, zawodniczki z Piastowa
zeszły na przerwę z bezbramkowym stanem konta. Na prawdziwe
piłkarskie emocje nie przyszło nam
jednak czekać długo. Broniąca naszej bramki Kinga Rosłonek w mistrzowskim stylu obroniła jedenastkę podyktowaną po faulu na
Kindze Kosakowskiej. Pięć minut
później, łapiąc wiatr w żagle, Piastovii udało się wyjść na prowadzenie po strzale Kaczmarczyk. Po błędzie gospodarzy, kolejną bramkę,
w 74. minucie zapisuje na naszym

• chłopcy do 10 lat
1. Szymon Mrożek
2. Ksawery Brzozowski
3. Wiktor Mojek

1

UKS SMS Łódź

5

15

24:3

2

AP Lechia Gdańsk

5

13

15-7

3

KKP Stomil Olsztyn

5

10

15:7

4

KS Polonia Środa Wielkopolska

5

10

11:10

5

KS Raszyn

5

7

6:7

6

MUKS Praga Warszawa

5

7

7:7

7

PKS Piastovia - ZAP Piastów

5

6

9-16

8

AP Kotwica Kołobrzeg

5

6

6:10

9

Ząbkovia Ząbki

5

5

10:12

10

Unifreeze Górzno

5

2

8:14

11

Medyk II Konin

5

2

3:9

12

Polonia Poznań

5

1

4:16

koncie Kuczyńska. Dwubramkowe
zwycięstwo dało Piastovii w rezultacie awans na 7. pozycję tabeli
i pozwoliło zapomnieć o słabym
początku sezonu i niedawnym pogromie z dziewczynami z SMS Łódź
II. Piastowskie piłkarki wyraźnie
wracają do formy. Tak trzymać!

reklama

-do 12 lat
1. Igor Bednarski
2. Szymon Hatem
3. Antek Hatem
-do 14 lat
1. Kamil Rozwadowski
2. Filip Walczak
3. Marcel Hoffman
DOROŚLI
• gra pojedyncza kat.OPEN
finał - Piotr Głogowski-Tomek Kizler

Wyniki Mistrzostw
w
poszczególnych
kategoriach:
DZIECI
• dziewczęta do 12 lat
1. Agata Narożny
2. Zuzia Piec
3. Natalka Polnik
- do 14 lat
1. Marysia Zielińska
2. Agata Narożny

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