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n  wielki festyn w parku czechowickim w ursusie

Jak co roku tłumy mieszkańców 
i gości z okolicznych dzielnic 
i miast odwiedziły Park 
Czechowicki, aby wspólnie 
bawić się w imprezie 
plenerowej połączonej z trzema 
koncertami. W tym roku 
chętnych dowoziły do parku 
bezpłatnie zabytkowe autobusy: 
Ikarus oraz Jelcz MEX potocznie 
zwany „ogórkiem”.

Imprezę rozpoczęło „Święto Latawca” 
organizowane we współpracy z To-
warzystwem Przyjaciół Dzieci w Ur-

susie. Już po raz ósmy jury konkursowe 
- w składzie radni Robert Faliszewski 
(również prezes TPD), Dariusz Pastor, 
Aneta Wachnicka, Łukasz Nejman, Rafał 
Włodarczyk oraz Urszula Kierzkowska 
(burmistrz dzielnicy Ursus) i Bogdan 
Olesiński (burmistrz dzielnicy Moko-
tów)  -  oceniło te najwyżej latające oraz 

najdłużej unoszące się w powietrzu la-
tawce. Nagrody wręczał m.in. Kazimierz 
Sternik, wiceburmistrz dzielnicy Ur-
sus. Laury przyznano też za najbardziej 
oryginalne wykonanie latawca. Wybór 
był wyjątkowo trudny, bo do konkursu 
zgłosiła się rekordowa liczba chętnych 
– 46 dzieci. 

Atrakcje dla dużych i małych
Konkurs nie był, oczywiście, jedyną 
atrakcją dla najmłodszych tego popo-
łudnia. Za darmo można było pobawić 
się na trampolinach, dmuchańcach. Ko-
lejki ustawiały się do malowania twarzy. 
Mieszkańcy przyglądali się pokazom 
sztuk walki. Stoisko Zarządu Transportu 
Miejskiego oferowało gry i zabawy ko-
munikacyjne przy „kole fortuny” uczące 
odpowiednich zachowań w pojazdach 
miejskich. Była również okazja do budo-
wania z klocków LEGO. Dorośli mogli 
podejść do plenerowego stoiska Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz namiotu, 
gdzie pracownicy urzędu odpowiadali na 
pytania związane z trwającymi właśnie 

konsultacjami społecznymi na temat pla-
nowanego Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek”.

Brawa dla damy polskiej piosenki
Tuż przed 17:00 prowadzący imprezę Ma-
ciej Smoliński oraz Jacek Mędrala zapo-
wiedzieli pierwszy występ. Przed sceną 
amfiteatru zebrało się więcej słuchaczy, 
a wszystko za sprawą koncertu Haliny 
Frąckowiak - wybitnej piosenkarki i kom-
pozytorki, która w tym roku w Opolu 
otrzymała Diamentowy Mikrofon, czyli 
nagrodę dla najwybitniejszych twórców 
radiowych. Zadebiutowała w 1963 roku na 
Festiwalu Młodych Talentów w Szczeci-
nie. Współpracowała m. in. z Czerwono-
-Czarnymi i Grupą ABC. Zdobywała 
liczne nagrody na festiwalach piosenki 
w Opolu i w Kołobrzegu. Od 1972 roz-
poczęła karierę solową. Nagrała ponad 
20 płyt i kaset i koncertowała na świecie. 
Park Czechowicki wypełniły dźwięki naj-
bardziej znanych przebojów. Słuchacze 
nagrodzili damę polskiej piosenki grom-
kimi brawami.

Pożegnanie lata

TWoJA krew
rATuJE żyCie! 

Patrz – str. 3
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WydARzENIA

REKLAMA

Piękni i Młodzi „rozruszali” tłum
Zdecydowanie tłum zgęstniał podczas następnego 

w kolejności występu grupy Piękni i Młodzi. Więk-
szość włączyła się do wspólnej zabawy i razem odśpiewa-

ne zostały takie discopolowe przeboje, jak „Chciałabym spać 
z tobą”, „Ona jest taka cudowna”, „Kocham się w tobie”, „Wiła 
wianki”. Na bis muzycy zagrali „Niewiarę” – Hit Roku 2013 
w plebiscycie TV Disco i Radia Disco Party. 

Wszyscy śpiewają z zespołem Kombii 
Wisienką na torcie był występ zespołu Kombii, którego człon-
kowie – Grzegorz Skawiński oraz Waldemar Tkaczyk – obcho-
dzą w tym roku 40-lecie pracy artystycznej. Usłyszeć można 
było m.in. przeboje: „Królowie życia”, „Black&White”, „Słod-
kiego Miłego Życia”, „Jak Pierwszy Raz”, „Ślad”.

Agnieszka Gorzkowska

dokończenie 
ze str. 1

Piękni i Młodzi

Kombii
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Reguły, Al. Jerozolimskie 280

Zapraszamy

    fachowe  
doradztwo 
 prezentacje 
  konkursy  
z nagrodami
 upusty  

22 września 2016
godz. 700–1500

n  Dzień otwarty – narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów

Jadąc Alejami Jerozolimskimi w Regułach nieopodal skrzyżowania z ulicą Regulską spotykamy biurowiec 
z neonem „ŚRUBY”. W biurowcu na par terze i I piętrze nieprzerwanie od 1996 roku znajduje się dział sprze-
daży detalicznej, czyli prościej mówiąc wielkopowierzchniowy sklep oferujący elementy złączne i ar tykuły 
techniczne. Historia pierwszego sklepu ASMET jest dłuższa – wcześniej, zanim w 1996 roku powstał biu-
rowiec, sklep działał w tym samym miejscu w kontenerach, a później w małych blaszanych halach. W tym 
roku ASMET obchodzi jubileusz 30 lecia.

D ziś ASMET posiada sklepy fir-
mowe w Regułach, Warszawie, 
Żyrardowie, Płocku, Kraśniku 

i Bielsku-Białej.
Podstawowym produktem oferowa-
nym w ASMET są elementy złączne: 
śruby, wkręty, nakrętki itp. Poza tym 
asortymentem sklepy (i hurtownia) 
oferują szeroką gamę artykułów tech-
nicznych. A są to: okucia, chemia bu-
dowlana, narzędzia ręczne, elektrona-
rzędzia, liny, łańcuchy i wiele innych. 
Na stanie magazynowym sklepu 
w Regułach znajduje się 35 000 po-
zycji asortymentowych, a działająca 
w tej samej lokalizacji hurtownia 

umożliwia zakupy od 1 sztuki po ilo-
ści pełnopaletowe.
Wyroby „śrubowe” pochodzą częścio-
wo z własnej produkcji – od 2002 r. 
w skład Grupy ASMET wchodzi za-
trudniająca ok. 200 pracowników Fa-
bryka Śrub BISPOL S.A. Poza tym 
w ofercie znajdują się wyroby czoło-
wych polskich producentów, elementy 
złączne renomowanych firm z Unii 
Europejskiej oraz wyroby śrubowe 
importowane spoza Europy. Poza 
elementami złącznymi sklepy oferują 
szeroko rozumiane artykuły technicz-
ne.  Sklep w Regułach posiada m.in. 
stoiska patronackie oferujące narzę-

dzia ręczne i elektronarzędzia marek: 
Proline, Festa, Bahco i Stalco.
Razem z tymi firmami ASMET już 
w najbliższy czwartek 22 września 
organizuje dla wszystkich klientów 
dzień otwarty. W tym dniu na parkin-
gu przy sklepie w Regułach będzie 
można wypróbować narzędzia tych 
marek, uzyskać fachowe informacje, 
skorzystać z upustów przy zakupie 
tych narzędzi, czy też wziąć udział 
w organizowanych konkursach. Pik-
nik jest adresowany zarówno dla maj-
sterkowiczów jak i osób używających 
narzędzi profesjonalnie.

Dla wszystkich wstęp wolny.

Fragment działu chemii budowlanej w sklepie w Regułach.

Sklep firmowy ASMET zajmuje parter i I piętro biurowca w Regułach – to w sumie prawie 1500 m2.

W piątek 30 września w Piastowie odbędzie się  
kolejna akcja krwiodawstwa. Ambulans 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie (RCKiK) będzie 
oczekiwał na krwiodawców w godz. 9.00-
13.00 na parkingu MOSiR przy Al.Tysiąclecia 1.

H onorowym krwiodawcą może zostać każdy z nas 
cieszący się dobrym zdrowiem. Trzeba mieć 
skończone 18 lat i nie przekroczony 65 rok ży-

cia. Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości 
z numerem PESEL.

n  Akcja krwiodawstwa w piastowie

Co WArTo WIEdzIEć
●● Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku w przy-

padku mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku w przypadku kobiet.
●● Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem 

regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzy-
muje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal. – 8 tab-
liczek czekolady.

●● Na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność 
w pracy, uczelni, szkole.

●● Wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu  
Poboru Krwi

●● Wystawiana jest legitymacja Honorowego Dawcy Krwi.
●● Dawca może otrzymać kopię wyników badań.                   Tadeusz Kotus

 
GdzIE I KIEdy  

można oddać krew:
PIASTÓW  

Parking MoSir przy Al.Tysiąclecia 1
30 września 2016 r. godz. 9.00 – 13.00
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HISTORIA

n   17 wrześniA 1939 r.  
– 1,5 Mln żOłnIERzY ARMII CzERWOnEJ, 6 TYS. CzOłgóW I 1800 
SAMOlOTóW Od WSCHOdU ATAKUJE WAlCząCą z nIEMCAMI POlSKę

Kilka dni temu  
obchodziliśmy  

 wydarzenia, 
którego skutki trwały co 
najmniej do roku 1989.  
17 września 1939 roku 

armia polska była 
uwikłana w ciężkie walki 
z prawie dwumilionową, 
doskonale wyposażoną 

armią niemiecką.  
w tej dramatycznej 

sytuacji nasze wschodnie 
rubieże zdradziecko za-

atakowało blisko 1,5 mi-
liona żołnierzy Armii 

Czerwonej,  
ponad 6 tys.  

rosyjskich czołgów 
 i ok. 1800  

samolotów.

Dysproporcja sił i środków była ogromna. W kampanii 
wrześniowej przeciw Polsce ze strony niemieckiej wal-
czyło 1 850 tys. żołnierzy, 2800 czołgów i 2000 sa-

molotów. Polska armia liczyła 950 tys. żołnierzy, ok. 700 
czołgów i ok. 400 samolotów. Prawie wszystkie te siły wal-
czyły przeciwko Niemcom. 
Wschodnich granic bronił w zasadzie tylko Korpus 
Obrony Pogranicza. Mimo tak ogromnej dysproporcji sił 
walczyliśmy z dwoma agresorami pięć tygodni. Należy 
przypomnieć, że Związek Radziecki zajął nasze wschod-
nie terytoria na mocy tajnego porozumienia z Niemcami 
(pakt Ribbentrop – Mołotow) formalnie nie wypowiadając 
Polsce wojny. Tak dokonał się praktycznie czwarty rozbiór 
Polski. Już w 1939 roku Rosjanie rozpoczęli eksterminację 
polskich oficerów i inteligencji. Ponad 20 tysięcy oficerów 
wojska i policji wziętych do niewoli i aresztowanych po za-
kończeniu kampanii wrześniowej zostało zamordowanych 
w 1940 roku w obozach w Katyniu, Charkowie i Miedno-
je. Świat wtedy nie reagował. Podział Europy ostatecznie 
dokonał się na konferencjach w Poczdamie i Jałcie. My 
znaleźliśmy się w tej gorszej części, podległej Związkowi 
Radzieckiemu. Nigdy nie wróciły do Polski ogromne ob-
szary, zajęte we wrześniu 1939 roku przez Rosjan.

Jacek Sulewski

Nóż w plecy

Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari przyzna-
ny pośmiertnie ppłk. Mieczysławowi Podlewskiemu 

„w uznaniu czynów wybitnej odwagi i męstwa okazanego 
w walce z niemieckim najeźdźcą”. 

Krótka opowieść  
o polskim żołnierzu
(cz. 2)
Dorosłe życie MieCzysłAwA PoDlewsKiego, 
urodzonego w 1898 r. zawarło się między 1915 
a 1939 rokiem. Bronił dopiero co wyzwolonej 
ojczyzny w obu wojnach, które w tym czasie 
przetoczyły się przez Polskę – z bolszewicką 
rosją i hitlerowskimi niemcami. Porucznik 
Podlewski za swoje czyny w wojnie 1920 r. 
został uhonorowany wieloma odznaczeniami, 
m.in. srebrnym Krzyżem VM. Był moim dziadkiem. 

O kres międzywojenny to czas służby w Płocku, Włodzi-
mierzu Wołyńskim, Toruniu (wykładowca w Szkole 
Podchorążych Artylerii) i w Wilnie. Był to też czas 
pokoju, radości z wolności, czas założenia rodziny. 
W tym okresie, jako miłośnik jazdy konnej i dosko-

nały jeździec, brał z sukcesami udział w licznych zawodach 
jeździeckich.
Krótko przed wybuchem II wojny światowej został mianowa-
ny dowódcą 1 pułku artylerii lekkiej (1 pal) Legionów Józefa 
Piłsudskiego, który wchodził w skład 1 Dywizji Piechoty Le-
gionów (1 DP Legionów). Miał wtedy stopień podpułkownika. 
Miejscem stacjonowania 1 DP Legionów było Wilno. 

24 sierpnia 1939 r. o goDz. 7.00 rozpoczęła się mobilizacja. 

27 sierpnia wieczorem 1 pal w pełnym składzie (w cią-
gu 2 dni stawiło się 100% rezerwistów), prowadzony przez 
nowego dowódcę – ppłk. Mieczysława Podlewskiego, wraz 
z pozostałymi pułkami 1 Dywizji, pomaszerował na cmen-
tarz na Rossie oddać hołd sercu Marszałka Piłsudskiego. 
Tej ostatniej defiladzie towarzyszyła niesamowita sceneria: 
tysiące żołnierzy w całkowitej ciszy i ciemności maszero-
wało wśród tłumów mieszkańców Wilna. Następnego dnia 
mój dziadek pożegnał się z żoną i 16-letnią wówczas córką 
Barbarą.

1 wrzeŚnia pułk wyruszył na front i po kilkudziesięciokilo-
metrowych marszach dotarł w rejon Pułtuska, gdzie 6 wrześ-
nia pierwszy raz wziął udział w bezpośrednim boju z niemie-
ckimi dywizjami piechoty. 

Kolejne dni to ciężkie wal-
ki w składzie 1 DP Legionów 
nad Bugiem w rejonie Wyszkowa. 
Dywizja wobec znacznej przewa-
gi liczebnej i sprzętowej wroga, który 
w dużym stopniu korzystał ze wsparcia 
lotnictwa, zmuszona była do wycofywania 
się. Dzięki trafnym decyzjom ppłk. Podlew-
skiego, który w czasie odwrotu dowodził osobi-
ście ostatnim wycofującym się oddziałem, 1 pal 
nie poniósł znaczących strat. 

W dniu 12 wrzeŚnia 1 Dywizja pod dowództwem gen. 
Wincentego Kowalskiego zdobyła opanowany przez Niem-
ców Kałuszyn. Następne dni to krwawe walki m.in. z Dy-
wizją pancerną „Kempf” i zmotoryzowanym pułkiem SS 
„Deutschland”. Wiele razy baterie pułku prowadziły ogień 
z małych odległości na wprost. 

14 wrzeŚnia pułk poniósł poważne straty w ludziach i sprzę-
cie. Kończyła się amunicja, nie można było liczyć na uzu-
pełnienia, zawodziła łączność. Poszczególne baterie straciły 
kontakt z pułkiem i dywizją. 

19 i 20 wrzeŚnia 1 DP Legionów zre-
organizowała się w rejonie na wschód 
od Chełma. Brakowało dział i amunicji. 
Z ocalałego składu 1. pal udało się sfor-
mować zaledwie jeden dywizjon. 

22 wrzeŚnia dywizja wyruszyła marszem 
ubezpieczonym z Wożuczyna na Rachanie 
i Falków. 5 bateria wraz z 1. pułkiem pie-
choty szła w straży przedniej. Po opanowaniu 
silnie bronionego Falkowa przekroczono szo-
sę Tomaszów – Sokal i straż przednia dywizji 
nocnym atakiem opanowała wieś Antoniówkę. 

23 wrzeŚnia dołączyła 2 bateria i resztki 1. pal 
zajęły stanowiska na północ od dworu Tarnawatka. 
Był z nimi dowódca pułku, ppłk Podlewski. 1 DP 
Legionów, którą Niemcy nazwali „Żelazną 
Dywizją”, była w całkowitym okrążeniu. 
Mimo tego bohaterscy żołnierze nie myśle-
li o przerwaniu ognia. 5 bateria, na rozkaz 
dowódcy pułku ostatnie pociski wystrze-
liła na wprost do atakującej niemieckiej 
piechoty. Tutaj ranni zostali gen. Kowal-
ski i ppłk. Podlewski. Kilku oficerów pułku 
wpadło wkrótce w ręce sowieckie i zostało za-

mordowanych w Katyniu. Dowódca 1. pal rów-
nież w niewyjaśnionych okolicznościach dostał 

się do niewoli rosyjskiej. Przewieziony do szpitala 
we Lwowie, na skutek zaniedbań, zmarł 19 listopada 1939 r. 

Miasto Wilno na próżno czekało na powrót swojej dywizji 
i swojego pułku artylerii, któremu niedawno wręczało sztan-
dar z napisem – „Honor i Ojczyzna”. Żołnierze 1. pułku arty-
lerii lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego nie zawiedli haseł 
wypisanych na jego sztandarze.
Żona i córka Mieczysława Podlewskiego przeżyły wojnę. 
Po Powstaniu Warszawskim opuściły stolicę przez obóz 
przejściowy w Ursusie i ostatnie miesiące wojny spędziły na 
przymusowych robotach w Niemczech. 

epilog tej opowieŚci nastąpił  
niespoDziewanie po 75 latach. 
Przeglądając strony internetowe o tematyce hi-
storycznej i fora dyskusyjne – w poszukiwaniu 
informacji na temat rodziny, doszukałem się 
niepotwierdzonej wiadomości o przyznaniu 
dziadkowi Krzyża Złotego Orderu Wojennego 
Virtuti Militari przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Uchodźstwie (w Londy-
nie w 1959 r.) w uznaniu czynów wybitnej 
odwagi i męstwa okazanego w walce z nie-
mieckim najeźdźcą.  

Tę informację udało mi się potwierdzić 
i w kwietniu 2014 r. z Kancelarii Prezy-
denta RP odebrałem Złoty Krzyż Virtuti 
Militari. Wręczyłem go mojej mamie 
Barbarze, która bardzo często wspomina 
dzieciństwo i ukochanego ojca.

Jacek Sulewski

Oryginalny naramiennik z zimowego płaszcza  
ppłk Mieczysława Podlewskiego  

z monogramem JP (Józef Piłsudski). 
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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:
●  konsultacje specjalistyczne lekarzy 

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

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

●  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:

●    elektroteraPia
●    Fala uderzeniowa
●    Pole magnetyczne
●    teraPuls

●    diatermia krótkoFalowa 

●    światłolecznictwo
●    ultradźwięki
●    laseroteraPia

●    krioteraPia
●    kinezyteraPia
●    masaże wirowe
●    masaż klasyczny

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

Wieczór literacki „Uśmiechy sceptyka”
zDzisłAw MiChAł KAMińsKi debiutował w latach sześćdziesiątych w satyrycznym ruchu studenckim. 
Jest autorem 33  tekstów do Kabaretu Olgi lipińskiej oraz laureatem kilku ważnych nagród literackich. 
We wtorek 13 września 2016 r. spotkał się w domu Kultury „Kolorowa” z mieszkańcami Ursusa.

B ył to uroczy wie-
czór. Poeta osobi-
ście zaprezentował 

swoje wiersze satyrycz-
ne, fraszki, limeryki 
i „aferyzmy”. 
Kilka jego utworów świetnie zin-
terpretował prowadzący spotkanie 
Janusz Łukaszewicz. Pana Janu-

sza od lat znaliśmy 
jako niezrównanego 
prowadzącego i orga-
nizatora imprez kul-
turalnych, teraz po-
znaliśmy jego talent 
aktorski. Czekamy na 
więcej. 
Tymczasem  wróćmy 
do głównego bohate-
ra. Zdzisław Kamiński 
ma w dorobku kilka zbiorów swoich 
utworów, m.in.: „Popołudnie Fau-
na”, „Era Wodnika” i „Skończyły się 
żarty”. W wierszach Kamińskiego, 
pisanych znakomitą polszczyzną, 
mamy do czynienia z doskonałym 

zmysłem obserwacji, 
inteligencją, czasem 
wisielczym humorem, 
pytaniami o sens życia 
i autoironią. Jego dow-
cipy powodują śmiech, 
ale również skłaniają do 
głębszych refleksji. 
Prezentacja wielokrot-
nie była przerywana 
spontanicznym aplau-
zem publiczności. 
Wieczór przy akompa-
niamencie Aliny Ma-
łachowskiej ubogacili 
znani w Ursusie artyści: 
Zuzanna Skalska i Ta-

deusz Drągowski, wykonując solo 
i w duecie piękne arie operetkowe 
i piosenki.

Cytowane „aferyzmy” i fraszki 
Mistrza pochodzą m.in. ze zbioru 

„Skończyły się żarty”.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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KUlTURA

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

REKLAMA

cała Polska czyta z nami
Od 2012 roku publiczne czytanie największych dzieł polskiej literatury pod patro-
natem Prezydenta RP odbywa się w wielu miejscach całej Polski. W piątej edycji 
„narodowego czytania”, 3 września 2016 r., jedną z 2200 miejscowości w któ-
rych ta akcja się odbyła był Piastów.

w  ogrodzie przy Miejskim Ośrodku Kultury 
fragmenty powieści historycznej laureata 
nagrody Noble a w dziedzinie literatury 

z 1905 r. Henryka Sienkiewicza – „Quo Vadis” 
czytało ponad 20 osób. Byli wśród nich m.in.: 
Ewa Borodzicz – członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego, Tomasz Osiński – radny Po-
wiatu Pruszkowskiego i dyrektor Gimnazjum 
Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piastowie, 
Agata Korczak – przewodnicząca Rady Miasta 
Piastowa, sześcioro uczniów LO im. Adama 
Mickiewicza. Spotkanie otworzyły: dyrektor 
MOK Anna Przybylak i dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Wiesława Poznańska. 
Poprowadził aktor – Jerzy Łazewski. Oprawę 
muzyczną zapewniło „Trio Classic” (skrzyp-

ce, altówka i wiolonczela) złożone z absol-
wentek Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie.

Po odczytaniu wszystkich zaplanowanych 
fragmentów uczestnicy otrzymali egzempla-
rze powieści „Quo Vadis” oraz stemple wy-
konane okolicznościową pieczęcią przysłaną 
przez Kancelarię Prezydenta RP. Fundatora-
mi nagród byli: MBP im. Józefa Piłsudskiego, 
Powiat Pruszkowski, Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga 
oraz Agencja Literacka Book/lab.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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n  W nASzYCH BIBlIOTEKACH (cz. 2)

To się czyta
W poprzednim wydaniu Mocnych Stron sprawdzaliśmy, jakie tytuły wzbudzają największe 
zainteresowanie w placówkach bibliotecznych na terenie miasta Piastowa. dziś, w dru-
giej części naszego cyklu, zabieramy Państwa do Biblioteki Publicznej gminy Michałowice 
– służy ona użytkownikom od 1953 roku, czyli już ponad 60 lat.

zauważamy pewne czytel-
nicze trendy. Podobnie do 
kryminalnych upodobań 

czytelników piastowskich bi-
bliotek, na 1. miejscu według 
wskazań bibliotekarek z Mi-
chałowic znalazła się… Kata-
rzyna Bonda z tytułem „Flo-

rystka”. Oczywiście, inne jej 
tytuły są równie chętnie wypo-
życzane. Z innych, cieszących 
się popularnością książek dla 
dorosłych wymieniona zosta-
ła „Ekspozycja” Remigiusza 
Mroza - tom zapoczątkowują-
cy trylogię sensacyjną. Autor 
cieszy się powodzeniem w 
Michałowicach a co cieka-
we, spod jego pióra powstają 
różne gatunki: kryminały, po-
wieści historyczne a nawet… 
science fiction. Panie chętnie 
sięgają po „lżejsze” tema-
tycznie i gatunkowo książki: 
„Córkę pszczelarza” S. Mon-
tefiore, „Sektę egoistów” E. 
E. Schmitta. Pierwszą piątkę 
zamyka znów książka zgłębia-
jąca psychikę morderców ale i 
tajniki medycyny sądowej  – 
„Umrzeć po raz drugi” T. Ger-
ritsen (wydana w ub. roku).

Półki z literaturą  
popularno-naukową
Dostaliśmy też listę najchęt-
niej pożyczanych tytułów 
z półek z literaturą popularno-
-naukową. Tutaj, w pierwszej 
trójce, znalazły się kolejno: 
„Najbogatsze” S. Kopra, „Ży-

cie na pełnej petardzie” śp. 
Ks. J. Kaczkowskiego oraz 
„Nienachalna z urody” o  śp. 
M. Czubaszek. Bibliotekarki 
z Michałowic zwracają uwa-
gę, że równie poczytne są po-
zostałe książki wymienionej 
trójki autorów. Znane osoby, 
które już odeszły, jeszcze bar-
dziej wzbudzają zaintereso-
wanie czytelników. Warto też 
zwrócić uwagę na popular-
ność książek historyka Sławo-
mira Kopra – od kilku lat roz-
budzają pasję wokół historii 
II Rzeczypospolitej oraz PRL. 

Wszystko dzięki temu, że au-
tor unika dat, ciężkich faktów, 
a skupia się na na skandalach 
i ciekawostkach z życia pry-
watnego polskich elit. W li-
stopadzie 2013 r. został nawet 
odznaczony przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskie-
go srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi za popularyzację historii 
w społeczeństwie, a w listopa-
dzie 2015 r. odznaką Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej.

dzieci sięgają po...
Półki z literaturą piękną dla 
dzieci i młodzieży skupiają 
uwagę wśród młodszych czy-
telników na podobnych tytu-
łach, jak w Piastowie. Znów 
zwycięża seria „Biuro detek-
tywistyczne Lassego i Mai”. 
Kolejnym cyklem chętnie 
pożyczanym są książki dla 
przedszkolaków o przygodach 
Basi autorstwa Z. Staneckiej 
i Marianny Oklejak. Na 3. 
pozycji bibliotekarki wymie-

niają serię o tajnej organizacji 
„Cherub” R. Muchamore.

Hity z filii
W filii w Nowej Wsi dorośli 
sięgają chętnie po tomy fan-
tastyki „Pan Lodowego Ogro-
du” J. Grzędowicza. 

W tej placówce popularnoś-
cią cieszy się także R. Mróz 
– szczególnie z thrillerem 
prawniczym „Kasacja”. Trze-
cie miejsce należy do losów 
rodzin Oliverów i Warwicków 
opisanych w sadze „Róże” L. 
Meacham. Dział popularno-
-naukowy zdominowały: „Od-
nalezieni” A. Kamińskiej, 
„Nienachalna z urody” oraz 
16 opowieści o kobietach 
z antykomunistycznego pod-
ziemia czyli „Dziewczyny 
wyklęte” Sz. Nowaka. Wra-
cając do beletrystyki, nie 
możemy pominąć upodobań 
dzieci. W filii wypożycza-
ją najchętniej książki z serii 
„Pięciu królestw” B. Mulla. 
Powodzenie mają również 
książki polskich autorek pt.: 
„Wyczyny Bartka Koniczyny” 
znanej psycholożki rodzinnej 
D. Zawadzkiej oraz „Sto nóg 
stonogi Fruzi” A. Horubały.

W następnym numerze zajrzy-
my do Biblioteki Publicznej 
im. W. J. Grabskiego w Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy.

Agnieszka Gorzkowska

PiastóW Weźmie udział 
w ogólnopolskim Wielkim teście 
języka angielskiego
20 listopada 2016 r. mieszkańcy piastowa napiszą  

  
jest to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, którego inicjatorem 
oraz kontynuatorem obecnej edycji jest firma electrum sp. z o.o.

Wielki Test Języka Angielskiego 
po raz czwarty odbędzie się w około 

stu miastach Polski.  
Dzięki organizatorowi WTJA 
na terenie Piastowa – szkole języka 
angielskiego Personal Tutor będziemy 
mieli okazję sprawdzić całkowicie 
bezpłatnie swoje umiejętności języka 
angielskiego oraz pochwalić się,  

że Piastów zna angielski
To ogólnopolskie wydarzenie zostało 

lokalnie objęte Honorowym Patronatem 
Burmistrza Miasta Piastowa.

 Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie 
lokalnego organizatora:  

imPrezy
w domu kultury „kolorowa“

październik 2016 r.
2.10 (niedziela) godz. 18:00
Koncert  w ramach projektu 

Budżetu Partycypacyjnego 
„Piosenki retro w Kolorowej” 

bezpłatne wejściówki  
do pobrania 

w Domu Kultury „Kolorowa”



KonKurS 
„Wszyscy czytają Sienkiewicza”

w ramach 
ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO 

– 170 rocznica urodzin 
i 100 rocznica śmierci pisarza

22–23.09 (czwartek, piątek) 
– eliminacje 

7.10 (piątek) godz. 18:00  
– Wieczór Laureatów 



8.10 (sobota)  godz. 10:00–14:00
Slow Life w Kolorowej  

– akcja promująca uważny,  
świadomy styl życia. 

W ramach wydarzenia warsztaty: rekreacyjne, 
zielarskie, mydełkowe, dietetyczne, krawieckie, 

wnętrzarskie oraz wspomagające pamięć 
i koncentrację.
Bilet wstępu  

na 1 warsztaty/20 zł

16.10 (niedziela) godz. 16:30
„Blask jesieni i nie tylko...” 

– koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Muzyką Kameralną w wykonaniu 

kwintetu dętego Trobastic w składzie: Piotr 
Wawreniuk, Piotr Dąbrowski,  Michał 

Kiljan, Robert Krajewski, Roman Miller
wstęp wolny


18.10 (środa) godz. 18:00
Wernisaż wystawy fotografii  
pt. „Jak widzą filmowcy”  

uczestników Młodzieżowej Akademii 
Filmu i Aktorstwa z DK Kolorowa,  

Galeria nad Schodami


21.10 (piątek) godz.17:00

Wieczór artystyczny twórców Towarzystwa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Ursusie
wstęp wolny


23.10  (niedziela) godz. 12:30

„Pan Malutki”  
przedstawienie teatralne dla dzieci  

z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem 
w wykonaniu Teatru Dur Moll

wstęp 10 zł
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INFORMACJE ● WydARzENIA

PoSzuKuJEMy  
świadków wypadku drogowego
W dniu 8 września w godz. 19.30–20.30 
w miejscowości Opacz Kolonia doszło 
do wypadku drogowego, w którym został 
potrącony rowerzysta, jadący ulicą Nowo-
klonową od strony ulicy Targowej w kie-
runku ulicy Środkowej. Rowerzysta został 
uderzony przez pojazd prawdopodobnie 
marki VW Transporter koloru ciemnego, 
jadący w tym samym kierunku. Kierujący 
pojazdem nie zachował należytego odstępu 
od wyprzedzanego rowerzysty i doprowa-
dził do zderzenia, a następnie oddalił się, 
nie udzielając rowerzyście pomocy. Komi-
sariat Policji w Michałowicach poszukuje 
osób, które w tym dniu poruszały się ulicą 
Nowoklonową i były świadkiem tego zda-
rzenia. Wszystkie osoby mogące pomóc 
w ustaleniu szczegółów zdarzenia pro-
szone są kontakt z Komisariatem Policji 
w Michałowicach pod numerem telefonu: 
22 604-67-45.

APLIKACJA „MoJA KoMEndA”  
–  kontakt z policją i dzielnicowymi 

na wyciągnięcie ręki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji uruchomiło nową wersję apli-
kacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki 
której odnajdziemy dzielnicowego, który 
opiekuje się naszym rejonem zamiesz-
kania. Aplikacja zawiera także bazę 
teleadresową wszystkich komend i ko-
misariatów w Polsce. Jest dostępna na te-
lefony z Android. Wersja na iOS zostanie 
opublikowana w ciągu kilku najbliższych 
dni. Usługa jest bezpłatna, a użytkownik 
nie musi mieć dostępu do Internetu, aby 
odnaleźć swojego dzielnicowego. Apli-
kacja „Moja Komenda” umożliwia wy-
szukanie każdego dzielnicowego w Pol-
sce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. 
adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie 
funkcjonariusza, który dba o nasz rejon 
zamieszkania oraz pokaże, w której jed-
nostce on pracuje. Dzielnicowych może-
my wyszukać także po ich imieniu lub 
nazwisku. Aby połączyć się z funkcjona-
riuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wy-

szukiwarka dzielnicowych działa w trybie 
offline. Użytkownik nie musi mieć do-
stępu do Internetu, aby odnaleźć swojego 
dzielnicowego. 

Aplikacja „Moja komenda” zawiera tak-
że bazę teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do 
niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry 
dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja 
została wyposażona w dwa tryby wyszuki-
wania informacji. Po włączeniu usług lo-
kalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie 
najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu 
w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, 
by wskazała trasę do najbliższej komendy 
lub komisariatu. Równie sprawnie połączy 
nas z dyżurnymi policjantami z wybranej 
jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” 
umożliwia wyszukanie po nazwie jed-
nostki, ulicy lub po kodzie pocztowym. 
 „Moja Komenda” jest dostępna na tele-
fony z Android. Wersja na iOS zostanie 
opublikowana w ciągu kilku najbliższych 
dni. Usługa jest bezpłatna.

BEzPŁATnE znakowanie rowerów
Zapraszamy wszystkich właścicieli jedno-
śladów z Ochoty, Ursusa i warszawskich 
Włoch do terenowych jednostek Policji, 
gdzie w każdą środę i czwartek w godz. 
14.00–18.00 będzie można bezpłatnie 
oznakować rower. Akcja ma na celu ogra-
niczenie kradzieży jednośladów. Ozna-
kowanie pozwala na szybką identyfikację 
utraconych rowerów i ich części.

Mieszkańców ochoty zapraszamy do Re-
wiru Dzielnicowych Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa III ul. Filtrowa 54/58, po 
uprzednim kontakcie telefonicznym pod 
nr: 22 668-62-12

Mieszkańcy Ursusa mogą oznakować ro-
wer w Komisariacie Policji przy ul. Sos-
nkowskiego 16, po wcześniejszym kontak-
cie telefonicznym pod nr: 22 603-21-59.

Mieszkańców warszawskich Włoch za-
praszamy do Komisariatu Policji przy 
ul. 17 Stycznia 57, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym pod nr: 22 603-26-31.

Kryteria, jakie trzeba spełnić, aby oznako-
wać rower:
– pełnoletniość,
–  dowód tożsamości (dzieci przychodzą 

w obecności pełnoletniego opiekuna),
– ewentualnie dowód zakupu.

Tadeusz Kotus

 Kr     nIKA
 poli      yjna

zboczeniec usłyszał zarzuty
Policjanci z Ochoty zatrzymali 6 września w godzinach popołudniowych 
25-latka, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze. Mężczyzna zaatakował 
kobietę 21 sierpnia w rejonie wiaduktu w Ursusie, przy przystanku autobuso-
wym Poczty gdańskiej.

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko życiu i zdro-
wiu. Funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna zaczepił idącą chodnikiem 
kobietę, którą swoim zachowaniem doprowadził do poddania się innej czynności 
seksualnej. Sprawcę zarejestrowały kamery monitoringu przy centrum handlo-
wym Factory Ursus. – 7 września w prokuraturze usłyszał zarzut z art. 197 § 2 
o doprowadzeniu innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej. Za czyn 
ten grozi do 8 lat więzienia. W chwili zatrzymania 25-latek nie stawiał oporu 
– poinformowała nas podkom. Edyta Wisowska, oficer prasowy Komendanta Re-
jonowego Policji Warszawa III.

Źródło: Informacja własna; Komenda Rejonowa Policji Warszawa III http://ochota.policja.
waw.pl/r3/aktualnosci/66090,Odpowie-za-przestepstwo-na-tle-seksualnym.html;  

Warszawa w Pigułce http://warszawawpigulce.pl/zboczeniec-z-ursusa-aresztowany-sprawna-
-akcja-policji-swietna-wspolpraca-warszawiakow-pomoc-wolskiej-grupy-wsparcia/

Agnieszka Gorzkowska

n  gmina MiChAłowiCe  dla mieszkańców

 za darmo
W przychodniach lekarskich na terenie gm. Michałowice mogą się zaszczepić mieszkańcy 
gminy urodzeni przed 1  stycznia 1952 r., renciści, osoby będące pod opieką gOPS Micha-
łowice, rolnicy pobierający emerytury rolnicze. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego 
i legitymacji rencisty lub emeryta.

AdRESY PRzYCHOdnI, w których mieszkańcy gm. Michałowice mogą się zaszczepić:

● ●  AMEdICA:  ul. główna 104  granica
● ●  ARKA:  ul. Berylowa 34  Komorów
● ●  zdROWIE:  ul. Turkusowa 5  Komorów
● ●  RES-MEd:  ul. ludowa 7  Michałowice

Wójt gm. Michałowice

n  Dla psa i kota

prawidłowa higiena jamy ustnej u zwierząt
Jakiś czas temu zostałem poproszony o wyrażenie opinii n/t tzw. usuwania nalotu nazębnego 
u psów szczoteczką ultradźwiękową bez znieczulenia w gabinecie pielęgnacyjnym. dla wszyst-
kich osób, które zastanawiają się nad takim zabiegiem u swoich czworonożnych przyjaciół, 
chciałbym przedstawić oficjalne stanowisko sekcji stomatologii Polskiego związku lekarzy 
Weterynarii Małych zwierząt sygnowane przez inne europejskie stowarzyszenia. Oświadczenie 
zostało zaakceptowane 11 września 2013 roku przez Sekcję Stomatologii PSlWMz (Polskiego 
Stowarzyszenia lekarzy Weterynarii Małych zwierząt).

c horoby jamy ustnej (w tym choroby zębów 
i przyzębia) stanowią jedne z najczęstszych 
i najważniejszych problemów zdrowotnych 

diagnozowanych u zwierząt w Wielkiej Brytanii 
i Europie. Skuteczne leczenie tych problemów 
jest istotną częścią weterynaryjnej opieki zdro-
wotnej. Bardzo ważnym elementem leczenia jest 
profesjonalnie wykonane badanie stomatologicz-
ne i zabieg profilaktyczny obejmujący usunięcie 
osadów nazębnych oraz polerowanie koron zębo-
wych.
Najważniejszym obszarem badania i usuwania 
osadów nazębnych jest rowek dziąsłowy i ewen-
tualne kieszenie przyzębia. Jest to obszar poniżej 
linii dziąseł wokół zębów. Delikatne tkanki przy-
zębia mocujące ząb do zębodołu łatwo ulegają 
uszkodzeniu. Takie uszkodzenie prowadzi do 
powstania stanu zapalnego, bólu i utraty zębów.
Usuwanie osadów nazębnych wymaga stoso-
wania ostrych narzędzi i/lub ultradźwiękowych 
urządzeń chłodzonych prysznicem wodnym. Na-
głe i niekontrolowane ruchy głowy podczas usu-
wania osadów mogą łatwo spowodować uszko-
dzenia przyzębia. Skaling poniżej linii dziąseł 
jest zawsze trudny i wymaga precyzji. Jest to 
możliwe do wykonania bez znieczulenia ogólne-
go u człowieka, w oparciu o świadomą tolerancję 
i współpracę leczonego z leczącym. Przytomne 
zwierzęta zwykle niechętnie pozostają nierucho-
me, w czasie wykonywania różnych zabiegów.
Samo usunięcie widocznego nad-
dziąsłowego kamienia nazębnego 
jest nieistotne w leczeniu chorób 
przyzębia. Jedynym efektem ta-
kiego „zabiegu” jest poprawa wy-
glądu uzębienia zaś groźne jest 
tworzenie fałszywego poczucia, 
że wykonało się coś ważnego i po-
prawiającego stan zdrowia. W ten 
sposób często opóźnia się moment 
wykonania skutecznego leczenia, 
które może być przeprowadzone 
przez kompetentnego lekarza we-
terynarii (...)
(...) Nowoczesne procedury an-
estezjologiczne wraz z właściwym 
monitorowaniem stanu pacjenta 
noszą bardzo niski poziom ryzyka. 

Generalnie rzecz biorąc, korzyści skutecznego 
leczenia stomatologicznego i przyzębia znacznie 
przewyższają ryzyko znieczulenia (...).

PodSuMoWAnIE 
W trakcie „zabiegów stomatologicznych wyko-
nywanych bez znieczulenia”:

●● Nie da się wykonać dokładnego badania jamy 
ustnej i niezwykle ważne informacje mogą 
być pominięte lub ich rozpoznanie jest opóź-
nione;

●● Nie jest możliwe pełne i skuteczne oczysz-
czenie najważniejszych obszarów przyzębia 
z osadów nazębnych;

●● Może dojść do uszkodzenia tkanek miękkich 
otaczających zęby;

●● Może dojść do sytuacji będących w konse-
kwencji źródłem bólu i zakażenia;

●● Nie da się wyleczyć chorób przyzębia a więc 
leczenie właściwe jest opóźnione do momen-
tu przeprowadzenia odpowiedniej pielęgnacji 
jamy ustnej;

●● Powstaje fałszywe przekonanie poprawy sta-
nu pacjenta, chyba że właściciele zwierząt są 
świadomi, że efekty takiego działania są po-
wierzchowne i pozorne.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

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
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mogą nawet nakazać rozbiórkę
zbudowałem małą altankę, w której mieści się śmietnik. nie spo-
dobała się ona mojemu sąsiadowi, który teraz grozi, że ściągnie 
mi na kark nadzór budowlany. podobno ten budyneczek nie spełnia 
warunków technicznych. ignoruję sąsiada, bo przecież nadzór bu-
dowlany nie może kontrolować takich drobiazgów jak moja altanka. 
a może powinienem się bać?

Altanki, w których mieści się śmietnik kwalifikuje się jako 
obiekty małej architektury. W związku z tym nie wymagają 
one uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy nie wymaga-
ją też starania się w tym przypadku o uzyskanie zezwolenia 
na ich zbudowanie. W związku z tym nikt nie może oskarżyć 
właściciela nieruchomości, że wzniósł taki obiekt nielegalnie. 
W dalszym ciągu jednak budowla taka musi spełniać wymogi 
techniczne wymagane dla obiektów tego typu. A to już nadzór 
budowlany może sprawdzić. Warto pamiętać, że odległość al-
tanki na śmietnik powinna wynosić co najmniej 10 m od okien 
i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią 
działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wy-
magane, jeżeli osłony (altanki) lub pomieszczenia stykają się 
z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Jeśli warunki 
te nie zostały spełnione nadzór budowalny ma prawo interwe-
niować. Może nawet nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego 
nie spełniającego powyższych wymogów technicznych.

nielegalne nagranie to DowóD 
mam nagranie zrobione telefonem komórkowym, na którym mój 
szef wyraźnie mówi, że nie podpisze ze mną umowy o pracę chociaż 
wie, iż wykonuję wszystkie zadania pracownika. chcę teraz iść 

do sądu pracy i zażądać uznania, że mimo wszystko mam umowę 
o pracę ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. kłopot 
w tym, że nagrałam szefa bez jego wiedzy i zgody. czy sąd może 
uznać nagranie za dowód?

Najnowsze zmiany do kodeksu postępowania cywilnego za-
pisy dźwięku, obrazu albo obrazu i dźwięku uznaje za „do-
wody z innych dokumentów”. Sąd może je badać stosując te 
same zasady jak w przypadku dowodu z oględzin oraz dowodu 
z dokumentów papierowych. W praktyce oznacza to, że sąd 
który dostanie nagraną rozmowę może sprawdzić czy jej za-
pis nie został sfałszowany – może nawet w tym celu powołać 
biegłego. Jeśli sędzia uzna, że nagranie nie zostało sfałszowa-
ne, a w trakcie zarejestrowanej rozmowy rozmówca nie został 
zmanipulowany i w konsekwencji sędzia uzna rozmowę i za-
warte w niej informacje za autentyczne może dopuści taki do-
wód. I odwrotnie – wszelkie przesłanki sugerujące, że nagra-
nie nie jest autentyczne spowodują natychmiastowe odrzucenie 
go jako dowodu. Ponieważ jednak wciąż są wątpliwości, co do 
uznawania za dowód w sprawie nagrań uzyskanych bez zgody 
drugiej strony radzimy nie uznawać pliku z komórki jako jedy-
nego i podstawowego argumentu w sporze przed sądem. Warto 
zebrać jeszcze inne dowody potwierdzające nasze twierdzenie, 
np. zeznania świadków czy dokumenty. Nagranie niech tylko 
je uzupełnia.

zastrzeż skraDzione DokUmentY
w kolejce podmiejskiej ukradziono mi torebkę wraz z dokumenta-
mi – dowodem osobistym i prawem jazdy. zgłosiłam kradzież na 
policji, ale boję się, że moje  papiery zostaną wykorzystane przez 
przestępców np. do wyłudzenia kredytu. czy jest jakiś sposób, żeby 
się przed tym zagrożeniem dobrze zabezpieczyć?

Jest, i to bardzo prosty. W Polsce od laty funkcjonuje system 
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W ramach tego syste-
mu każdy komu ukradziono dokumenty lub je zgubił może 
w placówce swojego banku dokonać zastrzeżenie utraconych 
papierów. Nawet jeśli nie posiada się konta w banku można 
odwiedzić dowolny bank przyjmujący zastrzeżenia nie tyl-
ko od swoich klientów (lista takich banków znajduje się na 
stronie www.dokumentyzastrzezone.pl). W systemie tym 
uczestniczy też Bank Informacji Kredytowej. Niestety, zastrze-
żenie utraconych dokumentów jest w nim możliwe tylko jeśli 
wcześniej (kiedy jeszcze mieliśmy wszystkie papiery) założy-
liśmy konto na prowadzonym przez niego portalu www.bik.pl.  
Wszystkie te instytucje wymieniają się informacjami – stąd 
też jeśli dokona się zastrzeżenia u któregokolwiek z uczestni-
ków systemu, dane o tym automatycznie zostaną dostarczone 
do wszystkich innych współpracujących instytucji. Co więcej, 
dane te będą dostępne dla wielu innych insytucji, np. operato-
rów telefonii komórkowej, notariuszy czy nawet Poczty Pol-
skiej. Zastrzeżone w systemie dokumenty uznaje się za wyłą-
czone z obiegu, a to oznacza, że przestępca nie może się nimi 
posłużyć, np. do wyłudzenia kredytu czy zawarcia umowy na 
abonamenty telefoniczne. Nie kupi też nic jeśli transkacja bę-
dzie prowadzona przez notariusza. W systemie można zastrzec 
nie tylko dokumenty, ale też utracone karty płatnicze.

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

Program kina „UrSUS”
w  Dniach 1–30 Października 2016 r.
Nowy cyfrowy projektor! Nagłośnienie DOLBY SURROUND!

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 15 zł i 20 zł, kino  retro – 5 zł

  1.10  godz.14.00
  2.10   godz.14.00

BFG-BArDZo FAJnY GIGAnt
USA, b/o – familijny/fantasy

  1.10  godz.16.00 i 18.00
  2.10  godz. 16.00 i 18.00

SŁUGI BoŻe
POLSKA,  l.15 – kryminał

  7.10  godz. 17.00

kinO  reTrO
PoŁÓW SZcZĘŚcIA W JeMenIe

WIELKA BRYTANIA,  
l.15 – komediodramat/romans

  8.10  godz. 14.00 i 16.00
  9.10  godz. 14.00 i 16.00

BArBIe GWIeZDnA PrZYGoDA
USA b/o – animacja

  8.10  godz. 18.00 i 20.15
  9.10  godz. 18.00 i  20.15

SMoLeŃSK
POLSKA  l.15 – dramat

  15.10  godz. 16.00 i 18.15
  16.05  godz. 16.00 i 18.15

BrIDGet JoneS 3
USA l.15 – komedia

  29.10  godz. 14.00 i 16.00
  30.10  godz. 14.00 i 16.00

SeKretne  ŻYcIe  ZWIerZAKÓW 
DoMoWYcH

USA b/o – animacja/komedia

  29.10  godz. 18.00  i 20.15
  30.10  godz. 18.00  i 20.15

oStAtnIA roDZInA
POLSKA l.15 – biograficzny

Parking dla zmotoryzowanych widzów.

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus
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KUlTURA

Warszawa, ul. Traktorzystów 1

arsUs www.arsus.pl

program DziałalnoŚci 
22 Września– 5 października 2016 r.

22–23.09, godz. 9.00–14.00 
(sala kameralna)

33. edycja międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
„Dozwolone do 21 lat/Up to 21”. 
Pokazy konkursowe filmów dokumentalnych 
zrealizowanych przez młodych twórców.

WSTęP WOlNY

23.09, godz. 18.00 (sala kameralna)
wieczór autorski poetów klubu literackiego 
„metafora”: Jerzego Dubińskiego i Apolinarego 
Walerzaka. Prowadzi Anna Rykowska.

WSTęP WOlNY

28.09, goDz. 11.00 (sala wiDowiskowa
widowisko teatralne pt. „a może się da” 
w wykonaniu Teatru „Scena Przyfabryczna” 
(program dla szkół). Reżyseria Joanna 
Godlewska.

WSTęP WOlNY

29.09, godz. 19.00 (sala kameralna)
program premierowy pt. „już po wakacjach” 
w wykonaniu artystów kabaretu „Pół serio”. 
Reżyseria Wanda Stańczak.

WSTęP WOlNY

03.10, godz. 16.00 (sala klubowa)
warsztaty twórcze w klubie literackim „metafora”. 
Prowadzi: Anna Rykowska i Zbigniew 
Kurzyński /ZlP O/Warszawa/

WSTęP WOlNY

04.10, goDz. 18.00 (sala kameralna)
klub Dyskusyjny myśli politycznej   
– wykład Marka Pyzy (dziennikarza, 
publicysty) pt. „co dziś wiemy 
o Smoleńsku?”. Prowadzi Aleksander 
Zblewski.

WSTęP WOlNY

05.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
koncert chóru „alma de coimbra” / „Voices 
From portUgal” gościa i uczestnika 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 
w Krakowie. chór „Alma de coimbra”  
to dwudziestosześcio osobowy zespół 
z coimbry w Portugalii. 
Z chórem występuje sekcja muzyczna 
w składzie: fortepian, kontrabas i gitara. 
Zespół wykonuje muzykę portugalską.

WSTęP WOlNY

z a p r a s z a m Y
Sprzedaż biletów w OK „Arsus”: 
● pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00  
● 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

Od 17 września 2016 r. w mieszczącej 
się w Ośrodku Kultury Arsus w Ursu-
sie galerii „Ad-Hoc” można oglądać 
poplenerowe, malownicze pejzaże 
15 osób związanych z pracownią pla-
styczną prowadzoną przez artystę pla-
styka – grażynę Kostawską. 

C złonkowie pracowni od kilku lat wspólnie 
tworzą, dzielą się swoją pasją z innymi i wza-
jemnie się wspierają. Tym razem prezentują 

indywidualne prace plenerowe zainspirowane 
m.in.: Łazienkami Królewskimi, Ogrodem Sa-
skim, jak również okolicami Jeziora Zegrzyń-
skiego czy Kazimierza Dolnego nad Wisłą. 
Na wystawie możemy oglądać obrazy, które 
przeniosą nas w nastrojowe miejsca malowni-
czych rozlewisk i jezior, czy też roziskrzonych, 
lawendowych pól Prowansji. Nie wszyscy mu-
sieli wyjeżdżać, żeby powstały te ciekawe pra-
ce. Nie brakuje tu różnobarwnych kwiatów, 
zerwanych w przydomowych ogródkach czy na 
działkach i uwiecznionych na płótnie. Są też np. 
polne maki, przedstawione jako element kra-
jobrazu. Obrazy autorów wystawy w Ad-Hoc 
często ostateczny szlif i korektę otrzymywały 
już w pracowni, pod patronatem wspomnianej 
Grażyny Kostawskiej. 

Inspiracje
Artystka ta tworzy, kontemplując piękno przy-
rody, wsłuchując się w śpiew ptaków, w szum 
wiatru. Jej prace nie są poddawane obróbce 
w pracowni. Na obrazie powstałym w okoli-
cach Ostrołęki oddała ona klimat rzeki, dzikiej 
i niebezpiecznej, a przy tym, jak sama mówiła: 
„bardzo inspirującej”. Również pełne uroku są 
jej oczka wodne namalowane w Lesznie, czy 
w Pruszkowie. Przepiękną grę świateł i zieleni 
uwieczniła artystka na płótnie przedstawiają-
cym rozlewiska Narwi. 

Mozaika kolorów, kształtów i form
Zupełnie inny w formie jest obraz Zbigniewa 
Jankowskiego. To syntetyczny, wręcz minima-

listyczny pejzaż, malowany o poranku, przed-
stawiający łódki nad Jeziorem Zegrzyńskim. 
Z kolei martwa natura w plenerze Piotra Szał-
kowskiego to następna ciekawa praca. Jak sam 
twórca mówi: „realistycznie przedstawia to, co 
widzi”.
Na obrazach możemy również oglądać repre-
zentacje architektury z miejsc podróży auto-
rów prac. Zaskakujący jest np. obraz Ady Bold, 
przedstawiający pofalowany dom wiedeński, 
w hiszpańskiej kolorystyce i kształcie. 
Pracę w trochę odmiennej estetyce zaprezento-
wała zaś Sylwia Radczuk, której morski krajo-
braz, malowany akrylem i szpachlą, uderza świe-
żością i nowoczesnością formy.
Jeszcze inny obraz przykuwa uwagę swą for-
mą i kolorem. Przedstawia on baśniowy Wą-
wóz Korzeniowy w Kazimierzu Dolnym. Na-
malowała go Alicja Swoboda. Patrząc na niego 
wyczuwa się wystające korzenie w wąwozie 
i piasek pod stopami. Dzięki słonecznym prze-

n  wernisAż w ośroDKu Kultury  „Arsus”

Poplenerowo w „Ad-Hoc”
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urSuS obchoDY XXV dni SeniOra DzielnicY UrsUs 2016

01.10,  goDz. 16.00 (K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2)  
wieczorek inauguracyjny z wyborem Seniora Roku, konkursami i zabawą 
taneczną.

03.10,  goDz. 15.30 (K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16) 
„żyjmy zdrowo” – konkurs kulinarny na najsmaczniejsze sałatki i surówki 
warzywno-nabiałowe.

04.10, goDz. 15.00  (K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16) 
wybór seniora roku oraz koncert zespołu wokalnego „leszczyna” pt. Barwy jesieni”.

04.10, goDz. 18.00  (K.S. „Wesoła chata” – D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17) 
„być seniorem świetna sprawa” – występ zespołu satyrycznego „Misiaki”  
z K.S. „Wesoła chata”.

05.10, goDz. 17.00  (K.S. „Wesoła chata” – D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17) 
„senior w akcji” – wystawa fotograficzna przedstawiająca działalność i dokonania K.S. 
„Wesoła chata”.

06.10, goDz. 11.00  (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14) 
wykład inauguracyjny JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. 
n. med. Marka Krawczyka z okazji rozpoczęci Roku Akademickiego Towarzystwa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.

06.10, goDz. 18.00  (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14) 
Uroczysta inauguracja obchodów 25. Dni seniora w Dzielnicy Ursus oraz koncert galowy 
zespołu „oDeon banD” (muzyka retro).

07.10, goDz. 17.00  ( kino cyfrowe „Ursus”, ul. Traktorzystów 14) 
KINO RETRO – projekcja filmu „połów szczęścia w jemenie” (komediodramat/romans, 
prod. Anglia, bilety 5,-zł)

08.10, goDz. 16.00  ( K.S. „Wesoła chata” – D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17) 
„jesienne róże” – zabawa taneczna w K.S. „Wesoła chata” z wodzirejem i konkursami.

11.10, goDz. 18.00  ( K.S. „Wesoła chata” – D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 17) 
„Świat w obiektYwie” – uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu budżetu 
partycypacyjnego (spotkanie i warsztaty dla chętnych).

12.10, goDz. 8.00 –  18.00 (Kamieńczyk n/Bugiem) 
wyjazd integracyjny Klubów Seniora Dzielnicy Ursus na grzyby  
(zapisy w klubach).

13.10, goDz. 16.00   (K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2) 
herbatka dla „seniora 85+” – impreza integracyjna przy muzyce.

14.10, goDz. 16.00  ( K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16) 
„wiersze w kolorowej” – poezja członków Klubu Seniora „Ursus”.

15.10, goDz. 16.00  ( K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16) 
kwiatowY bal seniorów – zabawa z konkursami.  
Podsumowanie XXV Dni Seniora Dzielnicy Ursus.                  

 Info: oK ARSUS

PIASTÓW
24 wrzeŚnia, goDz. 17:00

porozmawiajmy o sztuce...o tym co nieuchwytne
Trzecia edycja. O przerażających wierzeniach wiejskiego ludu,  

sztuce chłopskiej i ulotności życia ludzkiego. Wstęp wolny
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Warszawska 24

30 wrzeŚnia, goDz. 18:00
spotkanie z reporterem i fotografem Filipem springerem

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Warszawska 24

seanse Filmowe w kinie „baŚń”
23–25 wrzeŚnia, godz. 19.00 – BOSKA FlORENcE
24–25 wrzeŚnia, godz. 17.00 –  BIURO DETEKTYWISTYcZNE  

lASSEGO I MAI: STEllA NOSTRA
30 wrzeŚnia, godz. 17.00 – BFG: BARDZO FAJNY GIGANT 
1–2 paŹDziernika, godz. 17.00 – BFG: BARDZO FAJNY GIGANT

Bilety ulgowe tylko za okazaniem ważnej legitymacji
KINO BAŚŃ, ul. Warszawska 24

gm. MICHAŁoWICE
23 wrzeŚnia, goDz. 18:00
kirgistan pieszo i rowerem

Spotkanie z Janem Horzelą - gustuje w autostopie,  
turystyce rowerowej, pieszej i kolejowej  

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE, ul. Kraszewskiego 3

6 paŹDziernika, goDz. 18:00
spotkanie autorskie z mariuszem zielke

Były dziennikarz śledczy, laureat m.in. Grand Press 2005.  
Ujawniał największe afery gospodarcze i korupcyjne na niezależnej stronie internetowej.  

Za bezkompromisowe publikacje kilku potężnych biznesmenów  
żąda od niego milionowych odszkodowań.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34

 Zebrała: Agnieszka Gorzkowska

co   gdzie kiedy? ?   kulturalny 

świtom doskonale oddaje urok tego 
miejsca.
Autorami pozostałych prac, pre-
zentujących wakacyjny dorobek są 
pełne energii i twórczej pasji: Anna 
Komorowska, Alina Stańczuk, Da-
nuta Hutniczak, Janina Olczak, 
Regina Wierzbicka-Mnich, Jadwi-
ga Pilińska, Krystyna Szymczak, 
Krystyna Wolińska i Irena Rudz-
ka. Nie sposób opisać wszystkich 
obrazów, ale widz może oglądać 
prace, które wiążą się z przyrodą, 
podróżą, wspomnieniem. Na wysta-
wie zaprezentowana jest mozaika 
kolorów, kształtów i form, dlatego 
warto wybrać się na nią i poczuć, 
jak to powiedziała sama Grażyna 
Kostawska: „lato z komarami”. Pra-
ce będzie można oglądać do 15 paź-
dziernika.

Anna Zgutka

n  wernisAż w ośroDKu Kultury  „Arsus”

Poplenerowo w „Ad-Hoc”
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NASzE STRONy

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!

dzielnica Ursus może czuć się wyróżniona.  
Spośród 10. warszawskich lokalizacji, które 

zostały w pierwszej kolejności włączone do pilota-
żowego programu m.st. Warszawy pn. „Warszawskie 
Centra lokalne” znalazł się właśnie obszar z Ursusa. 
na utworzenie Centrum lokalnego Ursus już ma za-
bezpieczone w budżecie środki europejskie – średnio 
5 mln  zł. za nami pierwsze spotkanie informacyj-
ne z mieszkańcami oraz warsztaty, podczas których 
uczestnicy projektują przyjazną przestrzeń dla miesz-
kańców os. „niedźwiadek”. Każdy może przekazać 
swoje uwagi i sugestie do 25 września br.

W dniu 14 września w Domu 
Kultury Miś odbyło się 
pierwsze informacyj-

ne spotkanie poświęcone idei 
Centrów Lokalnych i utworze-
niu takiej przestrzeni w Ursu-
sie. W spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy, Maciej Kowalczyk 
i Agnieszka Lewandowska – 
przedstawiciele pracowni ar-
chitektonicznej zaangażowanej 
w zaprojektowanie przyszłego 
Centrum Lokalnego w Ursusie, 
Wiesław Gińko – dzielnicowy 
koordynator projektu Centrum 
Lokalnego „Niedżwiadek”, 
Magdalena Czapska – z Wy-
działu Ochrony Środowiska, 
Agnieszka Siłuszek – Koordy-
nator projektu z Urzędu m.st. 
Warszawy z Biura Funduszy 
Europejskich i Rozwoju Go-
spodarczego (FE) Wydziału 
Działalności Gospodarczej. 
Spotkanie oraz dyskusję 
z mieszkańcami moderowała 

Ludwika Ignatowicz – socjo-
lożka, autorka warsztatów, kon-
sultacji społecznych i wielu pro-
jektów społecznych związanych 
z przestrzenią publiczną miast. 

Ponad 500 zgłoszeń z Warszawy
Ludwika Ignatowicz opowie-
działa o programie Warszaw-
skich Centrów Lokalnych. 
Wszystko zaczęło się w połowie 
lutego 2015 roku. Wtedy właś-
nie Oddział Warszawski Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich 
ogłasza rozpoczęcie prac nad 
studium koncepcyjnym do-
tyczącym centrów lokalnych 
w Warszawie. Opracowanie 
powstaje na zlecenie Miasta 
Stołecznego Warszawy. W su-
mie 7 miesięcy pracy i 5 spot-
kań roboczych z mieszkańcami 
stolicy. Chodziło o określenie 
standardów funkcjonowania 
centrów lokalnych, wyznacze-
nie sieci warszawskich centrów 

oraz przygotowanie modelo-
wych scenariuszy ich działania 
w wybranych lokalizacjach. 
Przez mieszkańców stolicy zo-
staje zgłoszonych ponad 500 
lokalizacji, które eksperci mu-
szą zweryfikować. Udaje się. 
Jesienią ub. roku OW SARP na 
zlecenie m.st. Warszawy przy-
gotowuje rekomendacje doty-
czące wybranych 10. pilotażo-
wych lokalizacji Warszawskich 
Centrów Lokalnych. Miejsca 
te mają potencjał do rozwo-
ju.  Poza Ursusem wybrano 
obszary z Białołęki (ul. Mod-
lińska 257), Mokotowa (Skwer 
S. Broniewskiego „Orszy”), 
Ochoty (skrzyżowanie ulic 
Racławickiej i Mołdawskiej), 
Pragi-Północ (Plac Hallera), 
Rembertowa (ul. Chruściela), 
Targówka (ul. Kondratowicza), 
Wawra (ul. Walcownicza), Wi-
lanowa  (ul. Nałęczowska) oraz 
Żoliborza (Plac Grunwaldzki). 

ursuskie „policentrum”
Eksperci odrzucili zgłaszaną 
propozycję Acherówki wraz  
Parkiem, Plac Tysiąclecia i lo-
kalizację przy PKP Ursus. Do 
realizacji wybrane zostało na-
tomiast Centrum Lokalne Ur-
sus Niedźwiadek, stanowiące 
obszar Parku Hassów, pływalni 
„Albatros”, targowiska „Cen-
trum Handlowe-Spółka Kup-
ców Ursus” oraz placu zabaw 
„Hassanka”. Ten obszar zdefi-
niowany został jako tzw. poli-
centrum, czyli wiele obiektów, 
a każdy z nich może stanowić 

odrębne centrum lokalne, 
czyli wielofunkcyjne miejsca 
i place miejskie, które skupia-
ją i łączą społeczność lokalną, 
sprzyjają nawiązywaniu relacji 
społecznych i sąsiedzkich oraz 
tworzą przestrzeń do wspól-
nego spędzania czasu wolne-
go. Właśnie na tym obszarze 
„Niedźwiadka” zapropono-
wane zostaną indywidualne 
rozwiązania służące poprawie 
jakości przestrzeni i wprowa-
dzeniu nowych funkcji. Proces 
ten będzie miał kilka etapów. 
Architekt Maciej Kowalczyk 
zwrócił uwagę, że wybrany 
obszar charakteryzuje się wie-
loma funkcjami, np. handlową, 
sportową. – Głównym prob-
lemem jest brak połączenia 
między tymi obszarami. Każdy 
z nich działa niezależnie. Nasz 
cel nadrzędny to połączenie 
tych wszystkich funkcji i zin-
tegrowanie tej przestrzeni dla 
stworzenia spójnego obszaru 
i podniesienia jakości życia tej 
części Ursusa – zwracał uwagę 
Maciej Kowalczyk. Zaczął też 
wymieniać pierwsze proble-
my: ulica Wojciechowskiego 
dzieląca omawiany obszar na 
2 części; duża ilość samocho-
dów i parkowanie przy pawi-
lonach proszące się o uporząd-
kowanie. Pawilony targowiska 
„Centrum Handlowe-Spółka 
Kupców Ursus”[własność m.st. 
Warszawy wg mapy Warsza-
wy; właścicielami pawilonów 
są kupcy] są trudnymi budyn-
kami ze względu na przestrzeń, 

 
n  KonsultACje sPołeCzne – tworzenie CentruM loKAlnego nieDźwiADeK

WizyTy  w doMu PACJEnTA

Lekarz  
specjaLista 

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

(psychogeriatria), 
●   osób cierpiących na zaburzenia nastroju,  

nerwice oraz psychozy. 

elastyczne godziny wizyt domowych. 

Teren ursusa, włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

 

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09
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którą kreują. Dziedziniec, czyli 
wewnętrzna przestrzeń, jest 
mało dostępna i nie służy obec-
nie wszystkim mieszkańcom. 
Otoczenie pawilonów mogłoby 
uzyskać lepszy standard, jeśli 
chodzi o małą architekturę, np. 
miejsca do siedzenia. W obsza-
rze działań architektów znaj-
dą się też tereny sportowe 
i kawiarnia w Parku Hassów. 
– Po wizji lokalnej z naszego 
punktu widzenia park nie ma 
jednego centralnego miejsca. 
Trzeba byłoby takie znaleźć. 
Brak jest też oferty kulturalnej, 
która mogłaby likwidować ba-
riery utrudniające integrację 
mieszkańców na tej przestrzeni 
– mówił architekt. Zaprezento-
wał też ciekawe aranżacje Cen-
trów Lokalnych w Kopenhadze 
i przy Harvard University – 
obecnie świetnie funkcjonują 
dla społeczności.

Problematyczne: grodzenie, 
alkohol i automaty
Mieszkańcy włączyli się do 
dyskusji. Dużo emocji wywołał 
temat sensu grodzenia zarów-
no placu zabaw Hassanka, jak 
i sąsiadujących z nimi pawilo-
nów handlowych oraz Parku 
Hassów. W sumie, przestrzeń 
mogłaby być bardziej otwarta, 

by funkcje planowanego CL 
mogły się łatwiej przenikać. 
Architekt Maciej Kowalczyk 
podkreślał, że o niegrodzoną 
przestrzeń ludzie bardziej dba-
ją, co pokazują przykłady CL 
np. z Kopenhagi. Urzędnicy 
natomiast podawali przykłady 
dewastowania urządzeń za-
bawowych i bezsilności, jeśli 
chodzi o próby założenia na pl. 
zabaw Hassanka  monitorin-
gu, a system kamer być może 
mógłby położyć kres niepożą-
danym zachowaniom. Miesz-
kańcy chętnie zlikwidowaliby 
też ogrodzenie wokół Parku 
Hassów. Obecny na spotka-
niu Jerzy Sokołowski – prezes 
„Centrum Handlowego-Spółki 
Kupców Ursus” przekonywał, 
że tylko zamykanie, także te-
renu jego targowiska, może 
ochronić przed atakami wanda-
li. – Jak nie weźmie, to zniszczy, 
urwie, ułamie – zwracał uwagę 
prezes wymieniając litanię 
przykrych doświadczeń. – Być 
może obecne akty wandalizmu 
są wynikiem pewnego rodzaju 
buntu wobec braku możliwości 
aktywnego spędzenia czasu dla 
osób, które dewastują? Może 
jeśli zobaczą, że przestrzeń się 
zmienia, działania degradacyj-
ne mogą zostać zniwelowane – 

wtrąciła Ludwika Ignatowicz. 
Mieszkańcom nie podoba się 
też obecna oferta w pawilo-
nach handlowych. Woleliby 
wyższy standard gastronomii, 
np. naleśnikarnię zamiast ke-
babu, i chętnie zlikwidowaliby 
obecność sklepów z alkoholem 
oraz automatów do gier – scho-
dzą się tam przez taką działal-
ność podejrzane osoby. – Tam 
dopiero przychodzą klienci po 
godzinie 20:00. Żadne naleś-
niki tego nie zmienią. Jedno 
drugiemu nie przeszkadza. 
Sklepy z alkoholem gdzieś mu-
szą być – bronił oferty prezes. 
Dodał: To zróbmy zakon be-
duinów. Żyjemy w społeczeń-
stwie, gdzie są różne potrzeby 
i trzeba to wypośrodkować 
i uporządkować, by każdy mógł 
z tego korzystać. – Ważny jest 
cel, a ilość niechcianych usług 
może się stopniowo zmniejszać 
– uspokajał Maciej Kowalczyk.

Interesujące pomysły
Ciekawymi pomysłami miesz-
kańców były: miniplaża oraz 
park wodny, np. taki jak 
w miejscowości Błonie – mo-
głyby rozszerzyć usługi po-
bliskiej pływalni „Albatros”. 
Pracowniczka przedszkola le-
żącego w pobliżu placu zabaw 

Hassanka zwróciła uwagę na 
brak ekranów pochłaniających 
hałas od strony torów. Być 
może elementy jakiejś nowej 
zabudowy, niekoniecznie ekra-
nów, mogłyby spełniać funk-
cję buforu. Podczas spotkania 
spodobała się też propozycja 
jednego z mieszkańców, aby 
połączyć w przyszłości w jedną 
przestrzeń planowany EkoPark 
z Centrum Lokalnym. Jeden 
z najmłodszych uczestników 
spotkania zwrócił uwagę na 
zbyt małą ilość ławek w Parku 
Hassów. Inni chcieliby tam tak-
że więcej chodników. Poruszo-
na została też kwestia kawiarni 
BezaCoffee. Być może potrze-
ba w niej zmienić godziny ot-
warcia? Mieszkańcy zastana-
wiali się też nad ulepszeniem 
oferty sportowej w Parku Has-
sów i dobudowaniem zaplecza 
do obecnej tam sceny. Może 
warto byłoby też zmienić jej 
przeznaczenie? Jeśli chodzi 
o zmniejszenie prędkości na ul. 
Wojciechowskiego, padła pro-
pozycja utworzenia ronda przy 
ul. Orląt Lwowskich i Wojcie-
chowskiego. Inne głosy były 
raczej za zrównaniem poziomu 
jezdni z częścią chodnika od 
strony pawilonów i parku Has-
sów, postawieniem słupków 

lub oddzieleniem jezdni od 
strefy dla pieszych innym ko-
lorem bruku. Osobny problem 
stanowią miejsca parkingowe. 
Wzdłuż basenu, bazaru, torów 
jest ich ponad 200. Parking 
przy basenie jest zamykany, 
choć wielu chciałoby go otwo-
rzyć. – Miło słyszeć, że jest tyle 
inspirujących głosów zawie-
rających tak konkretne propo-
zycje, które mogą wpłynąć na 
zmianę tej przestrzeni. Mamy 
nadzieję usłyszeć od Państwa 
jeszcze więcej inspiracji i uwag 
– podsumował dyskusję Maciej 
Kowalczyk.

Mieszkańcy wciąż mogą się 
włączyć w tworzenie CL
Odbyły się też 2 warsztaty 
z mieszkańcami. Rekordowy 
pod względem frekwencji oka-
zał się piątek. Blisko 70 osób 
pracowało na zdjęciach lotni-
czych konsultowanego obszaru 
przy trzech stołach tematycz-
nych związanych z: komunika-
cją, zielenią i czasem wolnym, 
usługami i zabudową. Na bazie 
warsztatów powstanie jeszcze 
w ostatnich dniach września 
robocza makieta, którą na-
stępnie będzie można obejrzeć 
w punkcie konsultacyjnym 
przy Parku Hassów. – Jeszcze 

będziemy prosić mieszkańców 
o weryfikację zgłoszonych na 
początku ich potrzeb, czy zo-
stały uwzględnione i podobają 
się. Przestrzeń będzie jeszcze 
udoskonalana i modelowana 
– zachęca Ludwika Ignato-
wicz. Już 23 września w godz. 
16:00–17:30 mieszkańców cze-
ka jeszcze atrakcyjny spacer 
architektoniczny; ruszy spod 
bramy Parku Hassów przy 
Kościele. Pozwoli na nowo 
poznać okolicę planowanego 
Centra Lokalnego. Przewod-
nik varsavianista zwróci uwagę 
spacerowiczom na elementy 
architektury i urbanistyki, które 
tworzą unikalny charakter tego 
miejsca. Ostatnim etapem prac 
będzie spotkanie podsumo-
wujące konsultacje społeczne. 
Zostaną zaprezentowane wyni-
ki działań realizowanych w ra-
mach konsultacji społecznych, 
w szczególności na warsztatach 
diagnostycznych oraz działań 
terenowych. 
Czas realizacji i ostateczna 
kwota przeznaczona na ur-
suskie CL zależy od tego, co 
zostanie wymyślone na tym ob-
szarze. Wszystkiego nie da się 
na pewno zmienić w rok.

Agnieszka Gorzkowska

                

Zasięg Centrum Lokalnego Niedźwiadek
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WydARzENIA

n  nowa Wieś (gm. Michałowice) świętuje na jubileuszowym pikniku

 sobotę, 10 września w nowej 
Wsi odbyły się uroczystości 
z okazji 90. rocznicy utworze-

nia Ochotniczej Straży Pożarnej. Po polo-
wej mszy świętej odsłonięto pamiątkową 
tablicę, wręczono odznaczenia straża-
kom i osobom zasłużonym dla rozwoju 
OSP. złote medale za zasługi dla pożarni-
ctwa otrzymali: wójt gminy Michałowice 
Krzysztof grabka i dh Tomasz Adamczyk. 
za wysługę lat w OSP medale otrzymali 
m.in.:  Jerzy Matrzak (55 lat), Stanisław 
Cackowski (50 lat) i Marek Prusak (40 lat).

Po części oficjalnej rozpoczął się piknik, 
któremu towarzyszyła muzyka  w wykona-
niu orkiestry dętej OSP nadarzyn. Przy-
byli mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę 
ukazująca bogatą historię OSP w  nowej 
Wsi i wystawę Piotra zegarskiego, mode-
larza, prezentującą modele samochodów 
i sprzętu strażackiego. Piotr zegarski 
jest druhem OSP w grodzisku 
Mazowieckim. 

Informacje ze strony www.michalowice.pl

Fo
t. 

Re
da

kc
ja

 M
S

90 lat
OchOtniczej 

Straży POżarnej
nowa Wieś
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zawody – zorganizowane przez miejski ośrodek sportu 
i rekreacji – odbyły się w sobotę, 10 września na te-
renie stadionu miejskiego. w tegorocznej olimpiadzie 
udział wzięło ok. 100 zawodników z 10 placówek, m.in. 
z brwinowa, pruszkowa, warszawy i piastowa.

t radycyjnie Olimpiada Niepełnosprawnych rozpoczęto mszą 
św. w intencji zawodników oraz ich rodzin, którą odprawił 
proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła ks. Maciej 

Chwarścianek. Po mszy i odśpiewaniu hymnu państwowego, 
uroczystego otwarcia dokonała Przewodnicząca Rady Mia-
sta Agata Korczak. Później zaczęła się zacięta rywalizacja, 
w takich dyscyplinach jak: biegi, sztafeta, badmington, bocce, 
strzały z łuku do tarczy, tenis stołowy, piłka nożna. 

Zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy zawodów, bo w tej 
Olimpiadzie liczy się przede wszystkim udział, dobra zabawa 
i radość drugiego człowieka, którą widać było na każdym kro-
ku. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale wręcza-
ne przez vice przewodniczących Rady Miasta: Tomasza Sar-
nackiego i Kazimierza Dymka oraz członka Komisji Kultury 
i Sportu Piotra Wojtczaka. 

Na koniec był wspólny 
posiłek i niespodzianka 
– ogromny tort, którego 
starczyło dla wszystkich!

Informacje i zdjęcia: Urząd 
Miasta Piastowa i MoSiR

n  ruszyłA PiAstowsKA ligA sióDeMeK

„nienażarty” 
ma apetyt na sukces
liga siódemek piłkarskich „Możesz zagrać” działa w Piasto-
wie od 2009 roku. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzy-
szenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci 
i młodzieży. 

z a jeden z celów organizacja „Możesz” postawiła upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności 
Piastowa a także integrację środowiska lokalnego poprzez 

tego typu aktywność. Na potrzeby prowadzenia amatorskiej ligi 
piłki nożnej Stowarzyszenie powołało zespół ludzi, dla których 
ruch, sport, zdrowa rywalizacja, aktywność społeczna stanowią 
bardzo ważną część życia. Liga rozwija się i przynosi uczest-
nikom wiele emocji. Zaangażowanie w rozgrywki daje wiele 
powodów do satysfakcji, a także dodatkowy i znaczący efekt 
uboczny – możliwość osobistego poznania bliższych i dalszych 
sąsiadów. 
Amatorskie rozgrywki prowadzone są na boisku przy Gimna-
zjum nr 2 w Piastowie. Obejmują spotkania rundy jesiennej 
i wiosennej. Co roku bierze w nich udział średnio 10 zespołów. 
Po pierwszej kolejce rundy jesiennej sezonu 2016/2017 prowadzi 
zespół „Nienażarty” po wygranym 13:1 meczu z zespołem „No 
name”. Na drugim miejscu jest „Błękitna Narkoza”, na trzecim 
„Bronx”.

Zebrał Tadeusz Kotus



Postaramy sie, 
by wybór atrakcji  
zaspokoił Wasze 
oczekiwania.

to miejsce,
gdzie kazdy

znajdzie cos
,

dla siebie!

Informacje  
I aktualnoścI

Tel.: 722 302 161, www.facebook.com/fajnaforma
PiasTów, al. Tysiąclecia 1, budynek MOsiR, ii piętro

Bedziemy dazyć do proponowania 
coraz to nowych rodzajów aktywnosci...
... bo to FAJNA

FORMA spedzania czasu!

ChCesz  poprawić kondycję fizyczną? 
zapraszamy na zajęcia fitness.  

Pełnych energii zapraszamy na zumbę, 
a odważniejsze Panie  

na kurs burleski (zbieramy grupy)

Może  
Masz Chotę  

 się zrelaksować 
i porozciągać? 
od tego jest 
pilates.Interesuje CIę  

gitara elektryczna? 
u nas nauczysz się podstaw,  

a bardziej zaawansowani  
poprawią swoje umiejętności.

roztańczone  
dziewczynki  

zapraszamy na
lekcje baletu!

dla dzieci szykujemy zajęcia 
z malarstwa i rysunku.

Fajna 

FoRma 

rodzicu!  
u nas możesz również 

zorganizować urodziny 
dla swojej pociechy.
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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
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