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Piastów głosuje
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W najbliższą niedzielę, 13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.
Obwodowe komisje będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Czy piastowianom
uda się poprawić wynik frekwencji z 2015 roku?

Przed nami gorący weekend wyborczy. W niedzielę 13
października zadecydujemy
kto będzie nas reprezentował

w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnej kadencji i w czyje ręce przekażemy władzę ustawodawczą na
reklama

najbliższe cztery lata.
Teren miasta Piastowa objęty został zasięgiem okręgu nr 20
dla wyborów do Sejmu i okręgu

nr 41 dla wyborów do Senatu.
W naszym mieście działać będzie 10 obwodowych komisji
wyborczych zlokalizowanych:
w Szkołach Podstawowych nr 1
do nr 5, w Przedszkolu nr 3 i 4,
w Zespole Szkół im. Fridtjofa
Nansena, w Miejskim Ośrodku
Kultury oraz w Klubie Novus.
Komisje zlokalizowane w Szkołach Podstawowych od 1 do 4
oraz w Przedszkolu Miejskim nr
3 będą dostosowane dla osób
niepełnosprawnych. Lokale wyborcze będą tego dnia czynne
od godziny 7.00 do 21.00.
Osób uprawnionych do głosowania w Piastowie jest łącznie
17 650. To o 534 osoby mniej
niż podczas poprzednich wyborów parlamentarnych w 2015
roku. Miejmy nadzieję, że tym
razem zdecydowana większość
uprawnionych skorzysta ze
swojego prawa i wyrazi w niedzielę swój głos wrzucając go
do wyborczej urny.
Choć frekwencja w Piastowie zwykle wypada bardzo dobrze na tle powiatu, jak i całej
Polski, wynik 64,61% z 2015
roku wciąż pozostawia wiele
do życzenia. Cztery
lata temu ponad
35% osób uprawnionych nie skorzystała w Piastowie
z dobrodziejstwa
demokracji. Wbrew
często powtarzanemu przekonaniu,
każdy głos się liczy
i każdy ma znaczenie. Demos to lud
a kratos to władza.
Żyjemy w państwie
demokratycznym.
Nie pozwólmy innym decydować za
nas samych. W niedzielę idźmy wszyscy na wybory.

Agata Ziąbska

w numerze
„Parkuj i Jedź”
Piastów z dużym dofinansowaniem na budowę centrum przesiadkowego
Czytaj - str. 2

Muzeum - oficjalnie
Muzeum Miasta Piastowa znalazło się w wykazie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj - str. 6

Jesienny problem
Jedną z najczęstszych przyczyn
wizyt u lekarza rodzinnego są
infekcje dróg oddechowych, będące następstwem infekcji wirusowej lub bakteryjnej. O czym
musimy wiedzieć?
Czytaj - str. 7

Piękna i tajemnicza
Pojawienie się jej kwiatów zwiastuje nadejście jesieni. Jest najbardziej rozpoznawalną i zarazem najbardziej kolorową rośliną
tej pory roku. Ta listopadowa
piękność kojarzy nam się głównie ze Świętem Zmarłych, ale...
Czytaj - str. 9

Pamięć o bohaterach
3 października w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczystość Święta Szkoły, połączona
ze spotkaniem ze świadkiem historii 1944 roku oraz koncertem
zrealizowanym w ramach projektu „Pamięć 44. Piastów w czasie
Powstania Warszawskiego”.
Czytaj - str. 10

Powrót do góry tabeli?
PKS Piastovia - ZAP Piastów powoli nadrabia ligowe straty.
Czytaj - str. 12
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wiadomości lokalne
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„Parkuj i Jedź”. Piastów z dużym dofinansowaniem na budowę
centrum przesiadkowego

Dobre wieści dla mieszkańców Piastowa. Miasto wywalczyło właśnie aż 6,8 mln zł dofinansowania na realizację projektu
„Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście
Piastów”. Budżet ten pozyskany
został na drodze konkursu realizowanego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” / „Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza” / „Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych” / Typ projektów:

„Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –
„Parkingi Parkuj i Jedź”. Inwestycja ta będzie kolejnym ważnym
krokiem miasta na drodze do
poprawy jakości powietrza, jak
też dużym usprawnieniem dla
mieszkańców w zakresie komunikacji.
W ramach wywalczonego
dofinansowania planowana jest
budowa dwóch parkingów Parkuj i Jedź oraz schodów i wind,
które umożliwią połączenie peronów kolejowych z istniejącym
wiaduktem.
Jak udało nam się ustalić,
pierwszy z parkingów zlokalizowany zostanie przy ul. Dworcowej. Będzie on posiadał 49
miejsc dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Duże zmiany czekają mieszkańców w rejonie zatoki postojowej
przy dworcu PKP. Ruch pojazdów na ul. Dworcowej i ul. Tuwima zostanie uporządkowany
i rozdzielony planowaną wysep-

Za nami Bieg Pamięci Powstańczej
Warszawy

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

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

W niedzielę 6 października
odbył się, już po raz czwarty
w historii, Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy. To jedenasta i przedostatnia zarazem,
konkurencja biegowa tegorocznego cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych.
Dziesięciokilometrowa trasa
biegu wiodła ze Stadionu Miejskiego w Piastowie poprzez rondo Prezydenta R. Kaczorowskiego dalej Al. Wojska Polskiego, ul.
Warszawską przez teren byłego

obozu Dulag 121 i następnie ul.
3 Maja, Warsztatową i W. Broniewskiego w Pruszkowie i z powrotem ul.Warszawską przez
wiadukt na metę na Stadionie
Miejskim. W biegu wzięło udział
osiemdziesięcioro zawodników.
Najszybszym z nich okazał się
Daniel Żochowski, który ukończył bieg w czasie 33 min. i 10
sek. Na drugim miejscu przybiegł Radosław Lucjan Selke
(00:34:49), a na trzecim Piotr
Sprengel (00:34:55). Wśród ko-

biet najszybsza była Aleksandra
Szafrańska, która z czasem 44
min. i 1 sek. zajęła 27. miejsce.
Drugą zawodniczką biegu okazała się Agnieszka Brogowicz
Stępniewska (00:44:48, 31. miejsce), a trzecią Anna Ślusarczyk
(00:48:24; 44. miejsce). Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie gratulujemy.
Bieg Pamięci Powstańczej
Warszawy był jedenastą konkurencją biegową tegorocznego
cyklu Grand Prix Piastowskich
Biegów Historycznych. Cały cykl
zakończy Bieg Niepodległości na
5 km, który odbędzie się w niedzielę 10 listopada. Start imprezy o godz. 15.00, tradycyjnie ze
Stadionu Miejskiego im. J. Kalbarczyka w Piastowie.
Więcej informacji i formularz
rejestracji na bieg znajdą Państwo
na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji: www.mosir.piastow.pl.

ką. W samej zatoce zaś zlokalizowany zostanie postój taksówek oraz parking typu „Kiss and
Ride”. Przy stacji nie zabraknie
również stanowisk parkingowych dla rowerzystów.
Według planu, drugi obiekt
Parkuj i Jedź powstać ma po
przeciwnej stronie dworca PKP
– przy ul. Poniatowskiego. W tej
lokalizacji mieszkańcy będą mogli liczyć aż na 60 miejsc parkingowych, w tym również tych

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, oraz na ok. 25
stanowisk postojowych dla rowerów.
Całkowita wartość projektu
oszacowana została na prawie
8,5 mln zł, z czego 6,8 mln zł pochodzić będzie z pozyskanego
dofinansowania. Planowany termin realizacji projektu to koniec
grudnia 2020 roku.
Agata Ziąbska

IV edycja miejskiego dyktanda
„Gżegżółka” - już wkrótce!
W czwartek, 7 listopada 2019
r. w sali Rady Miejskiej w Miejskim Ośrodku Sporu i Rekreacji w Piastowie odbędzie się
IV edycja Miejskiego Dyktanda
„Gżegżółka”. Impreza objęta jest
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Piastowa.
Uczestnicy „Gżegżółki” będą
mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne
i interpunkcyjne. W tym roku
dyktando odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
uczniowie klas 4 – 6 i 7 - 8 szkoły

podstawowej, uczniowie szkół
ponadpodstawowych oraz dorośli. Dla każdej grupy wiekowej
zostanie opracowany inny tekst
o zróżnicowanym stopniu trudności. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do podjęcia zmagań z trudami polskiej
ortografii i interpunkcji.
Szczegóły dotyczące organizacji
Miejskiego Dyktanda „Gżegżółka”znajdują się w regulaminie
na stronie internetowej Urzędu
Miasta Piastowa.
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materiał wyborczy KWW Koalicja BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Wybory parlamentarne ’2019

Nadchodzi czas
Bezpartyjnych
i Samorządowców!
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 wyłacznie   przez komitety
partyjne. Ale nie tylko. Na liście
nr 8 znajdują się kandydaci rekomendowani przez KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy,
osoby niezależne od jakichkolwiek
wpływów partyjnych, doświadczone i kompetentne w codziennym
działaniu. Listy poparcia kandydatów tego komitetu podpisało
w całym kraju ponad 220 tysięcy
osób. To bardzo dużo, zważywszy
na fakt, że komitet powstał na kilka
tygodni przed terminem rejestracji
list. Ostatecznie kandydaci KWW
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy rywalizować będą o miejsca
w Sejmie RP w 19 okręgach wyborczych, wśród nich w okręgu nr 20
obejmujących swoim zasięgiem
osiem powiatów wokółwarszawskich. W niedzielę 13 października
staniemy wobec wyboru ważnego
dla naszej Ojczyzny na najbliższe
cztery lata, a może nawet w dłuższej perspektywie. Nie jesteśmy
ograniczeni tylko do wyboru spośród kandydatów partyjnych!
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 Bezpartyjni 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 uważnie jeszcze raz proponowane przez
kandydatów programy, zbadajmy
ich wiarygodność i możliwości realizacji. Nie dajmy się zahipnotyzować eskalacją obietnic wyborczych
składanych bez żadnej odpowiedzialności. Rzeczywistość polityki
uprawianej przez partie polityczne
odsłania się z publikowanych coraz
częściej kompromitujących nagrań
rozmów czołowych polityków. Pominąwszy wulgarny częstokroć
język wyłania się z tych materiałów dźwiękowych coś niezwykle
groźnego: pogarda dla zwykłych
ludzi, gorączkowa wręcz chęć sprawowania władzy dla niej samej
z myślą o własnej tylko korzyści.
Próżno wsłuchiwać się w te rozmowy w poszukiwaniu takich słów jak
służba, Ojczyzna, dobro wspólne,
solidarność, szacunek, współpraca.
Jest za to „kamieni kupa”, „państwo
teoretyczne”, „ten kraj”, „frajerzy”
etc. Smutna rzeczywistość państwa
traktowanego jako łup wyborczy,
a współobywateli jako innych, nie
należących do grupy „swoich”.
W nadchodzących wyborach wyniki będą zapewne zbliżone do tych,
które wskazują sondaże. Ale nie

musi tak być. Dowodzą tego choćby ostatnie wybory samorządowe
podczas których nastąpił istotny
przełom w postaci przekroczenia
progu 5% przez środowisko Bezpartyjnych Samorządowców. Czy
można powtórzyć ten wynik? Można! Sondaż CBOS pn. „Preferencje
partyjne po zarejestrowaniu list
wyborczych” z sierpnia br. po raz
pierwszy zanotował poparcie dla
KWW Bezpartyjni i Samorządowcy na poziomie 3% (piąte miejsce
po KW PiS, KKW KO, KW SLD i KW
PSL, a przed KW Konfederacja).
Z kolei w ciekawym badaniu OKO.
press dotyczącym tzw. drugiego
wyboru respondenci wskazywali na kogo oddaliby swój głos nie
mogąc zagłosować zgodnie z preferencją pierwszego wyboru. Wyniki
dają wielce ciekawe informacje: 24
% badanych nie wzięłoby w takiej
sytuacji udziału w wyborach, 17%
oddałoby głos na Lewicę, tyle samo
na PSL, 13% na KO, 9% na Bezpartyjnych i Samorządowców, 5% na
Konfederację i zaledwie 4% na PiS.
Tak więc KWW Bezpartyjni i Samorządowcy ma wielki potencjał
poszerzenia społecznego poparcia.
Dlatego warto oddać na kandydatów z listy nr 8 już w tych wyborach. Ten głos na pewno nie będzie
zmarnowany!

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

Bezpartyjni i Samorządowcy tak
sami mówią o sobie:
Ostatnie wybory samorządowe, w których otrzymaliśmy ponad 5% poparcia w skali kraju, są
znakomitym przykładem wielkiego
zaufania społecznego, jakim cieszą
się samorządy. Lokalna demokracja jest bowiem podstawą naszego dobrobytu. To My, tu na dole,
reklama

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!
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Trzy pytania do Burmistrza

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

deklarowały
zainteresowanie
podłączeniem do światłowodu
i niepokoją się przedłużającym
oczekiwaniem na tę możliwość,
pragnę zapewnić, że nic się nie
zmieniło i ich mieszkania uzyskają podłączenie, ale także tu,
niestety, mamy do czynienia
z opóźnieniem planowanych
prac. Jeśli uzyskamy nową informację od operatora całego
zadania, czyli Orange Polska o co wystąpiliśmy - natychmiast
o niej poinformujemy.
CP: Kiedy będziemy mogli
skorzystać z wind zainstalowanych przy przejściu podziemnym
na stacji kolejowej?

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Czas Piastowa: Panie Burmistrzu, w ubiegłym roku wielokrotnie pojawiał się temat
budowy sieci światłowodowej
z myślą m.in. o doprowadzeniu
do obiektów publicznych i budynków mieszkalnych szybkiego
internetu. Co się dzieje z ta inicjatywą?
Grzegorz Szuplewski: Rzeczywiście wielokrotnie informowaliśmy o tym działaniu i zachęcaliśmy nawet mieszkańców
do składania specjalnych ankiet
m.in. w Urzędzie Miejskim. Zapewne zwrócili Państwo uwagę
na prace związane z realizacją
rozbudowy sieci światłowodowej w naszym mieście. W ciągu
ostatnich kilkunastu miesięcy
prace te prowadzone były w wielu miejscach. Są już efekty tego
działania, np. doprowadzenie
światłowodu do wszystkich placówek oświatowych, co było celem strategicznym operatora na
jesień ubiegłego roku. Z niewielkim opóźnieniem ten cel w Piastowie został osiągnięty. Nasze
szkoły czekają. Tu znowu wystąpiło kilkumiesięczne opóźnienie
na przyłączenie do sieci OSE,
za co odpowiedzialny jest inny
operator, czyli NASK. Z informacji, które uzyskałem w ostatnich
dniach trzy nasze szkoły zostaną podłączone do końca tego
roku, a pozostałe nieco później.
Jeśli chodzi o osoby, które za-

G.S.: Ważne pytanie, na które
niestety nie znam odpowiedzi.
Kilkanaście dni temu skierowałem ponowne pismo w tej sprawie do Pana Prezesa PKP PLK. Po
poprzednim piśmie, w którym
zwróciłem uwagę na wszechobecny bałagan na terenie stacji coś się zmieniło. Pojawili się,
po długiej przerwie, pracownicy.
Naprawiono mur przy ul. Lwowskiej, posprzątano pozostałości
po budowie, zabezpieczono niebezpieczne miejsca. Czekamy
na uruchomienie wind i, mam
nadzieję, także zamontowanie
pochylni ułatwiających pokonywanie schodów przez osoby
z wózkami i rowerami.
CP: Przed nami święto edukacji, zwane Dniem Nauczyciela. W tym roku przypada w czasie
wyczuwalnego
napięcia
spowodowanego zamieszaniem
związanym z reformą oświaty i niedawną akcją strajkową
nauczycieli. Czy w piastowskiej
oświacie następują jakieś pozytywne zmiany?
G.S.: Sadzę, że tak. W zakresie, który oczywiście zależy od
samorządu staramy się sprostać
rosnącym oczekiwaniom. Nie
chcę przytaczać tu rosnących
z roku na rok kwot na zarzadzanie i utrzymanie oświaty, są
one dobrze znane. Chciałbym
potwierdzić tylko, że zgodnie z
zapowiedzią składaną jeszcze na
początku tego roku, zwiększyliśmy dodatki motywacyjne dla
nauczycieli, wzrastają też oczywiście dodatki dla wychowawców szkolnych i przedszkolnych.
Systematycznie poprawiają się
warunki nauczania w naszych
placówkach. Przypomnę o niedawnych pracach termomodernizacyjnych w pięciu naszych
budynkach oświatowych. Trwa
rozbudowa liceum, już za rok
będziemy cieszyć się z nowoczesnej szkoły. Projektowana jest
też rozbudowa przedszkola nr
4, co powinno nastąpić w przyszłym roku. Już teraz nową siedzibę ma filia przedszkola nr 3.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dwóch ważnych i pilnych
zadań - remontów boisk sportowych przy SP1 i SP5. W dalszej
perspektywie planujemy budowę szkolnych hal sportowych dla
SP3 i SP4. Korzystając z okazji
chciałbym z okazji październikowego święta złożyć najlepsze życzenia wszystkim pracownikom
piastowskich szkół i przedszkoli.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl
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promocja zdrowia

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Pamiętaj, twoja krew ratuje życie

fot. Shutterstock

Krwi nie da się niczym zastąpić. Nie da się jej
wyprodukować. Codziennie potrzebna jest
tysiącom Polaków.

Dorosły człowiek, w zależności od masy i budowy ciała,
posiada przeciętnie od ok. 4 do
6 litrów krwi. Organizm produkuje jej dokładnie tyle, ile jest
mu potrzebne. Krew podlega
ciągłej wymianie – wszystkie jej
składniki odnawiają się. Dlatego
też oddawanie krwi, przewidujące jednorazowy pobór 450 ml
nie stanowi dla zdrowego organizmu żadnego zagrożenia.

Objętość krwi wraca bowiem do
normy już jeden dzień po jej oddaniu. Krwiodawstwo jest za to
bezcenne w procesie ratowania
ludzkiego życia. Według szacunków, jedna jednostka krwi może
uratować życie nawet trzech
osób.
Honorowym dawcą może
zostać każdy zdrowy człowiek
pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, o wadze przekraczającej 50
kg. Osób regularnie oddających
krew jest jednak wciąż bardzo
mało, a stacje krwiodawstwa
ustawicznie borykają się z dużym
deficytem. Sytuacja w niektórych
regionalnych centrach jest wręcz
dramatyczna. Niewiele lepiej wygląda to w Warszawie. Aktualnie
w stolicy pilnie poszukiwana jest
krew z grup: 0Rh-, ARh- oraz BRh-.

AKTUALNY STAN ZAPASÓW KRWI i PŁYTEK KRWI W WARSZAWIE
ZAPASY KRWI

ZAPASY PŁYTEK KRWI

ARh+

BRh+

ABRh+

0Rh+

ARh+

BRh+

ABRh+

0Rh+

ARh-

BRh-

ABRh-

0Rh-

ARh-

BRh-

ABRh-

0Rh-

STAN WYSOKI

STAN ŚREDNI

STAN NISKI

STAN BARDZO NISKI

STAN WYSOKI

STAN ŚREDNI

STAN NISKI

STAN BARDZO NISKI

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ODDAWANIA KRWI?

Rejestracja dawcy

(okazanie dowodu tożsamości,
wypełnienie kwestionariusza
dawcy)

Badanie laboratoryjne

Badania lekarskie

Regeneracja sił,

Posiłek regeneracyjny

(oznaczenie poziomu
hemoglobiny)

Pobranie krwi 450 ml

(maksymalny czas pobierania
- 12 min)

odpoczynek

z uwzględnieniem wyników
badań laboratoryjnych.
Weryfikacja danych
zawartych w kwestionariuszu,
kwalifikacja

Agata Ziąbska
reklama

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-

LECZYMY
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PAM w plenerze
Piastowskie Archiwum Miejskie gościło na pikniku Tel-Kab

Pisali o nas...
Przeglądamy lokalną prasę sprzed 95-ciu lat

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Innym i jakże odmiennym
problemem dla mieszkańców
Utraty był brak elektryczności
w osadzie. Mimo bliskości Elektrowni Okręgowej osada nie
była zelektryfikowana. Przez pewien okres czasu wojsko utrzymywało agregat do wytwarzania prądu na potrzeby oficerów
zamieszkujących Biały Pałac.
Jednakże z niewiadomych powodów zaprzestano jego utrzymania i mieszkańcy tego budynku zmuszeni byli do korzystania
z oświetlenia naftowego.
W minioną sobotę Piastowskie Archiwum Miejskie, prowadzące Muzeum Miasta Piastowa
było gościem na telewizyjnym
pikniku rodzinnym organizowanym przy ul. Sowińskiego w Piastowie przez Telewizję Kablową
Tel-Kab. Na naszym stoisku można było zapoznać się z umundurowaniem oraz uzbrojeniem żołnierzy z okresu września 1939 r.
Nie lada gratkę stanowiły repliki
broni, zwłaszcza Stena MK II, do
którego produkcji przyczynili się
piastowianie, i który był częściowo produkowany i przestrzeliwany w naszym mieście. Jak
zawsze, można było spróbować
własnych sił podczas wybijania
pamiątkowej monety z logo naszej jednostki. Nowością, którą
prezentujemy od września tego
roku, są tablice ze zdjęciami,

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

ukazujące Piastów w różnych
okresach jego dziejów. Dziękujemy za liczne odwiedziny naszego namiotu i do zobaczenia na
kolejnej imprezie plenerowej.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Lektura dawnej lokalnej prasy jest niezwykle inspirującym
zajęciem. O tyle ciekawym, że
pozwala nam poznać losy, problemy ludności żyjącej współcześnie do wydarzeń historycznych. Dziś chciałbym przybliżyć
dwie wzmianki dotyczące Utraty
(dzisiejszego Piastowa), pochodzące sprzed 95 lat. W 1924
roku w Echach Pruszkowskich
– dwutygodniku poświęconemu sprawom Pruszkowa i okolic. Pierwsza z nich pochodzi
z 5 października. Informuje, iż
w dniu 1 października 1924 roku
w Utracie została otwarta agen-

Muzeum - teraz już oficjalnie
mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

Od 8 października Muzeum Miasta Piastowa znajduje się w państwowym wykazie muzeów,
prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wielki sukces piastowskiej
placówki i ogromna szansa dla jej dalszego rozwoju.

Miło nam poinformować
o zakończeniu procedury związanej z wpisaniem Muzeum
Miasta Piastowa, prowadzonego przez Piastowskie Archiwum
Miejskie do wykazu muzeów
Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. Dokonanie wyżej
wymienionego wpisu to nie tylko mobilizacja dla piastowskiej
placówki, ale też możliwość
współpracy w zakresie ruchu
muzealiów (wypożyczeń) pomiędzy muzeami. Daje nam to możliwość pozyskiwania nowych
eksponatów i prezentowania
w naszej przestrzeni muzealnej.
Wpis do wykazu muzeów prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otwiera także drogę do składa-

nia wniosków o pozyskiwanie
funduszy na poszczególne działania statutowe Muzeum Miasta
Piastowa. Już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej
placówki.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

mat. Piastowskie Archiwum Miejskie

cja pocztowa. Mieściła się w lokalu dostarczonym przez Panią
Radke, która prowadziła niniejszą agencję.

Daniel Dalecki
Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego

ogłoszenie zamówione

zachęcamy

do aktywnego wspierania
działalności Piastowskiego
Archiwum Miejskiego oraz Muzeum
miasta piastowa.
Podzielcie się z nami archiwaliami, które pomogą stworzyć pełniejszy
obraz naszej lokalnej, miejskiej historii. Liczymy na wszelkie pamiątki,
fotografie, dokumenty, zapisy dźwiękowe, filmowe, etc.

www.pam.piastow.pl
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Ukryty front walki o życie
milionów ludzi
Fascynująca walka kryptologów polskich, francuskich i angielskich z jednej
strony i niemieckich z drugiej, prowadzona w latach trzydziestych i podczas
II wojny światowej, toczyła się o najwyższą stawkę – ludzkie życie. Czas odgrywał w niej decydującą rolę. Każdy rok tej straszliwej wojny kosztował 10
milionów istnień ludzkich. Jak szacują historycy, złamanie szyfrów używanych przez wojsko niemieckie w maszynie Enigma skróciło wojnę o 3 lata.
Rachunek jest prosty – dzięki wspólnej pracy grupy genialnych specjalistów
z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii uratowano życie ok. 30 milionów ludzi.
Na pierwszej linii frontu tej niezwykłej wojny walczyli trzej wybitni polscy
matematycy – Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski oraz ich
współpracownicy z Biura Szyfrów II Oddziału Sztabu Generalnego. Wśród
nich Piotr Smoleński, mieszkający przed wojną w Piastowie.
Początek. Wojna obronna Polski 1939
Ustalenia polskiego wywiadu w roku 1939 pozwoliły z dużą precyzją określić koncentrację wojsk niemieckich w przededniu wybuchu II wojny światowej. Dowodem na to jest mapa opublikowana w bardzo interesującej
książce „Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922-1939” autorstwa Władysława Kozaczuka (wyd. „Książka i Wiedza”
1967). Mapa, którą dysponował Oddział II Sztabu Generalnego mogła być
tak dokładna dzięki wielkiemu wkładowi pracy polskich kryptologów z Biura
Szyfrów. Niestety, sama wiedza nie wystarczyła…
Ewakuacja: Warszawa-Bukareszt-Paryż
W cytowanych już wspomnieniach Mariana Rejewskiego znajdujemy opis
pierwszych tygodni i miesięcy wojny. „Ogłoszono powszechną mobilizację, ale
wskutek
wyreklamowania
mych dwóch kolegów i mnie
przez II Oddział pozostaliśmy
nadal pracownikami cywilnymi. Praca w Biurze Szyfrów
miała się odtąd odbywać
dniem i nocą bez przerwy na
trzy zmiany. W rzeczywistości
było tak tylko przez jeden czy
dwa pierwsze dni. Potem, wobec szybkiego posuwania się
wojska niemieckiego, zaczęto
niszczyć część akt i przygoto-

wywać się do ewakuacji. Już w dniu 6 września 1939 roku znaleźliśmy się
wraz ze sprzętem i resztą akt w pociągu, tzw. eszelonie „F” w drodze do
Brześcia nad Bugiem. Gdy tam po kilku dniach jazdy przybyliśmy, zostaliśmy odkomenderowani do Kwatery Głównej, wobec czego opuściliśmy
pociąg ewakuacyjny i dalszą drogę odbyliśmy samochodami. Poszczególne etapy tej drogi są znane: Łuck, Dubno, Krzemieniec i wreszcie pod
Kutami przez most nad Dniestrem do Rumunii. Po drodze stopniowo
niszczono sprzęt i resztę akt. Władze rumuńskie oddzieliły osoby cywilne od wojskowych, wyznaczając im inny kierunek drogi. W ten sposób
straciliśmy kontakt z naszymi przełożonymi. Samochód nasz zarekwirowano, a nam polecono udać się do obozu znajdującego się w pobliżu
dworca kolejowego miejscowości, której nazwy już nie pamiętam. Ostatniego polecenia władz rumuńskich nie wykonaliśmy jednak, lecz poszliśmy na dworzec i pierwszym pociągiem pojechaliśmy do Bukaresztu. Tu
zameldowaliśmy się u płk. Zakrzewskiego, attaché wojskowego naszej
ambasady i po przedstawieniu mu faktu naszej współpracy z brytyjskim
i francuskim Biurem szyfrów uzyskaliśmy zgodę na skontaktowanie się
z ambasadą brytyjską lub francuską dla możliwie jak najszybszego kontynuowania naszej działalności kryptologicznej. Do ambasady brytyjskiej przybyliśmy raczej w nie najodpowiedniejszym momencie, gdy na
dziedziniec właśnie wjeżdżał autokar z personelem ambasady brytyjskiej
z Warszawy. Ambasador brytyjski w Bukareszcie też był na dziedzińcu,
ze zrozumiałych względów dość zaaferowany, a gdy mu przedstawiłem
cel naszego przybycia, oświadczył, ze przed podjęciem jakichkolwiek
kroków musi wpierw zwrócić się do Londynu. Ponieważ liczyliśmy się
z możliwością, że w nawale spraw w ogóle o nas zapomni i ponieważ
nie chcieliśmy przedłużać naszego pobytu w Bukareszcie udaliśmy się
jeszcze na wszelki wypadek do ambasady francuskiej, gdzie – widocznie uprzedzeni o możliwości naszego zgłoszenia się – w błyskawicznym
tempie postarali się dla nas o paszporty z wszelkimi wizami i o bilety
kolejowe tak, ze już około 25 września znaleźliśmy się w Paryżu. Później
cała sprawa wywołała mały konflikt dyplomatyczny, gdyż władze wojskowe brytyjskie, powołując się na nasze zgłoszenie się w ambasadzie
w Bukareszcie, domagały się od władz francuskich naszego wydania, na
co się jednak nie zgodzono.”
(M. Rejewski „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”;
Bydgoszcz, marzec 1967, maszynopis str. 68-69).
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Od tej pory wpływ na losy polskich kryptologów wywarła przedwojenna
znajomość z ich francuskim kolegą, majorem Gustavem Bertrandem, który
zajął się nie tylko trójką Rejewski-Różycki-Zygalski, ale też zadbał o zebranie na powrót w Paryżu całej ekipy, którą poznał w Warszawie i w Pyrach.
To nie było łatwe zadanie. W cytowanej już książce Dermota Turinga „XYZ.
Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy” autor tak relacjonuje działania
francuskiego kryptoanalityka. „Oddzieleni od cywilów na granicy rumuńskiej
wojskowi członkowie Biura Szyfrów mieli zostać internowani. Jednakże internowanie w Rumunii w burzliwym klimacie politycznym września 1939 r. nie było
zaplanowanym i uporządkowanym procesem, tak jak w Wielkiej Brytanii (gdzie
podlegali mu wybrani obcokrajowcy i osoby podejrzewane o szpiegostwo). Rumunia była zupełnym przeciwieństwem porządku. Od roku panowała w niej
dyktatura, co nie gwarantowało wszakże bezpieczeństwa. W trakcie polskiego
kryzysu premier padł ofiarą zamachu. Przez granicę napływały dziesiątki tysięcy
polskich wojskowych. „Internowani” nie mieli gdzie się podziać, a Rumuni wcale nie chcieli ich zatrzymywać. Tyle, ze niektórym było łatwiej się wydostać niż
innym. Młody Kazimierz Gaca, mający przy sobie jedyny egzemplarz wykonanej
w AVA kopii Enigmy, którego nie zakopano pod Uściługiem, tułał się przez Jugosławię do Grecji, by w końcu dostać się w Pireusie na statek płynący do Marsylii.
Jego epopeja trwała pięć miesięcy. Gdy 27 września 1939 r. skapitulowała Warszawa, Gwido Langer przebywał w Calimanesti w sercu rumuńskiej prowincji.
Znalazł go tam francuski oficer, przynosząc telegram od pułkownika Louisa Riveta zapraszający Langera, jego kolegów i ich rodziny by dołączyli do jednostki
Bertranda w Paryżu. Przełożony Langera, płk Stefan Mayer, był na miejscu i wyraził na to zgodę. W ciągu czterech dni wszyscy zostali przewiezieni do Paryża.
Tam na przedmieściach, gdzie życie niemal się nie zmieniło od czasów pokoju,
polscy kryptoanalitycy mogli kontynuować walkę wywiadowczą.” (D. Turing „XYZ. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2018, str.155).
Odtworzenie składu personalnego polskiego Biura Szyfrów w Paryżu miało olbrzymie znaczenie. Potencjał polskich kryptologów, którzy już kilka lat
wcześniej złamali szyfry niemieckiej Enigmy mógł być na nowo wykorzystany. Czy został? Nie od razu, co dosyć gorzko kwituje na kartach swych wspo-

CZAS

PIASTOWA

mnień jeden z głównych bohaterów polsko-niemieckiej walki wywiadów, Marian Rejewski. „Potem całą naszą grupę, do której przyłączyło
się jeszcze parę osób z innych komórek naszego Biura szyfrów, tak że
razem było nas już kilkanaście osób, ulokowano w małym zameczku odległym o 1 km od miasteczka Graetz niedaleko Paryża. Zamek nazywał
się Vignolles. Różne prace organizacyjne zabrały dalszych parę tygodni.
W międzyczasie francuskie Biuro Szyfrów, w oparciu o dostarczony im
przed wojną pierwowzór, zbudowało kilka sztuk maszyn „Enigma”, a na
podstawie rysunków technicznych, wykonanych przez pracownika „AVy”, który też znalazł się w naszej grupie, zrekonstruowało nasz cyklometr, zaś Anglicy nadesłali nam komplet „płacht”, pięknie wykonanych
na arkuszach specjalnie na ten cel wydrukowanych, nieci mniejszego
formatu niż nasze i przez to wygodniejsze w manipulowaniu. „Bomb”
nam nie przysłali, to jest zrozumiałe, ale kpt. Bracquenier, nasz znajomy z czasów spotkania w Pyrach, a obecnie nasz stały współpracownik,
oświadczył, że w czasie pobytu w Londynie, jeszcze przed naszym przyjazdem do Francji, „bomby” te oglądał. Opisywał też, jak w Londynie
dziesięć czy dwanaście Angielek przy pomocy odpowiednich urządzeń
perforowało owe „płachty”, które my w swoim czasie mozolnie ręcznie
przy pomocy „żyletek” dziurkowaliśmy. Tak więc spotkanie w lesie pyrskim przyniosło ten rezultat, że nasz wieloletni wkład pracy nie przepadł całkowicie, lecz że mogliśmy dalej, chociaż na obczyźnie, zwalczać
wroga bronią, jaką dysponowaliśmy. A jeżeli broni tej nie umiano, być
może, w całej pełni wykorzystać, to już nie nasza w tym była wina. Praca
nasza, gdy wreszcie się zaczęła, była bardzo gorączkowa. Pracowaliśmy
na zmianę dniem i nocą, zwłaszcza jednak nocą. Telegrafiści francuscy
przekazywali nam niemieckie depesze za pośrednictwem dalekopisu
natychmiast, bieżąco tak jak je odbierali. Zmiana kluczy następowała
o północy, a nas najwięcej właśnie interesowały pierwsze depesze nadane po zmianie klucza. Zauważono bowiem, że niektórzy niemieccy szyfranci, po dokonaniu zmian klucza i po zamknięciu metalowego wieka
maszyny wybierali sobie jako klucz depeszy /Spruchschlussel/ te litery,
które były widoczne w okienkach wieka. Nie zauważali, naiwni, że litery
te, jeżeli nie poruszyli bębenków szyfrujących, były równe lub w przybliżeniu równe nastawieniu pierścieni / bo chcąc nastawić pierścienie na
daną literę, trzeba tak obrócić bębenki, aby żądana litera znalazła się
na wierzchu, a więc pod okienkiem lub niedaleko okienka/. W ten sposób byliśmy najczęściej już w niewiele minut po północy w posiadaniu
kluczy i mogliśmy resztę depesz danego dnia czytać tak samo szybko jak
niemieccy adresaci depesz. Lojalność każe przyznać, że spostrzeżenie
o pierwszych kluczach po północy zawdzięczaliśmy Anglikom.
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Jeszcze jedno zresztą spostrzeżenie zawdzięczaliśmy Anglikom, którego ze
względu na niewystarczający materiał i na nawał pracy sami nie mogliśmy dokonać, ale które jako interesujące z punktu widzenia kryptologicznego pragnę tu
przedstawić. W opisywanym okresie, to jest na początku 1940 roku pojawił się
nowy szyfr, na który nie zwracaliśmy specjalnej uwagi, gdyż byliśmy całkowicie
zaabsorbowani rozwiązywaniem szyfru maszynowego. Zresztą otrzymywaliśmy
zaledwie kilka depesz dziennie w tym szyfrze. Był to jakiś niewielki kod, dokładnie już nie pamiętam, czy dwu- czy może trzyliterowy, który najwidoczniej służył
do przekazywania krótkich meldunków meteorologicznych między samolotami a ziemią. Litery wchodzące w skład kodu były codziennie zmieniane, tak jak
gdyby kod poddawano wtórnemu zaszyfrowaniu. Otóż Anglicy, którzy zapewne
więcej otrzymywali materiału szyfrowego i bez porównania więcej mieli ludzi do
pracy, spostrzegli, że Niemcy dla dokonywania wtórnego zaszyfrowania kodu
posługiwali się zmienianymi codziennie połączeniami wtyczkowymi maszyny
„Enigma”, czyli, że codziennie zmieniali litery w kodzie w sposób wskazany przez
połączenia wtyczkowe. Był to kardynalny błąd ze strony niemieckiej, gdyż w ten
sposób nie trzeba nawet rozwiązać kodu, by bez trudu odnaleźć codziennie połączenia wtyczkowe. Wystarczy przypomnieć, że połączenia wtyczkowe zmieniały
tylko część liter i to w ten sposób, że jeżeli literę a zamieniano na b, to jednocześnie literę b zamieniano na a. W ramach współpracy z Anglikami odbywało
się naturalnie też regularne wzajemne zawiadamianie /przy pomocy dalekopisu
poprzez Kanał/ o obowiązujących w danym dniu kluczach maszynowych i kto
był wcześniej w posiadaniu klucza na dany dzień, ten natychmiast informował o
tym drugą stronę. Dzięki temu w czasie całej kampanii norweskiej nie było bodaj
depeszy przez Anglików lub przez nas nie odczytanej i to z tak rekordową szybkością, że zawsze pozostało wystarczająco czasu /tylko nie zawsze były środki/ na
podjęcie wszelkiej wskazanej kontrakcji. W pamięć wbiła mi się szczególnie jedna
depesza, która nie dotyczyła wprawdzie okresu kampanii norweskiej, lecz okresu
nieco wcześniejszego i która odsłoniła całą bezsilność aliantów wobec niemiec-

PIASTOWA

3

Fot. PAP/T. Waszczuk

kich ataków powietrznych. Wspomniana depesza podawała dokładne
szczegóły tak zwanego „Unternehmen Paula” czyli planu bombardowania zakładów samochodowych Renaulta w Paryżu. Depesza podawała,
ile bombowców i ile myśliwców weźmie udział w tej akcji, wzdłuż jakiej
trasy, na jakiej wysokości, którego dnia i o której godzinie polecą. Termin akcji wyznaczony był na około osiem dni naprzód. Przekazaliśmy
oczywiście treść depeszy /jak zresztą treść każdej depeszy przez nas
odczytanej/ natychmiast naszym francuskim gospodarzom, ale o żadnej kontrakcji nie usłyszeliśmy. Obserwowaliśmy natomiast – ponieważ
trasa przelotu biegła nad naszym zamkiem – jak w oznaczonym dniu
i o oznaczonej godzinie samoloty w zwartym szyku przelatywały nad
naszymi głowami w kierunku Paryża.”
(M. Rejewski „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”, Bydgoszcz, marzec 1967, maszynopis str. 69-72).
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Klęska Francji 1940
Wojna niemiecko-francuska 1940 roku pokazała jak wielkim potencjałem militarnym dysponują Niemcy. Klęska Francji, jednego ze
zwycięskich mocarstw czasów I wojny światowej nastąpiła tak szybko i nieoczekiwani, że inaczej patrzono już także na wojnę obronną Polski toczoną kilka miesięcy wcześniej. Ocena M. Rejewskiego
o bezsilności aliantów, którą obserwował z bliska, potwierdzała się
dramatycznie. Dla polskich kryptologów nadchodził nowy etap wojennej tułaczki… ”Gdy rozpoczął się niemiecki atak na Francję, przeniesiono nas na pewien okres czasu z Graetzu do samego Paryża na ul.
2 bis Tourville, gdzie mieścił się francuski II Oddział i gdzie dniem i nocą
jeszcze bardziej gorączkowo niż przedtem, pracowaliśmy. Odczytywano
depesze przepisywane natychmiast w 5 czy 6 egzemplarzach na maszynie na papierze przebitkowym żółtego koloru i owe „feuillets jaunas”
były wprost rozchwytywane przez wyższych oficerów francuskich, którzy czatowali na nie pod drzwiami naszego pokoju, a niektórzy z nich
nawet nocowali w gmachu, byleby jak najszybciej wejść w posiadanie
tych żółtych kartek. Klęski Francji to nie odwróciło. Wobec posuwania
się wojsk niemieckich musieliśmy wkrótce pracę naszą przerwać, nas
zaś umieszczono w zarekwirowanym autobusie paryskim, który, podobnie jak w czasie kampanii wrześniowej w Polsce, wiózł nas etapami coraz bardziej na południe, naprzód do La Ferte, potem do Bon Encontre
i wreszcie do Tuluzy. Stąd, po zawieszeniu broni, nastąpił odlot dwoma
samolotami przez Morze Śródziemne do Afryki Północnej, naprzód do
Oranu, a potem do Algieru, gdzie pozostaliśmy około trzech miesięcy”.
(M. Rejewski „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach
1930-1945”, Bydgoszcz, marzec 1967, maszynopis str. 72-73).

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

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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Jesienny problem

wirusowym mogą być znane od
lat domowe sposoby wspomagania układ odpornościowego.
Dobrze sprawdza się sen lub po
prostu odpoczynek w ciepłym
łóżku, prawidłowa dieta, bogata
w warzywa i owoce oraz właściwe
nawodnienie organizmu. Unikanie w tym czasie przemęczenia
i stresu. Objawy infekcji zostaną
złagodzone domowymi syropami
lub naparami. Przy suchym kaszlu pomocne są syropy z czeremchy amerykańskiej lub hyzopu
z dodatkiem miodu, a przy kaszlu mokrym doskonale sprawdzą
się inhalacje z dodatkiem olejku
eukaliptusowego, tymiankowego
czy sosnowego.

katarem, bólem gardła lub ucha,
bólem głowy, gorączką, uporczywym kaszlem. Infekcji najczęściej
towarzyszy uczucie ogólnego
“rozbicia” i ciągłego wyczerpania
oraz gorączka. Wirusowe infekcje dróg oddechowych mają stosunkowo łagodny przebieg. Przy
infekcjach bakteryjnych choroba
przebiega szybko. Nagle pojawia się wysoka gorączka. Może
występować silny ból gardła lub
ucha. Dodatkowym symptomem
są trudności z przełykaniem śliny,
chrypka i chrapanie. Już na początku infekcji wydzielina z nosa
jest śluzowo-ropna i występuje
charakterystyczny nieprzyjemny
zapach z ust. Dodatkowo mogą
pojawić się bóle głowy i mięśni,
dreszcze oraz poczucie ogólnego
osłabienia.

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza rodzinnego są infekcje dróg oddechowych,
będące następstwem infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Chorzy skarżą się na typowe objawy
sugerujące zapalenie górnych dróg oddechowych: gorączkę, katar, kaszel, ból głowy, ból
mięśni, ból ucha. Infekcje częściej zdarzają się u pacjentów z obniżoną odpornością.

Przeziębienie a grypa
Analizując występujące objawy infekcji dróg oddechowych,
dla dobrania właściwego sposobu terapii koniecznym jest właściwe rozpoznanie i rozróżnienie
między przeziębieniem a grypą.
Przeziębienie, w przeciwieństwie
do grypy, rozwija się powoli,
a objawy ustępują po około 7-10
dniach. Przebieg choroby jest
względnie łagodny, a kumulacja
dokuczliwych symptomów występuje około 3 dnia. W przypadku przeziębienia, samopoczucie
jest o wiele lepsze niż przy grypie – występuje lekkie zmęczenie
i wrażenie trudności w radzeniu
sobie z codziennymi obowiązkami – natomiast dokuczliwe są
inne uciążliwe objawy. Pierwsze
sygnały przeziębienia to bardzo
często ból i podrażnienie gardła,
cieknący katar, podrażniony nos
oraz mokry kaszel. Nie zawsze
pojawia się gorączka. Natomiast
grypa atakuje gwałtownie. Jej
przebieg jest uciążliwy i wymaga od chorych pozostania w łóżku, by wspomóc organizm dużą
dawką odpoczynku i spokoju.
Występuje zjawisko zaskoczenia
chorobą. Pacjenci zauważają, że
wieczorem kładą się spać zdrowi,
a rano, po przebudzeniu, okazuje
się, że nie mają siły wstać z łóżka.
Grypie najczęściej towarzyszy wysoka gorączka (ponad 38 stopni)
oraz nieznośny, intensywny ból
głowy, mięśni i stawów. Do tego
dochodzi ogólne złe samopoczucie, uczucie „rozbicia” i dreszcze
oraz silne poczucie zmęczenia.
Grypa często skutkuje różnorodnymi powikłaniami.
Główny ciężar rozpoznania
i leczenia dolegliwości związanych
z nieżytami górnych dróg oddechowych spoczywa na lekarzach
pierwszego kontaktu oraz na pediatrach. Do specjalisty laryngologa kierowane są głównie przypadki powikłane lub niepowodzenia
leczenia. Prawidłowa ocena i diagnostyka okolic anatomicznych
górnych dróg oddechowych stanowi podstawę właściwego rozpoznania i leczenia chorób. Tak
więc, jeśli pojawią się niepokojące
objawy, a nieskuteczne okażą się
domowe środki zapobiegawcze,
konieczna jest wizyta u lekarza.

wolno ignorować. Nieleczone lub
niewłaściwie leczone, mogą prowadzić do nadkażeń bakteryjnych
i zapalenia dróg oddechowych.
Ich przebieg jest o wiele cięższy,
a leczenie dłuższe i trudniejsze.
Infekcje dróg oddechowych
Najczęstszą przyczyną infekcji dróg oddechowych są wirusy
do których należą rynowirusy,
koronawirusy, adenowirusy, wirusy grypy i para grypy oraz szereg innych. Odpowiadają one za
90 proc. wszystkich zachorowań.
Bardzo rzadko infekcje dróg oddechowych są skutkiem zakażenia bakteryjnego, częściej dochodzi do nadkażenia bakteryjnego
wcześniejszej infekcji wirusowej.
Jeżeli już dojdzie do zainfekowania dróg oddechowych bakteriami, dominującą florę najczęściej
stanowią pneumokoki (Streptococcus pneumoniae), pałeczki
krztuśca (Brodetella pertussis),
pałeczki hemofilne (Haemophilus
influenzae) czy mykoplazma (Mycoplasma pneumoniae).
Występujące infekcje wirusowe zwykle dotyczą górnych dróg
oddechowych, czyli jamy nosowej, gardła, nosogardła, krtani
oraz tchawicy. Jednak jeśli leczenie prowadzone jest niewłaściwie, infekcja może zająć kolejne
części układu oddechowego, czyli
oskrzela i płuca, zaś w przypadku
pojawienia się ryzyka nadkażenia
bakteryjnego koniecznością staje

się wdrożenie antybiotykoterapii.
Stąd tak wielką uwagę poświęca
się leczeniu infekcji górnych dróg
oddechowych na wczesnym etapie.
W początkowej fazie infekcji
objawy nie są bardzo dokuczliwe, ale wyraźnie zauważalne.
Pojawia się uczucie wiercenia
w nosie, drapania w gardle czy
lekkie dreszcze. Już na tym etapie warto wprowadzić leczenie,
które pozwala złagodzić objawy
rozwijającej się infekcji i znacznie
skrócić czas jej trwania. Infekcje
nosa, gardła zatok i uszu najczęściej objawiają się uciążliwym

W leczeniu wirusowych infekcji dróg oddechowych stosujemy
wyłącznie leczenie objawowe,
czyli takie, które złagodzi występujące objawy, ograniczy zasięg
zapalenia i jego dalszy rozwój.
Wówczas podaje się leki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.
W każdym przypadku, gdy tylko
pojawi się złe samopoczucie lub
zauważymy, że nasze dziecko
ma gorsze samopoczucie, należy
reagować od razu już w początkowym stadium choroby, gdy
wirusy nie zdążyły się jeszcze
zbytnio namnożyć. Przy pojawieniu się pierwszych objawów pomocne mogą się okazać gotowe
preparaty dostępne w aptekach,
które powinny zawierać, między
innymi, wyciąg z ziela krwawnika
pospolitego, ziela skrzypu, ziela
mniszka lekarskiego, korzenia
prawoślazu, liścia orzecha włoskiego, kory dębu oraz kwiatu
rumianku. To naturalne leki wykazujące działanie przeciwwirusowe i przeciwzapalne pozwalające
skutecznie zwalczać objawy infekcji. Profilaktycznie mogą być stosowane w celu wzmocnienia naturalnej odporności organizmu.
Równie korzystnym rozwiązaniem zapobiegającym infekcjom
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Leczenie infekcji dróg
oddechowych

Wyróżnia się dwa główne
okresy zwiększonej zapadalności
na infekcje dróg oddechowych. Są
to późna jesień, tzn. od października do początku stycznia, oraz
wczesna wiosna, tzn. na przełomie lutego i marca. W tych okresach, kiedy temperatury oscylują
około 0 °C, a jednocześnie jest
duża wilgotność powietrza, panują warunki szczególnie sprzyjające
rozwojowi infekcji górnych dróg
oddechowych. Właśnie kaszel,
katar czy drapanie w gardle, to
częste dolegliwości pojawiające
się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Jedną z najczęstszych
przyczyn wizyt u lekarza rodzinnego są infekcje dróg oddechowych.
Zapalenie górnych dróg oddechowych jest następstwem infekcji wirusowej lub bakteryjnej.
Chorzy skarżą się na typowe objawy sugerujące tę dolegliwość.
Objawy te to między innymi: gorączka, katar, kaszel, ból głowy,
ból mięśni, ból ucha. Częste infekcje zdarzają się zwłaszcza u pacjentów z obniżoną odpornością.
W opinii ekspertów zdarza się, że
wielu pacjentów przechodzi infekcję nawet od dwóch do czterech
razy w roku. U młodszych dzieci
infekcje dróg oddechowych występują nawet 6-8 razy rocznie, co
jest spowodowane tym, że układ
odpornościowy u najmłodszych
nie jest jeszcze w pełni wykształcony. Najczęściej są to niegroźne
infekcje wirusowe, ale nawet tych
o łagodnym przebiegu nigdy nie
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ogłoszenia / komunikaty
ogłoszenie zamówione

reklama

Ogłoszenia drobne
FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA

PRACA
Zatrudnimy Brygadzistkę do nadzoru nad
ekipą sprzątającą w Kaniach, k. Pruszkowa.
Szczegóły: 798 063 836, 798 063 089.

PIELĘGNACJA PAZNOKCI
USŁUGI

MANICURE TYTANOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

Napędy, domofony, automatyka. tel. 600 46 99 99
Projektowanie stron WWW - kompleksowo; od projektu graficznego po zakodowanie i umieszczenie na serwerze. Uczciwe stawki. ZAPRASZAMY tel: 601 730 670

remonty, wykończenia; tel. 664 151 405

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

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

reklama

do 50 znaków - BEZPŁATNIE!
skontaktuj się z nami:

reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

Repertuar kina Baśń
Tajemnica ojca Pio

10-12.10.2019 r.

19:00

80
min.

Wyprawa Magellana

11-12.10.2019 r.

17:00

90
min.

Dora i miasto złota

18-20.10.2019 r.

17:00

90
min.

Pewnego razu w Hollywood

18-20.10.2019 r.

19:00

161
min.

ESP / l. 15

ESP / b/o dubbing

USA / dubbing l. 7+

USA / UK l. 15+
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Pojawienie się jej kwiatów zwiastuje nadejście jesieni. Jest najbardziej
rozpoznawalną i zarazem najbardziej kolorową rośliną tej pory roku. Ta
listopadowa piękność kojarzy nam się głównie ze Świętem Zmarłych.

fot. Shutterstock

Piękna i tajemnicza
tujmy ją jako roślinę jednoroczną. Trzeba poświęcić zbyt dużo
zabiegów, aby przezimowana
roślina ponownie pięknie zakwitła. Zostawmy to hodowcom, oni
wiedzą jak postępować.
Jako roślina z rodziny astrowatych, chryzantema tworzy
koliste kwiatostany zwane koszyczkami, które przybierają
różne kształty. Pod tym względem rozróżniamy odmiany o koszyczkach pełnych, półpełnych,
pojedynczych, kulistych, pomponowych, parasolowatych. Wybór jest ogromny. Zauważyłam,
że do pojemników najczęściej
wybieramy okazy o zwartym
pokroju, obficie obsypane kwiatami. Nic w tym dziwnego, bo
sprawiają wrażenie kolorowych
obłoków, które przycupnęły na
ziemi. Chryzantemy są roślinami
krótkiego dnia. Oznacza to, że zawiązują pąki kwiatowe, gdy dzień
staje się krótszy od nocy. Trzeba
przyznać, że natura pięknie to
urządziła. W naszych warunkach
klimatycznych w październiku
i listopadzie niewiele roślin wygląda atrakcyjnie. Dzięki późno

fot. Shutterstock
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,,Bukiet chryzantem’’ Pierre-Augusta Renoira, ,,Chryzantemy’’
Claude’a Monet, ,,Kobieta siedząca obok wazonu chryzantem’’
Edgara Degas. W Wielkiej Brytanii stała się ulubionym kwiatem
epoki wiktoriańskiej. Chryzantemami zdobiono werandy podczas zimowych przyjęć. Panowie
wkładali ją sobie do butonierek,
a biała chryzantema w bukiecie
panny młodej symbolizowała
uczciwość.
Chryzantemy zaistniały też
w polskiej literaturze.
Każdy
z nas pamięta jak Stanisław Połaniecki obdarowywał nimi Marynię, aby jej poprawić nastrój.
Nie można też pominąć bardzo
popularnego międzywojennego
tanga ,,Złociste chryzantemy’’,
które koiły smutek i żal po rozstaniu.
Dzisiaj, dzięki intensywnej
pracy hodowców, powstały liczne rodzaje chryzantem. Różnorodność kształtów, kolorów, wielkości kwiatów i wysokości łodyg
sprawia, że właściciele ogrodów
mogą dobrać odpowiednią dla
siebie. Świetnie sprawdza się
jako dekoracja jesiennego bal-

konu. Cudownie wygląda w połączeniu z trawami, których długie
liście i zmysłowe kwiatostany falują na wietrze. Dodajmy jeszcze
dynie i lampion a dekoracja nabierze charakteru.
Chryzantemy lubią słoneczne stanowiska i przepuszczalne
podłoże. Źle znoszą przesuszanie, które powoduje szybkie
więdniecie całych roślin. Nie tolerują też zalewania korzeni. Tylko
nieliczne gatunki opierają się jesiennym przymrozkom. Tym się
jednak nie zamartwiajmy. Trak-

fot. Shutterstock

Chryzantema to bardzo stary
gatunek byliny z rodziny astrowatych. Przywędrowała do nas z dalekich Chin dopiero 300 lat temu.
Chińczycy uprawiali chryzantemy
od dobrych 2000 lat i dbali aby
sadzonek nikt nie wywoził za granice. W Chinach jest symbolem
dobrobytu, zdrowia i długiego
życia. Wierzono, że krople rosy
zebrane z kwiatów chryzantem
mają właściwości przedłużające
ludzkie życie. Kwiat zabierany
ze sobą w podróż sprzyja życzliwości bogów i odgania demony.
W Japonii kwiat chryzantemy jest
oficjalnym godłem cesarza zasiadającego na Chryzantemowym
Tronie. Order Chryzantemy jest
najważniejszym odznaczeniem
i nadaje go sam cesarz. Symbol
tego kwiatu znajduje się na fladze cesarskiej i na każdym japońskim paszporcie.
9-tego września chryzantema
ma swoje święto. Wypicie tego
dnia sake z jej płatkami gwarantuje wieczną młodość. Jest motywem, który możemy znaleźć na
ceramice, tkaninach i obrazach.
Najwięksi francuscy impresjoniści zachwycali się tymi kwiatami:
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kwitnącej chryzantemie nasze
rabaty, przedogródki, tarasy
i wejścia mogą się mienić mnogością ciepłych barw. Nie zapominajmy o kryształowym wazonie, w którym potrafią przestać
do czterech tygodni. Doceńmy
chryzantemy, bo na to zasługują.
Zerwijmy z niej łatkę cmentarnego kwiatu, bo listopadowa piękność może się nam przyjemniej
kojarzyć, niż tylko ze smutkiem
i zadumą.
Barbara Lipieta
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Pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego
3 października w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania
Warszawskiego odbyła się uroczystość Święta Szkoły, połączona
ze spotkaniem ze świadkiem historii 1944 roku oraz koncertem
zrealizowanym w ramach projektu „Pamięć 44. Piastów w czasie
Powstania Warszawskiego”.

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

sie dokumentalnym na płytach
DVD.
Projekt „Pamięć 44. Piastów
w czasie Powstania Warszawskiego” został dofinansowany ze
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 20172022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Gościem specjalnym uroczystości w Szkole Podstawowej
nr 3 był uczestnik Powstania
Warszawskiego, mjr prof. Tadeusz Jarosz. Podczas spotkania
opowiedział on zgromadzonym
swoje wspomnienia z 1944 roku.
Podkreślił też, że bohaterami
tamtych wydarzeń byli nie tylko
żołnierze, ale i ludność cywilna,
kobiety i dzieci, o czym często
niestety zapominamy.
Ten szczególny dzień uświetniony został programem artystycznym, przygotowanym przez
uczniów SP nr 3 oraz koncertem
Kapeli Warszawskiej im. Staśka
Wielanka, która zagrała i zaśpiewała zgromadzonym powstańcze piosenki.
Uroczystości z 3 października
zakończyły realizację, rozpoczętego dwa miesiące wcześniej,
programu „Pamięć ’44. Piastów
w czasie Powstania Warszawskiego”. Partnerami programu
były: Mazowiecka Wspólnota Samorządowa i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie.
W ramach programu zorganizowano w Piastowie szereg cieka-

wych, edukacyjnych wydarzeń.
Dnia 3 sierpnia odbyła się gra
miejska i projekcja filmu dokumentalnego „Exodus Warszawy
1944”. Nieco wcześniej specjalnymi tablicami oznaczone zostały miejsca i obiekty w naszym
mieście związane z wydarzeniami roku 1944. Wszystkie punkty
przewidziane programem zostały utrwalone w filmowym zapi-

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Tegoroczne obchody Święta
Szkoły rozpoczęła msza św. w intencji społeczności SP nr 3, odprawiona w kościele św. Michała
Archanioła. Podczas jej trwania
ks. Proboszcz Maciej Chwarścianek poświęcił nowy sztandar
szkolny ufundowany przez Radę
Rodziców. Sztandar ten został
następnie przekazany, w czasie
popołudniowych
uroczystości
w szkole, dyrektorowi placówki
Tomaszowi Osińskiemu. Ten zaś
powierzył go opiece uczniów reprezentujących poczet sztandarowy.

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)
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W MIEŚCIE?

Misja Dmowskiego
12 października 2019 r., w sobotę o godz. 15.00. Muzeum Dulag 121 zaprasza na kolejne spotkanie współorganizowane z Oddziałem Warszawskim IPN w ramach ogólnopolskiej „Akademii Niepodległości”.
Gościem Muzeum będzie
prof. Piotr Szlanta, wykładowca Instytutu Historycznego UW
, który opowie o roli Romana
Dmowskiego, głównego ideologa Narodowej Demokracji, na
konferencji pokojowej w Paryżu
w 1919 roku.
W 1918 r., kiedy I wojna światowa dobiegała końca, Polski nie
było na mapie Europy. Jednak
wobec chaosu na Wschodzie
wśród przywódców zwycięskich
mocarstw zachodnich sprawa
polska zyskała na znaczeniu.
W związku z tym, że prezydent
USA Thomas Woodrow Wilson
zapragnął ukształtować nowy
porządek światowy na zasadzie
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samostanowienia narodów, potrzebny był reprezentant narodu
polskiego, który wyraziłby jego
polityczne oczekiwania. Roman
Dmowski był wówczas najbardziej znanym polskim politykiem
na Zachodzie. Od roku 1916, kiedy opuścił słabnącą Rosję, kursował między Londynem, Paryżem
i Waszyngtonem, pozyskując
dla sprawy polskiej poparcie
zachodnich polityków. Nic dziwnego zatem, że w styczniu 1919
r. to właśnie on stanął na czele
polskiej delegacji na paryską
konferencję pokojową. Wystąpił
wówczas w imieniu całego narodu polskiego, przywracając mu
miejsce na politycznej mapie Eu-

ropy. Zgodnie z ideologią narodowej demokracji, której Dmowski był współtwórcą, Polacy mieli
uzyskać wiodącą rolę w Europie
Środkowo-Wschodniej. Naród
polski miał wypełnić polityczną
próżnię powstałą po upadku Rosji i Austro-Węgier. 28 czerwca
1919 r. podpisany został traktat
wersalski.
Dr hab. Piotr Szlanta – wykładowca w Instytucie Historycznym UW, stypendysta Uniwersytetu w Bielefeld, University of
Notre Dame, Freie Universität
Berlin i Fundacji Humboldta.
Współautor podręczników szkolnych i ponad stu artykułów popularnonaukowych.
Redaktor
międzynarodowej encyklopedii
I wojny światowej. Autor książek:
„Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów”, „Tannenberg 1914”.

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

Zbrodnie Wehrmachtu w 1939 roku
31 października, o godz. 18.00. Muzeum Dulag 121 zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu
Przystanek Historia. W 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę zaprezentowany zostanie
film dokumentalny „II wojna światowa. Kampania wrześniowa 1939 r. w Polsce.”, na który składają się unikalne materiały nakręcone przez niemieckich i polskich operatorów we
wrześniu 1939 roku. Komentarz do filmu oraz prelekcję na temat zbrodni Wehrmachtu na
polskich obywatelach podczas kampanii wrześniowej wygłosi dr Paweł Kosiński (IPN).
Uderzenie III Rzeszy na Polskę
1 września 1939 r. nie ograniczyło się do walk z Polską Armią. Lądowe oddziały Wehrmachtu popełniały także podczas kampanii
wrześniowej zbrodnie wojenne
na ludności cywilnej. Historyk

Jochen Böhler wiąże to ze swoistą antypartyzancką psychozą,
która panowała wśród niemieckich żołnierzy, zwłaszcza tych
najmłodszych. Sterowana przez
Josepha Goebbelsa propaganda
przekonywała ich, że Polacy to

naród zdradziecki i podstępny,
skłonny do wyprowadzania ataków z ukrycia. Według oficjalnego przekazu, służący w Wehrmachcie mieli być gotowi na
to, że przeciwko nim z bronią
w ręku wystąpi każdy mieszkareklama

niec Rzeczpospolitej – bez względu czy jest żołnierzem, czy też
cywilem. I choć w rzeczywistości
polskie podziemie jeszcze wówczas nie istniało, Niemcy uczestniczący w kampanii wrześniowej
wszędzie widzieli partyzantów.
Ponadto mieli w głowach słowa,
które krótko przed wybuchem
wojny Hitler skierował do najwyższych dowódców niemieckiej
armii: „Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni”.

Dr Paweł Kosiński – pracownik Biura Badań Historycznych
IPN, historyk i archiwista, badacz
stosunków polsko-niemieckich
w pierwszej połowie XX w.; autor
m.in. „Prusy Zachodnie 1914 –
Pomorze 1920. Ludność regionu
wobec przemian politycznych
okresu pierwszej wojny światowej” (2002).
Muzeum Dulag 121,
ul. 3 Maja 8A, Pruszków
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Piastovia coraz wyżej

fot. Anna Bartnicka (Grupa Creative)

Dobra passa nas nie opuszcza. Piastovia zaliczyła drugą z rzędu wygraną. W niedzielę
piastowskie piłkarki powalczą na wyjeździe o kolejne 3 punkty z Polonią Poznań.

Wszystko wskazuje na to, że
nasze waleczne dziewczyny wróciły do pełni formy. Szósta kolej-

ka przyniosła Piastovii kolejne
zwycięstwo. Tym razem piastowskie piłkarki w pięknym stylu

pokonały na własnym boisku AP
Lechię Gdańsk 2:0 (0:0). Bramki
zapisały na swoim koncie niezawodne Gabi Kuczyńska i Beata Cabaj. Dla jednej z naszych
piłkarek, Olgi Miszczak, zacięta
walka na boisku skończyła się
złamanym nosem. Jak zapewnia
jednak Włodzimierz Golfert, V-prezes Zarządu Piastovii, Olga
zdążyła już dojść do siebie i zbiera siły na kolejne boiskowe wyzwania.
Zwycięstwo z gdańską Lechią
pozwoliło piastowskim piłkarkom podskoczyć w tabeli o kolejną pozycję. Aktualny bilans
punktowy i bramkowy daje nam

już 6. lokatę. Apetyt Piastovii jednak na tym się nie kończy. Mimo
tłoku w środku stawki, dziewczyny coraz pewniej patrzą w górę
tabeli. Zwłaszcza, że przed nami
mecz z drużyną zamykającą
stawkę.
W najbliższą niedzielę, 13
października Piastovię czeka wycieczka do Poznania. Tam o godzinie 14:00, w Młodzieżowym
Ośrodku Sportowym (Poznań-Nowe Miasto, ul. Gdańska 1)
zmierzymy się z Polonią Poznań.
Czy piastowskie dziewczyny
przywiozą nam kolejne 3 punkty? Jak zapewnia Włodzimierz
Golfert, dziewczyny jadą na wielkopolskę w świetnych nastrojach z bojowym nastawieniem,
by wyrwać poznaniankom komplet punktów. Trzymamy kciuki!
Wszystkie spotkania 7. kolejki
rozegrane zostaną w najbliższą niedzielę,13 października.
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Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?

1

UKS SMS Łódź

6

15

24:4

2

AP Lechia Gdańsk

6

13

15-9

3

KS Polonia Środa Wielkopolska

6

13

15:10

4

Stomilanki Olsztyn

6

13

16:7

5

MUKS Praga Warszawa

6

10

13:8

6

PKS Piastovia - ZAP Piastów

6

9

11:16

7

KS Raszyn

6

8

9-10

8

AP Kotwica Kołobrzeg

6

6

6:15

9

Ząbkovia Ząbki

6

5

11:18

10

Medyk II Konin

6

5

8:9

11

Unifreeze Górzno

6

3

11:17

12

Polonia Poznań

6

1

4:20

Harmonogram:
Polonia Poznań - Piastovia Piastów 14:00
UKS Ząbkovia Ząbki - KS Raszyn 18:00
UKS SMS II Łódź - MUKS Praga Warszawa 12:00
AP Kotwica Kołobrzeg - KKP Stomilanki Olsztyn 14:00
AP Lechia Gdańsk - Medyk II Konin 14:00
KS Unifreeze Górzno - Polonia Środa Wlkp Kobiety 12:00

Agata Ziąbska
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