
DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta gminy

URSUS   PIASTÓW   MICHAŁOWICE      mocnestrony.com.pl

Mocne Strony
NR 2/2016  (ROK I) 17 SIERPNIA 2016 R. gAzETA bEzPŁATNA ISSN 2451-3377

dokończenie na str. 2

Ogłaszamy 
konkurs
dla prOwadzących 
działalnOść gOspOdarczą, 
właścicieli małych firm,  
Osób indywidualnych

będą 

nagrody!SZCZEGÓŁY 
na str. 9

n  W 96. rocznicę bitwy warszawskiej

W południe 5 sierpnia 2016 r. burmistrz dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska 
wraz z zastępcą burmistrza Wiesławem Krzemieniem i prezesem Klubu Sportowego 
„Ursus” Pawłem Wysockim złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą w miejscu 
dawnej fabryki „Ursus” przy ul. Wolskiej 55. Władzom dzielnicy i klubu towarzyszył 
klubowy poczet sztandarowy. 

W tym miejscu 72 lata temu, 5 sierpnia 
1944 r., Niemcy i ich rosyjskojęzycz
ni kolaboranci rozstrzeliwali maso

wo ludność Woli, m.in. mieszkańców ulic: 
Działdowskiej, Płockiej, Skierniewic
kiej, Sokołowskiej, Staszica, Wawelberga 
i Wolskiej. Historycy szacują, że strzałami 
w tył głowy zamordowano na terenie byłej 
fabryki „Ursus” od 6 tys. do 7,5 tys. Pola
ków. Według różnych źródeł liczba zamor
dowanych tego dnia mieszkańców Woli 
wyniosła od 20 do 45 tys. Ofiarą rzezi 
padli także pacjenci i personel wolskich 

szpitali – św. Łazarza i Szpitala Wolskiego 
przy ul. Płockiej 26.
Paweł Wysocki przypomniał, że klub 
od początku swojego istnienia był zwią
zany z zakładami. W tym miejscu było 
pierwsze boisko RKS Ursus. „Będziemy 
zawsze pielęgnować tradycję i pamiętać 
o naszych początkach. Dzisiaj składamy 
również hołd bohaterom i pomordowa
nym w Powstaniu Warszawskim” – po
wiedział prezes KS „Ursus”.

Jacek Sulewski

Nie zapomnimy... 

Święto 
wojska 
Polskiego
Od 1923 do 1947 roku w dniu 15 sierpnia 
obchodzone było Święto Żołnierza, w okresie 
PRL-u zmieniono je na Święto Wojska Polskie-
go i obchodzono 12 października – w rocznicę 
bitwy pod Lenino. W wolnej Polsce od 1992 
roku Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 
15 sierpnia – w rocznicę przełomu w Bitwie 
Warszawskiej.

W lutym 1919 r. wkrótce po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości 

po 146 latach zaborów,  rozpoczęła się wojna polsko
rosyjska. Polacy chcieli zatrzymać wojska sowieckie, 
zajmujące samodzielne republiki ukraińską i białoru
ską. Początkowo losy wojny były zmienne. Polska ar
mia dotarła nawet do Kijowa. W maju 1920 r. Armia 
Czerwona rozpoczęła w kierunku zachodnim ofensy
wę, mającą zwiększyć zasięg rewolucji komunistycznej 
na całą Europę i doprowadzić do ustanowienia władzy 
sowieckiej, w następstwie której w sierpniu armie so
wieckie zbliżyły się do Warszawy i zajęły Radzymin. 
W tej trudnej sytuacji naczelnik państwa, marszałek 
Józef Piłsudski, opracował śmiały plan operacji, która 
później została nazwana Bitwą Warszawską. Rozegra
na między 13 a 25 sierpnia 1920 roku bitwa stała się 
przełomem w wojnie polskobolszewickiej. Legenda 
utrwaliła nazwę „Cud nad Wisłą”,  jako że 15 sierpnia 
przypadało wielkie kościelne Święto Wniebowzięcia 
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HISTORIA

NatURMeD •
REKLAMA

PoMoc 
w usuwaniu bólu

J ego wojenna historia ma 
początek w 1915 r. w armii 
rosyjskiej, gdzie w 1917 r. 

uzyskał stopień podporuczni
ka. Od grudnia 1917 r. służył 
na froncie I wojny światowej 
w 5 Dywizji II Korpusu Pol
skiego. Od maja  do listopada 
1918 r. przebywał w niewoli 
nie mieckiej w Brześciu. 11 li
stopada 1918 r. rozpoczął służ

bę w armii polskiej. Służąc 
w 13 Pułku Artylerii Polowej, 
porucznik Podlewski od paź
dziernika 1919 r. pełnił funkcję 
oficera ordynansowego Do
wództwa VIII Brygady Artyle
rii i brał udział we wszystkich 
bitwach z Armią Czerwoną 
w okolicach Dźwiny i Niemna 
oraz Połocka i Grodna. Tu
taj, opierając się na przekazie 

córki bohatera, a mojej mat
ki Barbary (z d. Podlewska), 
opiszę historię z tego okresu. 
Otóż przyjaciel porucznika, 
Zygmunt Gużewski (później
szy adiutant Prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego) dostał 
się do sowieckiej niewoli. Wie
dząc, gdzie znajduje się miej
sce postoju wrogiego oddzia
łu, doskonale jeżdżący konno 
Mieczysław wdarł się do obo
zu, porwał Zygmunta na swe
go konia i wrócił do swoich. 
W tamtym okresie został dwu
krotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Por. Podlewski 
utrzymywał łączność między 
poszczególnymi oddziałami 
i doręczał rozkazy. 20 lipca 
1920 r., gdy dwie dywizje pie
choty (8. i  10.) wycofywały się 
pod naporem przeważających 
sił nieprzyjaciela na Grodno, 
zostały niespodziewanie zaata
kowane z trzech stron i przy

parte do brzegu Niemna. W tej 
sytuacji „por. Podlewski będąc 
pod ustawicznym morderczym 
ogniem karabinów maszyno-
wych przez cały dzień pełnił 
służbę oficera łączności między 
dowódcą Brygady a poszcze-
gólnymi bateriami i oddziałami 
piechoty, orientując dowódz-
two i oddziały o poszczegól-
nych fazach walki. Przyczynił 
się też w znacznej mierze do 
należytego wsparcia piechoty 
przez własną artylerię. Nad 
ranem dnia następnego wyszu-
kał na rozkaz D-cy Brygady 
bród na rz. Niemen, przez który 
z narażeniem własnego życia 
pierwszy się przeprawił. Bród 
ten umożliwił następnie spraw-
ne bez strat sforsowanie tej 
rzeki przez całą artylerię Gru-
py płk. Burhardta, tzn. 8 i 10 
Dywizji Piechoty” (fragment 
szczegółowego opisu czynów 
w kwestionariuszu do odzna

czenia Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojennego Virtuti Mi-
litari). Tym orderem o numerze 
1296 „w uznaniu czynów nie-
zwykłego męstwa okazanego 
w walce z sowieckim najeźdźcą 
w kampanii 1920 roku” został 
odznaczony 22letni wówczas 
porucznik Wojska Polskiego 
Mieczysław Podlewski.

Ta opowieść opiera się na 
wspomnieniach mojej mamy, 
literaturze i posiadanych doku
mentach. 

dalszy ciąg losów M. Podlewskiego, 
tym razem z kampanii wrześniowej 
– w następnym numerze. 

Jacek Sulewski

Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, 
a właśnie tego dnia odbito zajęty przez 

Rosjan Radzymin, a kolejnego rozpoczęła się 
udana kontrofensywa wojsk polskich z kilku 
kierunków. Dalszy przebieg kampanii aż do 
12 października, kiedy ogłoszono zawiesze
nie broni, to seria polskich zwycięstw.
Bitwa Warszawska ocaliła nie tylko niedaw
no odzyskaną polską niepodległość, ale była 
to jedna z najważniejszych bitew XX wieku 
w dziejach świata. Wojsko Polskie na czele 

z marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało 
i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czer
wonej, a także uratowało nie tylko Polskę, ale 
całą Europę przed niewolą i wprowadzeniem 
sowieckiego totalitaryzmu i systemu komuni
stycznego. Wielką rolę w tej wojnie odegrała 
Armia Ochotnicza, w której szeregi w ciągu 
niespełna 12 tygodni wstąpiło ponad sto tysię
cy ochotników. Reprezentowane w niej były 
wszystkie warstwy społeczne i ugrupowania 
polityczne oprócz komunistów. (JS)

dokończenie 
ze str. 1Święto 

wojska 
Polskiego

Opowiem w ogromnym skrócie historię Polaka, którego 
dorosłe życie zawarło się między 1915 a 1939 rokiem. 
MieczysłaW POdLeWski bronił dopiero co wyzwolonej 
ojczyzny w obu wojnach, które w tym czasie przetoczy-
ły się przez Polskę – z bolszewicką Rosją i hitlerowskimi 
Niemcami. Był moim dziadkiem.

Krótka opowieść 
o polskim żołnierzu

mjr Mieczysław Podlewski. zdjęcie wykonane ok. 1934 r.

15  
sierpnia

z księgi WpisóW ośrodka NaTUrMEd:

Mam 71 lat, przepracowałam uczciwie prawie 50, 
a dziś stwierdzam, że to co mnie spotyka w przy-
chodniach NFZ to chyba ukryta eutanazja. Uzyskać 
skierowania, leczenie – graniczy z cudem. Terminy 
b. odległe. Gdyby nie ten ośrodek NATURMED, 
pomocy bym nie miała. Pan Papajewski Wojciech 
pomógł mi jak nikt dotąd wrócić do sprawności bez 
bólu. Chodzę od ponad miesiąca bez laski.

Wacława T., lat 71


Ból, drętwienie rąk, sztywny kark. Nie mogłam 
drgnąć głową. Córka mnie czesała i ubierała. Le-
kami zniszczyłam wątrobę i nerki, wystąpiło nad-
ciśnienie. Wszystko było nieskuteczne. Dopiero 
u Pana Papajewskiego otrzymałam wyzwolenie 
z bólu. Dziękuję całym sercem.

Maria z Sochaczewa, lat 49


Nikomu bym nie uwierzył, że można bez leków 
zlikwidować ból pleców i barku trwający ponad 
3 lata. Nie mogłem siedzieć, prowadzić samochodu, 
spałem po 2–3 godziny, jadłem na stojąco, kosz-
mar! A pan Wojciech Papajewski wyprowadził mnie 
z tego cierpienia. Jestem zachwycony i wdzięczny.

Wacław Lisiecki, 53 lata


Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze oburzały mnie 
tego typu praktyki. Dziś jednak chylę czoło przed 
panem Wojtkiem. Z zażenowaniem stwierdzam, że 
wszystkie metody szpitalne i ambulatoryjne nie da-
wały efektu na ból kręgosłupa szyjnego, barku i lę-
dźwiowego. To co on zrobił, mnie zachwyca.

Internista, lat 56, Warszawa

o sób w różnym wieku cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa przyby
wa w zastraszającym tempie. Terminy wizyt u lekarzy wydłużają się do kil
ku – kilkunastu miesięcy, ludzie narzekają na zdrowie po zażywaniu leków, 
często nieskuteczne okazuje się nawet leczenie sanatoryjne.

Mimo postępu medycyny akademickiej – nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie do 
„utrzymania” kręgosłupa, poszczególnych kręgów, stawów.
Nagłe lub przewlekłe bóle stawów (stawu łokciowego, nadgarstka), rąk, nóg, zabu
rzenia czucia, bóle i zawroty głowy, ograniczenia ruchomości barku, „piekące” plecy 
i wiele, wiele innych, jak np. dyskopatie czy przepukliny – utrudniają życie. Nie
rzadko to właśnie chory kręgosłup jest „sprawcą” tych dolegliwości. Bardzo często 
ratunkiem na nie stają się stale reklamowane przez środki masowego przekazu pre
paraty – bo to najszybciej, najprościej. Nie mamy jednak świadomości, jak opłakane 
mogą być tego skutki.
Kiedy boli ząb, powstał ubytek – nie leczymy go tabletką czy płynem do płukania 
– tylko udajemy się do dentysty. Analogicznie należy leczyć kręgosłup – u specjalisty.   

iNforMUjEMy CzyTElNikóW, żE doskoNałą METodą  
Na pozbyCiE się przyCzyN UCiążliWyCh dolEgliWośCi jEsT 

TErapia fizykalNo-MaNUalNa, 
jaką sTosUjE ośrodEk NaTUrMEd W gołąbkaCh. 

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED jest następujące: najpierw bez
płatna wizyta kwalifikacyjna, na którą należy przynieść wyniki badań (rentgen, rezo
nans lub tomografię), aby ustalić na ich podstawie i po przeprowadzonym z pacjen
tem wywiadzie PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości leczenia albo 
przeciwwskazania. Dopiero po takich ustaleniach można wykonać pierwszy zabieg 
dostosowany do danego przypadku, mając też na uwadze wiek pacjenta oraz ewen
tualne choroby towarzyszące.
różNorodNE, bEziNWazyjNE METody zabiEgóW stosowanych na problemy bólowe, np.: 
osteopatia, chiropraktyka ortopedyczna, specjalistyczne masaże, mobilizacja krę
gów, stawów, mięśni i wiele innych – bardzo CzęsTo raTUją przEd opEraCjaMi.

••
NatURMeD
Ursus-gołąbki 

ul. koronacyjna 15
tel.: 22 662 49 07
     604 092 007
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n  Veolia inwestuje w Piastów i Pruszków

Będzie mnieJ
zanieczyszczeń
Trwają ustalenia dotyczące połą

czenia sieci ciepłowniczej Prusz
kowa z nowo wybudowaną siecią 

warszawską, która od maja br. zasila 
dzielnicę Ursus. Po zrealizowaniu tej 
inwestycji wyłączona z użytkowania 
zostanie bardzo szkodliwa dla śro-
dowiska węglowa elektrociepłow-
nia pruszkowska. Jak się okazało, 
nie będzie potrzeby przebudowywa
nia sieci pruszkowskiej. Jej stan i pa
rametry pozwalają na podłączenie jej 
do sieci warszawskiej. 
Na jednym z sierpniowych spotkań, 
w którym uczestniczyli m.in: prezes 
Zarządu Veolia Energia Warszawa 
S.A.,  Jacky Lacombe, wiceprezydent 
Warszawy Michał Olszewski, wice
burmistrz Piastowa Konrad Rytel, 
członek Zarządu Powiatu Pruszkow

skiego Zdzisław Brze
ziński, doradca burmi
strza Piastowa Bernard 
Adamowicz i przedsta
wiciele PGNiG Termika 
z Pruszkowa, doszło do 
konsensusu w sprawie 
przebiegu nitki z Ursusa 
przez Piastów do Prusz
kowa. 
Rozpatrywane były trzy 
warianty, m.in. najkrót
szą trasą, czyli ulicą War
szawską, który proponowali przedsta
wiciele Veolii, ale ostatecznie przez 
wszystkie zainteresowane podmioty 
został zaakceptowany przebieg od 
ul. Warszawskiej ulicą Noakowskiego 
do torów kolejowych, ulicą Chełmoń
skiego po obrzeżu targowiska i powrót 

do komory. Ten wariant, poparty przez 
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, za
proponowali włodarze Piastowa prze
de wszystkim z uwagi na to, że trasa ta 
przebiega przez dziewicze tereny. 
Warszawska (droga powiatowa) jest 
podstawową aortą komunikacyjną 

z zachodu na wschód, a mu
siałaby być na dłuższy czas 
wyłączona z ruchu. W tym 
samym czasie PLK planu
ją remont torów, również 
związany z wielomiesięcz
ną przerwą w komunikacji 
kolejowej – SKM i KM 
– z Warszawą. Poza tym bu
dowa ingerowałaby w tere
ny Szkoły Podstawowej nr 2 
i Ochotniczej Straży Pożar
nej oraz spowodowałaby 
zniszczenie ulicy i ścieżek 
rowerowych. Przy wybra
nym wariancie południo
wym jedynym problemem 

będzie pozyskanie terenów prywat
nych od 3 właścicieli. 
Całość inwestycji koordynuje Urząd 
m.st. Warszawy, reprezentowany przez 
prezydenta Olszewskiego, który nad
zoruje wszystkie miejskie spółki in
frastrukturalne. Pozostało jeszcze do 

ustalenia, jak podzielić się wydatkami. 
Prezes Lacombe nie potrafił określić 
terminu, w jakim inwestycja zostanie 
zakończona, ponieważ trzeba wykonać 
projekt budowlany, przejść procedury 
środowiskowe, ustalić ostatecznie, jaki 
będzie udział Piastowa. Zaznaczył na
tomiast, że obiecuje lepsze parametry, 
lepsze bezpieczeństwo ciepłownicze 
(bezawaryjność) i być może niższą 
cenę dla odbiorców ciepłej wody. Mi
chał Olszewski wyraził nadzieję, że 
wspólne działania wkrótce przybli-
żą nas do osiągnięcia zamierzonego 
przez nas celu – znacznego zmniej-
szenia zanieczyszczeń pochodzących 
ze źródeł tzw. niskiej emisji. Działania 
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 
jakie prowadzimy w stolicy, nabiera-
ją właśnie skali metropolitalnej, gdyż 
kolejnym etapem prac w tym rejonie 
będzie podłączenie Piastowa i Prusz-
kowa.

Tekst i zdj. Jacek Sulewski

W styczniu 2016 roku firmy Veolia Energia Warszawa S.A.  
i  PGNiG Termika S.A. zawarły porozumienie pod patronatem 
Prezydenta m.st. Warszawy, w wyniku którego te dwie firmy 
zamierzają zapewnić ciepło aglomeracji warszawskiej. 
PGNiG Termika to właściciel kilku elektrociepłowni (m.in. Żerań, 
Siekierki, Pruszków), dostawca taniego ogrzewania na terenie 
Warszawy i Pruszkowa, a Veolia jest właścicielem miejskiej 
sieci ciepłowniczej.  

wiceprezydent warszawy Michał olszewski  
i prezes Veolii Jacky lacombe

Cel: sprawna obsługa Klienta

Gdy wspominam minione 30 lat 
i patrzę na to, co w tym 
czasie osiągnęliśmy, odczu-

wam dużą satysfakcję. W ciągu 30 lat 
od zera zbudowaliśmy firmę, która 
dziś jest jednym z największych przed-
siębiorstw śrubowych w kraju i w tej 
części Europy, posiada własne zakłady 
produkcyjne, galwanizernie, magazy-
ny i sieć sklepów detalicznych zlokali-
zowanych w różnych częściach Polski. 
Sukces naszej firmy to zasługa każde-
go pracownika, który swoją codzienną 
pracą wzmacnia nasz zespół i sprawia, 
że potrafimy skutecznie realizować za-
łożone cele. Świętując jubileusz 30-le-
cia ASMET, chciałbym podziękować 
wszystkim moim współpracownikom, 
a naszym Klientom i partnerom bizne-
sowym składam deklarację, że w kolej-
nych latach nie spoczniemy na laurach, 
tylko dalej, konsekwentnie będziemy 

doskonalili procesy biznesowe, aby do-
starczać nasze produkty jeszcze spraw-
niej niż dziś. Dzięki Waszemu zaufaniu 
i zaangażowaniu załogi ASMET zapi-
saliśmy na kartach historii 30 pięknych 
lat, głęboko wierzę, że kolejne lata będą 
kontynuowały to nasze wspólne dzieło. 
– mówi Andrzej Sajnaga.

Malichy – rok 1986
W roku 1986 Andrzej Sajnaga rozpo
czął własną działalność gospodarczą. 
Wtedy to nastąpiło uruchomienie 
warsztatu mechanicznoodlewnicze go 
w Malichach produkującego nakrętki, 
śruby oraz grzejniki aluminiowe. Fir
ma zatrudniała 4 osoby. Obok właści
cieli trzon przedsiębiorstwa, stanowili: 
Tomasz Dmochowski, Andrzej Czu
pryński oraz  Janusz Skalski.
– W Malichach pracowaliśmy w kil-
kuosobowym zespole. Z sentymentem 

wspominam ten pierwszy etap rozwoju 
naszej firmy. Wszyscy z zaangażowa-
niem wykonywali powierzone im za-
dania, wszyscy dobrze się znali, byli 
rzetelni i koleżeńscy – tak pamięta po
czątki Tomasz Dmochowski, dyrektor 
handlowy. 
– Produkowaliśmy grzejniki, nakrętki, 
po tem również śruby. Już w tamtych 
czasach powstał plan produkcji śrub 
wysokowytrzymałych do konstrukcji sta-
lowych. Podjęliśmy się nawet realizacji 
– oczywiście z wykorzystaniem koopera-
cji – śrub M30 w klasie 10.9 na budowę 
jednego z wieżowców. Pamiętam, jak 
w ciągu jednej doby udało się skoordy-
nować proces technologiczny w różnych 
lokalizacjach Pruszków – Stalowa Wola 
– Łańcut – Pruszków, osiągnęliśmy 
sukces i zdobyliśmy zaufanie Klienta 
– wspomina Andrzej Czupryński, dy
rektor techniczny.

Reguły – lata 1992–2000
Przełomowy rok 1992 w historii firmy 
– rozpoczyna działalność ASMET 
Artykuły Metalowe Andrzej Sajnaga 
– firma produkcyjnohandlowa dzia
łająca w branży elementów złącznych 
z siedzibą w Regułach, Al. Jerozo
limskie 280.  Początkowo Reguły to 
działalność handlowa. ASMET ma 
już stałe grono wiernych Klientów. 
Lokalizacja – strzał w dziesiątkę, za
ufanie Klientów rośnie, ich liczba się 
powiększa. Dla właści cieli nie ma 
rzeczy niemożliwych. Konsekwentne 
nastawienie na potrzeby Klienta i na 
jakość przynoszą wymierne efekty. 
Firma dokupuje kolejne sąsiadujące 
działki, zwiększając powierzchnię 
magazynową i sprzedażową. W końcu 
przenosi do Reguł również produkcję 
(1994 r.). Janusz Skalski, kierownik 
sprzedaży, który do zespołu ASMET 
dołączył w 1995 r., mówi: Firma 
stawiała cały czas na poszerzanie 
oferowanego asortymentu. Zawsze 
naj ważniejszy był Klient. Pracuję 
w ASMECiE już 21 lat. Cieszę się, 
że uczestniczę w budowaniu tej fir-
my i odczuwam satysfakcję, że moja 
praca również w jakimś stopniu 
przyczyniła się do sukcesu marki 
ASMET.
Firma ASMET w latach 1992–2000 
zwiększyła zatrudnienie 20krotnie, 
a obroty wzrosły 36krotnie. Tak 
szybki rozwój możliwy był dzięki 
nieustannie prowadzonym inwesty
cjom i polepszaniu organizacji pracy.

Pierwsze sukcesy
Od 1997 roku ASMET uzyskuje szereg 
certyfikatów na systemy zarządzania 
jakością, nawiązuje kontakty handlowe 
z firmami z Europy. 1998 rok to począ
tek współpracy ze znaną na świecie fir
mą August Friedberg GmbH – ASMET 
staje się wyłącznym dystrybutorem na 
Polskę złącz śrubowych HV produko
wanych przez tę firmę.

Obecnie
Na stanie magazynowym firmy znajdu
je się ponad 35 000 pozycji asortymen
towych, a dalszych 50 000 dostępnych 
jest na zamówienie. Poza typowymi po
zycjami oferuje również śruby specjalne 
– własne zaplecze produkcyjne umoż
liwia wykonywanie wyrobów według 
indywidualnych wymagań Klienta. (AS)

Niewiarygodne, jak wiele może zdziałać pasja, przyjaźń, konsekwencja, dbałość o potrzeby Klienta, perfekcyjna 
jakość produktu. ASMET to przede wszystkim Andrzej Sajnaga plus zaufani współpracownicy i załoga – ludzie z dużym 
zaangażowaniem realizujący wspólne już teraz cele. Pan Andrzej, odnosząc sukcesy na polu zawodowym – potrafi 
się nimi dzielić z innymi. Jest m.in. organizatorem Koncerów Noworocznych, Młodych Talentów, sponsorem wielu 
społecznych i naukowych inicjatyw. Od lat współpracuje z Fundacją im. Bogny Sokorskiej, pomaga w organizacji 
koncertów. Za wkład w rozwój kultury w 2007  r. otrzymał wyróżnienie „Mecenas Kultury Warszawy”, a w 2016 r. 
– odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W drodze 
do osiągania kolejnych sukcesów zawsze towarzyszyli mu ludzie. Docenia ich zasługi.

1986 r. – firma zatrudnia 4 pracowników
1996 r. – firma zatrudnia ok. 60 pracowników 
2003 r. – firma zatrudnia ok. 140 pracowników
2005 r. – firma zatrudnia ok. 250 pracowników
Nagrody, wyróżnienia, liczne certyfikaty
Klub Techniki i Ciągłego Doskonalenia
Modernizacje, nowe procesy, laboratorium 
pomiarowe, hale, magazyny, sklepy, nowe 
oddziały, placówki handlowe
2012 r. –  Akademia Menedżerów ASmet 

– innowa cyjny projekt szkoleniowy 
dedykowany kadrze mene dżerskiej

2016 r. – firma zatrudnia ok. 500 pracowników 

Niewiarygodne, jak wiele może zdziałać pasja, 
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n  ze zwycięzcą „Grand Press Photo 2016” z Ursusa rozmawia aGnieszka Gorzkowska

Maciej Margas (ur. 1993) zaczął fotografować 7 lat temu, jeszcze jako 
uczeń jednego z ursuskich gimnazjów. Jego debiutancki film z 2014 roku 
„Warsaw 24H Timelapse”, ukazujący życie stolicy z dachów najwyższych 
wieżowców, w ciągu tygodnia od publikacji obejrzało ponad 100 tysięcy 
ludzi. do tej pory widziało go przynajmniej pół miliona ludzi na całym świe-
cie. Obecnie to najpopularniejszy film timelapse o Polsce. Jako pierwszy 
wykonał świetnej jakości nocne lotnicze zdjęcia Warszawy z wysokości 
kilometra. Nawet nie przypuszczał, że kilka miesięcy później jedno z wy-
konanych wtedy zdjęć zajmie 1. miejsce w kategorii Środowisko w naj-
bardziej prestiżowym polskim konkursie Fotografii Prasowej Grand Press 
Photo. czy w swoich planach fotograficznych ma też naszą dzielnicę?

n Na ilu aparatach pracujesz?
– Mam jeden. Niedługo mam nadzieję 
pozyskać kolejny, bo często, kiedy jeden 
aparat uwiecznia coś na statywie, drugim 
mógłbym fotografować coś innego. Do 
zdjęć bardzo specjalistycznych, takich jak 
np. śmigłowcowe, sprzęt wypożyczył mi 
sam producent – Canon Polska.

n Czy od zawsze fotografowałeś miasto?
– Zacząłem fotografować w 3 klasie gim
nazjum, czyli 7 lat temu. Ze względu na 
to, że byłem nieśmiały, interesowała mnie 
bardziej architektura niż robienie zdjęć 
ludziom. Później zacząłem robić miejskie 
panoramy: z okien, z dachów. Tego rodza
ju zdjęć też nie było specjalnie dużo w In
ternecie, a mnie widoki z góry bardzo fa
scynowały. Po napisaniu matury wpadłem 
na pomysł, żeby nakręcić film timelapse 
o Warszawie… 

n Skąd ten pomysł?
– Stolica wówczas takiego filmu jeszcze 
nie posiadała. Poza tym oglądam wiele 
prac innych fotografów – raczej zagranicz
nych. Bezpośrednią inspiracją przy two
rzeniu filmu o Warszawie były dla mnie 
timelapsy innych miast. Widziałem filmy, 
które z najwyższych wieżowców prezen
towały Los Angeles, Nowy Jork. Wtedy 
właśnie pomyślałem o warszawskich wie
żowcach i o tym, że to miasto też można 
w taki sposób pokazać. Miałem sprzęt, 
możliwości, a przede wszystkim wizję. 
Prace nad „Warsaw 24H Time lapse” roz
począłem w październiku 2013 roku. Moje 
działania trwały prawie półtora roku, bez 
żadnych sponsorów czy partnerów. Musia
łem zdobyć stosowne pozwolenia i zgrać je 
z moim czasem wolnym oraz odpowiednią 
pogodą. A np. przez 3 miesiące zza chmur 
w ogóle nie pokazywało się słońce. Kiedy 

skończyłem film, pojawiła się propozy
cja, by zrobić premierę w kinie Muranów. 
Jestem perfekcjonistą, więc do ostatniej 
chwili wtedy chciałem poprawiać ujęcia, 
ale na szczęście miałem już deadline. Na
stępnie, po premierze, opublikowałem film 
w Internecie i… zrobił furorę! W ciągu ty
godnia obejrzało go 100 tys. ludzi! 

n  Na pewno podziałał fakt, że to był 
pierwszy taki film o stolicy.

– Kiedy zacząłem pracować nad nim, fak
tycznie nie było nic podobnego. W tym 
czasie okazało się, że ktoś stworzył 2 lub 
3 tego rodzaju filmy. Trochę mi to pod
cinało skrzydła, myślałem nawet, czy 
swojego pomysłu nie porzucić… Skoro 
już tyle zrobiłem, postanowiłem, że do
kończę. Poza tym miałem poczucie, że 
Warsaw 24H jest jednak innym filmem 
niż pozostałe. Jest bardzo dobry tech
nicznie i efektowny, ale jednocześnie opo
wiada historię, co wyróżnia go spośród 
wielu filmów, które składają się jedynie 
z ładnych obrazków. Do samego finału 
nie zdawałem sobie jednak sprawy, jaki 
zasięg osiągnie. Nie miałem doświadcze
nia i nie wiedziałem, czego mogłem się 
spodziewać. Okazało się, że po premierze 
o projekcie napisały największe polskie 
media. Zagraniczny portal Mashable.com 
umieścił film na liście 14 najlepszych ti
melapsów na świecie 2014 roku.

n  Do finału konkursu Grand Press Photo 
w kategorii środowisko wybranych zo-
stało 9 zdjęć, w tym twoje. I… wyszła 
miła niespodzianka.

– Nigdy nie brałem udziału w konkursie fo
tografii prasowej (bo stricte taką się nie zaj
muję), więc nie wiedziałem czego się spo
dziewać. Zdjęcie, które przeszło do finału, 
nie dotyczyło żadnego tematu bieżącego, 

rocznicy, polityki. Liczyłem, że może uda 
się dostać chociaż 2. lub 3. miejsce. Kiedy 
je wyczytywali i nie usłyszałem swojego 
nazwiska, zacząłem myśleć, że niepotrzeb
nie nastawiałem się na cokolwiek. Gdy 
okazało się, że zdobyłem 1. miejsce, byłem 
bardzo zaskoczony – to ogromne wyróżnie
nie dla mnie i dla całego projektu Warsaw 
On Air. Zaskoczenie tym bardziej, że jedy
ne konkursy, w jakich do tej pory brałem 
udział, miały miejsce jeszcze w gimnazjum 
i liceum. Zwycięskie zdjęcie zatytułowa
łem „Planeta Warszawa”. 

n  Czy wymagało retuszu, zanim wysłałeś 
na konkurs?

– Nieco je rozjaśniłem dla wydobycia 
zaciemnionych szczegółów. Sam byłem 
zdziwiony, że zdjęcia nocne ze śmigłowca 
wymagały mniej obróbki niż dzienne, które 
trzeba było nasycić i dodać kontrastu. Moje 
fotografie lotnicze można było oglądać 
w zeszłym roku na wystawie na 35. piętrze 
wieżowca Warsaw Trade Tower, niedawno 
w Bibliotece na Koszykowej, a teraz wysta
wa wyjeżdża w świat – do Pragi, Koszyc 
i Zagrzebia z LOTem. „Planeta Warsza
wa” jeździ teraz po Polsce wraz z innymi 
nagrodzonymi w konkursie Grand Press 
Photo. Zdjęcie można też zakupić w for
mie wydruku w sklepie, który prowadzę 
wraz z Blogusz.pl – Warsaw Gift Shop 
– robi ogromne wrażenie na ścianie. Kiedy 
wydrukowałem pierwszy egzemplarz, nie 
chciałem się z nim rozstawać.

n  Opowiedz, jak to zdjęcie powstało.
– Trzeba się cofnąć aż do kwietnia 2015 
roku. Wtedy zorientowałem się, że nie ma 
w ogóle zdjęć lotniczych Warszawy wy
konanych nad centrum miasta. Zacząłem 
drążyć temat, dlaczego tak jest. Okazało 
się, że przeszkodą są m.in. ściśle chronio
ne strefy powietrzne. Dlatego np. loty wi
dokowe są organizowane po praskiej stro
nie. Natomiast do strefy powietrznej nad 
centrum można wlecieć tylko dwusilniko
wym śmigłowcem, którego godzina lotu 
kosztuje 10 tys. zł netto. Mimo wszystko 
bardzo chciałem wykonać zdjęcia…

n  Tobie to się udało!
– Przez kilka miesięcy szukałem sponso
rów. Zorganizowałem też zbiórkę pienię
dzy. Pracownik portalu specjalizującego 
się w finansowaniu społecznościowym 
pomagam.pl namówił mnie do zrobienia 
zbiórki u nich. Celem było zebrać 10 tys. 
zł. Wystarczyły 3 dni i dostałem wsparcie 
na wymarzoną kwotę! W ostatnich dniach 
zbiórki na koncie widniało 16 tys. zł! Wraz 

 

Timelapse – z ang. w przyspieszonym tempie; film poklatkowy; technika fotogra-
ficzna polegająca na wykonaniu serii zdjęć w określonych odstępach czasu, a na-
stępnie połączenia ich w płynną animację, aby pokazać w przyspieszonym tempie 
zmiany, które zwykle zachodzą powoli. 
Deadline – termin, do którego powinno zostać wykonane określone wcześniej zadanie.
Warsaw Trade Tower – wieżowiec zlokalizowany przy ul. chłodnej 51 w Warsza-
wie; powstał w 1999 r. i na kilka lat zdominował panoramę Warszawy: wysoki na 
208 m; ma 43 kondygnacje naziemne.
Warsaw On Air – Warszawa z Lotu Ptaka; projekt Macieja Margasa, który pokazał 
Warszawę z niedostępnych na co dzień przestrzeni: ze śmigłowca.
Crowdfunding – praktyka finansowania projektu bądź przedsięwzięcia poprzez zbie-
ranie pieniędzy od chętnych, którzy chcą dobrowolnie pomóc. zbiórka funduszy 
odbywa się zwykle za pośrednictwem internetu.
Skyline – zarys gruntów i wysokich budynków miasta na tle nieba.

Popularność rowerów z samoobsługowych wypoży-
czalni na przestrzeni ostatnich lat stała się prawdziwym 
fenomenem na ulicach polskich miast. W całym kraju 
funkcjonuje już kilkanaście publicznych systemów – za-
równo w największych metropoliach, jak i w mniejszych 
miejscowościach. z rowerów korzysta prawie 830  ty-
sięcy użytkowników, a liczba wynajmów przekroczyła 
13 milionów. Od 29 lipca również mieszkańcy gminy Mi-
chałowice mogą docenić walory komunikacji rowerowej 
– uruchomiony zostaje pilotażowy mikrosystem „Rower 
Gminny”, na który składa się 1 stacja i 10 rowerów.

W piątek, 29 lipca operator – firma Nextbike Polska 
(odpowiedzialna m.in. za obsługę warszawskiego 
Veturilo) – uruchomił stację przy Urzędzie Gminy 

Michałowice. Równocześnie do dyspozycji mieszkańców 
i turystów odwiedzających gminę trafiło 10 rowerów. Każ
dy z nich, po dokonaniu rejestracji, można wypożyczyć 
bezpłatnie do 12 godzin.

Jak korzystać z „Roweru Gminnego”?
W pierwszej kolejności należy wejść na stronę www.ro
wer.michalowice.pl, wypełnić formularz rejestracyjny, za
akceptować regulamin i dokonać opłaty inicjalnej w wy
sokości minimum 10 złotych. Opłata inicjalna podlega 
zwrotowi z chwilą wyrejestrowania użytkownika z syste
mu „Rower Gminny”, jeśli wcześniej nie została wykorzy
stana na przejazdy. Po zaksięgowaniu wpłaty możliwe jest 
już dokonywanie wypożyczeń.
WażNE: konto użytkownika jest aktywne (umożliwia wynaj
my) tylko wtedy, gdy znajduje się na nim co najmniej 10 zł. 
Żeby wynająć rower, wystarczy podejść do stacji i na kla
wiaturze komputera nacisnąć przycisk „Wypożycz”, podać 
numer telefonu komórkowego oraz PIN nadany podczas 
rejestracji i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
Następnie – odpiąć wybrany rower za pomocą otrzymane
go kodu do zamka szyfrowego. Z rowerów na chwilę obec
ną – z racji tego, że jest to projekt pilotażowy – można 
korzystać wyłącznie w obrębie gminy Michałowice.
Kiedy chcemy zakończyć wypożyczenie, wprowadzamy 
rower do stojaka, przypinamy go za pomocą linki i tasu
jemy cyfry w zamku szyfrowym. Następnie podchodzimy 
do terminala, naciskamy przycisk „Zwrot” i postępujemy 
zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. W razie pytań lub 
wątpliwości można w każdej chwili telefonicznie skontak
tować się z infolinią: 22 244 13 13 lub 22 382 13 12.
Operatorem systemu gminy Michałowice jest firma Next-
bike Polska, która obsługuje dwanaście sieci wypożyczal
ni w całym kraju: Warszawa, Łódź, Lublin (w tym: Świd
nik), Wrocław, Białystok (w tym: Choroszcz), Poznań, 
Opole, Katowice, Grodzisk Mazowiecki, KonstancinJe
ziorna, Stalowa Wola oraz Juchnowiec Kościelny. Wszyst
kie te systemy są kompatybilne, a więc każdy mieszkaniec 
gminy Michałowice, który założy i aktywuje konto, bę
dzie mógł korzystać z rowerów miejskich w całej Polsce 
bez dodatkowej rejestracji. 
Podobnie mieszkańcy innych miast i zarejestrowani w któ
rymś z systemów Nextbike, odwiedzając gminę Michało
wice, będą mogli korzystać z systemu „Roweru Gminne
go” na podstawie swoich dotychczasowych kont.

Urząd Gminy Michałowice

Maciej MarGas  
– Myślę pozytywnie. Kocham to co robię.
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ze wsparciem Coca-Coli, Enigmy SOi 
oraz interLeones, wszystko wystar
czyło na 3 godziny lotu: po półtorej 
godziny na dzień i noc. Najbardziej 
zależało mi na wykonaniu zdjęć noc
nych. Kilka lat temu nie było jeszcze 
dobrego sprzętu, by wykonać zdjęcia 
w takich warunkach, nadające się 
nawet na duże wydruki. Środki od 
sponsora poszły na lot nocny, a te ze 
zbiórki na lot dzienny. Przed głównym 
przedsięwzięciem wykonałem z włas
nych środków 2 loty próbne awionet
ką nad Pragą, żeby przygotować się 
na nocne fotografowanie miasta z lotu 
ptaka.

n  Nadszedł w końcu wymarzony 
dzień lotu i…

– To było 2 października 2015 r. Naj
trudniejsza była organizacja – od naj
trudniejszych rzeczy, takich jak pozy
skanie pieniędzy, po najprostsze, takie 
jak zakup odpowiednich ubrań na lot. 
Dzień wcześniej dopiero zdałem sobie 
sprawę, że trzeba się ciepło ubrać… 
W ogóle, żeby zaplanować ten termin 
lotu, nie było łatwo. Śmigłowiec, któ
rym leciałem, należy do prywatnej fir
my, oni mają do niego pierwszeństwo. 
W przedsięwzięcie było też zaangażo
wanych kilkanaście osób, które musiały 
czekać w gotowości z dnia na dzień. 
Zgoda na lot od Biura Ochrony Rządu 
wymaga wysłania wniosku z kilkudnio
wym wyprzedzeniem i wystawiana jest 
na konkretny dzień i konkretną godzi
nę. Na tydzień wcześniej musieliśmy 
wszystko już dokładnie zaplanować. 
Nie chcieliśmy rozbijać lotu na 2 dni. 
A przewidywanie pogody na tydzień 
przed to wróżenie z fusów. Zwłaszcza 
dla fotografa. Ale się udało! 

n  Więc jak zrobiłeś nagrodzone uję-
cie?

– Śmigłowiec leciał z otwartymi 
drzwiami, ja siedziałem na podłodze 
w kombinezonie paralotniarskim, trzy 
mając nogi na płozie. Byłem przy
wiązany linami w 3 miejscach do 
śmigłowca, także byłem spokojny, że 
nie wypadnę, i poza mocnym wiatrem 
czułem się trochę, jakbym fotografo
wał przez szybę. Po prawej były fotele, 
gdzie trzymałem plecak z obiektywa
mi. Miałem 2 aparaty zawieszone na 
szyi, by nie mieć dużo pracy ze zmianą 
obiektywów. W śmigłowcu musiałem 
mieć ze sobą dużo kart pamięci, by na 
bieżąco je wymieniać. Nigdy wcześ
niej nie leciałem śmigłowcem, a do 
tego doszło jeszcze to całe zamiesza
nie wokół wydarzenia: media, ludzie. 
Można było nawet oglądać transmisję 
z wydarzenia. Nagrodzone zdjęcie 
powstało właściwie pod koniec lotu: 
w ostatnich 5 minutach. Zmieniłem 
obiektyw na rybie oko. Byłem ciekaw, 
co mi wyjdzie, choć nie spodziewa
łem się zaskakujących rezultatów, bo 
obiektyw jest dosyć ciemny. Jakież 
było moje zdziwienie, kiedy zobaczy
łem, co powstało! Wykonałem całą 
serię „Planet Warszawy”, na wszyst
kie strony. Zdjęcie, które wysłałem na 
konkurs, uznałem za najbardziej efek
towne w serii. Po wylądowaniu cze
kało mnie mnóstwo pracy z wyborem 
i obróbką zdjęć (powstało ich 5000!), 
a już 3 dni później zdjęcia zrobiły fu
rorę w Internecie.

n  Czy nie kusi Cię jeszcze Warszawa 
z lotu ptaka?

– Kusi. Sam postanowiłem kontynu
ować projekt. W te wakacje chcę po
lecieć trzy kilometry nad Warszawą 
(ostatnim razem był to najwyżej ki
lometr). Ponadto chcę wydać album 
z tymi fotografiami. Wiele osób mnie 
o to pytało, poza tym czegoś takiego 
jeszcze nie było i dlatego zdecydowa
łem się taką publikację przygotować. 
Nie mogę się jej doczekać! Tym razem 
pieniądze zbierałem jedynie przez 
crowdfunding i udało się, mimo że są 
wakacje. W 18 dni, dzięki 139 oso
bom, udało mi się zebrać 102% kwoty 
potrzebnej, żebym mógł po raz kolejny 
wznieść się nad Warszawą i wylądo
wać z wspaniałymi zdjęciami. Dzię
kuję wszystkim zaangażowanym za 
wsparcie i okazane zaufanie!

n  Czy do nowych lotów również się 
jakoś specjalnie przygotowujesz?

– Tak. Miesiąc temu wraz z pilotem 
Derym udało mi się polecieć na taką 
wysokość awionetką. Chciałem spraw
dzić, czy w ogóle coś będzie widać. 
Warszawa wyglądała zjawiskowo, a uro
ku dodawały mijające nas chmury. Nie
stety mogliśmy latać tylko nad Pragą 
– i tylko kilka minut – ze względu na 
to, że na tych wysokościach latają już 
samoloty pasażerskie. W śmigłowcu 
będę mógł oblecieć całą Warszawę, 
ale będzie trudniej niż ostatnim razem 
– kiedy otwierałem okienko awionetki, 
na zewnątrz było minus 15 stopni!

n  Jakie dzielnice chciałbyś jeszcze 
uchwycić z lotu ptaka?

– W zeszłym roku uwieczniłem głów
nie obszar Śródmieścia, nie było czasu, 

żeby polecieć dalej. Tym razem chciał
bym też uwiecznić dzielnice oddalone 
od centrum, także Ursus – ze względu 
na zmiany, jakie tu nastąpią w ciągu kil
ku lat. Marzy mi się uwiecznić np. tere
ny pozakładowe [ZM „Ursus” – przyp. 
red.] teraz, a za kilka lat powtórzyć 
i zrobić porównanie. Nie mieszkam tu 
już od półtora roku. 

n  Czy również, mieszkając jeszcze 
w Ursusie, byłeś jednym z tych fo-
tografów, którzy uwieczniali znika-
jące hale po Zakładach?

– Czasem chodziłem tam z aparatem. 
Zrobiłem nawet już parę ujęć do filmu 
o Zakładach metodą timelapse. Cho
dziło mi o to, aby pokazać na jednej 
z ocalałych hal (niedaleko Pensjonatu 
Św. Łazarza) życie, którego pozornie 
tam już nie ma: grę światła, ruch wia
tru, małe procesy, których prawie nie 
widać. A także to, co się dzieje wo
kół, czyli burzenie ostatnich hal. Nie 
mam jednak na razie chwili, by do
kończyć ten pomysł. Cały czas o tym 
myślę. Mam też drona. Ursusa prawie 
nikt też wcześniej nie pokazał z lotu 
ptaka… a ja lubię robić rzeczy, któ
rych nikt wcześniej nie zrobił.

n  Czy nie chciałbyś na trochę zosta-
wić Warszawy i zabawić się w uję-
cia w innych polskich bądź zagra-
nicznych miastach?

– Kiedy tylko mogę, wyjeżdżam. 
Jednak w Warszawie mieszkam, tu
taj mam najwięcej zleceń. W te wa
kacje czeka mnie objazd po Polsce. 
Chciałbym poza tym zrobić film 
o innym polskim mieście, np. Kato
wicach, a ponadto marzy mi się film 
„Poland 24 h”. 

n  Czyli…
– By pokazać różne polskie miasta 
(i nie tylko). Może byłby to pełnome
trażowy film. Mam nadzieję, że dzięki 
planowanym wyjazdom zbiorę sporo 
materiału. Nakręcenie filmu o jednym 
mieście wymaga ode mnie spędzenia 
tam jakiegoś czasu. Najpierw robię 
research w Internecie, sprawdzam 
teren. Następnie wyruszam, by to 
wszystko poczuć i zaplanować ujęcia. 
To też wiąże się z finansami… Na
wet samymi kosztami utrzymania, nie 
mówiąc o sprzęcie, śmigłowcu i wielu 
innych. Poszukuję partnera, który by 
mnie w tym wsparł.

n  Zdradzisz, jak potężne jest Twoje 
archiwum zdjęć?

– Komputer ze zdjęciami mam cały 
czas zapchany. Jeśli dodać do tego 
dyski zewnętrzne, to wyjdzie ponad 

5 terabajtów danych. Mam nawet ta
kie zdjęcia wieżowców warszawskich 
sprzed 6 lat, gdy ten skyline był bar
dziej pusty. Jest to fajne archiwum, 
które już funkcjonuje, a za kilkadzie
siąt lat będzie pewnie jeszcze bar
dziej cenne. Oglądałem też analogo
we zdjęcia Warszawy zrobione przez 
fotografów z lat 90. – Pałac Kultury 
i Nauki, a wokół niego 3 wieżowce. 
Warszawa się zmienia w ogromnym 
tempie. Porównywałem też niektóre 
zdjęcia lotnicze przedwojenne z ka
drami, które sam zrobiłem. Niektóre 
są bardzo podobne! Myślę, że kiedyś 
będzie można zrobić wspólne zesta
wienie takich ujęć. Zdjęć lotniczych 
zrobiłem do tej pory około 5 tysięcy 
– mam nadzieję, że wraz z tymi, któ
re powstaną, posłużą przyszłym po
koleniom jako unikatowe świadectwo 
historyczne.                                  (Ag)

    

Grand Press Photo 2016
Planeta Warszawa

Śmigłowiec leciał z otwartymi drzwiami, ja  siedziałem na podłodze w kombinezonie 
paralotniarskim, trzymając nogi na płozie.
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NASzE UlICE

n  PiasTóW 

 
Mieszkańcy ulicy Ogrodowej i okolic cieszą się z prowadzonego przez miasto gruntownego 
remontu ulicy. kładziona jest nowa nawierzchnia z kostki, krawężniki i chodniki. Prace mają 
być zakończone do 31 sierpnia 2016 r. Pewnymi elementami chodnika przyglądający się 
budowie są jednak mocno zdziwieni.

d o redakcji zadzwonił mocno zbulwersowany 
mieszkaniec Piastowa z informacją o słupach 
wyrastających ze świeżo budowanego chod

nika przy ulicy Ogrodowej. Nasz informator, 
który prosił o anonimowość, twierdził, że obok 
słupa nie zmieści się wózek z dzieckiem, nie 
mówiąc już o wózku inwalidzkim. Mogą być też 
trudności ze sprowadzeniem wózka na jezdnię, 
ponieważ różnica poziomów jest dość znaczna. 

Pojechaliśmy na miejsce i tam potwierdziły się 
informacje uzyskane od Czytelnika. W chodni
ku, często na samym środku, stoją słupy – praw
dopodobnie telefoniczne. Może w planach była 
organizacja ruchu pieszego dwukierunkowe
go? Okoliczni mieszkańcy z zainteresowaniem 
oczekują wyjaśnień od wykonawcy robót lub od 
miejskich urzędników.

Tadeusz Kotus

n  Rozmowa z zastępcą burmistrza miasta Piastowa – konradem Rytlem – o planowanych ścieżkach rowerowych 

„najpierw infrastruktura”
Mieszkańców Piastowa zdziwiły doniesienia medialne, z których dowiedzieli się, że ich włodarze walczą samodzielnie 
o środki na budowę zintegrowanego systemu Tras Rowerowych, zamiast w porozumieniu z sześcioma innymi gminami. 
Wielu piastowian chciałoby konsultacji w kwestii ścieżek rowerowych. Jakie są zatem plany na rozbudowę infrastruktury 
rowerowej w Piastowie?

 – Infrastruktura rowerowa jest szczątkowa. Dzisiaj formalnie 
trasa rowerowa jest tylko jedna: przy ul. Sienkiewicza. Prowadzi od 
Al. Jerozolimskich w rejon ul. Dworcowej. Trasa ta powstała kilka 
lat temu, przy przebudowie tej ulicy – przyznał w rozmowie z nami 
Konrad Rytel, zastępca burmistrza miasta Piastowa. Długość je
dynej w mieście ścieżki wynosi około... 600 metrów. W mieście 
brakuje też stojaków rowerowych. Obecne są mocno przestarzałe. 
Wystarczy przejrzeć wyniki ankiety, które wypełniali mieszkańcy 
w ramach prac nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewita
lizacji Miasta Piastowa 2016+”. Na niewystarczającą sieć ścieżek 
rowerowych wskazało ponad 92% osób.

Piastów jest uczestnikiem wielkiego  
warszawskiego porozumienia 40 gmin
W ramach niego samorządy mogą razem brać udział w programach 
dotacyjnych. Sprzyja temu mechanizm Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) w ramach nowej perspektywy finansowej UE 
na lata 2014–2020. ZIT mają też pomóc w integracji m.st. Warsza
wy z otaczającymi je gminami, które zadeklarowały chęć wspólnej 
realizacji działań. Właśnie w ramach ZIT w poszczególnych re
gionach sąsiadujących z Warszawą powstały plany zintegrowanych 
tras rowerowych.
 – Warszawa w porozumieniu zleciła specjalistycznej firmie, któ
ra projektuje układy drogowe, opracowanie tzw. masterplanu będą
cego wizją przebiegu tych tras rowerowych. W tamtym roku auto
rzy tego opracowania przyjeżdżali do nas kilkakrotnie. Analizowali 
możliwości, proponowaliśmy im także własne. W ramach master
planu wszyscy przygotowujemy projekty. Pojawiły się też porozu
mienia w mniejszych gronach. Pierwsze takie powstało z inicjaty
wy Piastowa – tłumaczył Konrad Rytel. Dodaje, że w ramach tego 
masterplanu i zawartej tam sieci uzgodniono przebiegi z sąsiadami: 
Pruszkowem, Michałowicami i Warszawą. – Ustaliliśmy 2 główne 
trasy rowerowe, które zaakceptowali nasi koledzy. Nas interesuje 

północna trasa – wzdłuż ul. Warszawskiej od Pruszkowa do Ursu
sa. Druga trasa ma prowadzić ul. Tuwima do dworca kolejowego 
w Piastowie. Zgłosiliśmy jeszcze jedną ścieżkę, którą wymyśliliśmy 
sami. Chodzi o trasę, która ma biec wzdłuż al. Tysiąclecia: od Al. 
Jerozolimskich również do stacji kolejowej. Koszt projektu zakłada 
na wybudowanie tych 3 dróg dla rowerów ok. 4 mln zł.
 – Zadania dróg rowerowych zakładają m.in., że powinny uła
twiać użytkownikom dojazd do np. miejsca przesiadkowego. Je
stem optymistą. Uważam, że nasz projekt jest dobry, integruje całą 
okolicę. Wszystkie ścieżki zbiegają się przy stacji kolejowej – oce
nia wiceburmistrz. 

Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami
Konrad Rytel wyjaśnił nam także palącą kwestię, dlaczego nie 
przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami na temat tras dla ro
werów. – W tym przypadku nie było takiej potrzeby. Czym innym 
są ścieżki spacerowe albo rekreacyjne, a tutaj mamy do czynienia 
ze zintegrowanym systemem komunikacyjnym. Program finanso
wania narzucił ideę. Ustalono punkty za takie kwestie, jak m.in.: 
połączenie z węzłem przesiadkowym oraz zmniejszenie ruchu dro
gowego na trasie Pruszków–Piastów – wyjaśnia Konrad Rytel. 

Dlaczego Piastów wyszedł z porozumienia z sześcioma innymi 
gminami? 
Podpisane w Grodzisku Mazowieckim porozumienie poszerza 
sieć dróg rowerowych od Żyrardowa do Piastowa. – Grodzisk Ma
zowiecki – lider – wybrał firmę mającą za samorządy wszystko 
przygotować i koordynować. Ta firma chce oczywiście za to duże 
pieniądze. A każda ze stron porozumienia miała brać udział w sfi
nansowaniu jej działań – tłumaczył Konrad Rytel. Ponadto w razie 
otrzymania dotacji miała zostać wybrana firma budowlana, któ
ra wybudowałaby te ścieżki od Piastowa do Żyrardowa. Wybrany 
zespół nadzorujący te prace znów miałby być utrzymywany przez 
uczestniczące w porozumieniu gminy. Wiceburmistrz zdradza, że 
te elementy byłyby bardzo kosztowne. – Uznaliśmy, że jesteśmy 
najmniej zainteresowani. Nasze miasto jest nieduże i odcinek pla

nowanych dróg rowerowych też nieduży, 
ok. 9 km. Podpisaliśmy porozumienie 
z najbliższymi sąsiadami, bo nikomu ni
czego nie zabierając, jaka jest integracja 
Piastowa z Grodziskiem czy Żyrardo
wem? – zwracał uwagę Konrad Rytel.

W działaniu najważniejsza logika
Miasto marzy też w przyszłości o połą
czeniu istniejącej trasy rowerowej przy 
ul. Sienkiewicza z ul. Dworcową, która 
biegnie do Ursusa. Już teraz budowane 
są 4 ulice w kostce, nie asfalcie. Właśnie 
przy ul Wyspiańskiego, ul. Godebskiego, 
ul. Ogrodowej i ul. Dąbrowskiego wy
dzielone zostaną trasy, które mają służyć 
także rowerom. – W Piastowie dzisiaj 
jest do zbudowania ok. 20 km dróg dla 
samochodów. Przy każdej z tych ulic 
będzie oczywiście robiony bezpieczny 
trakt pieszorowerowy. Dopiero zaczy
namy wdrażać infrastrukturę dla rowe
rów. Jesteśmy zobowiązani zagęszczać 
ten system w dalszych latach. Rower 
publiczny? Wymaga więcej punktów 
niż jeden. To przed nami. Nie ma jesz
cze planów wokół tej sprawy. Najpierw 
trzeba przygotować infrastrukturę – sy
stem odwodnienia, nawierzchnie od
powiedniej jakości. Wszystko będzie 
robione logicznie – zapewnia Konrad 

Rytel. Piastów planuje także pierwszy duży parking zbiorowy dla 
samochodów oraz rowerów w ramach systemu „Parkuj i jedź” przy 
ul. Hallera w sąsiedztwie wiaduktu. Pierwsze P+R na Hallera. Ma 
być tam m.in. możliwość ładowania akumulatorów o napędzie 
elektrycznym, zarówno rowerów jak i samochodów.
 – Do 29 lipca w pierwszym naborze wpłynęło 15 wniosków o do
tacje na projekty dotyczące budowy i przebudowy sieci dróg rowero
wych na łączną kwotę 260,6 mln zł. O środki w programie projektów 
dotyczących budowy i przebudowy parkingów „Parkuj i jedź” wpły
nęło, również w pierwszym naborze, 13 wniosków w sumie na 49,9 
mln zł – poinformowała Agnieszka Niedźwiedzka z Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Warszawa i 39 okolicz
nych gmin mają o co walczyć z Regionalnego Programu Operacyj
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Na ścieżki 
rowerowe oraz parkingi P+R można uzyskać 85% maksymalnego 
dofinansowania. Kiedy można spodziewać się wyników naboru 
wniosków? Według Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych prawdopodobnie pod koniec października br.

Agnieszka Gorzkowska
Przypominamy, że Piastów złożył wniosek na trasy rowerowe w wy-
maganym terminie. 

słup, rozdzielający chodnik przy ul. ogrodowej od strony ul. sienkiewicza                           zdj. Jacek sulewski

wiceburmistrz konrad Rytel podczas rozmowy prezentował plany 
na rozbudowę infrastruktury rowerowej w Piastowie
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Mniej barier w Ursusie
W dzielnicy Ursus na administrowanych przez zarząd dróg Miejskich drogach usunięto kilka 
niedogodności, które sprawiały kłopoty przede wszystkim rodzicom z wózkami, 
osobom niepełnosprawnym czy z dysfunkcjami ruchowymi. 
Mimo to przestrzeń miejska wciąż wymaga poprawek.

– Program usuwania barier 
jest już realizowany kolej-
ny rok, staramy się usuwać 
wszystkie zgłoszone problemy 
na bieżąco – poinformował 
Mikołaj Pieńkos z Zarządu 
Dróg Miejskich. Prace rozpo
częły się 18 lipca, a poprawki 
objęły: skrzyżowanie ul. War
szawskiej i ul. W. Jagiełły, 
skrzyżowanie ul. W. Jagiełły 
i ul. M. Falskiego, skrzyżowa
nie ul. W. Jagiełły i ul. Siłacz
ki, przejście przez ul. Dzieci 
Warszawy przy numerze 27, 
przejście dla pieszych przez 
ul. K. Gierdziejewskiego przy 
numerze 23 oraz dojazd do po
sesji K. Gierdziejewskiego 23. 
We wszystkich wskazanych 
miejscach obniżone zostały 
krawężniki. W każdej z lokali
zacji – poza skrzyżowaniem ul. 
Warszawskiej i ul. W. Jagieł
ły oraz dojazdem do posesji 
przy K. Gierdziejewskiego 23 
– zainstalowano również pas 
ostrzegawczy przy przejściach 
dla pieszych. 

Niedogodności w przestrzeni 
publicznej prezentuje War
szawska Mapa Barier – po
wstała w 2011 roku z inicjaty
wy Stowarzyszenia Integracji 
Stołecznej Komunikacji. Wiele 
lokalizacji – nie tylko z Ursusa 
– zostało zgłoszonych do po
prawki i zaznaczonych na 
mapie dobre kilka lat temu. 
Dopiero teraz, po 3 latach, usu
nięto wysokie krawężniki, np. 
na przejściach dla pieszych przy 
ul. Jagiełły i ul. Falskiego. Wy
starczy przejść się chodnikiem 
chociażby wzdłuż ul. K. Gier
dziejewskiego – jesz cze kilka 
przejść dla pieszych wymaga 
tam poprawek i czeka na nie 
w kolejce co najmniej od 2 lat. 
Dowiedzieliśmy się, że ZDM 
na usuwanie barier otrzy
muje kilkaset tys. zł rocznie. 
– W skali całego miasta to 
niewiele. Udaje się rocznie 
zlikwidować 100–200 barier 
w Warszawie, a zgłoszonych 
jest kilkaset – tłumaczył Miko
łaj Pieńkos. 

Jeśli ktoś z Państwa zauważył 
barierę architektoniczną, może 
swoje zgłoszenie skierować 
do całodobowego Miejskiego 
Centrum Kontaktu pod nr 19-115. 

– Takie zgłoszenia są podsta-
wą do opracowania przyszło-
rocznej listy działań – zapew
nia Mikołaj Pieńkos. Wszyscy 
możemy reagować, by prze
strzeń miejska stawała się co
raz bardziej dostępna i przyja
zna dla każdego.

Agnieszka Gorzkowska 

1. skrzyżowanie ul. warszawskiej i ul. w. Jagiełły 2. skrzyżowanie ul. w. Jagiełły i ul. M. Falskiego 3 i 4. Przejścia 
przy ul. k. Gierdziejewskiego, które widnieją od 2 lat na warszawskiej Mapie Barier i wymagają poprawy 

REKLAMA

Bielizna
damska

Profesjonalny dobór    

biustonosza
Rozmiary:
małe • duże •  bardzo duże

W ofercie biustonosze:
• klasyczne • sportowe
• dla kobiet po operacji piersi
 a także kostiumy kąpielowe

Warszawa-URSUS  przy stacji pKp 
ul. Bohaterów Warszawy 45
Godziny  pn.–pt.: 11.30–18.00 
otwarcia sobota: 11.00–14.00

Zamów miejsce na swoją
MOCNĄ REKLAMĘ

tel.:  533 561 497,  797 282 705
reklama@mocnestrony.com.pl

samodzielny 
pokój
w Ursusie lub w okolicy

tel.: 508 484 155

pilne!  
Kobieta w średnim wieku,  
pracująca zawodowo  
poszukuje samodzielnego pokoju 
w URSUSIE lub okolicy  
– w kwocie do 500 zł. 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

l złoto, srebro, biżuterię  
l monety, antyki  
oraz 
l telefony, laptopy  
l sprzęt fotograficzny  
l artykuły RTV

 

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

➋

➊

➌

➍
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zDROWIE

REKLAMA

Więcej informacji:

remedo.com.pl
 

zapraszamy!
rehabilitacja 
ReMeDo

Godziny otWarcia:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

KontaKt:
Przychodnia rehabilitacyjna remedo
05-816 opacz Kolonia, ul. centralna 27
tel.:  22 11 00 312, 531 458 126

e-mail: 
kontakt@remedo.com.pl

doskonały dojazd, zarówno  
transportem prywatnym, jak i publicznym 
(autobusy: 177, 307, kolejka WKd)

zatrudniamy zespół doświadczonych  
lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów  
oraz wysoko wykwalifikowanego 
psychoterapeutę.

ofErUjEMy:
l  konsultacje specjalistyczne lekarzy 

reha bili tacji, ortopedii, neurologii, 
reumatologii oraz porady lekarza 
internisty w zakresie dietetyki, 
które nie rozerwalnie łączą się 
z rehabilitacją medyczną;

l  konsultacje specjalistów 
w zakresie kardiologii, diabetologii, 
endokrynologii i psychiatrii;

l  porady psychoterapeuty w szerokim 
zakresie.

PRzychoDNia lekarsko-rehabilitacyjna
Pełny zakres fizykoterapii i kinezyterapii dla osób starszych, sportowców 
i pacjentów po urazach, udarach, z chorobami przewlekłymi:

l    elektRoteRaPia
l    Fala UDeRzeNiowa
l    Pole MagNetyczNe
l    teRaPUls

l    DiateRMia kRótkoFalowa 

l    ŚwiatłoleczNictwo
l    UltRaDźwięki
l    laseRoteRaPia

l    kRioteRaPia
l    kiNezyteRaPia
l    Masaże wiRowe
l    Masaż klasyczNy

l Zapewniamy indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta
l Możliwa rehabilitacja w warunkach domowych

02-495 WArSzAWA-ursus, ul. rynkowa 5
tel. 22 245 31 07
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Godziny oTwarcia:

 pon.-pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

Przychodnia Weterynaryjna  
DlA PsA i KoTA

www.ursusweterynarz.pl

n  Mazowieckie priorytety zdrowotne

Pieniądze 
od wojewody
Jak poinformowała rzecznik prasowy Wojewody Ma-
zowieckiego anna szczygieł, województwo mazowie-
ckie ogłosiło priorytety regionalnej polityki zdrowot-
nej. Priorytetem ogólnym na terenie Mazowsza jest 
modernizacja istniejących placówek służby zdrowia 
– m.in. inwestycje w wymianę sprzętu. zgodność 
z priorytetami pozwoli uzyskać pozytywną opinię Wo-
jewody o celowości inwestycji.

Inne ważne priorytety to on
kologia, choroby wewnętrz
ne z geriatrią, leczenie psy

chiatryczne oraz rehabilitacja 
i neurologia.

Onkologia
Problem chorób nowotworo
wych dotyczy coraz większej 
liczby osób, dlatego też istnieje 
konieczność zapewnienia szyb
kiej diagnostyki i wysokiej ja
kości kompleksowego leczenia 
pacjentów. Bardzo ważna jest 
w tej dziedzinie ciągłość i ko
ordynacja leczenia, tak aby we 
właściwym czasie pacjent zo
stał objęty opieką ambulatoryj
ną i szpitalną, a w razie potrze
by – rehabilitacyjną, paliatywną 
lub hospicyjną. Wojewoda Ma
zowiecki zwraca również uwa

gę na potrzebę utworzenia na 
terenie województwa oddziału 
transplantacji szpiku dla dzieci.

Choroby wewnętrzne z geriatrią 
i opieką długoterminową
Geriatria została wskazana 
w mapach potrzeb zdrowotnych 
jako dziedzina wymagająca 
zwiększenia zaplecza kadrowe
go. Według danych Okręgowej 
Izby Lekarskiej, w wojewódz
twie mazowieckim jest zale
dwie 30 geriatrów. Zalecono 
tworzenie stanowisk konsul
tantów geriatrów w szpitalach 
oraz oddziałów geriatrycznych 
i pododdziałów geriatrycz
nych na bazie oddziałów we
wnętrznych.  Konieczny jest 
też rozwój różnych form opieki 
dziennej i ambulatoryjnej oraz 

zwiększenie dostępności reha
bilitacji dla pacjentów.

Psychiatria i opieka 
środowiskowa
Należy dążyć do zmiany formy 
części leczenia ze stacjonarnego 
na rzecz różnych form opieki 
ambulatoryjnej, dziennej i śro
dowiskowej. 
W celu poprawy do stępności 
kompleksowej opieki psychia
trycznej zaleca się również two
rzenie Centrów Zdrowia Psy
chicznego – dla dorosłych oraz 
dzieci  i młodzieży.

Rehabilitacja i neurologia
Jednym z priorytetów jest za
pewnienie kompleksowego le
czenia m.in. poprzez objęcie 
pacjenta wczesną rehabilitacją, 
szczególnie poudarową i kardio
logiczną. Odpowiednio dobra
na rehabilitacja we wczesnym 
etapie leczenia może poprawić 
jakość życia i zapobiec niepeł
nosprawności.
Potrzebne są ośrodki wczesnej 
interwencji dla dzieci oraz ca
łościowa opieka nad seniorami.

Profilaktyka
Ważną rolę w zwalczaniu co
raz szerzej występujących 
chorób cywilizacyjnych stano
wią działania profilaktyczne. 
Konieczna jest realizacja pro
zdrowotnych programów edu
kacyjnych  skierowanych m.in. 
do dzieci i młodzieży oraz osób 
starszych. Takie działania po
zytywnie wpłyną na obniżenie 
kosztów leczenia oraz kosztów 
społecznych (np. zasiłki choro
bowe, świadczenia socjalne).

opracował 
Tadeusz Kotus

n  dla Psa i kota

  
Przychodzi do gabinetu wielu właścicieli piesków i kotków z problemem nieprzy-
jemnego zapachu z pyszczka swojego ukochanego pupila. Jest on najczęściej spo-
wodowany chorobami dziąseł. Jak dochodzi do ich powstawania? 

N a początku tak samo jak u ludzi na zębach 
tworzy się płytka nazębna powstająca z za
wartych w ślinie białek i bakterii. Sprzyjają 

temu: żywienie miękkim, niewymagającym gry
zienia pokarmem, zakażenia bakteryjne i wiruso
we jamy ustnej, skład śliny u psów, predyspozy
cje genetyczne zwierzęcia. Nieusuwana płytka, 
ulega mineralizacji i powstaje kamień nazębny. 
Nasila to stan zapalny i powoduje uszkodzenie 
dziąseł. Długotrwałe zapalenie dziąseł prowadzi 
do powstania tzw. kieszonek dziąsłowych, w któ
rych gromadzą się i rozmnażają bakterie, wy
wołując zapalenie całej jamy ustnej oraz zmiany 
szkliwa i uszkodzenie kości wokół korzeni zę
bów. Dlatego w końcowej fazie choroby docho
dzi do wypadania zębów. Oprócz utraty zębów 
choroby przyzębia mają inne bardzo poważne 
konsekwencje. Olbrzymie ilości bakterii, które 
znajdują się w chorej jamie ustnej, mogą prze
dostawać się do innych organów ciała, np. serca, 
płuc, nerek czy wątroby, powodując poważne 
schorzenia tych narządów. 

Możemy uchronić przed tym wszystkim na
szego pupila poprzez: codzienne mycie zębów 
(kot ma 30, a dorosły pies 42 stałe zęby, więc jest 
o co dbać) szczoteczką i pastą smakową, regu
larne podawanie zwierzaczkom specjalnych gry
zaków: oral bar, greenies etc. Jeżeli zwierzę ma 
już kamień nazębny, wtedy koniecznie należy go 
usunąć najlepiej za pomocą urządzenia rozbijają
cego kamień ultradźwiękami.

Do wykonania tego zabiegu konieczne jest 
wprowadzenie zwierzęcia w stan znieczulenia 
ogólnego. Uśpienie niesie ze sobą pewne ryzy
ko, ale można je zminimalizować, dobierając 
indywidualnie narkozę dla każdego zwierzaka. 

U kotów mogą występować ubytki szkliwa, które 
powodują silny ból i problemy z przyjmowaniem 
pokarmu. Ubytki te czasami nazywane są próch
nicą, ale nie są to zmiany, jakie występują u ludzi. 
Te ubytki występują jedynie na zębach stałych 
i powodują zniszczenie części korony zęba aż do 
odsłonięcia miazgi i nerwu. Silny ból może obja
wiać się u kota np. niechęcią do jedzenia, wkła
daniem łapy do pyska, obfitym ślinieniem się lub 
wypadaniem jedzenia w czasie posiłków.

Podsumowując, w myśl zasady lepiej zapo
biegać, niż leczyć: czyszcząc zęby i regularnie 
odwiedzając lekarza weterynarii, jesteśmy w sta
nie utrzymać u swojego pupila zdrowy uśmiech, 
dzięki czemu z pyszczka nie będzie nieprzyjem
nego zapachu.

lek. wet. Rafał skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

mOcna ReKLama – Zamów dObRe miejsce 
tel.:  533 561 497,  797 282 705, reklama@mocnestrony.com.pl
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ZA DARMO? WŁAŚNIE TAK! WySTARCZy WZIąć UDZIAŁ W KONKURSIE...
... a najbardziej kreatywni właściciele: warsztatów, kwiaciarni, salonów fryzjerskich, ka-
wiarenek, sklepików, straganików, prowadzący działalność usługową u siebie, u klienta, „zło-

te rączki”, majsterkowicze, opiekunki, nianie, gospodynie domowe i innego rodzaju specja
liści, fachowcy, a nawet osoby, szukające pracy, lokalu do wynajęcia dla prowadzenia usług 

itp. otrzymają do dyspozycji 1/2 strony w naszej gazecie. Co 2 tygodnie będzie to 1. naGroda 
za udział w konkursie. to my opracujemy dla was reklamę, która w 15 tys. egzemplarzy dotrze 

do ponad 100 punktów w naszym rejonie (dzielnica UrsUs, miasto Piastów, gm. Michałowice). 

Ogłaszamy

konkurs
dla prOwadzących 
działalnOść gOspOdarczą, 
właścicieli małych firm, 
Osób indywidualnych

NA CZyM TO POlEGA?
Udział w konkursie polega na wysłaniu pod 
adresem redakcji tekstu ogłoszenia, w którym 
w sposób niekonwencjonalny, zabawny, intry
gujący, wykraczający poza stereotypowe i po
zbawione emocji informacje (jakich setki na 
ulotkach) zaprezentujecie Państwo MOCNE 
STRONY swoje, swojej firmy, prowadzonej 
przez Was działalności czy usług.

JAK TO ZROBIć?
Poczujcie, w czym jesteście najlepsi, w jaki 
sposób możecie pomoc tym, którzy albo nie 
mają czasu, albo mają go za dużo, którzy, być 
może, potrzebują tego, co możecie im zaofe
rować, ale jeszcze o tym nie wiedzą, a może 
szukacie pracowników, współpracowników? 
Tym bardziej przenieście się w te rejony 
Waszej wyobraźni, jakie – wydawałoby się – 
mają tylko dzieci. Wyobraźcie sobie idealną 
osobę, taką, która z przyjemnością chciała
by u Was pracować, byłaby wręcz szczęś
liwa, że u Was pracuje. Opiszcie ją bardzo 
dokładnie, włączając w to wszystkie cechy, 
które posiada, i wszystkie umiejętności. Po
myślcie, co Wy macie jej do zaoferowania. 
A opisując również siebie i swoje potrzeby 
– przybliżycie do siebie ludzi, którzy będą 
chcieli Wam pomóc i mieć z tego satysfakcję.

PODPOWIEDZI...
Usiądźcie spokojnie, zastanówcie się, do 
kogo chcecie skierować swoją ofertę, dro
gą eliminacji uściślijcie docelowego klienta. 
Najprościej powiedzieć: oferta dla wszyst-
kich. Ale dla wszystkich to tak naprawdę dla 
nikogo. Jeśli np. macie sklepik, a w nim róż
norodne towary, zadajcie sobie pytanie – kto 
najczęściej robi zakupy? Kobiety! Skierujcie 
więc swoją ofertę do kobiet. Zaproście je do 
siebie, uzasadniając, że to właśnie u Was ku
pią wszystko – i do domu, i na prezent, i dla 
dziecka, mamy, koleżanki, brata. A może 
przeważa jakiś asortyment... już bliżej. Mogą 
to być np. 10–14letni chłopcy. Inaczej pisze 
się do chłopców, mężczyzn, inaczej do dzie
ci, dziewcząt, inaczej do osób starszych... itd. 
Opracujcie indywidualny słownik zwrotów do 
Waszych potencjalnych odbiorców.
Tekst powinien być autorski, optymistyczny, 
emocjonalny, mówiący tylko o Was, reklamu
jący tylko Was, bez deprecjonowania innych.
Włączcie do opisu wszystkie zmysły 
(wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, emocje): 

 n co można u Was obejrzeć, zobaczyć 
(kształty, dekoracje, kolory, zdjęcia, obra
zy; dużo, mało, czysto, przestronnie...), 

 n co można usłyszeć (dobre, dokładne po
rady, fachową informację, dobre słowo, 

rozmowy, plotki, muzykę... cichą, w tle, 
np. chillout, techno, retro itp.), 

 n co można poczuć (zapach świeżych kwia
tów, owoców, warzyw; aromatyczny, zmy
słowy, apetyczny, przyjemny...), 

 n czego można dotknąć (miękki, aksamitny, 
szorstki, twardy, elastyczny, jedwabisty, 
jędrny, regularny...), 

 n czego można spróbować (soczysty, chru
piący, rozpływający się w ustach, smako
wity, gorący...),

 n odczucia (dobrze, wyjątkowo, komforto
wo, przytulnie, bezpiecznie, swojsko, jak 
u mamy, jak w niebie, relaksująco, męskie 
klimaty, regionalne klimaty, konkretnie, 
odlotowo). 

Oczywiście to tylko sugestie, przykładowe 
określenia, które nie do wszystkich usług 
mogą się odnosić, bo raczej trudno sobie 
wyobrazić obłędny nastrój i apetyczny za
pach w sklepie z art. metalowymi, chociaż... 
zalotne kształty wkrętów lub zmysłowy 
kształt imadła w towarzystwie przesym-
patycznej obsługi mogłyby zachęcić do 
przyjścia niejednego :)

Co My z TEgo MaMy? Chodzi nam o większą 
integrację mieszkańców naszego rejonu, któ
ry jest nam bliski, zbliżenie do siebie ludzi, 
pokazanie ich MOCNYCH STRON. Jeżeli 
w taki sposób możemy to zrobić, to dlaczego 
nie? A jeśli choć kilku osobom się powieJesteśmy blisko siebie – po co szukać dalej?

liCzyMy Na pańsTWa krEaTyWNość! 
Nasz Konkurs trwa do końca 2016 roku.  

Od września co 2 tygodnie będziemy wyła
niać zwycięzcę. Już w następnym numerze 

(7 września 2016 r.) może się ukazać właśnie 
Państwa ogłoszenie! Najciekawsze (nieza

kwalifikowane do nagrody głównej ogłosze
nia) opublikujemy (gratis!) w mniejszych 

modułach pod szyldem  
REKLAMA – NASZE MOCNE STRONY.

Co poWiNNo zaWiErać ogłoszENiE?
Oprócz tekstu podstawowego (konkurso
wego): nazwę firmy (działalności) oraz 

wszystkie informacje powodujące, że klient 
lub zainteresowana osoba trafi do Państwa, 

tj.: adres, godziny pracy (otwarcia),  
nr telefonu ew. adres emailowy  
lub adres strony internetowej. 

Tekst ogłoszenia należy wysyłać  
pod adresem emailowym dwutygodnika 

„Mocne Strony”:  
redakcja@mocnestrony.com.pl 

w temacie emaila wpisując: KONKURS

zaChęCaMy do WspólNEj zabaWy 
z WyobraźNią!

Anna stefańska

dzie, ktoś znajdzie pracę, ktoś inny klienta... 
nasza mała satysfakcja, a dla innych być może 
wielka zmiana, czego wszystkim uczestnikom 
konkursu życzymy!

Drodzy Państwo!
aBy W NaJBLiŻszeJ i TeJ TROcHę daLszeJ OkOLicy WięceJ O Was WiedziaNO,  
a JesTeŚcie Małą LOkaLNą FiRMą LUB 1-OsOBOWą, działaJącą W MieJscU zaMieszkaNia

czy BLiskO NieGO – zareklamujcie się w „mocnych stronach” za Darmo!

nagrody?
Tak!

n  zachować w pamięci

Wymiana 1 231 zniszczonych betonowych krzyży na granitowe, renowacja i montaż 1 288 tabliczek 
epitafijnych, nowe obrzeża zbiorowych mogił oraz alejki między grobami poległych żołnierzy to 
prace wykonane podczas największego remontu kwater wojennych w tym roku. Na remont kwatery 
żołnierzy Wojska Polskiego 1920 roku na cmentarzu Wojskowym na Powązkach z budżetu Wojewo-
dy Mazowieckiego przeznaczono ponad 1 mln zł.

r emont kwatery prowadzony był w dwóch eta
pach. Pierwszy, finansowany przez Radę Ochro
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, zakończono 

w grudniu 2015 r. Drugi etap rozpoczęty w 2016 r. 
finansowany był w całości ze środków Wojewody 
Mazowieckiego. Koszt remontu czterech kwater 
(A11, B11, A13 i B13) wyniósł 1 milion 40 tys. zł.
W ośmiu kwaterach wojennych spoczywa ponad 
3 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, uczestników walk 
o utrwalenie granic II RP z lat 1918–1920. Prawie 
połowa z nich to uczestnicy Bitwy Warszawskiej 
z 15 sierpnia 1920 roku. 
Prace zostały zakończone przed kolejną rocznicą 
zwycięskiej wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku.

Pod opieką Wojewody Mazowieckiego znajduje się 
ponad 1300 obiektów – grobów, mogił zbiorowych, 
kwater i cmentarzy wojennych. Większość pocho
dzi z czasów I i II wojny światowej. 
Są to również groby osób poległych w powstaniach 
narodowowyzwoleńczych, żołnierzy walczących 
w wojnie polskobolszewickiej w 1920 roku oraz 
groby ofiar represji władz komunistycznych z lat 
1945–1956. 
Wojewoda przeznacza na utrzymanie oraz remonty 
grobów, kwater i cmentarzy wojennych ok. 2,5 mln zł 
rocznie.

 Anna szczygieł
rzecznik Prasowy wojewody Mazowieckiego

Podczas prac wymieniono m.in. 1231 zniszczonych betonowych krzyży.  
zdjęcia: Mazowiecki Urząd wojewódzki w warszawie – http://www.mazowieckie.pl

Wyremontowana kwatera żołnierzy 
Wojska Polskiego 1920 roku na Powązkach 
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Na zajęciach w piastowskiej bibliotece nikt się nie nudził

z nelą nie ma nudy
chociaż nela – zaledwie 11letnia mała reporterka – nie mogła odwiedzić fanów w Piastowie, panie bibliotekarki po-
stanowiły zorganizować specjalne zajęcia skupione wokół jej podróży. zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
– Szkoda, że to na razie koniec spotkań – z żalem mówili rodzice dzieci uczęszczających do biblioteki Głównej. 
Piastowska biblioteka wciąż marzy o poszerzaniu oferty kulturalnej, jednak brak odpowiednich warunków lokalowych 
stanowi podstawową przeszkodę do realizacji tego marzenia.

B oliwia, Tajlandia, 
Zanzibar, Bali… 
Odległe miejsca, 
o których z zacie
kawieniem słuchali 

nawet dziadkowie i rodzi ce 
przyprowadzający pod
opiecznych na zajęcia do 
Biblioteki Głównej.  Przez 
cały lipiec w każdy czwar
tek mali odkrywcy w wie
ku 6–10 lat nie mieli czasu 
na nudę. Czterdzieścioro 
dzieci, niektóre były pra
wie na każdych spotka
niach, poznało od pod
szewki zawód podróżnika 
– reportera. 
Wszystko za sprawą Neli 
– małej reporterki, któ
ra odwiedziła już kilka 
kontynentów. Najmłodsi 
znają ją przede wszyst
kim z serii jej książek 
podróżniczych. Najnow
sze spisane przygody 
pt. „Śladami Neli przez 
dżunglę, morza i ocea
ny” już okazały się best
sellerem. W pierwszym 
tygodniu lipca na rynku 
wydawniczym pojawił 
się również kalendarz 
z Nelą – „Przygodnik”. 
W TVP przez całe 
wakacje emitowany 
jest program „Wakacje 
z Ne  lą”. Małej podróż
niczki można także 
posłuchać w audycji 
radia RDC – „Nela i ta
jemnice świata”.
Nela od początku lipca pojawiała się na swoich 
spotkaniach autorskich w kilku polskich nadmorskich kurortach. 
Jednak ze względu na napięty grafik nie udało się zaprosić 11lat
ki do Piastowa, za to wykorzystując jej popularność, bibliotekarki 
postanowiły na każdym spotkaniu wyświetlać wybrany odcinek 
jej przygód, czytać fragmenty jej książki oraz sprawdzać wiedzę 
uczestników poprzez wykonywanie zadań z książki „Zabawy 
z Nelą. Kurs poszukiwacza przygód”. Podczas spotkań wyświet
lano również zdjęcia innych podróżników, którzy odbyli wyprawy 
do tych samych miejsc co Nela.
Ponadto na każdych zajęciach można było zaznajomić się z po
wiązanymi tematycznie rekwizytami. Dużym zainteresowaniem 

cieszył się ekwipunek po
dróżnika: specjalny plecak, 
samorozkładający się na
miot ze śpiworem, kompas, 
menażka, latarkaczołówka. 
Przy okazji poznawania in
donezyjskich wysp – Jawy 
i Bali – do obejrzenia było 
profesjonalne koło ratunko
we. Podczas zajęć o Zanziba
rze furorę zrobiły prawdziwe 
maski afrykańskie i kilka eg
zotycznych przypraw. 
– Rozróżnianie pustyń, przy-
praw, gatunków słoni, kie-
runków geograficznych nie 
jest już tajemnicą dla uczest-
ników zajęć w bibliotece, po-
dobnie jak: posługiwanie się 
kompasem i mapą, nazywanie 
kontynentów czy wiedza o wul-
kanach. Na zakończenie zajęć 
każde dziecko otrzymało „Dy-
plom Poszukiwacza Przygód” 
– relacjonowali pracownicy 
piastowskiej biblioteki.
– Czy będą jeszcze takie zaję-
cia? – dopytywali rodzice. 
Bibliotekarki są jak najbardziej 
„za”. I z dużą nadzieją czeka
ją na planowany przez władze 
Piastowa kompleks edukacyjny, 
w którym, według zapowiedzi 
burmistrza Grzegorza Szuplew
skiego, miałaby też znaleźć 
miejsce nowoczesna, przestron
na biblioteka – „lek na całe zło”. 
Odpowiednie warunki lokalowe 
to podstawa w działalności kul
turalnej. Podczas piątej edycji fe
stiwalu „Warszawa w budowie”, 

na otwartym wykładzie „Jaką 
instytucją jest dziś biblioteka?” 

zaprezentowano ciekawe badania i statystyki, np.: powierzchnia 
głównej biblioteki w miastach liczących 10 tys. mieszkańców po
winna wynosić co najmniej 400 m2. Dla porównania, w Piastowie 
powierzchnia Biblioteki Głównej to zaledwie 120 m2, a liczba 
mieszkańców tego miasta przekracza 20 tys. 
Ciężko prowadzić jakąkolwiek inną działalność, poza udostęp
nianiem zbiorów, mając do dyspozycji jedynie 4 niewielkie po
mieszczenia, w tym: gabinet dyrektora, wypożyczalnię, małą 
czytelnię (gdzie pracują też bibliotekarze) oraz pokoikszatnię.

Tadeusz Kotus

List od czytelnika
W krótce po ukazaniu się nr. 1 dwutygodnika „Moc

ne Strony” do naszej skrzynki przyszedł pierwszy 
list od Czytelnika – mieszkańca Ursusa. Serdecz

nie dziękujemy Panu Jerzemu za zainteresowanie i do
bre słowa dla nas. Również życzymy powodzenia i... 
twórczej weny!  
A oto, jaką miłą niespodziankę Pan Jerzy dołączył do 
swojego listu:

          Piosenka o Ursusie

W moim Grodzie – w Stołecznym Ursusie
tę piosenkę śpiewaną zanieście
tym, co nigdy nie byli w „Arsusie”,
tym, co dobrze się czują w tym Mieście
tym, co nigdy nie byli w „Arsusie”,
tym, co dobrze się czują w tym Mieście.

Mamy tutaj Gmaszyska Kultury
gdzie wciąż huczą imprezy bez końca,
gdzie się każdy artysta przytuli,
gdzie jest dużo uśmiechu i słońca,
gdzie się każdy artysta przytuli,
gdzie jest dużo uśmiechu i słońca.

Jest nas tutaj tysięcy pół setki!
Po traktorach łzy smutku zostały,
lecz nie pora – dla oczu serwetki...
bo do życia nasz Ursus jest cały,
lecz nie pora – dla oczu serwetki...
bo do życia nasz Ursus jest cały.

Mamy Szkoły i młodzież wspaniałą,
dużo sportu i mistrzów zasoby...
Niech nam młodzi zabłysną swą chwałą
i wymyślą – na Ursus sposoby...
Niech nam mlodzi zabłysną swą chwałą
i wymyślą – na Ursus sposoby...

W moim Mieście  – w Stołecznym Ursusie,
gdzie nam słońce historii tu świeci,
zdrowo rosną przyszłości pracusie,
na pożytek staruszków i dzieci,
zdrowo rosną przyszłości pracusie,
na pożytek staruszków i dzieci.

Jerzy Dubiński
19.02.2014

podpis

Jest to jeden z wielu – jak dowiedzieliśmy się z listu 
– utworów Pana Jerzego o Ursusie.
W imieniu mieszkańców dzielnicy – dziękujemy za ten 
oczywisty dowód lokalnego patriotyzmu.  

zachęcaMy naszych dorosłych, młodych, 
i najmłodszych czytelników do prezentowania 
swoich mocnych stron w dziedzinie twórczości 
na naszych łamach. Mogą to być wiersze, krótkie 
opowiadania, inne formy literackie. 
Nie jesteśmy recenzentami. Ocenę zostawiamy 
czytelnikom. 
Prace prosimy nadsyłać drogą e-mailową 
pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl  
w temacie e-maila wpisując: Moje Pisanie  
Jeśli ktoś nie jest do końca pewny swoich sił, 
może podpisać się pseudonimem (z dopiskiem: 
dane personalne tylko do  wiadomości redakcji) 
– zapewniamy dyskrecję. 

Warto sPróboWać!
Może dzięki Wam nasz dwutygodnik stanie się lep-
szy od innych. a może dzięki nam – Wasze życie 
stanie się lepsze... czego wszystkim czytelnikom 
oraz sobie życzymy!

redakcja
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URSUS

PIASTóW

gm. MICHAŁOWICE

KAlENDARZ kulturalny co
gDzie
kieDy

?

opracowała Agnieszka Gorzkowska

18 i 25 siErpNia, godz. 18:00  
bezpłatne ćwiczenia gimnastyczne Qigong – wymagany wygodny strój i buty 
na płaskiej podeszwie 
więcej informacji: 605 16 36 21; Qigong.warszawa@gmail.com 
PARK CZECHOWICKI

sEaNsE filMoWE w parku Czechowickim
19 siErpNia. godz. 21:15 – ToTaLna MaGia 
seanse w ramach Filmowej stolicy Lata w ursusie – PARK CZECHOWICKI
 
sEaNsE filMoWE w kinie Ursus
24 siErpNia. godz. 11:00 – KrÓLowa ŚnieGu 
seans w ramach akcji Lata w Mieście – KINO URSUS, ul. Traktorzystów 14

27 siErpNia, godz. 10:00 
dyskUsyjNy klUb książki – „Wspomnienia z wakacji – lektury” 
omówione zostaną książki, które towarzyszyły członkom dKK podczas bieżących wakacji 
– BIBLIOTEKA NIEDŹWIADEK, ul. Keniga 14

n  Narodowe czytanie

Piastów czyta 
„quo Vadis”
W sobotę, 3 września 2016 roku odbędzie się 5. edycja ogól-
nopolskiej akcji „Narodowe czytanie”, podczas której będzie-
my razem czytali powieść Henryka sienkiewicza „Quo vadis”.

n arodowe Czytanie to akcja 
Prezydenta RP zainicjo
wana w 2012 roku przez 

Bronisława Komorowskiego. 
Jej głównymi założeniami są: 
popularyzacja czytelnictwa 
oraz wzmocnienie poczucia 
narodowej tożsamości po
przez kontakt z największymi 
dziełami polskiej literatury. 
W 2012 r. czytaliśmy wspólnie 
„Pana Tadeusza” Adama Mic
kiewicza, w 2013 r. – dzieła 
Aleksandra Fredry, w 2014 r. 
– „Trylogię” Henryka Sienkie
wicza, a w 2015 r. – „Lalkę” 
Bolesława Prusa.
We wrześniu 2015 roku pre
zydent Andrzej Duda zdecy
dował, że kolejną lekturę na 
Narodowe Czytanie wybiorą 
Polacy. Kancelaria Prezyden
ta zorganizowała głosowanie 
internetowe, w którym wzię
ło udział kilkanaście tysięcy 
Polaków. Zwyciężyło „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza. 

Głosy można było oddawać 
także na: „Chłopów” Włady
sława Reymonta, „Noce i dnie” 
Marii Dąbrowskiej, „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego 
oraz „Popioły” Stefana Żerom
skiego. „Quo vadis” ukazało 
się drukiem w 1896 r. Henryk 
Sienkiewicz, jako pierwszy 
Polak, w 1905 r. został laure
atem Nagrody Nobla w dzie
dzinie literatury za całokształt 
twórczości. „Niech w Państwa 
miejscowości również wy
brzmią słowa, które sto dwa
dzieścia lat temu wyszły spod 
pióra pierwszego polskiego 
noblisty” – z takim apelem 
do Polaków zwrócił się prezy
dent Duda.

W 2015 r. jedną z miejscowości, 
w których odbywało się Na
rodowe Czytanie, był Piastów. 
W tym roku  każdy, kto już 
potrafi czytać, może zgłaszać 
swoją kandydaturę telefonicz
nie pod numerem 22 723 65 54 
lub emailowo pod adresem: 
promocja.bibliotekapiastow 
@gmail.com do 22 sierpnia br. 
Z chętnymi osobami organi
zatorzy skontaktują się telefo
nicznie, aby ustalić fragment 
„Quo vadis” do zaprezentowa
nia 3 września. 

Tadeusz Kotus

Czytać będziemy od godz. 11.00 do 13.00  
PIASTóW, ul. Warszawska 24, 

w ogrodzie przy Miejskim Ośrodku Kultury.

REKLAMA

WakaCjE 2016 na kortach piastowskiego Towarzystwa Tenisa i bocce 
22–31 siErpNia, godz. 10:00–13:00 – bezpłatne udostępnienie w dni 
powszednie kortów, rakiet, piłek i kul do gry w Bocce 

30 lUb 31 siErpNia – turnieje tenisowe 
dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji szkolnej 
szczeGÓły: tel. 22 723 75 44, pttib@pttib.pl

2 WrzEśNia, godz. 17:00 
spotkanie autorskie z jolantą Marią grotte oraz  Turniej jednego Wiersza 

„o Wieczne pióro konfratrów”
zaprasza Konfraternia poetycka „Biesiada” 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PIASTOWIE, ul. Warszawska 24

sEaNsE filMoWE w kinie baśń w piastowie 
2–4 WrzEśNia. godz. 17:00 – BFG: Bardzo FaJny GiGanT 
2–4 WrzEśNia. godz. 19:00 – Tacy JaK My 
KINO BAŚŃ, ul. Warszawska 24

3 WrzEśNia, godz. 11:00 
5. edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” –  Przeczytamy razem „Quo vadis”  

henryka sienkiewicza
zapraszają Miejska Biblioteka Publiczna oraz MoK w Piastowie 
zgłoszenia mieszkańców chętnych do czytania przyjmujemy do 22 sierpnia br.:   
tel.: 22 723 65 54 lub promocja.bibliotekapiastow@gmail.com  
OGRÓD MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIASTOWIE, ul. Warszawska 24

9 WrzEśNia, godz. 18:00 
63. spotkanie dyskusyjnego klubu książki – „Nazywam się Czerwień” orhan pamuk 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, ul. Warszawska 24

do 9 WrzEśNia 2016 
przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu poetyckiego  
XXiii piastowskiej biesiady poetyckiej
na konkurs należy nadesłać w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku) 5 wierszy o dowolnej 
tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych  
SZCZEGÓŁY: 22 723 65 50, mokpiastow@wp.pl

do 25 siErpNia, godz. 10:00–15:00
aktywne wakacje na otwartych strefach rekreacji gry i zabawy 
zespołowe, animacje, konkursy

 Poniedziałki Michałowice, ul. szkolna
 wtorki KoMorÓw, ul. Kolejowa
 Środy reGuły, ul. wiejska
 czwartki  KoMorÓw, przy zalewie

19 siErpNia, godz. 17:30
Multicultural speed-chatting 
Gminne centrum wolontariatu zaprasza na spotkanie z wolontariuszami z zagranicy. 
wydarzenie ma charakter towarzyski. cele: podniesienie umiejętności komunikacji 
w języku angielskim oraz integracja wielokulturowa. 
wiek uczestników wydarzenia – 15+  
OPACZ KOLONIA, ul. Ryżowa 90 
ZGŁOSZENIA:  gops@michalowice.pl, 22 350 91 09 do 17 sierpnia

 
Agnieszka  

Gorzkowska
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Próbowali wyłudzić 25 tys. zł
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą 
na Ochocie ustalili, że w jednym z banków na te
renie Ursusa 27letni mężczyzna prawdopodobnie 
będzie próbował wyłudzić kredyt. Po sprawdzeniu 
wszystkich informacji okazało się, że Marcin K. 
ubiegający się o pożyczkę na kwotę 25 000 złotych 
przedłożył sfałszowane zaświadczenie o zatrudnie
niu i zarobkach.
Mężczyzna został zatrzymany w banku, w czasie 
załatwiania ostatnich formalności. Chwilę później 
funkcjonariusze zatrzymali również jego wspól
nika, 46letniego Michała Ż., który pomagał mu 
w dokonaniu tego przestępstwa. Obaj usłyszeli już 
zarzuty za usiłowanie wyłudzenia kredytu. Za to 
przestępstwo grozi im kara do 5 lat więzienia.

Pijany spowodował kolizję i uciekł
Dyżurny komisariatu w Piastowie po otrzymaniu 
zgłoszenia o kolizji, po której sprawca uciekł, 
natychmiast skierował w rejon zdarzenia załogę 
patrolową. Po przybyciu na miejsce okazało się, 
że kierujący pojazdem Citroën nie ustąpił pierw
szeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia 
z Fordem, po czym wysiadł ze swojego pojazdu 
i uciekł. Na miejsce wezwano także przewodnika 
z psem. W trakcie dalszych czynności w miejscu 
zdarzenia pojawił się mężczyzna, którego po
krzywdzona od razu wskazała policjantom jako 
kierowcę pojazdu Citroën. Mimo że mężczy
zna miał na sobie już inny ubiór, pies policyjny 
po podjęciu tropu jednoznacznie wskazał jego 
osobę. Sprawdzenie stanu trzeźwości 30latka 

wskazało, że miał prawie 2,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu, a ponadto okazał się 
poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Po wy
trzeźwieniu w policyjnej celi mężczyzna usłyszał 
zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeź
wości. Grozi mu do 2 lat więzienia. W sprawie 
kolizji prowadzone będzie odrębne postępowanie.

Złapali złodzieja roweru
Policjanci z Piastowa zatrzymali mężczyznę, który 
próbował uciec na skradzionym rowerze. Wszyst
ko zaczęło się, gdy pokrzywdzony pozostawił 
rower w okolicy dworca PKP i wszedł na chwilę 
do jednego z punktów usługowych. Przez okno 
zauważył, jak nieznany mu mężczyzna wsiadł 
na jego rower i odjechał, dlatego też wybiegł za 
nim i próbował dogonić, krzycząc jednocześnie, 
że jest to złodziej i ukradł mu rower. Na zaistnia
łą sytuację nie pozostał obojętny przejeżdżający 
obok świadek i ruszył w pościg za kierowcą ro
weru, którego udało mu się ująć na pobliskim par
kingu. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali 
podejrzanego o kradzież roweru 18latka. Męż
czyzna był ponadto pod wpływem alkoholu i był 
agresywny. Po wytrzeźwieniu w policyjnej celi 
usłyszał już zarzut kradzieży roweru, do którego 
się przyznał i poddał dobrowolnie karze.

Łakomy kąsek
Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Spraw
ca ukradł rower z parkingu podziemnego przy 
ul. Skoroszewskiej w Ursusie. Właściciel jedno
śladu oszacował straty na kwotę 1000 złotych.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. 
Wśród nich był dzielnicowy, który sprawuje nad
zór nad tym rejonem. Prowadzone przez niego 
czynności i doskonała znajomość podległego te
renu przyczyniły się do zatrzymania 40letniego 
Tomasza Z. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. 
Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

zebrał  Tadeusz Kotus 

 KR     NIKA
 poli      yjna

RoczNica PowstaNia   waRszawskiego

Piastów. wspólne śpiewanie 
piosenek z Powstania warszawskiego 
w kościele pw. chrystusa króla 
wszech świata, na piewszym planie 
po lewej – powstańcza flaga  

Przed godziną 17.00  27 lipca nad pięciopiętrowym blokiem przy ul. Fasolowej 36 we Wło-
chach pojawiły się kłęby dymu. Po dojechaniu na miejsce zobaczyłem wokół bloku duże 
grupy mieszkańców, wozy straży pożarnej i palące się ostatnie piętra budynku. z biegiem 
czasu przybywało jednostek pożarniczych, funkcjonariuszy straży miejskiej i policji. Pożar 
natomiast obejmował coraz większy obszar ostatnich kondygnacji. Płomienie przenosiły się 
do kolejnych mieszkań po drewnianym stropie. Blok opuścili wszyscy mieszkańcy. Powra-
cający do domu nie mogli się już dostać do swoich mieszkań. W wyniku akcji strażaków 
zalane zostały mieszkania na 4 klatkach. do dzisiaj 40 rodzin nie może wrócić do swoich 
mieszkań. Osiem jest spalonych, reszta zalana. Możliwość powrotu części rodzin zależy od 
decyzji inspektora nadzoru budowlanego.

W iele osób poszkodowanych w wyniku po
żaru miało duże zastrzeżenia do sposobu 
prowadzenia akcji ratowniczej. Zwracali 

uwagę na bezradność strażaków i brak zaanga
żowania policji w bezpośrednią pomoc ewaku
ującym się na własną rękę mieszkańców. Pani 
Elżbieta M. z wnuczką opowiadały, że mimo 
ich ponagleń strażacy co najmniej po upływie 
pół godziny zainteresowali się drugą stroną bu
dynku (od podwórza), gdzie również dotarły 
płomienie. Twierdzą, że trzeba było wyrywać 

ławki i przerwać ogrodzenie, w czym pomagali 
mieszkańcy, żeby straż mogła wjechać od tamtej 
strony, co zajęło kolejną godzinę.
Z pożarem, który został opanowany dopiero 
po 21.00, a cała akcja gaśnicza zakończyła się 
o 10.14 dnia następnego, walczyło 26 jednostek 
Straży Pożarnej z Warszawy i okolic. Jak poda
je mł. kapitan Nikodem Kiełbowicz z Zespołu 
Prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warsza
wie, w akcji uczestniczyło 218 strażaków, użyte 
zostały 4 drabiny mechaniczne i 2 podnośniki 

hydrauliczne. Przyczyną poża
ru było prawdopodobnie pozo
stawienie patelni na włączonej 
kuchence gazowej przez loka
tora mieszkania na czwartym 
piętrze bloku. Jego mieszkanie 
było niemal pod sufit wypeł
nione gromadzonymi przed
miotami i makulaturą. 61letni 
mężczyzna został aresztowany. 
Prokurator przedstawił męż
czyźnie zarzut za sprowadze
nie zdarzenia, które zagrażało 
zdrowiu wielu osób w wielkich 
rozmiarach i z jego wniosku sąd 
aresztował go na trzy miesiące. 
Za to przestępstwo grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

Katarzyna Piwkowska, koordynator Zespołu 
Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktu 
z Mediami dzielnicy Włochy, poinformowała, że 
Urząd Dzielnicy zorganizował noclegi oraz po
moc żywieniową w tym samym dniu, w którym 
wybuchł pożar, korzystając z bazy noclegowej 
pobliskiej parafii św. Rodziny na ul. Zapustnej 
oraz z Gimnazjum 112 na ul. Solipskiej. Z pomo
cy żywieniowej i noclegowej zapewnianej przez 
Urząd przez kilka dni korzystało ok. 7 osób. 
Reszta nocowała u swoich bliskich. Mieszkań
cy nie skorzystali z zaoferowanych im mieszkań 
socjalnych. Spółdzielnia mieszkaniowa DOM 
w ramach ubezpieczenia wynajęła im mieszkania 
przy ul. Ryżowej w ramach ubezpieczenia. Piw
kowska dodaje, że 4 klatki są wyłączone z użyt

kowania, ale równolegle do prowadzonych przez 
nadzór budowlany ekspertyz ruszył już remont. 
Urząd przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 
wypłacił poszkodowanym zasiłki celowe w róż
nej wysokości, w zależności od tego, czy miesz
kanie zostało spalone, czy zalane. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Dzięki zaangażowaniu parafii św. Rodziny osoby,  
które chcą wspomóc poszkodowanych w poża-
rze, mogą dokonać wpłat pieniężnych na konto 

Caritas Archidiecezji Warszawskiej:  
PEKAO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961 

z podaniem tytułu „Pożar Fasolowa 36”. 
Organizowana jest także zbiórka darów rzeczowych 

przez parafię i pizzerię na Solipskiej.

PatelNia i MakUlatURa PRzyczyNą PożaRU

URsUs. Upamiętnienie 
rocznicy Powstania  przed 
Pomnikiem przy ul. cierlickiej 



Mocne Strony    |    17 SIERPNIA 2016 R.    |    NR 2/2016  (ROK I)
13FOTOREPORTAz l PORADY

dzielnica URSUS   –   miasto PIASTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE   –   dzielnica URSUS   –   miasto PIASTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE   –   dzielnica URSUS   –   miasto PIASTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE   –   dzielnica URSUS   –   miasto PIASTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE

.

WiaTa NiE MożE sTać bylE gdziE 
chcę zbudować na swojej działce wiatę, pod którą mogły-
by parkować dwa samochody osobowe. Jak ją umiejsco-
wić, żeby nie naruszyć prawa budowlanego?
Wiatę, czyli zadaszoną budowlę bez ścian bocznych, pod któ
rą mają parkować samochody, dla celów prawa budowlanego 
kwalifikujemy jako zadaszone miejsce postojowe. Rozporzą
dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od
powiadać budynki i ich usytuowanie, wyraźnie określa, jak 
należy umiejscowić taką budowlę na działce. I tak: powinna 
się ona znajdować w odległości nie mniejszej niż 7 m od okien 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w przypad
ku do 4 stanowisk włącznie, a dodatkowo odległość od gra
nicy działki budowlanej, na której zostanie zbudowana, nie 
może być mniejsza niż 3 m.

MEdyCzNE papiEry bEz TajEMNiC 
Niedawno zmarła moja mama. Razem z bratem podejrze-
wamy, że jej śmierć może być wynikiem błędu medycz-
nego. Lekarz, który leczył mamę, niestety odmawia nam 
wglądu w jej dokumentację medyczną, zasłaniając się 
tajemnicą lekarską. czy jest jakiś sposób, żeby wydobyć 
od niego te dokumenty?
Od 5 sierpnia tego roku jest już taki sposób. Tego dnia weszła 
w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pa
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nią, osoby najbliż
sze zmarłemu będą miały prawo do wglądu w jego dokumentację 
medyczną. Dzięki temu lekarz nie będzie mógł ukrywać swoich 
błędów, powołując się na tajemnicę lekarską. Osoby bliskie zmar

łego będą też miały prawo sprzeciwu wobec decyzji o zwolnieniu 
z tajemnicy lekarskiej. W praktyce oznacza to, że jeśli uznają one, 
iż ujawnienie szczegółów związanych z chorobą zmarłego będzie 
w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony naruszać jego dobra 
osobiste, będą mogły zablokować upublicznienie danych medycz
nych. Wystarczy do tego sprzeciw jednej z osób bliskich zmarłemu 
– nawet jeśli reszta rodziny zgodzi się na zwolnienie z tajemnicy 
lekarskiej. Radzimy więc jeszcze raz odwiedzić lekarza i zażądać 
od niego wydania dokumentacji medycznej mamy – teraz nie bę
dzie już mógł zgodnie z prawem odmówić jej wydania. 

sąd późNiEj – NajpiErW Ugoda
Mam problem z bankiem. złożyłem reklamację, ale bank 
jej nie uznał. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko 
napisać pozew i iść z bankiem do sądu. Jak to zrobić? 
Gdzie dochodzić sprawiedliwości?
Oczywiście każdy obywatel ma prawo do skorzystania z drogi są
dowej, która rozstrzygnie jego spór. Radzimy jednak przed wda
niem się w długie i kosztowne procesy rozważenie jeszcze jednej 
drogi rozwiązywania problemów z bankami i towarzystwami 
ubezpieczeniowymi. Można je załatwić polubownie korzystając 
z usług mediatorów działających przy Rzeczniku Finansowym. 
Polecany przez nas sposób ma kilka niewątpliwych zalet:

1. jEsT dUżo szybCiEj. Proces przed normalnym sądem cy
wilnym może się ciągnąć latami. Tymczasem postępowanie 

polubowne prowadzone przez Rzecznika powinno trwać mak
symalnie 90 dni. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypad
kach może ono zostać przedłużone. Nawet wtedy jednak nie 
będzie trwało latami.

2. jEsT dUżo TaNiEj.  Postępowanie ugodowe przed Rzeczni
kiem kosztuje tylko 50 zł. W uzasadnionych przypadkach 

można zresztą wnosić o zwolnienie i z tej niewielkiej opłaty.

3. jEsT dUżo prośCiEj. W toku postępowania przed Rzecz
nikiem nie obowiązują tak ścisłe reguły jak przed sądem. 

W sprzyjającym przypadku nie trzeba nawet będzie stawić 
się na posiedzenie pojednawcze – tak się stanie, jeśli do me
diacji wystarczą dokumenty dostarczone do biura Rzecznika. 
Znaczącym ułatwieniem jest też i to, że z biurem Rzecznika 
można się porozumiewać elektronicznie, to znaczy zarówno 
wniosek o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywa
nia sporów między klientem a bankiem jak i inne dokumenty 
można wysłać pocztą elektroniczną. 
Nawet jeśli okaże się, że nie uda się przy pomocy Rzecznika 
rozwiązać sporu z bankiem, klient dostanie dokument dokład
nie opisujący jego sytuację prawną. Papier taki ma wartość 
dokumentu urzędowego, co oznacza, że może zostać śmiało 
dołączony do zwykłego pozwu złożonego przez klienta do sądu 
powszechnego. Choć oczywiście sędzia ma swobodę w oce
nie dowodów, wydaje się nam jednak, że opinia przygotowana 
przez biuro Rzecznika Finansowego może okazać się bardzo 
pomocna. Jeśli będzie z niej wynikało, że klient ma rację i jedy
nie z winy banku nie doszło do wcześniejszego zawarcia ugody, 
może to nie tylko ułatwić sędziemu podjęcie właściwej decyzji, 
ale skróci też całe postępowanie. Dlatego naszym zdaniem roz
wiązanie sporu z bankiem należy rozpocząć od postępowania 
ugodowego prowadzonego pod egidą Rzecznika Finansowego. 

POMOC
PRAWNA

Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy  

związane z domem, rodziną i finansami

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl 
w tytule e-maila wpisując: PORada PRaWNa. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć 
tylko jednego zagadnienia. odpowiedź wyłącznie na łamach.

... pomożemy!

Odpowiadamy na pytania naszych Czytelników...
Masz 

 problem prawny?
Napisz do nas...* 

DoM          RoDziNa      FiNaNse

RoczNica PowstaNia   waRszawskiego
w oBiektywie

gen. jan Podhorski (ur. 1921 r.) 
– uczestnik Powstania warszawskiego,  
harcerz, żołnierz Nsz i ak, ps. zygzak,  
po Powstaniu uwięziony w obozie 
jenieckim. w Polsce ludowej skazany  
na 7 lat więzienia za działalność 
przeciwko władzy komunistycznej

Prezydent andrzej Duda  
wręcza Powstańcom 
wysokie odznaczenia 
państwowe

PaRk wolNoŚci 
przy muzeum 
Powstania 
warszawskiego 
30 lipca 2016 r.

Uczestniczka 
Powstania 
warszawskiego, 
harcerka 
„szarych 
szeregów”
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SPORT

n  PiasTóW. Wystartował sezon piłkarski

Piast Piastów v FC lesznowola  3 : 2
W sobotę 13 sierpnia o godz. 11.00 odbyła się wspaniała inauguracja sezonu piłkarskiego 
w Piastowie. Na całkowicie odnowionym obiekcie MOsiR przy al. Tysiąclecia 1, po awan-
sie z a-klasy pierwsza drużyna Piasta rozegrała spotkanie mistrzowskie ligi okręgowej 
z drużyną Fc Lesznowola. Po bramkach kamila Melicha, łukasza Grzybowskiego, 3 minuty 
przed końcem wynik meczu na 3:2 ustalił Mikołaj Święcicki, strzelając 3 gola w samo 
okienko bramki przeciwników.
W Piastowie funkcjonuje również klub piłki 
nożnej kobiecej „PKS Piastovia”. Dziewczęce 
rozgrywki Centralnej II Ligi Ogólnopolskiej 
rozpoczną się 27 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 
spotkaniem z UKS Ząbki.
Prężnie funkcjonująca w Piastovii szkółka 
dziewczynek U12 rozpoczyna swoje granie 
w lidze chłopięcej (rocznikowo dwa lata młod

si) 11 września 2016 r. o godz. 16.30.  Zmierzy 
się wtedy z KS Piast Feliksów.

„Wszystkim trenerom oraz zespołom z naszego 
miasta życzymy samych sukcesów a kibiców 
zapraszamy do wspierania i dopingowania na
szych drużyn” – usłyszeliśmy od kierownika 
MOSiR Jerzego Derlatki.

Piast Piastów (I drużyna) plan meczów w Piastowie – JESIEń 2016

1 13.08 godz. 11.00 Piast Piastów – fc Lesznowola (3 : 2)

2 27.08 godz. 11.00 Piast Piastów – UKS Łady

3 3.09 godz. 11.00 Piast Piastów – KS milan

4 17.09 godz. 11.00 Piast Piastów – BKS naprzód Brwinów

5 24.09 Piast Piastów – LKS ryś Laski

6 08.10 Piast Piastów – KS raszyn

7 22.10 Piast Piastów – KS Przyszłość Włochy

8 05.11 Piast Piastów – KS teresin

n  informacje ks Ursus Warszawa

Remis na początek nowego sezonu 

W meczu inaugurującym rozgrywki w nowym sezonie podopieczni trenera Michała Pul-
kowskiego zremisowali 1:1 z Huraganem Morąg. Bramkę dla gości zdobył Piotr karłowicz, 
a wyrównał w doliczonym czasie gry krzysztof Pikus.

M ecz uprzedziła minuta ciszy, upamiętnia
jąca zmarłego kibica naszego klubu pana 
Macieja Piegata.

Pierwszą groźną akcję w meczu stworzyli pod
opieczni trenera Michała Pulkowskiego. W 5 mi
nucie piłkę przed polem karnym odebrał obroń
cy Huraganu Patryk Kamiński, jednak piłka po 
strzale naszego pomocnika powędrowała nad 
bramką gości. Trzy minuty później, po dośrodko
waniu w pole karne Huraganu, w ostatniej chwili 
wyprzedzony został Mateusz Muszyński przez 
Mateusza Imianowskiego. W 11 minucie, po do
środkowaniu Mateusza Baranowskiego z rzutu 
wolnego, w polu karnym najwyżej wyskoczył 
Przemysław Sztybrych, ale jego uderzenie wy
bronił bramkarz gości. W 25 minucie Przemy
sław Sztybrych zagrał do Mateusza Muszyń
skiego, którego mocne uderzenie sprzed pola 
karnego na rzut rożny wybił Mateusz Imianow
ski. Pięć minut później w ostatniej chwili wy
przedzony przez bramkarza gości został Mateusz 
Muszyński. W 36 minucie uderzenie debiutują
cego w barwach Ursusa Macieja Prusinowskiego 
przeszło minimalnie obok bramki. W 45 minucie 
uderzenie Macieja Prusinowskiego w ostatniej 
chwili na rzut rożny wybił defensor Huraganu. 
Do piłki ustawionej przy chorągiewce podszedł 
Mateusz Baranowski, dośrodkował w pole karne 
wprost na nogę Przemysława Sztybrycha, jednak 
uderzenie z półwoleja naszego pomocnika świet
nie obronił bramkarz gości.
Tuż po przerwie pierwsze zagrożenie pod bram
ką stworzyli przyjezdni, z około 20. metra ude

rzał Radosław Lenart, ale z jego uderzeniem 
poradził sobie Artur Haluch. W 53 minucie 
Radosław Lenart wystawił piłkę przed polem 
karnym do nadbiegającego Sebastiana Zającz
kowskiego, ale uderzenie pomocnika gości po
wędrowało wysoko ponad bramką. Dwie minuty 
później defensorzy gości zablokowali uderzenie 
Mateusza Muszyńskiego. W 63 minucie gry nad 
bramką uderzył Przemysław Sztybrych. Trzy mi
nuty później daleko obok bramki uderzył Rafał 
Witkowski. W 70 minucie Piotr Maślanka minął 
dwóch zawodników, podał do Mateusza Muszyń
skiego, którego uderzenie zostało zablokowane 
przez obrońcę Huraganu. W 84 minucie w słu
pek trafił Radosław Lenart, a po chwili bramkę 
dla Huraganu zdobył Piotr Karłowicz. Pięć minut 
później obok bramki uderzył debiutujący w na
szych barwach Jakub Stepnowski. W doliczonym 
czasie Patryk Kamiński zagrał na prawą flankę 
do Krzysztofa Pikusa, który popisał się pięknym 
uderzeniem z prawej flanki, doprowadzając do 
remisu.

Ursus Warszawa – Kaczkan Huragan Morąg
1   :   1

Bramki: ’90 Krzysztof Pikus – ’85 Piotr Kar
łowicz.
Ursus Warszawa: 1. Artur Haluch – 16. Ja
kub Kabala, 4. Krzysztof Cegiełka, 6. Grze
gorz Skowroński (C), 21. Piotr Maślanka – 24. 
Wiktor Kupiec (’87 14. Jakub Stepnowski), 19. 
Mateusz Baranowski (’61 7. Michał Ambrozik), 

18. Przemysław Sztybrych, 10. Patryk Kamiń
ski, 11. Maciej Prusinowski – 9. Mateusz Mu
szyński (’79 22. Krzysztof Pikus)
Ławka rezerwowych: 12. Mariusz Selerski, 5. 
Robert Słomka, 3. Adrian Zawadka, 22. Krzysz
tof Pikus, 8. Maciej Ofmański, 7. Michał Amb
rozik, 14. Jakub Stepnowski.
Kaczkan Huragan Morąg: 1. Mateusz Imia
nowski – 5. Tomasz Szawara, 6. Arkadiusz 
Koprucki, 18. Paweł Podhorodecki. 13. Jakub 
Lipka, 22. Sebastian Zajączkowski, 16. Mate
usz Gołębiewski, 10. Daniel Mlonek (’61 15. 
Rafał Witkowski), 7. Radosław Stefanowicz 
(’15 9. Daniel Chiliński (’61 8. Piotr Karło
wicz), 14. Radosław Lenart, 20. Paweł Gawlik.
Ławka rezerwowych: 12. Mateusz Lawrenc, 
21. Jakub Sierzputowski, 15. Rafał Witkow
ski, 11. Paweł Przybylski, 9. Daniel Chiliński, 
8. Piotr Karłowicz, 2. Dawid Chabko.
Żółte kartki: Daniel Mlonek, Paweł Podhoro
decki.

Powiększenie bazy 
sportowej, ogólnodostępnej 
poprzez adaptację terenu 
nieużytku na terenie OSiR 
Ursus 
Projekt „POWIĘKSZENIE BAZY SPORTO
WEJ, OGÓLNODOSTĘPNEJ DLA MIESZ
KAŃCÓW DZIELNICY, POPRZEZ ADAP
TACJĘ TERENU NIEUŻYTKU NA TERENIE 
OSiR URSUS” będzie polegał na zaadaptowaniu 
zielonego nieużytku położonego na terenie OSIR 
Ursus (pomiędzy obiektem pływalni a budyn

kiem klubowym) na potrzeby wielofunkcyjne
go, rodzinnego boiska sportowego o naturalnej 
trawiastej nawierzchni. W rezultacie powstanie 
teren o wymiarach 60×35 m. Boisko będzie wy
posażone w naturalną trawiastą nawierzchnię. 
Wymiary tego placu będą nietypowe, stąd nie bę
dzie można rozgrywać jakichkolwiek rozgrywek 
mistrzowskich, ligowych. Spowoduje to, że plac 
stanie się neutralnym centrum rekreacyjnym, 
w którym mieszkańcy dzielnicy będą mogli ak
tywnie spędzić wolny czas. 

Debiutanci w Ursusie! 
W spotkaniu 1. kolejki w III lidze, grupie I 
w barwach Ursusa Warszawa zadebiutowało 
pięciu zawodników.
W pierwszym składzie na bramce wystąpił Artur 
Haluch, który wzmocnił nasz zespół z Chojni
czanki Chojnice. Artur bardzo dobrą interwencją 
popisał się tuż po wznowieniu gry w II połowie, 
kiedy obronił mocne uderzenie Radosława Le
narta. W 85 minucie był jednak bez szans przy 
uderzeniu Piotra Karłowicza. Od początku me
czu trener Michał Pulkowski do gry desygnował 
Piotra Maślankę, który zagrał na lewej stronie 
defensywy i był bardzo aktywny w atakach na
szego zespołu. W środku pola zagrał Wiktor 
Kupiec, który niejednokrotnie przecinał podania 
i groźne akcje przeciwników. Na prawej stronie 
pomocy ujrzeliśmy pozyskanego z Motoru Lubin 
Macieja Prusinowskiego, który dwukrotnie przed 
przerwą był bliski zdobycia bramki dla Ursusa. 
W 87 minucie na boisku pojawił się młody po
mocnik Jakub Stepnowski, który tuż po wejściu 
na murawę posłał uderzenie obok bramki Hura
ganu.

(Ks URsUs WARszAWA)

zeSPóŁ PUnKty

1 Widzew Łódź 3

2 finishparkiet drwęca nowe miasto Lubawskie 3

3 Pelikan Łowicz 3

4 mKS ełk 3

5 Lechia tomaszów mazowiecki 1

6 Sokół ostróda 1

7 concordia elbląg 1

8 Ursus Warszawa 1

9 ruch Wysokie mazowieckie 1

10 jagiellonia ii Białystok 1

11 Huragan morąg 1

12 Sokół aleksandrów Łódzki 1

13 Huragan Wołomin 1

14 ŁKS Łódź 1

15 Legia ii Warszawa 0

16 motor Lubawa 0

17 ŁKS 1926 Łomża 0

18 Świt nowy dwór mazowiecki 0

TABElA
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waRszawskie
MistRzostwaNordic walking

w PaRkU 
czechowickiM

p arkowe Mistrzostwa Warszawy Nordic Walking. 
START: 6 sierpnia 2016 r. godz. 10.00 w parku Cze
chowickim w Ursusie.

Uczestnicy to: kobiety i mężczyźni, dzieci oraz... pies. 
Wszyscy z kijami (oprócz psa) pokonali 6 km wyznaczo
ną trasą (5 × 1200 metrów). Wystartowało 59 pań i 26 pa
nów. Najmłodszy uczestnik miał 8 lat, najstarszy 76.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy Ursus 
we współpracy z Urzędem Dzielnicy.
Wszyscy zawodnicy chwalili bardzo dobrze oznakowaną 
trasę oraz organizację zawodów.
PIERWSZE KOBIETY NA MECIE:
 I –  Sylwia Rejmentowska (41:19) – 8 lat temu zaczęła 

chodzenie z kijami w wyniku problemów z kręgo
słupem, 3 lata temu wystartowała po raz 1. w zawo

dach i tak to się zaczęło. Trenuje 2 razy w tygodniu 
po ok. 5 km w szybkim tempie

 II –  gizela grabińska (41:31) – wykłada na UW, ma 
tytuł doktora, startuje w barwach AZS w biegach

 III –  Ewa Branczewska z Mławy (41:49) – przyjechała 
z rodziną, wszyscy brali udział w zawodach (8letni 
syn był tu najmłodszym uczestnikiem); chodzi z kija
mi od 2 lat, często bierze udział w zawodach, w Pu
charze Polski w Konstancinie zajęła 4 miejsce

ZWYCIĘZCY MĘŻCZYŹNI to:
I – Robert Budzaj – 40:40
II – Zdzisław Zarzycki – 40:51
III – Stanisław Troniarz – 40:52

Wszystkim uczestnikom gratulujemy kondycji!

olimpiada 
rio 2016

PoLScy medaLiŚci (do 15 sierpnia)

zaWodniK / drUŻyna dyScyPLina zŁoto SreBro BrĄz

anita Włodarczyk                                   Wr Lekkoatletyka 1

magdalena fularczyk-Kozłowska/natalia madaj Wioślarstwo 1

Piotr małachowski Lekkoatletyka 1

rafał majka Kolarstwo 1

czwórka podwójna kobiet Wioślarstwo 1
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