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dokończenie na str. 2

n  Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w województwie mazowieckim

Witaj szkoło!
Na Mazowszu funkcjonuje ponad 3700 szkół. Wojewódzka inauguracja roku szkol-
nego odbyła się 1 września w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Prusz-
kowie przy ul. Promyka 24/26. 

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Wojewo-
da Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazo-
wiecki Kurator Oświaty Aurelia Micha-

łowska, Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś, 
Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, Wójt 
Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, Bur-
mistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski, dyrek-
torzy szkół, przedstawiciele duchowieństwa, 
uczniowie i ich rodzice. 

Dyrektor Joanna Łyżwińska, a następnie Starosta 
Pruszkowski Maksym Gołoś powitali wszystkich 
zgromadzonych, potem głos zabrali Wojewoda 
Sipiera i Mazowiecka Kurator Michałowska. 

Szkoła w Ursusie  
w nowej odsłonie
1 września br. zostało  
oddane do użytku nowe skrzydło  
z halą sportową w Szkole  
Podstawowej nr 4  
przy ul. Konińskiej 2.  ..........................  3
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Porady Prawne

Czy w Regułach powstanie 
centrum handlowe?
część społeczeństwa gm. Michałowice 
zaniepokojona informacją o zmianach 
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gM. Michałowice

  NastępNe wydaNie  
 już 21 września 2016 r.

facebook.com/Mocne-Strony

Dołącz Do nas!

Ruszyła nasza strona internetowa

sERDEcznIE zaPRaszaMY!

– Rok szkolny 2016/2017 w województwie 
mazowieckim uważamy za otwarty!  

Mazowiecka Kurator Oświaty i Wojewoda Mazowiecki.

dożynki 2016 

patrz: str. 12
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godz. 700–1500

REKLAMA

Zdzisław Sipiera w swoim przemówieniu złożył najlepsze życzenia uczniom i na-
uczycielom. Powiedział, że edukacja jest fundamentem każdego państwa, które 

chce się rozwijać i być stabilne. 
Stwierdził, że hierarchia jest następująca: uczeń, nauczyciel, dyrektor, rodzic i dopiero władza – 
kurator, wojewoda. Władza, administracja publiczna jest po to, żeby pomagać, zapewnić element 
pewnego zabezpieczenia i stabilności. Zaznaczył też, że prawo ma być jednakowe dla wszystkich. 
Do samorządowców zaapelował o mądre inwestowanie w edukację. Następnie Aurelia Michałow-
ska wraz z Wojewodą oficjalnie rozpoczęli rok szkolny dzwoniąc na pierwszą lekcję. Uczniowie za-
prezentowali wzruszający program artystyczny, nawiązujący do przypadającej również 1 września 
77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Występ zakończył utwór zespołu Kombii „Pokolenie”. Przy słowach „Każde pokolenie odejdzie 
w cień, A nasze? – nie” z oklaskami dołączyli się wszyscy zebrani.      Tekst i zdjęcia J.S.

Krótki wywiad ze Zdzisławem Sipierą Wojewodą Mazowieckim
n  Panie Wojewodo, dlaczego właśnie tę szkołę wybrał Pan na miejsce inauguracji roku 

szkolnego na Mazowszu?
– Po pierwsze chciałem podkreślić, że kładziemy duży nacisk na szkolnictwo zawo-
dowe, po drugie – dyrektor Łyżwińska prowadząc tę szkołe od lat odnosi sukcesy 
i placówka osiągnęła wysoki poziom i po trzecie – to jest moje miejsce, tu się urodzi-
łem, tu żyję, tu wiele lat temu zaczynałem pracę.

n  Jak Pan przyjął decyzję rządu o wygaszaniu gimnazjów?
– Ja mam w tym zakresie jednoznaczne stanowisko. W 1998 roku było wiele głosów 
przeciwnych ówczesnej reformie szkolnictwa, skracającej naukę w liceum i powołu-
jącej gimnazja. Jako Starosta Pruszkowski podpisywałem wtedy umowę na czasowe 
przejęcie gimnazjum właśnie w tym budynku. Teraz już tego gimnazjum nie trzeba 
będzie budować. Jestem zdecydowanym zwolennikiem 4-letniego liceum. Trzeba 
zagwarantować wyższy poziom matur w liceach, a trudno by było pozostawić np. 
2-letnie gimnazjum. Dlatego gimnazja stopniowo będą wygaszane. Przez wiele lat 
system 8 + 4 w Polsce się sprawdzał. Musi też w nowym systemie zaistnieć silny 
akcent szkolnictwa zawodowego.

n  Czy nie obawia się Pan wysokich kosztów tej reformy?
– Nie powinno być problemów. Odtwarzane będą 8-letnie szkoły podstawowe i 4-let-
nie licea, więc potrzebna baza się nie zmieni. Obiekty przeznaczone obecnie na 
gimnazja będą wykorzystywane przez szkoły podstawowe i licea. W najbliższym 
czasie będą się odbywać spotkania z samorządowcami. Chcemy być dla samorzą-
dów partnerami. Ja deklaruję pełną współpracę. Nie będzie żadnej rewolucji, tylko 
ewolucyjne zmiany, mam nadzieję stabilne, które podwyższą wartość świadectwa 
maturalnego.

rozmawiał 
Jacek Sulewski
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damskie l męskie l dzięcięce tylko tekstylne
kosmetyki l wkładki do obuwia

WarszaWa-UrsUs, Ul. BohateróW WarszaWy 43 

KRUSZYNA
WarSzaWa UrSUS

tel. 515 598 326
Ul. KoloroWa 19, loK. 134

Godziny otwarcia:
pn.–pt.: 10.00–18.00
sob.: 10.00–14.00

odzież damska
używananowa

S-XXL

   
1 września br. zostało oddane do użytku nowe skrzydło z halą spor tową w Szkole Pod-
stawowej nr 4 przy ul. Konińskiej 2. Zmieściło się tutaj pełnowymiarowe boisko do piłki 
ręcznej, siatkówki i koszykówki. Piękna sala gimnastyczna została wyposażona w stałe 
trybuny mieszczące ponad 200 osób. Inwestycję zrealizowano w niespełna 2 lata. Poza 
salą gimnastyczną w nowym skrzydle dydaktycznym szkoły znajduje się 15 sal lekcyjnych, 
2 świetlice, pokój nauczycielski, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne, administra-
cyjne i gospodarcze. Dzięki temu powstało 375 nowych miejsc dla najmłodszych uczniów 
południowej części dzielnicy, ponadto placówka zyskała pierwszą w Ursusie pełnowymia-
rową, nowoczesną halę spor tową z trybunami. Znacznie poprawi się komfor t nauki ucz-
niów i pracy nauczycieli, część oddziałów będzie pracować w systemie jednozmianowym. 
Wartość tej inwestycji to ok. 12 mln zł.

W nowo wybudowanym 
skrzydle szkoły odbyła 
się oficjalna inaugura-

cja roku szkolnego 2016/2017 
w dzielnicy Ursus m.st. War-

szawy. Obecna na uroczysto-
ści zastępca dyrektora Biura 
Edukacji m.st. Warszawy Be-
ata Murawska doceniła stara-
nia Zarządu Dzielnicy Ursus 

w sprawie poprawy infrastruk-
tury oświatowej w Ursusie. 
Jej zdaniem, obecne władze 
potrafią zadbać o finansowa-
nie oświaty w dzielnicy, czego 
przykładem jest rozbudowana 
placówka przy ul. Konińskiej. 
W inauguracji uczestniczyli 
m.in.: wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Kidawa-Błońska, 
Burmistrz Dzielnicy Urszula 
Kierzkowska, zastępcy burmi-
strza Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik, stołeczna radna 
Maria Łukaszewicz, przewod-
niczący Rady Dzielnicy Ursus 
Henryk Linowski, radni Dziel-
nicy Ursus: Jolanta Dąbek, 
Waldemar Humięcki, Wanda 
Kopcińska, Maria Miszkiewicz 
i Ryszard Rogal oraz probosz-
czowie miejscowych parafii. 
Biskup Rafał Markowski po-
święcił krzyże, które zawisną 
w salach lekcyjnych.
Uczniowie przedstawili krótki 
program artystyczny. 

Całość poprowadzili bezbłędnie 
uczniowie klasy IVc – Oliwia We-
sołowska i Bartosz Krawczyk.

Wiceburmistrz Wiesław Krze-
mień w swoim wystąpieniu 
wspomniał, że od przewodni-
czenia wiele lat temu Radzie 
tej właśnie szkoły rozpoczęła 
się jego działalność samorzą-
dowa. 
Po zakończeniu uroczystości 
oficjalnych goście i rodzice 
nowoprzyjętych uczniów udali 
się na zwiedzanie placówki.
W najbliższych tygodniach 
doposażane będą jeszcze no-
woczesne sale komputerowe, 
a w każdej klasie zawisną tab-
lice interaktywne.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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INFORMACJE l EDUKACJA

REKLAMA

zAMóW MiEJscE nA swoją
MocnĄ REKLAMĘ

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

n  UWAGA! Potrzebna Pomoc dla mieszkańca

wózek inwalidzki 
i rehabilitacja
Od 2 miesięcy trwa internetowa zbiórka pieniędzy na rehabilitację i zakup nowego elek-
trycznego wózka inwalidzkiego dla mieszkańca ursuskiego osiedla „Niedźwiadek”. Fi-
nansowanie społecznościowe odbywa się we współpracy z Fundacją Księdza Orione 
„Czyńmy dobro”. Tam też trafią wszystkie zebrane środki. Ostatnie dwa miesiące to dość 
niefor tunny okres na dotarcie do potencjalnych dobroczyńców, ze względu na wakacje, 
urlopowe wyjazdy. Potrzeba 35 tys. zł. W chwili pisania tego tekstu zebrana kwota nie 
przekracza 120 zł. – Używany elektryczny wózek, który otrzymaliśmy z 1%, po 4 latach 
jest mocno wyeksploatowany. Koszt następnego używanego wózka takiego rodzaju to 
nawet kilkanaście tysięcy złotych – mówi Monika Bocian, żona będącego w potrzebie 
Szymona Bociana. 

W ózek na pewno ułatwiłby 49-letniemu 
panu Szymonowi poruszanie się i kontakt 
ze światem. Czas między wiosną a jesie-

nią to najlepsza pora na wychodzenie na dwór 
dla mężczyzny, który stał się z dnia na dzień 
niezdolny do pracy i samodzielnego życia. W 
pozostałe jesienno-zimowe dni często jedyną 
rozrywką stają się dla niego Internet i telewizja. 
Przy dużych mrozach może dojść do zgęstnie-
nia krwi u pana Szymona, co może się skończyć 
następnym udarem. Już od dwóch lat w domu 
państwa Bocianów nie pojawia się rehabilitant. 
A powinien, i to co najmniej 3 razy w tygodniu. 
– Nie stać nas – przyznają ze smutkiem. Koszt 
godzinny takiej rehabilitacji waha się od 80 do 
100 zł. Dlatego też pozostała część kwoty ze 
zbiórki ma zostać przeznaczona na rehabilitację 
pana Szymona.

Do 2008 roku
Jest aktywnym mężczyzną. W wolnych chwi-
lach uprawia turystykę pieszą. Z zawodu stolarz. 
Wszystkie meble kuchenne w swoim mieszka-
niu wykonuje sam. Jego pasją jest renowacja 
zabytkowych mebli.

Lawina chorób
Wszystko zmienia się po 1 marca 2008 r. Pan 
Szymon dostaje ostrego ataku woreczka żółcio-
wego, a 2 tygodnie później, podczas spaceru, 
niedokrwiennego prawostronnego udaru móz-
gu. Prawa półkula mózgu całkowicie obumar-
ła – to najnowsze wyniki badania tomografem. 
Rokowania, jakie dawał jeden z lekarzy, nie da-
wały choremu większych szans, niż siedzenie 
na łóżku (dziś już samodzielnie, chociaż z tru-
dem, porusza się). Pół roku po udarze pan Szy-
mon poślubił panią Monikę. Po krótkim czasie 
zaatakowała go lawina innych chorób. W 2009 
roku przeszedł 2 zatory płuc. – U męża nasilają 
się zaburzenia pamięci. Zdarza się, że zapomina 
nawet zjeść. Cierpi także na padaczkę i depresję 
poudarową – wylicza żona. 

Dziewięciu lekarzy miesięcznie
Niestety, panu Szymonowi dokucza również 
zespół antyfosfolipidowy: podczas ingerencji 
takiej, jak np. zwykłe wyrwanie zęba czy ope-

racja, może spowodować udar, zator, a nawet 
śmierć. Wykryto też toczeń – chorobę auto-
immunologiczną, która zaatakowała już poważ-
nie nerki. Pan Szymon przeszedł również ostre 
zapalenie trzustki – mogło być spowodowane 
zbyt dużą ilością przyjmowanych lekarstw. 
Wykryto także obustronną astmę oskrzelową. 
Uszkodzony został układ limfatyczny. – Mąż 
w przeciągu miesiąca odwiedza dziewięciu 
lekarzy. Jest pod stałą opieką psychiatry, pul-
monologa, neurologa, nefrologa i hematologa 
– mówi pani Monika, która pracuje w czterech 
różnych miejscach, aby związać koniec z koń-
cem. W sierpniu br. komisja z ZUS na podsta-
wie 300 stron złożonej przez pana Szymona 
dokumentacji przyznała mu 3-letnią rentę. 
W pisemnym uzasadnieniu komisja stwierdza: 
„rokowanie trudne”. 
Każdy z nas może znaleźć się w podobnej sy-
tuacji. 

agnieszka Gorzkowska

Pan Szymon stał się z dnia na dzień niezdolny 
do pracy i samodzielnego życia.

POMÓŻMY!
adres internetowy do zbiórki społecznościowej: https://zrzutka.pl/8yd8h9

TuTaJ MOŻna WsPOMÓC finansOWO dOWOlną kWOTą:
Fundacja Księdza orione „czyńmy dobro” ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Raiffeisen Bank Polska s.a. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
numer rachunku: 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

Kod sWIFT: RcBWPLPWPL
dla obrotów zagranicznych: Pl 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

z dopiskiem: szymon 39

1 września 2016 r. naukę w piastowskich szkołach i przedszkolach rozpoczęło po-
nad 3200 uczniów. Do interesujących zmian w nowym roku szkolnym zaliczyć można: 
rozpoczęcie funkcjonowania w mieście czwar tej szkoły podstawowej, przystosowanie 
dodatkowych sal na potrzeby oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich, uru-
chomienie pilotażowo nauki programowania w Gimnazjum Nr 1 i w Szkole Podstawowej 
Nr 1 oraz wzbogacenie ofer ty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickie-
wicza. Sprawdzamy też, co z planami rozbudowy LO – inwestycji, która ma stać się 
„największą od wielu lat”

W każdej z placówek oświatowych w okre-
sie wakacji prowadzone były prace re-
montowe. – Wszystkie zaplanowane prace 

zostały wykonane i szkoły są gotowe na przyję-
cie uczniów – zapewniła Danuta Oleś, dyrek-
tor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Piastowie. Wśród wykonywanych robót 
wymieniła malowanie sal lekcyjnych i koryta-
rzy, wymiany podłóg w salach lekcyjnych i na 
korytarzach, naprawy dachu, remont ogrodze-
nia szkoły, remonty łazienek szkolnych, na-
prawy instalacji elektrycznej. Większe prace 
remontowe wykonano w obydwu gimnazjach. 
– W Gimnazjum Nr 1 należało przystosować 
dodatkowe sale na potrzeby oddziałów przed-
szkolnych dla dzieci sześcioletnich, w tym salę 
po filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. W Gim-
nazjum Nr 2 – od 1 września 2016 r funkcjonu-
je w jednym budynku z nowo utworzoną Szkołą 
Podstawową Nr 3 – należało przygotować sale 
dla uczniów nowej szkoły, świetlicę, pomiesz-
czenia dla nauczycieli – tłumaczy dyrektor 
ZOPO.  Dodaje, że nowa podstawówka to po-

wrót do poprzednich lat; w miejscu  Gimna-
zjum Nr 2 istniała właśnie  Szkoła Podstawowa 
Nr 3. Cały parter Gimnazjum nr 2 został prze-
kształcony  na potrzeby nowej szkoły. Urzą-
dzono 3 pomieszczenia dla grup przedszkol-
nych, 3 pomieszczenia dla klas 1-2. Również 
w tej placówce filia Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej musiała zwolnić na parterze dotych-
czasowe miejsce, gdzie utworzono świetlicę. 
Także szkolna biblioteka została przeniesiona 
do innego pomieszczenia. Utworzony został 
pokój dla logopedy.

W ub. roku brakowało sal lekcyjnych. A teraz...
Wszystkie zmiany podyktowane zostały zno-
welizowanymi zapisami ustawy o systemie 
oświaty. Od 1 września br. wychowanie przed-
szkolne obejmuje dzieci od początku roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolne-
go w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 7 lat. Wszystkie dzieci 6-letnie oraz 
wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają 

zmiany
w piastowskich
szkołach
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Tu
MożE być TAKżE

Twoja REKLaMa
tel.:  533 561 497, 797 282 705

reklama@mocnestrony.com.pl
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

mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. 
Natomiast sześciolatki mają obowiązek odbycia rocznego przygoto-
wania przedszkolnego. Ta sytuacja spowodowała m.in., że dla 3-lat-
ków zabrakło miejsc w państwowych placówkach. – Oddziały przed-
szkolne dla dzieci sześcioletnich zostały zorganizowane w budynkach 
obydwu piastowskich gimnazjów dwa lata temu. Już wtedy okazało 
się, że po wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków [w 
tym roku ten przymus zniesiono – przyp. aut.] w szkołach podsta-
wowych powstało tak dużo klas pierwszych, że zabrakło sal lekcyj-
nych, aby pomieścić wszystkich uczniów. Szkoły podstawowe w Pia-
stowie były bardzo przepełnione, nauka trwała do późnych godzin 
popołudniowych, dlatego też podjęta została decyzja o utworzeniu 
kolejnej szkoły podstawowej – wyjaśnia  dyrektor ZOPO. W przed-
szkolach miejskich w tym roku szkolnym znalazło miejsce 640 dzie-
ci, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 233. 
Mimo dodatkowej rekrutacji, jaką na wniosek burmistrza Piastowa 
przeprowadziło przedszkole niepubliczne „Mała Akademia”, dla 10. 
najmłodszych zabrakło miejsc. Do piastowskich szkół podstawowych 
uczęszcza 1570 uczniów, a do klas pierwszych zdecydowało się 
pójść ok. 30% sześciolatków. W gimnazjach rozpoczęło naukę 653 
uczniów. W Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza, które 
miasto Piastów przejęło od powiatu pruszkowskiego, rozpoczęło na-
ukę tylko 145 uczniów. – Podejmujemy wiele działań, aby przywrócić 
dawną renomę tej szkole. M.in. od września ruszyły oddziały dwuję-
zyczne, klasa o profilu matematyczno-fizycznym z bardzo ciekawym 
programem, ze zwiększonym zakresem nauki programowania. Szkoła 
nawiązała również ścisłą współpracę z warszawskimi uczelniami: 
Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, 
Uniwersytetem Warszawskim – mówi Danuta Oleś.

Plany na przyszłość nie do końca jasne
Na terenie Piastowa nie ma obecnie państwowego żłobka, dowie-
dzieliśmy się, że nie ma na razie takich planów – działają 2 żłobki 
niepubliczne i kilka punktów opieki nad dziećmi. Zgodnie z usta-
wą z grudnia 2015 roku, przekształcenie oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych w przedszkola zostało przesunięte 
z 2016 na 1 września 2019 roku. W Piastowie nie przewidywane 
jest wcześniejsze przekształcanie szkół w zespoły szkolno–przed-
szkolne. Według zapowiedzi, jeszcze w tym roku rozpocznie się 
rozbudowa LO. Dobudowana ma zostać nowa część dydaktyczna 
i hala sportowa. W nowym obiekcie zaplanowane są też przestronne 
i nowoczesne pomieszczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Danuta Oleś podsumowuje, że okres wyżu demograficznego minął. 
Na przestrzeni ostatnich lat liczba urodzeń w Piastowie waha się  
między 230–260. Nastała stabilizacja. Zasób budynków przezna-
czonych na cele oświatowe wystarczyłby, ale z uwagi na fakt, że 
dziś w nauczaniu stosuje się inne formy pracy, potrzeba też odpo-
wiednich powierzchni. Co więcej, w ostatnich latach przybywa też 
w Piastowie ludności napływowej. Wiele osób nie jest tu jeszcze 
zameldowanych, ale należy dostosować infrastrukturę do większej 
ilości mieszkańców. Sprawę komplikują zapowiedzi kolejnej refor-
my: likwidacji gimnazjów i powrotu do 8 klas szkoły podstawowej. 
– Czekamy na konkretne przepisy i będziemy podejmować dalsze 
decyzje co do wyglądu sieci szkół w Piastowie. U nas nie ma moż-
liwości, żeby klasy siódme zostały w dotychczasowych podstawów-
kach – zwróciła uwagę Danuta Oleś.          (aG)

n  POLEMIKI *)

List od Czytelnika…
„Ze smutkiem przyglądam się temu, jak 

łatwo Ursus godzi się na 
bezmyślne zawłaszczanie przez narodowców i śro-
dowiska kibiców rocznic bohaterskich, jednocześnie 
tragicznych dla Warszawy. Już rok temu − w ramach 
projektu „sztafeta pokoleń” Muzeum Powstania 
Warszawskiego powstańcy wzywali młodych do 
poszanowania wyznawanych przez siebie wartości: 
m.in. wolności, tolerancji, przyjaźni, obok honoru, 
męstwa, prawości, wierności i sumienności. Dzisiaj 
pragniemy, aby młodzi Polacy tworzyli demokra-
tyczne Państwo ludzi otwartych na świat i szanują-
cych własną historię – mówili w filmowym spocie. 
To przesłanie adresowane było m.in. do tych, którzy 
strojąc się w biało-czerwone opaski na jednej ręce 
i symbole falangi na drugiej, dokonują coraz silniej-
szej dezawuacji pojęcia patriotyzmu. Mieszają idee, 
zakłamują wartości, sugerując, że emanacją wolno-
ści, o którą walczyli bohaterowie ’44, jest skrajnie 
prawicowa ksenofobia i nacjonalizm. W rzeczywi-
stości przecież ich ekspansją był faszyzm, na ich tle 
wyrosły XX-wieczne zbrodnie przeciwko ludzkości, 
zbrodnie ludobójstwa. Nie, nie o ksenofobiczną, peł-
ną nienawiści i nietolerancji, jednorodną narodowo 
i etnicznie ojczyznę walczyli powstańcy, lecz o kraj 
wolny od faszyzmu, nacjonalizmu.
 W tym kontekście absolutnie nie na miejscu 
jest oficjalna oprawa uroczystości w naszej dziel-

nicy, upamiętniających kolejną rocznicę Powstania 
Warszawskiego. Pod pomnikiem ku czci miesz-
kańców Ursusa poległych w latach 1939–1945 do-
szło do wyraźnej kooperacji przedstawicieli władz 
dzielnicy z narodowcami. Mównicę ustawiono tuż 
za szpalerem ogromnych narodowo-kibicowskich 
banerów. Zza płacht podczas oficjalnych przemó-
wień ledwie wystawały oczy pani burmistrz Urszuli 
Kierzkowskiej. W dusznym szpalerze nacjonalizmu 
musieli stać najmłodsi uczestnicy uroczystości, har-
cerze, wiodła przezeń również droga pocztów sztan-
darowych i delegacji składających kwiaty.
  Proszę zauważyć, że jedynym środowiskiem, 
które od lat chce zdominować patriotyczne uroczy-
stości swymi banerami, wykrzykiwanymi hasłami, 
flarami dymnymi są właśnie nacjonaliści. Pozostali 
mieszkańcy nie manifestują tak nachalnie swych wi-
zji uroczystości. Czyżby współpracą z narodowcami 
władze wyznaczały nowy kierunek oficjalnych ob-
chodów? Hałaśliwych, nasyconych ideologicznie, na 
miarę stadionowych obyczajów? 1 sierpnia patrzyli-
śmy na to ze smutkiem i zażenowaniem: ja, stojący 
wokół mnie mieszkańcy Ursusa, w tym starszy pan, 
którego brat poległ w powstaniu. Smutno było patrzeć 
na zmieszanie świadków historii niestosownością, ofi-
cjalnej przecież, oprawy.”

(Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

*)  od redaKcji: Mamy świadomość różnorodności poglądów i subiektywnych opinii każdego mieszkańca i zdajemy sobie sprawę, że treści 
mogą budzić kontrowersje – zachęcamy w związku z tym do dyskusji na naszych łamach. nie komentujemy treści napływających do nas 
listów, zachowujemy neutralność. dajemy za to szansę każdemu do swobody wypowiedzi.
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naturmed •

mgr Jakub Górnicki  
jest wykładowcą w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale Fizjoterapii  
i Wydziale Medycyny Osteopatycznej.

•
Ośrodek Medycyny Manualnej  
i Osteopatii NATURMED
Warszawa-Ursus, Osiedle Gołąbki,  
ul. Koronacyjna 15 

ZApisy i iNFORMAcjE:
pn.–pt. w godz. 9.00–19.00
tel.  22 662 49 07 

604 092 007

Magister fizjoterapii – osteopata, Jakub górnicki przyj-
muje pacjentów w każdym wieku. Leczy ostre i przewlekłe 
bóle kręgosłupa, stawów i mięśni. Do największych za-
let zabiegów u osteopaty należy szybki i długotrwały 
efekt, a poprawa następuje często po 3–5 zabie-
gach. 

Pan JAKUB GóRNICKI zajmuje się trudny-
mi przypadkami klinicznymi leczonymi nie-
skutecznie innymi metodami. Takie zabiegi 
w ogromnej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa oraz sta-
wów: kolanowego, biodrowego, ramieniowe-
go. Usprawniane jest połączenie i zależność od 
kręgosłupa – układu krwionośnego i więzadeł 
pod kontrolą układu nerwowego, ponieważ ogra-
niczone ukrwienie, wokół jakiegoś kręgu lub stawów 
powoduje stany zapalne, zwyrodnienia i problemy bólowe.

Uwzględniając badania (RTG lub rezonans MR) – osteopata 
odblokowuje nieprawidłowości likwidując ból.

Wskazaniami do zabiegów są m.in.: zaburzenia czu-
cia, drętwienie kończyn, stany pourazowe, zwich-

nięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa 
kulszowa i barkowa, bóle pleców i szyi. To 
ogromna szansa pomocy osobom cierpiącym, 
a nie mogącym poddać się operacji, ani brać 
leków. Jest to uznana i bardzo ceniona meto-
da leczenia w systemie medycznym.
Zabiegami stosowanymi przez mgr JAKUBA 

GóRNICKIEGO usuwane są także zaburzenia 
funkcjonowania układu gastrycznego, urolo-

gicznego, gi ne kologicznego, oddechowego, bóle 
głowy u dzieci i dorosłych, zespoły bólowe u kobiet 

w ciąży. Mgr Górnicki prowadzi również diagnostykę 
i korektę wad postawy, a także profilaktykę okołoporodową.

osteopatia  
to metoda, która nie tylko  
leczy, ale i ukierunkowuje 
organizm do prawidłowego 

funkcjonowania.

•

•

PROsiMY O PRZYnOsZEniE WYnikóW badań kRęgOsłUPa (nawet tych sprzed lat) oraz dotyczących innych chorób aktualnych i przebytych.

Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk. 
Badania najróżniejsze nie były w stanie 
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałyka-
łam się mnóstwo leków, ale po Panu Gór-
nickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę 
brać żadnych leków.

Anna Z., lat 49 z Błonia


Zniszczyłam wątrobę i nerki, leki na bóle 
wywołały u mnie cukrzycę. Pan Jakub 
Górnicki spowodował swoimi zabiegami, 
że mogłam odstawić leki, a rwa kulszowa 
i sztywność poranna niemal całego ciała, 

oraz zawroty głowy ustąpiły zupełnie. 
To dla mnie jest niesamowite. Ponad 3 
lata leczenia bez efektów, wydatki na leki 
i utrata zdrowia. Jestem Panu Jakubowi 
wdzięczna.

Barbara Kunik, lat 69 z Ursusa


Mgr Górnicki zlikwidował mi ból barku 
i drętwienie rąk, które było leczone lekami 
i fizykoterapią bezskutecznie. Gorąco Mu 
dziękuję!

janusz Zwada, lat 56 z Otwocka

Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek 
spowodowany skoliozą u mojej 12-let-
niej córki, choć skolioza była bardzo po-
ważna. Gimnastyka, pływanie – niewiele 
pomagało – choć trwało ponad 4 lata.

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch



Dziękuję Panu Górnickiemu za zabiegi. 
Dzięki niemu uniknąłem operacji kręgo-
słupa i barku. Mogę być znów aktywny 
zawodowo i w sporcie.

Marek W., lat 41 z Warszawy

pomoc 
w usuwaniu bólu

Kilka dni temu w czasie popołudniowego spaceru po Parku Achera w Ursusie usłyszałem 
dochodzącą od strony muszli koncer towej muzykę. Podążając jej dźwiękami ujrzałem roz-
łożone na scenie karimaty i ręczniki oraz kilkanaście dziewczyn w spor towych strojach 
wykonujących przy muzyce przyciągające oko ćwiczenia gimnastyczne.

U dało mi się porozmawiać z kilkoma ćwi-
czącymi paniami. Marta Jasińska powie-
działa, że pomysł narodził przed 3 tygo-

dniami. Ona i jej dwie koleżanki – Ania i Ola, 
ćwiczące razem od pewnego czasu, zauważyły, 
że wspólne, regularne ćwiczenia zdecydowanie 
poprawiają ich samopoczucie i... wygląd. Posta-
nowiły zmotywować innych, żeby też zaczęli się 
ruszać. Wieści rozeszły się pocztą pantoflową 
i e-mailową. 
Dzisiaj na wspólne zajęcia przychodzi już kil-
kanaście pań. Większość z nich to samotne 
mamy. Przychodzą na spotkania z dziećmi. Do 
klubów fitness ze względów bezpieczeństwa 
nie można przyprowadzać ze sobą dzieci. Tutaj, 
na świeżym powietrzu, dziewczyny na zmianę 
się nimi zajmują, a te trochę starsze ćwiczą ra-
zem z mamami. 
– My chcemy dobrze wyglądać i dobrze się 
czuć. Wzajemnie się motywujemy. Mamy róż-
ne zawody. Ja jestem pracownikiem biurowym, 
księgową. Mam dwoje dzieci – 8 i 17 lat. Star-
sza córka często ćwiczy razem ze mną, młodsza 
też próbuje. Dziewczyny przyjeżdżają nawet 
z Pruszkowa, Brwinowa i innych miejscowości. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich. 
Nie ma znaczenia wiek i stopień zaawansowa-

nia. Sama ćwiczę w profesjonalnym klubie od 
grudnia ubiegłego roku i mogę trochę pomóc 
mniej zaawansowanym koleżankom, ale chcia-
łybyśmy czasem skorzystać z pomocy trenerki. 
Gdyby znalazł się ktoś, kto pomógłby nam od 
czasu do czasu, to powitamy go z otwartymi 
ramionami. Szukamy też pomieszczenia pod 
dachem na zimę. Powinno być tam gniazdko 
elektryczne i ogrzewanie. Chcemy zwrócić się 
do proboszcza, do domów kultury, może się 
uda. Na razie ćwiczymy w muszli koncertowej 
w parku w środy i piątki, ale po szczegóły za-
praszamy na naszego facebooka – „Fit to nie 
mit – W grupie siła”.

„Mocne Strony” z założenia popierają wszel-
kie społeczne, sąsiedzkie inicjatywy, więc i tym 
razem opisujemy szybko ten mogący przynieść 
wiele dobrego pomysł, aby – dopóki jeszcze po-
goda sprzyja – kolejne chętne do dołączenia do 
grupy osoby mogły popracować nad kondycją.
Może również dzięki nam uda się znaleźć dach 
nad głową na jesienno-zimowy okres dla dziew-
czyn, i trenera, który wpadłby do nich od czasu 
do czasu z profesjonalnymi wskazówkami.

Jacek Sulewski

n  mamy z dziećmi mile widziane

– My chcemy dobrze wyglądać i dobrze się czuć. Wzajemnie się motywujemy. (...) Dziewczyny przyjeżdżają  
nawet z Pruszkowa, Brwinowa i innych miejscowości. Nie ma znaczenia wiek i stopień zaawansowania.

REKLAMA
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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

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich pań 

   
w Ursusie, ul. Bohaterów Warszawy 

za bardzo miłą obsługę  
oraz szczególne wyrazy wdzięczności dla p. Elżbiety  

za bezinteresowną i szybką pomoc  
w odzyskaniu pieniędzy i dokumentów.

wspaniała obsługa
DobRY sKLEp

czY W REgułach (gm. Michałowice) 
PoWsTanIE cEnTRuM hanDLoWE?
W ostatnich tygodniach zainteresowanie, a nawet wzburze-
nie części społeczeństwa Michałowic wzbudziły informacje 
o zmianach w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego w Regułach na terenie pomiędzy 
Alejami Jerozolimskimi, a torami kolejki WKD i  ul. Regul-
ską. Mówi się o planowaniu wybudowania tam wielkiego 
centrum handlu detaliczno-hur towego. 

T emat ten był podejmowany 
na sesji Rady Gminy Mi-
chałowice 20 czerwca 2016 

r. i na Nadzwyczajnej Sesji 
26 sierpnia 2016 r. Uchwała 
z 20 czerwca w sprawie zmian 
w studium została uchylona 
w trybie nadzorczym przez 
Wojewodę Mazowieckiego.
Ponieważ na sesji rady 
26 sierpnia głos z publiczności 
zabierał pan Jarosław Hirny-
-Budka, członek Zarządu 
Osiedla Michałowice i wice-
prezes stowarzyszenia „Głos 
Mieszkańców Gminy Micha-
łowice”, jego właśnie poprosi-
łem o przedstawienie racji pro-
testujących mieszkańców.

Głos ma J. Hirny-Budka:

– Sprawa toczy się od 2011 
roku, kiedy to Rada Gminy pod-
jęła decyzję o przystąpieniu do 
prac nad zmianą studium zago-
spodarowania przestrzennego. 
Obecnie jest to dwadzieścia kil-
ka hektarów zaniedbanych tere-
nów zielonych. W 2013 r. zoba-
czyliśmy w nowych planach, że 
ten teren jest przeznaczony na 
wielkopowierzchniowe obiek-
ty handlowe do wysokości 
12–18m z zapewnieniem mi-
nimum 20–30% zieleni. Obok 
tego terenu funkcjonuje typowa 
zabudowa podmiejska – do-
mki z niewielkimi działkami. 
Kilkudziesięciu najbliższych 
sąsiadów rzeczonego terenu 
oprotestowało te założenia 
z powodu obawy przed wielo-
krotnym wzmożeniem ruchu 
samochodowego, w tym samo-
chodów ciężarowych, wokół 
ich działek. Taki obiekt móg-
łby skutkować obecnością kil-
kudziesięciu tysięcy klientów 
dziennie i stałym zakłóceniem 
spokoju. Złożyli zastrzeżenia 
do projektu, wnioskując o po-
zostawienie takiego stanu, jaki 
był zatwierdzony w poprzed-
nim studium, a więc zabudowy 
jednorodzinnej. 
Sprawa ucichła do 2016 r., kiedy 
to w czerwcu projekt studium 
został wniesiony na sesję Rady 
Gminy. Jako Zarząd Osiedla 

Michałowice otrzymaliśmy 
te materiały kilka dni wcześ-
niej. Okazało się, że wszystkie 
wnioski mieszkańców z 2013 r. 
zostały odrzucone i wprowa-
dzono jeszcze kolejne zmiany 
do projektu. Zmniejszały one 
ilość zieleni, zwiększono mak-
symalną wysokość i wykreślo-
no słowa „galeria handlowa”. 
Wójt uznał, że teren bardziej 
nadaje się na centrum handlo-
we. Zmiany z 2016 r. wzbudza-
ją podejrzenie, że przewidziana 
jest budowa czegoś w rodzaju 
Maximusa czy Wólki Kosow-
skiej, a więc hali o powierzchni 
kilkunastu hektarów i wyso-
kości 20 m, przeznaczonej na 
handel detaliczno-hurtowy, np. 
odzieżą z Dalekiego Wschodu. 
Zainteresowane tą inwestycją są 
spółki, powiązane z tymi, któ-
re operują tamtymi centrami. 
Są to obywatele polscy pocho-
dzenia tureckiego. Tych spółek 
jest dużo. Mają udziały również 
w DH Modo przy ul. Łopuszań-
skiej, które nie wykazuje osza-
łamiającego rozwoju. 
Na czerwcową sesję przybyło 
ok. 100 mieszkańców. Kierowa-
li oni pytania do Wójta:

 n Dlaczego działa w interesie 
jakiegoś inwestora, a nie 
w interesie mieszkańców 
gminy.

 n Dlaczego nie było rzetel-
nych konsultacji społecz-
nych? 

 n Dlaczego nie może tam roz-
wijać się zabudowa jednoro-
dzinna? 

Pytania do radnych i wójta 
praktycznie nie doczekały się 
odpowiedzi.
Podobno władze spodziewają 
się wysokich dochodów dla 
gminy z tytułu podatków. Ale 
my się boimy, że spółki, które 
tu będą działać mogą być na 
kilka lat zwolnione z podatków 
i gmina nie będzie miała z tego 
tytułu żadnych dochodów. Tak 
było w Legionowie. Przecież 
każdy, kto budowałby się czy 
prowadził działalność na tym 
terenie, płaciłby podatki. Dla-
czego nikt nie słucha naszych 
racji? Chcemy być wysłuchani 
przez władze gminy i żądamy 
wzięcia pod uwagę naszych 
potrzeb i oczekiwań. W czerw-
cu w tydzień zebraliśmy 600 
podpisów przeciw planowanej 
inwestycji. Przecież władza 
samorządowa powinna działać 
w imieniu mieszkańców.

P o wysłuchaniu tego gło-
su zwróciłem się do Wój-
ta Gminy Michałowice 

Krzysztofa Grabki o aktualne 
informacje w sprawie i ustosun-
kowanie się na łamach gazety 
do wątpliwości i pytań zadawa-
nych przez wielu mieszkańców 
na sesjach rady, a także zgłasza-
nych do naszej redakcji. 

Głos ma Wójt Gminy 
Michałowice  
– Krzysztof Grabka

– Niewątpliwie należy oddzie-
lić dwie zasadnicze kwestie, ja-
kim jest plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzenne-
go.  Plan jest obowiązującym 
aktem prawa miejscowego, zaś 
studium określa ogólną poli-
tykę przestrzenną gminy. To 
w oparciu o zapisy planu na-
bywane są nieruchomości. To 
plan jest  dokumentem wskazu-
jącym, jakich  inwestycji na da-
nym terenie można dokonywać. 
 Dla terenów położonych w Re-
gułach, między torami kolejki 
WKD a Alejami Jerozolimski-
mi, obowiązujący od 2002 r. 
miejscowy plan, na powierzch-
ni ok 18 ha (w tym 3 ha – drogi 
publiczne)  zezwala wyłącznie 
na lokalizację  działalności go-
spodarczej o wielofunkcyjnym 
znaczeniu, tj. magazyny, usłu-
gi, handel hurtowy i giełdowy,  
produkcję oraz biura.  Oznacza 
to, że na tych terenach można  
postawić  np. budynki logi-
styczne o łącznej powierzchni 
hal nawet do 64 tys. m2, co 
oznaczałoby wzmożony ruch 
tirów i samochodów, nie tylko 
Alejami Jerozolimskimi, ale 
także ul. Słoneczną w Micha-
łowicach czy będącą drogą 
powiatową - ul. Regulską w Re-
gułach. Już dziś na tej ostatniej 
odbywa się wzmożony ruch, 
uciążliwy dla mieszkańców, 
a jest ona dla nich niewątpliwie 
ważnym ciągiem komunika-
cyjnym – np. do  przystanku 
kolejki WKD, michałowickiej 
szkoły, parku, strefy rekreacji,  
czy urzędu gminy oraz sklepów.  
 Zmiany w studium dają szansę 
na realizację spójnej architek-
tonicznie i wkomponowanej  
w przestrzeń galerii handlowo-
-kulturalnej (obowiązujący 
plan nie pozwala na zabudo-
wę wielkopowierzchniową). 
Główny dojazd miałby się 
odbywać od strony Alei Je-
rozolimskich oraz nowym 
wiaduktem nad torami WKD 
i nowo wybudowaną obwod-

nicą Reguł, o której powstanie 
mieszkańcy apelują od wielu 
lat. Z omawianym obszarem 
sąsiadują lokale usługowo-
-produkcyjne od strony ul. Sło-
necznej. Należy zaznaczyć, że 
teren ten jest mało atrakcyjny 
pod inne funkcje – znajdują 
się tu linie wysokiego napięcia 
i magistrala  gazociągowa wy-
sokiego ciśnienia, co podwa-
ża sens zlokalizowania tu np. 
funkcji mieszkaniowej. 
 Pierwszym krokiem jaki pod-
jęliśmy jest zmiana studium 
i dopuszczenie nowych funk-
cji przy równoczesnym wpro-
wadzeniu zakazu lokalizacji 
handlu hurtowego i giełdowe-
go, obiektów przemysłowych 
uciążliwych i stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, 
zakładów o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii. Biorąc pod 
uwagę komfort mieszkańców, 
w wytycznych do planów miej-
scowych, dodane zostały strefy 
buforowe dla łagodnego prze-
chodzenia z jednej strefy w dru-
gą. Wprowadzono też zakaz 
lokalizacji obiektów przemy-
słowych i innych funkcji powo-
dujących pogorszenie estetyki 
miejsca i ładu. 
Przystępując do zmiany stu-
dium kierowaliśmy się za-
równo wnioskami składanymi 
w procedurze planistycznej, jak 
i interesem Gminy jako całości, 
zgodnie z kierunkami wyzna-
czonymi w przyjętej przez Radę 
Gminy Strategii Zrównoważo-
nego Rozwoju Gminy Michało-
wice, zaktualizowanej w lutym 
2016 r., do roku 2023.
Przeprowadzone przez Gminę 
konsultacje, w formie wyło-
żenia do publicznego wglądu 
projektu zmian studium i dys-
kusji publicznej, były zgodne 
z obowiązującymi przepisami 
i stanowiły część procedury 
zarówno studium,  jak i uchwa-
lania miejscowego planu. Prze-
pisy się jednak zmieniły. Nie 
ma jasnego orzecznictwa w tej 
sprawie. Po wielokrotnej aktu-
alizacji ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz ustawy o rewitaliza-
cji, wydane przez Wojewodę 
Mazowieckiego w lipcu br. 
rozstrzygnięcie nadzorcze było 
jednym z pierwszych w wo-
jewództwie. Przyjmujemy do 
wiadomości uwagi Wojewody, 
chociaż nie ze wszystkimi się 
zgadzamy i będziemy ponow-
nie procedować studium zgod-
nie z wytycznymi. 
Oczekiwania (priorytety) spo-
łeczeństwa są bardzo różne, 
często wykluczające się nawza-
jem. Dlatego też nie wszystkie 
moje wnioski, czy też decyzje 
będą akceptowane przez nie-
których mieszkańców, ale jako 
wójt gminy odpowiadam przed 
całą społecznością gminy Mi-
chałowice. 

Wysłuchał: Jacek sulewski

Wizyty  w DoMu PAcJentA

LEKaRz  
sPEcjaLIsTa 

psychiatra 
z doświadczeniem w diagnozowaniu 
i leczeniu: 
l   problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria), 
l   osób cierpiących na zaburzenia nastroju,  

nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt domowych. 

Teren UrsUsa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980
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INFORMACJE l WYDARzENIA

n  DLA PsA I KOtA

uwaga, kleszcze!!!
Nadchodzi dużymi krokami jesień. W tym okresie przy-

chodnie weterynaryjne obserwują wzrost zachoro-
wań na groźną chorobę dla psów babeszjozę, wy-
woływaną przez pierwotniaki z rodzaju Babesia. 

n osicielami tych 
p i e r w o t n i a k ó w 
są różne gatunki 

kleszczy, a na naszych te-
renach głównie kleszcz pstry 
(łąkowy) Dermacentor reti-
culatus lub kleszcz psi Rhipi-
cephalus sanguineus. Woje-
wodztwo Mazowieckie obok 
Pomorskiego, Wielkopolskie-
go, Małopolskiego i Śląskiego 
należy do województw, w któ-
rych populacja kleszczy będą-
cych nosicielami jest najwięk-
sza. Okres inkubacji choroby 
trwa od kilku dni do kilku 
tygodni. Objawy, które mogą 
świadczyć o jej wystąpieniu 
to: osłabienie, gorączka do 
42oC, blade lekko zażółcone 
śluzówki, mocz koloru czer-

wonego do zielonobrunatne-
go, brak apetytu. W momen-
cie zauważenia w/w objawów 
należy niezwłocznie udać się 
do lekarza weterynarii. 

Inną chorobą przenoszoną 
przez kleszcze jest borelioza. 
Wywołuję ją bakteria z rodza-
ju Borelia, która przenoszona 
jest głównie przez kleszcze 
z rodzaju Ixodes, a w szcze-
gólności Ixodes ricinus. Przy-
puszczalnie większość zaka-
żeń przebiega bezobjawowo. 
W odróżnieniu od człowieka 
nie występuje zaczerwienie-
nie w stadium początkowym. 
Objawy mogą wystąpić od 2 
do 5 miesięcy od ukąszenia: 
brak apetytu, gorączka, ku-
lawizny, obrzęk, bolesność 

stawów, mięśni, kręgosłupa. 
W momencie zaobserwowania 
w/w objawów należy udać się 
do lekarza weterynarii, który 
wdroży odpowiednie leczenie.

Co zrobić by nasi pupile nie 
chorowali na choroby przeno-
szone przez kleszcze? W myśl 
zasady lepiej zapobiegać niż 
leczyć, należy stosować pro-
filaktykę. Bardzo skuteczne, 
bezpieczne i smaczne dla pie-
sków są tabletki Bravecto dzia-
łające 3 m-ce, (od września 
dostępne również dla kotów), 

dodatkowo obroże przeciw 
kleszczom, preparaty typu 
„spot on” dostępne  u lekarza 
weterynarii. Ważne jest rów-
nież by po każdym spacerze 
w lesie, parku bądź na łące 
dokładnie sprawdzić czy nie 
przybłąkał się naszemu pupilo-
wi niechciany pasażer. W mo-
mencie stwierdzenia kleszcza 
najlepiej usunąć go w przecią-
gu 24 h, co znacznie obniży 
ryzyko zakażenia.

lek. wet. Rafał skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

ZA DARMo? WŁAŚnIe tAK! WystARcZy 
WZIąć uDZIAŁ W KonKuRsIe...
... a najbardziej KrEAtyWnI otrzymają do dys-
pozycji 1/2 strOny w naszej gazecie.  
Co 2 tygodnie będzie to 1. nAGrODA za udział 
w konkursie. to my opracujemy dla Was re-
klamę, która w 15 tys. egzemplarzy dotrze do 
ponad 120 punktów w naszym rejonie (dzielnica 
UrsUs, miasto PIAstóW, gm. michałowice). 

Trwa nasz
KonKURS
dla proWadzących 
działalność gospodarczą, 
Właścicieli Małych firM,  
osób indyWidualnych

daJ się POZnać innYM! 

Nasz Konkurs trwa do końca 2016 roku. 
Od września co 2 tygodnie będziemy wyłaniać 

zwycięzcę. 

Już w kolejnym numerze (21 września 2016 r.)  
może się ukazać właśnie Państwa ogłoszenie!

Najciekawsze (lecz niezakwalifikowane do nagrody 
głównej ogłoszenia) opublikujemy (gratis!)  

w mniejszych modułach pod szyldem  
REKLAMA – NASZE MOCNE STRONy.

CO POWinnO ZaWiERać OgłOsZEniE?
Oprócz tekstu podstawowego (konkursowego): 

nazwę firmy (działalności) oraz wszystkie informacje 
powodujące, że klient lub zainteresowana osoba trafi 

do Państwa, tj.: adres, godziny pracy (otwarcia),  
nr telefonu ew. adres e-mailowy  
lub adres strony internetowej. 

Tekst ogłoszenia należy wysyłać  
pod adresem e-mailowym dwutygodnika  

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

w temacie e-maila wpisując: KONKURS

ZaChęCaMY dO UCZEsTniCTWa!

nA cZyM PoleGA uDZIAŁ W KonKuRsIe?
Udział w konkursie polega na wysłaniu pod adresem re-
dakcji tekstu ogłoszenia, w którym w sposób niekonwen-
cjonalny, intrygujący, wykraczający poza stereotypowe 
i pozbawione emocji informacje (jakich setki na ulotkach) 
zaprezentujecie Państwo MOCNE STRONY swoje, swo-
jej firmy, prowadzonej przez Was działalności czy usług 
(szczegóły na www.mocnestrony.com.pl lub w nr 2 MS).

Drodzy Państwo!
ABy W NAJBLIżSZeJ I TeJ TROChę DALSZeJ 
OKOLICy WIęCeJ O WAS WIeDZIANO, A JeSTeśCIe 
MAłą LOKALNą FIRMą LUB 1-OSOBOWą, DZIA-
łAJąCą W MIeJSCU ZAMIeSZKANIA CZy BLISKO 
NIeGO – zareklamujcie się w „mocNych 
stroNach” za darmo!

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

Jeździł pomimo dożywotniego zakazu i potrącił pieszego
Kilka minut po 16.00 policjanci ze stołecznej drogówki 
zostali wezwani w rejon ul. Keniga w Ursusie. Na miejscu 
okazało się, że kierowca renault potrącił na wyznaczonym 
przejściu dla pieszych mężczyznę, który w wyniku odnie-
sionych obrażeń trafił do szpitala. Podczas policyjnych 
sprawdzeń okazało się, że 27-latek nie posiadał prawa 
jazdy i złamał pięć zakazów sądowych dotyczących pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych, które obowiązywały 
go dożywotnio. Funkcjonariusze zatrzymali Damiana G. 
i przewieźli do komendy na Ochocie. Policjanci z wydzia-
łu do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu 
przedstawili 27-latkowi zarzuty za złamanie zakazów są-

dowych prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za popeł-
nione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

nie zastosował się do decyzji organu
Na ul. II Armii Wojska Polskiego około godz. 18.00 po-
licjanci z Ursusa zatrzymali do kontroli kierowcę citroe-
na. W trakcie policyjnych sprawdzeń wyszło na jaw, że 
siedzący za kierownica 35-latek nie ma uprawnień do 
kierowania pojazdami. Jak ustalili funkcjonariusze, zo-
stały mu cofnięte w drodze decyzji administracyjnej za 
przekroczenie limitu punktów karnych. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego, Marcin P. 
odpowie teraz za przestępstwo z art. 180a KK. Dotyczy to 
prowadzenia pojazdu mechanicznego po drodze publicz-
nej, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cof-
nięciu uprawnień do kierowania pojazdami, za co może 
mu grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do 2 lat.

opracował 
Tadeusz kotus

 KR     nIKA
 poli      yjna

łapać zboczeńca!
W ostatnich dniach media obiegła informacja o mężczyźnie,  
który atakuje samotne kobiety w Ursusie. 

W liście do jednej z warszawskich redakcji siostra poszkodowanej zdecydowała się 
ujawnić szczegóły napaści. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę, 21 sierpnia, na 
ursuskim wiadukcie przy przystanku Poczty Gdańskiej, gdzie zatrzymuje się auto-
bus 187. Mężczyzna miał jechać z kobietą tą samą linią autobusową, a po wyjściu 
z pojazdu zaatakował ją od tyłu. 
Opublikowany został jego portret pamięciowy. Napastnik opisywany jest jako „przy-
sadzisty, wysoki, włosy ciemne, uczesane na irokeza przeczesanego palcami. Miał 
przy sobie duży telefon z białymi słuchawkami dousznymi, szaro-beżowy plecak”. 
Do jednej z warszawskich redakcji zgłosiły się podobno i inne kobiety, które rozpoznały mężczyznę przy stacji PKP 
Warszawa-Ursus. Postanowiliśmy sprawdzić, czy sprawą zajmują się już policjanci. 
Jeszcze w czwartek, 1 września, na Komendę Rejonową Policji Warszawa III (Ochota, Ursus, Włochy) nie wpłynęło 
żadne zgłoszenie. Dzień później otrzymaliśmy odpowiedź: – Policjanci monitorują przedmiotowe zdarzenie. W tej spra-
wie został zabezpieczony monitoring. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy innych podobnych sygnałów, ale ten jeden 
sygnał jest sprawdzany z wielką starannością – uspokaja podkom. Edyta Wisowska KRP Warszawa III. W zaistniałych 
okolicznościach lepiej zachować czujność.

Źródło: informacja własna oraz info i portret pamięciowy z portalu Warszawa w pigułce  
– http://warszawawpigulce.pl/zboczeniec-atakuje-na-ursusie-uwaga-samotne-kobiety/

agnieszka Gorzkowska

Portret pamięciowy niebezpiecznego 
mężczyzny.   warszawawpigulce.pl
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Mur oporowy to nie ogrodzenie 
Z jednej strony mojej działki konieczne jest zbudowanie 
muru oporowego, który będzie zabezpieczał teren przed 
osuwaniem się gruntu. Zakładam, że na wybudowanie ta-
kiego muru będącego faktycznie częścią ogrodzenia mojej 
posesji nie muszę starać się o pozwolenia budowlane. Czy 
mam rację?
Niestety nie! Rzeczywiście zgodnie z prawem budowlanym bu-
dowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlane-
go. Problem polega jednak na tym, że muru oporowego nie wolno 
traktować jak ogrodzenia. Nawet jeśli faktycznie jest jego częścią 
to z punktu widzenia prawa jest to w rzeczywistości obiekt budow-
lany, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie terenu przed 
osuwaniem się gruntu. Ponieważ ma inne zadania niż ogrodzenie 
i zazwyczaj wymaga poważniejszych prac budowalnych nie należy 
go traktować jak typowego parkanu. W tej sytuacji naszym zda-
niem przed rozpoczęciem budowy muru oporowego na działce ko-
nieczne jednak będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego.

500 plus nie wpływa na alimenty 
Chcę zaskarżyć byłego męża o alimenty na dwójkę naszych 
dzieci. Próbowałam się z nim porozumieć w tej sprawie, 
ale usłyszałam że dostaję na dzieci pieniądze z programu 
500 plus więc nie należą mi się żadne alimenty. Podobno to 
samo powie mi sąd.
To nieprawda! Od 20 sierpnia tego roku weszła w życie noweli-
zacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi ona 
bardzo wyraźnie, że świadczenia wychowawcze (bo tak formalnie 
nazywają się pieniądze wypłacane w ramach programu 500 plus) 

nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego. W praktyce 
oznacza to, że sąd badając jakie alimenty należy przyznać dzie-
ciom nie powinien brać pod uwagę ile ich matka dostaje pieniędzy 
od gminy w ramach programu 500 plus. W tej sytuacji radzimy 
śmiało napisać pozew o alimenty. Przypominamy przy okazji, że 
określając usprawiedliwione potrzeby dzieci, które zaspokojone 
mają być aliementami bierzemy pod uwagę nie tylko koszty ich 
wyżywienia i ubrania. Wyliczyć należy też ich potrzeby edukacyj-
ne (w tym także zajęcia pozalekcyjne, koszty podręczników czy 
dojazdu do szkoły), koszty wypoczynku i rozrywki oraz wszelkie-
go rodzaju wydatki związane z potrzebami duchowymi i kultural-
nymii (ojciec musi płacić i za wyjście do kina i za zakup książek).

komornik nie ruszy 500 plus
Dostaję pieniądze z programu 500 plus. Niestety mam na 
karku komornika, który będzie ściągał ze mnie należności 
za stare faktury za telefon. Co zrobić, żeby zabezpieczyć 
przed nim pieniądze dla dzieci?
Teoretycznie pieniądze wypłacone w ramach świadczenia wycho-
wawczego (czyli popularne 500 plus) nie podlegają egzekucji ko-
morniczej. Inaczej mówiąc – komornik nie ma prawa ich ruszyć 
ściągając jakiekolwiek długi. Z praktycznego punktu widzenia może 
być jednak problem jeśli te środki wpłyną na normalne konto ban-
kowe osoby pobierającej świadczenia 500 plus. Komornik nie od-
różni przecież gotówki dla dzieci od np. wynagrodzenia za pracę. 
Dlatego wprowadzono w życie przepisy, które pozwalają osobom 
pobierającym pieniądze z programu 500 plus na zakładanie 
w bankach tak zwanych rachunków rodzinnych. Ani za założenie 
ani za prowadzenie takiego konta banki nie mogą pobierać żadnych 
opłat. Tak samo za darmo będzie dołączona do tego rachunku karta 
płatnicza i wypłaty z bankomatów należących do banku prowadzą-

cego taki rachunek. Pieniądze znajdujące się na koncie rodzinnym 
są absolutnie poza zasięgiem komornika – nie ma więc obawy, że 
zostaną zajęte za długi. Nie może ich ruszyć też np. urząd skarbowy 
działający w ramach egzekucji administracyjnej. Procedura zakłada-
nia rachunku rodzinnego jest bardzo prosta. Po pierwsze trzeba udać 
się do gminy, która wypłaca świadczenie wychowawcze. Tam należy 
postarać się o zaświadczenie, w którym gmina określi z jakich na-
leżących do niej rachunków bankowych będą wypłacane pieniądze 
z programu 500 plus. Zaświadczenie takie będzie niezbędne dla ban-
ku, w którym chcemy założyć konto rodzinne. Zgodnie z przepisami 
bowiem tylko takie środki mogą wpływać na ten rodzaj rachunku 
i tylko takie nie podlegają egzekucji. Po drugie należy udać się do 
banku, przedstawić w nim zaświadczenie z gminy i podpisać umo-
wę na prowadzenie rachunku rodzinnego (dokument z gminy bę-
dzie jej załącznikiem). Rachunek taki może być założony tylko dla 
jednej osoby fizycznej – przed wizytą w banku warto więc ustalić, 
który z rodziców albo opiekunów dziecka będzie dysponentem tych 
środków. Radzimy zapytać w banku na jakich zasadach drugi rodzic 
może korzystać ze zgromadzonych na rachunku rodzinnym środ-
ków. Bankowcy z pewnością podpowiedzą jak to skutecznie zrobić. 
Założenie rachunku rodzinnego nie jest obowiązkowe, ale fakt że 
posiadanie takiego konta chroni pieniądze na dzieci powinien być  
wystarczającym argumentem do wizyty w gminie, a później w po-
bliskim banku.

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



 NR 3/2016  (ROK I)    |    7 WRzEŚnia 2016 R.    |    Mocne Strony10
dzielnica URSUS   –   miasto PiaSTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE   –   dzielnica URSUS   –   miasto PiaSTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE   –   dzielnica URSUS   –   miasto PiaSTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE   –   dzielnica URSUS   –   miasto PiaSTÓW   –   gmina MICHAŁOWICE

KULTURA

uRsus

PIAstóW

gm. MIcHAŁoWIce

KAlenDARZ kulturalny co
gdzie
kiedy

?

10 WRZEŚnia, Od gOdZ. 16:00 
Pożegnanie Lata 2016 
Święto latawca z TPd,  

zaśpiewają: halina Frąckowiak, Piękni i Młodzi, Kombii  
PARK CZECHOWICKI

11 WRZEŚnia, gOdZ. 12.30 
niedzielne spotkania z teatrem  

– bajka dla dzieci „Plastuś – pierwszy dzień w szkole” Marii Kownackiej, wstęp 10 zł 
DOM KULTURY „MIś” 

12 WRZEŚnia, gOdZ. 10:00
spotkanie autorskie z Zofią stanecką – autorką książek dla dzieci m.in. z serii „Basia”, 

„Tajemnicy namokniętej gąbki”, „Świata według dziadka”, baśni i opowiadań.
BIBLIOTEKA GOŁĄBKI, ul. Czerwona Droga 6

13 WRZEŚnia, gOdZ. 18:00
Wieczór poetycki Zdzisława kamińskaiego – wstęp wolny

DOM KULTURY KOLOROWA 

18 WRZEŚnia, gOdZ. 16:30
Muzyka do grania czyli wieczór sonat skrzypcowych  

– koncert z cyklu niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną – wstęp wolny 
DOM KULTURY KOLOROWA 

9 WRZEŚnia, gOdZ. 18:00 
63. spotkanie dyskusyjnego klubu książki 

„nazywam się czerwień” orhan Pamuk 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA, ul. Warszawska 24

15 WRZEŚnia, gOdZ. 19:00–21:30 
nowojorska Opera narodowa – retransmisje spektakli 

Bilety do nabycia w sekretariacie MoK lub w trakcie pracy kasy kina 
KINO BAŚŃ, ul. Warszawska 24

17 WRZEŚnia, gOdZ. 9:00–13:00 
„Półki do spółki” czyli społeczna wymiana książek podczas festynu rodzinnego 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, ul. Żbikowska 25

Od 5 WRZEŚnia, gOdZ. 18:30 
Pilates. Zajęcia w poniedziałki.  

uczestnicy proszeni są o wzięcie własnych mat lub koców 
SZKOŁA PODSTAWOWA (hol), ul. Szkolna 15

10 WRZEŚnia 
90. lecie Ochotniczej straży Pożarnej nowa Wieś

gOdZ. 12:00 –  polowa Msza św. 
gOdZ. 13:00 – uroczysty apel 
gOdZ. 14:00 – festyn

REMIZA STRAŻACKA, ul. Główna 2

10 WRZEŚnia, gOdZ. 19:00 
63 dni Powstania Warszawskiego – koncert wspomnień  

wspólne śpiewanie powstańczych piosenek,fragmenty autorskiego spektaklu  
zaprezentowanego w Teatrze Kamienica 

PĘCICE MAŁE, świetlica wiejska, ul. Brzozowa 18

Od 15 WRZEŚnia, gOdZ. 10:00 
Zajęcia umuzykalniające metodą E. gordona 

Zajęcia w czwartki. doskonałe dla najmłodszych mieszkańców reguł wraz z opiekunami 
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE, sala multimedialna, REGUŁY, al. Powstańców Warszawy 1

Zapisy: soltysreguly@gmail.com, tel.: 501 135 795

19 WRZEŚnia, gOdZ. 18:00 
Maroko. brama orientu 

Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA gm. MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34

21 WRZEŚnia, gOdZ. 18:30 
spotkanie dyskusyjnego klubu książki 

„Koniec jest moim początkiem” Tiziano Terzani 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA gm. MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34

 
agnieszka  

Gorzkowska

n  WARTO PRZeCZyTAć

 
Lekturę „Cudownej” Piotra Nesterowicza zaczęłam 
od  siedmiu stron bibliografii, co utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że reporter włożył w napisanie książki 
naprawdę mnóstwo pracy i chyba grzechem byłoby jej 
nie przeczytać. To nie jedyny powód, dla którego za-
chęcam Czytelników do sięgnięcia po ten reportaż wy-
dany w ramach „Serii reporterskiej” pod koniec 2014 r. 
przez Wydawnictwo Dowody na istnienie. Sam Mariusz Szczygieł z zazdrością napisał w re-
cenzji okładkowej – Dlaczego nie ja napisałem tę książkę?

N esterowicz odtwarza z niezwykłą precyzją hi-
storię objawienia się Matki Boskiej czterna-
stoletniej Jadwidze Jakubowskiej, mającego 

miejsce na łące w Zabłudowie niedaleko Białego-
stoku w 1965 r. Z jednej strony – ukazane zostaje 
uwielbienie dla Jadwigi, tłumy pielgrzymów pod 
oknami jej domu w miejscu objawień, z drugiej 
– obraz społeczności: budzącą się zazdrość, to-
warzyszące Jadwidze przez późniejsze lata prze-
zwiska („Cudowna”, „Matka Boska Jakubowska” 
itp.). Dochodzą kłótnie sąsiadów z rodziną Jadwi-
gi, oskarżenia o bogacenie się na objawieniu i osą-
dy, że całe to „objawienie” to zwykłe oszustwo. 
Rónocześnie walkę z cudem toczy komunistyczna 
władza – reporter przedstawia rozmaite próby za-
tarcia i wyciszenia wydarzeń z zabłudowskiej łąki. 
Z cudem zaczynają mieć problem nawet księża 
tamtejszej parafii...
Wydawałoby się, że cud pomoże Jadwidze Jaku-
bowskiej w życiu. Historia pokazuje jednak coś 
zupełnie innego. Jadwiga całe życie chorowała, 
aż 7 razy leżała w szpitalu, w tym raz w stanie 
śmierci klinicznej. Opuściła zakon. Nie udało jej 
się małżeństwo. Mimo to na końcu książki wy-
znaje reporterowi: – Nie żałuję, że miałam obja-
wienie, gdybym nawet wiedziała naprzód, co się 

będzie działo, to i tak bym tego chciała. Właśnie 
przede wszystkim o tym, „co się potem działo” 
jest ta książka. Nikt nigdy by nie przypuszczał, że 
cztery objawienia sprzed 50. lat, przez długi czas 
gromadzące tłumy wiernych, do dziś wzbudzają 
wrogość i tak wiele sprzecznych opinii. Ma się 
nawet wrażenie, że całą atmosferę „cudowności” 
zniszczyli ci sami świadkowie, do których kilka 
lat temu dotarł Nesterowicz (w reportażu cytuje 
ich liczne wypowiedzi).
To książka dla wierzących i niewierzących. Pięk-
ne, że cała ta historia opowiedziana zostaje bez 
oceniania zarówno samych cudownych zdarzeń, 
jak i wszystkich osób z nimi związanych. Nestero-
wicz do ostatniej strony nie zajmuje żadnego sta-
nowiska. Reportaż na pewno nie podsyca wrogich 
nastrojów w, i tak już skłóconym, narodzie. I to 
go wyróżnia spośród kilku innych reportaży doty-
czących tematyki religijnej w Polsce. „Cudowna” 
doczekała się w 2015 r. Nagrody Literackiej im. 
Wiesława Kazaneckiego przyznanej przez Prezy-
denta Białegostoku. Była też nominowana do Na-
grody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż 
Literacki oraz do Literackiej Nagrody Nike.

agnieszka Gorzkowska
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n  W NASZyCh BIBLIOTeKACh (cz.1)

To się czyta
Wakacje to czas, kiedy w końcu jest więcej czasu… choćby na czytanie. 
Postanowiliśmy sprawdzić, jakie tytuły wzbudziły największe zaintereso-
wanie w tym czasie w placówkach bibliotecznych na terenie Piastowa, 
Michałowic oraz Ursusa. Dziś pierwsza część: zaglądamy do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie.

Dorośli czytelnicy
W piastowskiej Bibliotece Głównej 
czytelnicy, jak wynika z systemu bi-
bliotecznego „Mateusz”, najchętniej 
wypożyczają kryminał pt. „Okular-
nik” Katarzyny Bondy. 
Bibliotekarki zwracają uwagę, że 
równie chętnie użytkownicy zapi-
sują się w kolejkach na inne książki 
tej autorki. Powieść kryminalna zde-
cydowanie jest na topie, co pokazu-
ją statystyki największych polskich  
księgarni. Nic dziwnego, że popu-
larnością  w Piastowie cieszą się ty-
tuły tworzące tzw. „Czarną serię”. 
Dzięki tej serii do równie poczytnych 
autorów kryminałów należą Szwe-
dzi, m.in.: Håkan Nesser, Camilla 
Läckberg czy Liza Marklund.  
Idąc tym tropem okazuje się, że dłu-
gie kolejki ustawiają się także do innych książek opisujących świat prze-
stępców. Chodzi o serię wywiadów Artura Górskiego z byłym przestępcą 
o pseudonimie „Masa”. Co ciekawe, wśród trójki najlepiej zarabiających 

autorów w 2016 roku znaleźli się 
właśnie Jarosław Sokołowski, Ka-
tarzyna Bonda oraz Artur Górski. 
Jak ustalił nowy periodyk „Bez 
cenzury”, dochody z pisania trójki 
wymienionych twórców przekro-
czyły w 2015 roku magiczny mi-
lion złotych.
Czytelniczki w Piastowie intere-
sują też książki ukazujące trudne 
życie kobiet, szczególnie muzuł-
manek. W rankingu najlepiej poży-
czanych znalazł się tytuł „Wybór 
Jasminy” – to prawdziwa, wstrzą-
sająca opowieść kobiety, która jako 
jedyna odważyła się zrelacjonować 
amerykańskiej dziennikarce swoje 
tragiczne doświadczenia seksual-
nej niewolnicy podczas agresji Ira-
ku na Kuwejt w 1990 roku. 

co najchętniej wypożyczają młodzi czytelnicy
Wśród młodych czytelników zapanowała moda na przygody ujęte w cyklu 
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” – dzieci rezerwują kolejne „Tajem-
nice…”, z których w czołówce znalazła się „Tajemnica mumii”. Równie 
chętnie wypożyczane są tytuły z serii o Neli – małej reporterce (na temat 
Neli pisalimy w 2 numerze „MS” w materiale Z Nelą nie ma nudy) jak rów-
nież „Czytam sobie” – książeczki podzielone na 3 poziomy ze względu na 
stopień zaawansowania w czytaniu. 

W następnym numerze zajrzymy do Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.
agnieszka Gorzkowska

WarszaWa, ul. TrakTorzysTóW 1

aRsUs

www.arsus.pl

l���dZiECięCY TEaTR  
„JUż Za ChWiLę”
dla dzieci klas iV–Vi szkoły podstawowej

Zajęcia we wtorki w godz.: 16.00–18.00
Odpłatność 100 zł miesięcznie
Prowadzący: RADOSłAW MAZUR
Zapisy: radoslaw.szymon.mazur@gmail.com
tel.: 788 141 205

l���MłOdZiEżOWY TEaTR  
„MiR”

(warsztaty, zajęcia plenerowe, spektakle) 
młodzież od 14 do 26 lat

Zajęcia we wtorki: godz.18.10–20.10 
Prowadzący: RADOSłAW MAZUR
Zapisy: radoslaw.szymon.mazur@gmail.com
tel.: 788 141 205

l��� WaRsZTaTY  
dRaMaTOPisaRskiE

     dla młodzieży i dorosłych

Zajęcia we wtorki 17.30–19.00
Pierwsze zajęcia gratis.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się 
jak stworzyć i rozwinąć bohatera, napisać 
scenę, zbudować historię oraz jak pracować 
nad poprawkami.
Prowadząca:  JUSTyNA śCIBOR – autorka 
słuchowisk, dramatopisarka
zapisy: justyna.scibor@arsus.pl
tel.: 606 856 393

zaprasza na zajęcia:

PROgRaM dZiałaLnOŚCi 7–21 września 2016 R.
07.09, godz. 18.00 (sala kameralna)

klub Edukacji samorządowej – wykład ks. Prałata józefa 
Maja pt. „Syria – tragedia dzieci”.  
Prowadzi ewa Tomaszewska.

wstęp wolny.
15.09, godz. 19.30 (sala widowiskowa)

Premiera spektaklu komediowego pt. „Jak nie oszaleć 
z facetem”. wystąpią: ewa Kuryło, Piotr Pręgowski, 
Beata Kowalska, dorota chotecka, anna iberszer. 
Przedstawienie nawiązuje do serialu „ranczo”.

cena biletu 40 zł.
15.09, godz. 16.00 (sala klubowa)

spotkanie warsztatowe poetów stowarzyszenia autorów 
Polskich. Prowadzi janina wielogurska.

wstęp wolny.
16.09, godz. 10.00 (sala widowiskowa)

spektakl wokalno-muzyczny Młodzieżowego Zespołu 
Musicalowego „arsus” pt. „Lennon dla szkół”. reżyseria 
i adaptacja anna Kałużna.

wstęp wolny.
17.09, godz. 17.00 (galeria „ad-hoc”)

Wernisaż zbiorowej wystawy poplenerowej  
z udziałem artystów związanych z galerią „ad-hoc”.

wstęp wolny.

18.09, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „ZłOTa kaCZka” 
w wykonaniu aktorów Teatru „Koliberek” w ramach cyklu 
„niedzielne Spotkania z Teatrem”.

cena biletu 10 zł.
Spektakl o tajemnicy starej warszawy. o zamkowych 
lochach, w których znajduje się skarb, a pilnuje go  
Złota Kaczka. Skarb trafia w ręce młodego piekarza.  
czy będzie potrafił ten skarb spożytkować? 
Bajka o chciwości i dobrym sercu. aktorzy grają  
na prawdziwej, starej, warszawskiej Katarynce.

21.09, godz. 18.00 (sala kameralna)
klub dyskusyjny Myśli Politycznej – wykład i spotkanie 
z przedstawicielami mediów.

wstęp wolny.

Z a P R a s Z a M Y
Sprzedaż biletów w oK „arsus”: 

l pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00  
l wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00

od poniedziałku do piątku – tel. 22 478 39 36 
( zamówienia indywidualne i zbiorowe ).
Pobliski parking – Plac czerwca 1976 r.  

przy urzędzie dzielnicy ursus

PRZYJdź i bądź Z naMi ! 

PROPOnUJEMY sTałE ZaJęCia  
rozwijające umiejętności i zainteresowania:

l    kLUb PLasTYka (dzieci, młodzież, dorośli),  
instr. g. Kostawska,

l    kLUb LiTERaCki „METaFORa”  
(młodzież, dorośli), instr. a. rykowska,

l    MłOdZiEżOWa gRUPa MUsiCaLOWa  
(młodzież gimn. i ponadgimn.), instr. a. Kałużna,

l    ZEsPOłOWE ZaJęCia baLETOWE (dzieci 6 – 12 lat), 
instr. a. Mizielska,

l    ZaJęCia Tai Chi (młodzież, dorośli), instr. M. nosal

Szczegółowe informacje i zapisy prowadzi sekretariat 
oK „arsus” w godz. 9.00 – 19.00, tel. 22 478 34 54 
(dni powszednie).

Ogłaszamy  
nabór i zapisy 
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gminno powiatowe

2016reguły 
gM. MiChałOWiCE

Gospodarze DOŻYNEK  
Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś, Wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka oraz Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
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n  SPORT URSUS

Przegrana z sokołem  
Aleksandrów Łódzki

Fot. dominika Trojanowska 

Już pierwsza okazja mogła zakończyć się 
prowadzeniem popularnych „Traktorków”, 
jednak uderzenie Piotra Maślanki przeszło 
obok bramki Sokoła. Po chwili nad naszą 
bramką uderzył Sebastian Kobiera. 

W 6 minucie Joachim Pabjańczyk dośrodkował 
piłkę w pole karne, gdzie doszedł do niej Kry-
stian Smolarek, ale pomocnik Sokoła uderzył 
obok bramki Ursusa. Na odpowiedź podopiecz-
nych trenera Michała Pulkowskiego długo kibi-
ce czekać nie musieli, gdyż dwie minuty póź-
niej po dośrodkowaniu Macieja Prusinowskiego 
nad bramką główkował Jakub Kabala. 
W 16 minucie uderzenie z rzutu wolnego Patry-
ka Kamińskiego wyłapał Karol Domżał. Osiem 
minuty później minimalnie obok bramki ude-
rzył Dawid Przezak. 
W 29 minucie rzut wolny sprzed pola karnego 
wykonywali zawodnicy gości, do piłki podszedł 
Mariusz Zasada, jednak z mocnym uderzeniem 
zawodnika Sokoła świetnie poradził sobie Artur 
Haluch. Dziesięć minut później w niegroźnej 
sytuacji obok bramki uderzył Krystian Smola-
rek. Natomiast tuż przed przerwą Mateusz Ba-

ranowski zagrał do Jakuba Kabali, ten odegrał 
do Patryka Kamińskiego, ale uderzenie naszego 
pomocnika minęło minimalnie bramkę Sokoła. 
Minutę po wznowieniu gry w II odsłonie, kolej-
ny wolny przed pola karnego mieli goście, ale 
znów świetną interwencją popisał się Artur Ha-
luch broniąc uderzenie Mariusza Zasady. 
W 49 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wol-
nego Patryka Kamińskiego, minimalnie nad 
bramką uderzył Michał Ambrozik. 
W 58 minucie minimalnie obok bramki po 
dośrodkowaniu Patryka Kamińskiego uderzył 
Krzysztof Cegiełka. 
W 74 minucie uderzenie sprzed pola karne-
go Marcina Pękały obronił Artur Haluch. Pięć 
minut później świetną akcję zrobił młody za-
wodnik Mateusz Łuczyk, który wystawił piłkę 
Adrianowi Zawadce, jednak nasz pomocnik zo-
stał zablokowany. Po chwili nad bramką uderzył 
z rzutu wolnego Przemysłąw Woźniczak. 
W 85 minucie w świetnej okazji znalazł się 
Marcin Pękała, który mocno uderzył na bramkę, 
ale świetnie w bramce spisał się Artur Haluch 
broniąc uderzenie pomocnika gości. 
W 89 minucie Jakub Rogalski zagrał w pole 
karne do Patryka Pietrasiaka, który pewnym 
uderzeniem umieścił piłkę w siatce. W doliczo-
nym czasie gry minimalnie obok bramki ude-
rzył Przemysław Sztybrych. 

ursus Warszawa   0  :  1   sokół Aleksandrów Łódzki 

Bramki: ’89 Patryk Pietrasiak. 
Ursus Warszawa: 1. Artur Haluch - 11. Maciej 
Prusinowski (’84 15. Maciej Mąka), 4. Krzysztof 
Cegiełka, 6. Grzegorz Skowroński, 21. Piotr Ma-
ślanka - 7. Michał Ambrozik (’58 22. Krzysztof 
Pikus), 18. Przemysław Sztybrych, 3. Adrian Za-

wadka, 19. Mateusz Baranowski (’73 23. Mate-
usz Łuczyk), 10. Patryk Kamiński (’88 14. Jakub 
Stepnowski) - 16. Jakub Kabala. Ławka rezer-
wowych: 12. Mariusz Selerski, 5. Robert Słom-
ka, 22. Krzysztof Pikus, 23. Mateusz Łuczyk, 
24. Wiktor Kupiec, 15. Maciej Mąka, 14. Jakub 
Stepnowski. Sokół Aleksandrów Łódzki: 1. Ka-
rol Domżał – 6. Mariusz Zasada, 18. Przemysław 
Woźniczak, 5. Damian Bierżyński, 2. Piotr Go-
lański, 13. Joachim Pabjańczyk (’77 23. Patryk 

Pietrasiak), 19. Łukasz Marciniak (’84 10. Oskar 
Osowski), 27. Sebastian Kobiera, 11. Łukasz 
Chojecki (’62 7. Marcin Pękała), 3. Krystian 
Smolarek (’67 26. Jakub Rogalski), 9. Dawid 
Przezak. Ławka rezerwowych: 12. Sebastian 
Ostrowski, 7. Marcin Pękała, 8. Mikołaj Zwo-
liński, 10. Oskar Osowski, 23. Patryk Pietrasiak, 
25. Mateusz Stępień, 26. Jakub Rogalski. 
Żółte kartki: Piotr Maślanka, Przemysław 
Sztybrych. 

Rezerwy zagrają z Marcovią w III rundzie 

We wtorek MZPN wylosował pary 3 Rundy Pucharu Polski na szczeblu 
okręgu Warszawa. 

Drużyna rezerw Ursusa zagra w nim z zespołem Ligi Okręgowej – Marcovią 2000 Marki. 
Mecz odbędzie się na boisku Ursusa, 7 września o godzinie 16.30.

terminarz III ligi, grupy I 

Kolejka 6: Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Ursus Warszawa 3 września  godz. 17:00 
Kolejka 7: Ursus Warszawa – Motor Lubawa 10 września  godz. 16:00 
Kolejka 8: Widzew Łódź – Ursus Warszawa 18 września  godz. 17:00 
Kolejka 9: Ursus Warszawa – Concordia Elbląg 24 września  godz. 16:00 
Kolejka 10: Lechia Tomaszów Mazowiecki – Ursus Warszawa 2 października  godz. 11:00 
Kolejka 11: Ursus Warszawa – Legia II Warszawa 8 października  godz. 15:00 
Kolejka 12: ŁKS 1926 Łomża – Ursus Warszawa 15 października  godz. 15:00 
Kolejka 13: Ursus Warszawa – Pelikan Łowicz 22 października  godz. 15:00 
Kolejka 14: Ursus Warszawa – Huragan Wołomin 29 października  godz. 13:00 
Kolejka 15: Ruch Wysokie Mazowiecki – Ursus Warszawa 6 listopada  godz. 17:00 
Kolejka 16: Ursus Warszawa – Jagiellonia II Białystok 12 listopada  godz. 13:00 
Kolejka 17: ŁKS Łódź – Ursus Warszawa 20 listopada  godz. 13:00
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n  WR na Memoriale im. Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym 
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w niedzielę 28 sierpnia 2016 r. podczas tegorocznego mityngu 
– anita włodarczyk uczciła pamięć przyjaciółki kolejnym rekor-
dem świata (po niespełna 2 tygodniach bijąc swój rekord z igrzysk 
w rio), jak zwykle wykonując rzut w przynoszącej jej szczęście ręka-
wicy kamili. tym razem w rzucie młotem osiągnęła wynik 82,98 m.   

AnItA – niepokonana od 2013 r. – zawodniczka warszawskiej 
skry. wszyscy jesteśmy dumni z jej wyników, a najmłodsi chcą 
trenować w klubie, z którego wywodzą się ich idole – MIstrzOWIE 
Świata, mistrzowie olimPiJscy.

A SKRA to... katastrofalny stan pomieszczeń, np. nieremontowa-
nej od wielu lat siłowni z grzybem i odpadającą ze ścian farbą, 
zardzewiałym srzętem sportowym, zachwaszczonym stadionem 
z trybunami w opłakanym stanie... Treningi Kamili odbywają się 
na SKRZE, ale, z uwagi na fatalne warunki, także w innych miej-
scach – w Spale, Cetniewie.

Dołączamy się do apelu Anity, aby władze stolicy (a może też 
Ministerstwo Sportu i Turystyki) dołożyły wszelkich starań, aby 
zarówno stadion, jak i pomieszczenia klubu sportowego SKRA 
doprowadzić do stanu używalności. Mowa tu nie o luksusach, ale 
o gruntownym remoncie miejsca, w którym – dzięki pracy trenerów 
– rośnie być może nowa kadra polskich mistrzów. 

anna stefańska 

Pierwsza edycja mityngu lekkoatletycznego im. Kamili sko-
limowskiej odbyła się 2 maja 2009 r. – kilka miesięcy po  jej 
śmierci –  na boiskach rzutowych warszawskiej sKry. Po rocz-
nej przerwie kolejne trzy – w latach 2011–2013 – na stadionie 
warszawskiego orła, a od 2014 r. – memoriał na stałe zagoś-
cił na stadionie narodowym w warszawie.

Brawo Anita!

n  Imponująca gra MKS PIAST Piastów

sześć zwycięstw na początek sezonu

MKS Piast po awansie do Ligi Okręgowej zanotował imponujący star t w sezonie – 6 spot-
kań i 6 zwycięstw. 

na początek wyższość MKS musiał uznać 
doświadczony zespół z Lesznowoli, któ-
ry uległ 2:3. W tym meczu fantastycznym 

strzałem w samo okienko popisał się napast-
nik MKS Piast – Mikołaj Święcicki który 
dał zwycięstwo Piastowi. Kolejne mecze 

również trzymały w napięciu do ostatnich 
minut. W Grodzisku Mazowieckim MKS 
odniósł zwycięstwo 1:0 a bramkarz Tomasz 
Zakrzewski obronił rzut karny w doliczonym 
czasie gry ratując 2 punkty. Kolejne mecze 
to znów spotkania na styku – 2:1 z Józefovią 

n  Relacja z meczu MKS Piast Piastów – Milan Milanówek

ZWycIęstWo W MecZu  
daje prowadzenie w ligowej tabeli 
Piąte ligowe zwycięstwo naszej drużyny! mks Piast Piastów po meczu przypomina-
jącym rolerrcoster pokonał drużynę milan milanówek 3:2. obie drużyny znajdowały 
się przed tym meczem na przeciwległych biegunach – mks Piast z kompletem zwy-
cięstw na 4 miejscu, natomiast milan z zerowym dorobkiem punktowym na miejscu 
przedostatnim.

Mecz nie ułożył się dla nas zbyt 
dobrze. W 5 minucie, po 

składnej akcji i gapiostwie naszej 
obrony, goście zdobyli bramkę dającą 
im prowadzenie. Gospodarze próbo-
wali szybko odpowiedzieć, ale kolej-
ne akcje nie przynosiły rezultatu. Do-
piero w 21 minucie po ładnym strzale 
tuż przy słupku wyrównał Patryk 

po 2 bramkach Patryka Wasilewskiego oraz 
identyczny wynik w Warszawie z miejsco-
wym Świtem – tym razem dwa trafienia za-
notował Mikołaj Święcicki. Warto zauważyć 
że w 3 z 4 meczy Piast musiał gonić wynik. 
Wisienką na torcie jest okazałe zwycięstwo 

11:0 z Naprzodem Brwinów w Pucharze Pol-
ski. Na razie maszyna zaprogramowana przez 
trenera Macieja Sorokę działa bez zarzutu 
– 3 września odbyło się kolejne spotkanie 
z Milanem Milanówek zakończone zwycię-
stwem (poniżej relacja).          mks Piast Piastów

Wyniki MKS i wydarzenia z życia klubu można śledzić na fanpage MKS na Facebooku. Piast prowadzi rów-
nież oficjalny kanał na youtube, gdzie można zobaczyć skróty meczy, wywiady oraz wiele innych ciekawych 
materiałów filmowych. W obu przypadkach wystarczy wpisać w wyszukiwarce „MKS Piast Piastów”.
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Polscy medaliści olimPiady W rio 2016

zaWodniK / drUŻyna dyscyPlina zŁoto sreBro BrĄz

anita Włodarczyk                                   lekkoatletyka 1

magdalena fularczyk-Kozłowska/natalia madaj Wioślarstwo 1

Piotr małachowski lekkoatletyka 1

marta Walczykiewicz Kajakarstwo 1

maja Włoszczowska Kolarstwo 1

rafał majka Kolarstwo 1

Beata mikołajczyk /Karolina naja Kajakarstwo 1

czwórka podwójna kobiet Wioślarstwo 1

monika michalik zapasy 1

oktawia nowacka Pięciobój  
nowoczesny 1

Wojciech nowicki lekkoatletyka 1

Wasilewski. Do przerwy kibice w Piastowie 
nie zobaczyli już więcej bramek. Po zmianie 
stron pierwsza akcja Milanu zakończyła się 
bramką.  W sytuacji sam na sam bramkarz 
MKS Tomasz Zakrzewski wybronił nogą 
strzał rywala, ale piłka nieszczęśliwie trafiła 
w Michała Rosłonka i wróciła pod nogi jedne-
go z graczy Milanu, który dopełnił formalno-
ści. I znów, podobnie jak przed przerwą, MKS 

musiał gonić wynik. Tym razem wystarczyło 
5 minut – ponownie w roli głównej wystąpił 
Patryk Wasilewski, tym razem strzałem gło-
wą pokonał bramkarza rywali wyrównując 
stan rywalizacji na 2:2. Gdy wydawało się, że 
mecz zakończy się takim wynikiem w 74 mi-
nucie wprowadzony kilka chwil wcześniej 
Filip Błoński przy pierwszym(!) kontakcie 
z piłką wykorzystał prostopadłe podanie Pa-

tryka i dał nam upragnionego gola. Do końca 
meczu trwały rozpaczliwe ataki gości, ale wy-
nik nie uległ już zmianie.
To był piąty mecz ligowy MKS i zarazem pią-
te zwycięstwo. Po tej kolejce nasz zespół ob-
jął prowadzenie w ligowej tabeli z przewagą 
2 pkt nad kolejnym zespołem. 
Warto zauważyć, że wszystkie zwycięstwa ro-
dziły się w bólach – w 4 meczach Piast prze-

grywał i musiał gonić rywala, żadne spotka-
nie nie zakończyło się przewagą większą niż 
1 gol. Przed nami dwa mecze prawdy, które 
dadzą odpowiedź gdzie jesteśmy – za ty-
dzień jedziemy do Chlebni, a za dwa tygodnie 
gościmy Naprzód Brwinów, który na pewno 
będzie chciał zrehabilitować się za porażkę 
w Pucharze Polski (0:11).

Dariusz rozbicki

 MKS Piast Piastów 3:2 Milan Milanówek 
   (1:1) 
 P. Wasilewski 21, 50   K. Kordium 5
 F. Błoński 74   A. Banaszczyk 46

Skład MKS Piast: Zakrzewski-Pocztański, Soroka, Tarwacki, Rosłonek, Skórzyński  
(46. Matuszewski), Lenart (63. Tobiasz), Grzybowski, Melich, Wasilewski (70. Makuch), 

Święcicki (73. Błoński)
Widzów: około 100

Aktualna tabela: http://www.90minut.pl/liga/0/liga8835.html

zdjęcia Jacek sulewski
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