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Tędy przeszła 
WARSZAWA...

 po raz kolejny  
na terenie Muzeum Dulag 121  
w Pruszkowie odbyły się obchody  
„Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121  
i niosących im pomoc”. cd. na str. 2

BIEG
PAMIĘCI	
POWSTAŃCZEJ
WARSZAWY’44

WIĘCEJ NA STR. 15

W dniu 3 października minęły 72 lata od utworzenia obozu 
przejściowego dla wypędzonych ze stolicy po zakończeniu 
Powstania Warszawskiego mieszkańców. Wiceburmistrzo
wie dzielnicy W. Krzemień i K. Sternik, przewodniczący 
Rady H. Linowski oraz poczty sztandarowe ze szkół Ursusa 
złożyli pod pamiątkową tablicą przy ul. Traktorzystów 24  
hołd 50 tysiącom warszawiaków, którzy przeszli przez 
obóz. Zosia Kacprzyk z III klasy Gimnazjum wyrecytowała 
wiersze K.K. Baczyńskiego i D. Podsiadło.

24 września w Parku Hassów w Ursusie odbył się 
FESTIWAL OŚWIATOWY, a 1 października na obiek
tach OSiR przy ul. Sosnkowskie go i w Parku Czecho
wickim – SPORTOWE ZAKOŃCZENIE LATA. Więcej 
informacji i ob szer ne relacje zdjęciowe zamieścimy 
w wydaniu 6/2016 „Mocnych Stron” 26.10.2016 r.

zapraszamy na naszą stronę
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WYDARZENIA

O
bóz Durchgangslager 121 na terenie dawnych Za-
kładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Prusz-
kowie rozpoczął funkcjonowanie w szóstym dniu 
Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji Powstania 
2 października 1944 r. Niemcy ewakuowali z le-

wobrzeżnej części stolicy całą ludność. Warszawiacy byli 
do Pruszkowa pędzeni piechotą lub dowożeni pociągami. 
Przez obóz przeszło ok. 650 tys. osób. 100 tys. udało się 
wyprowadzić z obozu. Przeszło pół miliona ludzi, w tym 
dzieci, zostało przewiezionych do Generalnej Guberni, do 
Rzeszy do pracy i do obozów koncentracyjnych. Dziś mija-
ją 72 lata od tamtych wydarzeń. Prezydent Jan Starzyński 
przypomniał, że „wrześniowe obchody ku czci ofiar obozu 
przejściowego zapoczątkowali kolejarze z tutejszych war-
sztatów. Ich załoga od początku dbała, by ogień pamięci  
o umęczonej tu ludności płonął na wieki”. 
Warto dodać, a o tym w trakcie obchodów nie mówiono, że 
również w Ursusie na terenie fabryki traktorów istniał obóz 
przejściowy. Tutaj więziono ok. 50 tys. warszawiaków.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, odprawiona 
przez ks. Bogdana Przegalińskiego i ks. Mariana Mikołaj-
czaka. Jak co roku przy hali nr 5 na terenie byłego obo-
zu Dulag 121 pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” 
młodzież szkolna ze sztandarami i ich wychowawcy stanęli 
obok kombatantów. Na uroczystość przybyło wiele osób, 
które przeszły przez obóz w 1944 roku i ci, którzy nie-
śli im pomoc. Jan Starzyński Prezydent Pruszkowa, Artur 
Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki i Maksym Gołoś 
Starosta Pruszkowski wygłosili okolicznościowe przemó-
wienia. Starosta wypowiedział ważne słowa – „Zawsze, 

Tędy
przeszła 

WARSZAWA...
cd. ze str. 1

DZIEŃ PAMIĘCI 
WięźnióW ObOzu  DULAG 121 i niosących im pomoc
kiedy doświadczamy zła, ważne jest, żeby 
dostrzec też dobro. A to dobro spotkało 
warszawiaków w Pruszkowie – dostarcza-
nie żywności, leków, pomoc w wyprowa-
dzaniu z obozu. Nie pozwolimy, żeby kie-
dykolwiek o tym zapomniano”. 
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych odznaczył 21 
osób medalem „Pro Patria”. Jest to odzna-

czenie cywilne, przyznawane za wybitne 
zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach 
i czynach w walce o niepodległość Polski 
podczas II wojny światowej i po jej zakoń-
czeniu. Wszystkim obecnym na uroczysto-
ści świadkom historii oraz ich rodzinom 
wręczono odznaki ufundowane przez Sta-
rostę Maksyma Gołosia. Pamiątkową od-
znakę zaprojektował były więzień obozu 
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DZIEŃ PAMIĘCI 
WięźnióW ObOzu  DULAG 121 i niosących im pomoc

Dulag 121, architekt Andrzej Znojkiewcz, 
który zadedykował ją „wszystkim, którzy 
doświadczyli gehenny wygnania z War-
szawy i poniżenia w hitlerowskim obozie 
przejściowym w Pruszkowie”. 

Dyrektor muzeum Małgorzata Bojanow-
ska zaprosiła wszystkich obecnych na 
koncert pieśni powstańczych i okupacyj-

nych w wykonaniu grupy „Warszawiaki” 
oraz na wystawę „Solidarność i wsparcie” 
w Muzeum Dulag 121. Nie zabrakło też 
gorącego, świetnie zaopatrzonego bufe-
tu, gdzie każdy mógł się za darmo najeść 
i napić.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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Złapany złodziej rowerów
Policjanci z Michałowic zatrzymali męż-
czyznę, który próbował dokonać kradzieży 
dwóch rowerów znajdujących się na terenie 
Zespołu Szkół w Komorowie. Rowery na-
leżały do uczniów, którzy przypięli  je do 
stojaka rowerowego na czas lekcji. Wszyst-
ko zaczęło się, gdy jedna z pracownic szko-
ły zauważyła nieznanego jej mężczyznę, 
który próbował przeciąć linkę spinającą 
dwa rowery ze stojakiem. Przestraszony 
złodziej na widok zbliżającej się do niego 
kobiety, odrzucił nożyce do cięcia metalu 
i zaczął uciekać. Kobieta próbowała dogo-
nić mężczyznę, krzycząc jednocześnie,  że  
jest to złodziej. Wybiegła za nim na ulicę, 
wtedy w ujęciu złodzieja pomogły jej dwie 
przypadkowe kobiety. Przybyli na miejsce 
policjanci zatrzymali 29-latka. Po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał 
zarzut usiłowania kradzieży dwóch rowe-
rów. Mężczyzna przyznał się do zarzucane-
go mu czynu. Teraz grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Pijany kierowca
Policjanci z Ursusa kilka minut po półno-
cy zatrzymali do kontroli drogowej jadące 
ulicą Kościuszki BMW. W trakcie rozmo-
wy z kierowcą mundurowi wyczuli od niego 
wyraźną woń alkoholu. Okazało się, że An-
ton K. jest nietrzeźwy. Badanie jego stanu 
trzeźwości wykazało ponad 1,5 promila al-
koholu w organizmie. Policjanci zatrzyma-
li 30-latka i przewieźli go do komisariatu. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut za kie-
rowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat wię-
zienia, a także utrata prawa jazdy.

Polacy wierzą w Policję
Większość Polaków (72%) dobrze ocenia 
działalność Policji. Z badania dotyczącego 
oceny instytucji publicznych, zrealizowa-
nego przez Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej w dniach 8–15 września 2016 roku 
wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą 
służbą mundurową.
CBOS, w badaniu cyklicznym, monitoruje 
opinie dorosłych Polaków na temat działal-
ności parlamentu i prezydenta, natomiast 
dwa razy w roku ocenie poddaje większą 
liczbę instytucji publicznych. W ostatniej 
edycji badania, przeprowadzonej w dniach 
8–15 września 2016 roku, respondentów po-
proszono m.in. o ocenę działalności Policji.
Wyniki badania wskazują, że obecnie 72% 
ankietowanych dobrze ocenia działalność 
policji, natomiast krytykuje ją jedynie 17%. 
Ocena ta utrzymuje się na tym samym po-
ziomie w porównaniu do wyników ostatniej 
edycji badania, natomiast w stosunku do 
wyników obejmujących lata 2012–2015, 
oceny Policji są wyższe.
W najnowszej edycji badania Policja znaj-
duje się na drugim miejscu (taki sam odse-
tek pozytywnych opinii uzyskały telewizja 
Polsat oraz telewizja TVN) spośród dwu-
dziestu siedmiu ocenianych instytucji. Nie-
znacznie lepiej od niej oceniana jest tylko 
działalność władz samorządowych.
Warto zwrócić uwagę, że Policja jest oce-
niana dwukrotnie lepiej od instytucji wy-
miaru sprawiedliwości, tj. sądów i proku-
ratury. 

Zebrał Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna

n  Informacja dla kierowców

Przebudowa ul. Dworcowej  
najwcześniej w przyszłym roku
6 września br. Zarząd Powiatu Prusz
kowskiego zlecił wykonanie kom
pletnej dokumentacji technicznej dla 
przebudowy drogi nr 3129W, czyli 
ul. Dworcowej w Piastowie. Dziś kie
rowcy jadący ul. Dworcową w stronę 
Reguł od skrzyżowania z  ul. Sienk
iewicza muszą jeździć po fatalnej, 
pozbawionej asfaltu drodze. Jakie są 
plany przebudowy?

J ak poinformował nas Maksym Gołoś, 
Starosta Powiatu Pruszkowskiego, prze-
budowa drogi powiatowej ma objąć od-

cinek od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza 
w Piastowie do skrzyżowania z ul. Regulską 
w Regułach i Ursusie. Planowana jest także 
budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Regulskiej 
w Regułach i Ursusie. Co więcej, przebudowa-
ne ma zostać skrzyżowanie ul. Bodycha i Re-
gulskiej. Dla pieszych powstanie chodnik a dla 
rowerzystów planowany jest dwukierunkowy 
ciąg pieszo-rowerowy. Ulica ma także uzyskać 
odwodnienie. O przebudowę zabiega miasto 
Piastów. – Termin realizacji i odbioru doku-
mentacji określono na dzień 25 marca 2017 

roku. Zadanie zaplanowane jest do realizacji 
w latach 2017–2018, zgodnie z Wieloletnią 
Prognozą Finansową Powiatu Pruszkowskie-
go. Na chwilę obecną nie określono szacun-
kowych kosztów ww. przebudowy. W związku 
z powyższym nie można określić ewentualnego 
udziału zainteresowanych stron, ale wiemy, że 
będziemy aplikować wspólnie o fundusze ze-
wnętrzne – wyjaśnia Maksym Gołoś. 

O rozpoczęciu prac i planowanych objazdach 
będziemy Państwa informować na bieżąco. 
Dziś jeszcze za wcześnie, by o tym pisać.

Tekst i zdjęcie Agnieszka Gorzkowska 

Skrzyżowanie ul. Bodycha z ul. Sienkiewicza 
w Piastowie (obecny stan jezdni)

otwarta po pożarze
15 września Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 
wznowiła działalność po remoncie spowodowanym czerw
cowym pożarem. Zakończone zostały także prace remon
towe w Filii w Święcicach. Czytelnicy mogą się spodziewać 
wielu pozytywnych zmian.

T o był dla Biblioteki Głównej 
w Ożarowie Mazowieckim 
czarny piątek. 17 czerwca br. 

o godz. 12:20 do ożarowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej na-
pływa zgłoszenie o zadymieniu 
w budynku szkoły przy ul. Szkol-
nej 2. Kilka minut później na miej-
scu okazuje się jednak, że dymi 
się z dachu nad biblioteką. Ogień 
wydobywa się z przestrzeni mię-
dzy stropem a dachem izolowanym 
wełną mineralną okręcaną folią. Do 
akcji gaśniczej przyłączają się ko-
lejne jednostki: JRG Błonie i Gro-
dzisk Mazowiecki, OSP Leszno, 
Święcice i Łomianki. Z żywiołem 
walczy ponad 30 strażaków. Akcję 
dodatkowo utrudnia burza z pory-
wistym wiatrem. Ostatecznie, po-
żar zostaje ugaszony. Godzina 
18:00. Strażacy przykrywają folią 
pożarty przez ogień dach…

– Przyczyny pożaru badane były 
przez ekspertów pożarnictwa, nie 
udało się jednoznacznie ustalić po-
wodu – relacjonuje Ewa Sobieraj, 
Kierownik Działu Gromadzenia 
i Udostępniania w Bibliotece Pub-
licznej w Ożarowie Mazowieckim. 
Najbardziej prawdopodobne było 
zwarcie przewodów elektrycznych. 

Zniszczeniu uległy przede wszyst-
kim korytarz oraz klatka schodo-
wa, pokój dyrektora, pokój socjal-
ny, pomieszczenia zaplecza wraz 
z wyposażeniem tych pomieszczeń 
(m.in. szafki, drzwi, okna, lodów-
ka). – Podczas akcji gaśniczej 
zalane zostały książki przeznaczo-
ne na kiermasz dla czytelników. 
Jeśli chodzi o zbiory, to ani sala 
Oddziału dla Dzieci, ani Wypoży-
czalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nie ucierpiały, pomieszczenia były 
jedynie zadymione – mówi Ewa 
Sobieraj.

„Otwieramy! Remont po pożarze 
skończony, 15 września (w czwar-
tek) otwieramy bibliotekę i już 
wracamy do czytelników” – taki 
komunikat pojawia się 8 września 
na fanpejdżu ożarowskiej Biblio-
teki. Ponad 2-miesięczny brak 
dostępu do zbiorów Biblioteki 
Głównej wystarczył, by pierw-
szego dnia otwarcia po remoncie 
padł rekord. „Ponad 400 wypoży-
czeń. Sami nie wiemy, jak do tego 
doszło. Ale doszło! Odwiedziło 
nas około 200 osób, nowości roz-
chodzą się lepiej niż bułki w pie-
karni, a sami dotąd nie mieliśmy 
takich statystyk” – zrelacjonują 

bibliotekarze na swoim fanpejdżu. 
Cukierków i książek dla pierw-
szych gości szybko ubyło. Ale to 
nie koniec niespodzianek w odre-
montowanej po pożarze placówce. 

Poza rozszerzonymi godzinami 
otwarcia po długiej przerwie wzno-
wione zostają zajęcia z Planszoma-
nii dla wielbicieli gier stolikowych. 
Prężnie ruszyła akcja zbiórki ma-
kulatury „Lektury z makulatury”, 
za którą wkrótce bibliotekarze 

kupią nowe książki... Biblioteka 
Główna ma też za sobą Ogólno-
polski Dzień Głośnego Czytania 
(warto przypomnieć, że w ub. roku 
ożarowska książnica uzyskała wy-
różnienie Kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom” w konkursie na 
najlepiej przeprowadzoną akcję 
czytania). 26 października o godz. 
18.00 bibliotekarze zapraszają też 
na spotkanie z dr Jolantą Załęcz-
ną, autorką bogatej monografii 
o Warszawie, a szczególnie jej 
okolicach – Będziemy rozmawiać 
o życiu społeczno-politycznym, go-
spodarczym i kulturalnym naszego 
Powiatu od zawsze stanowiącego 
„bezpośrednie zaplecze gospodar-
cze i polityczne Warszawy”. Zapra-
szamy wszystkich ciekawych tego, 
jak układały się sprawy gospodar-
cze w okolicy, jak zmieniło się ży-
cie w Powiecie przez ten czas i co 
pozostało niezmienne – zachęcają 
pracownicy.
Od środy 28 września 2016 r. 
wznawia działalność, również  
po remoncie, Filia nr 2 w ŚWIĘ-
CICACH. – W Filii nr 2 w Święci-

cach remont pomieszczeń i ele-
wacji planowany był od dawna. 
Wyburzono tam fragment ściany 
powiększając tym samym salę 
biblioteczną, wymieniona została 
instalacja elektryczna, wyremon-
towano łazienkę, wymienione 
zostały podłogi. Praktycznie całe 
wyposażenie uległo wymianie, 
zakupione zostały nowe regały, 
krzesła i inne drobne elementy 
wyposażenia. Sprzęt komputero-
wy był w miarę nowy, więc po-
został niezmieniony – uzupełnia 
Ewa Sobieraj.

Opr. Informacja własna,  
Informator Ożarowski nr 6/59 2016

Agnieszka Gorzkowska
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w naszym mieście
Zmieniając sprzedawcę gazu można zaoszczędzić na rachunkach 
nawet do 10% rocznie. Jednak nie tylko cena powinna być brana 
pod uwagę przy wyborze dostawcy błękitnego paliwa, ale również 
jakość oferowanych usług, posiadanie wymaganych koncesji  
oraz uczciwość i rzetelność sprzedawcy. O tym na co zwrócić 
uwagę podpisując umowę z nowym sprzedawcą opowiada  
Anna Perza nowska –  Doradca Klienta w firmie Hermes Energy 
Group S.A., będącej właścicielem marki HEG. 

M ało osób wie, że rynek gazu został 
uwolniony. Oznacza to, że mamy 
możliwość zmiany sprzedawcy gazu, 

na takich samych zasadach jak ma to miej-
sce w przypadku Internetu czy telefonii ko-
mórkowej. Realnie od blisko dwóch lat mo-
żemy wybierać spośród wielu podmiotów, 
które oferują sprzedaż gazu do firm oraz 
gospodarstw domowych. 

Jak spośród wielu ofert  
wybrać tę najlepszą?
Podpisanie umowy z nowym sprzedaw-
cą może przynieść nam nawet do 10% 
oszczędności na rachunkach za gaz. Jednak 
najniższa cena nie powinna być jedynym 
argumentem przemawiającym za wybo-
rem danej firmy. Obecnie na rynku można 
spotkać podmioty, które niestety stosują 
nieuczciwe praktyki, chociażby takie, jak 
zawieranie w umowach niekorzystnych dla 
Klienta zapisów i ukrytych opłat dodatko-
wych. Dlatego, poza argumentem finan-
sowym, bardzo istotne jest sprawdzenie 
rzetelności i uczciwości sprzedawcy oraz 
posiadanych przez niego wszystkich nie-
zbędnych koncesji wymaganych prawem. 
Przed podpisaniem umowy warto również 
zwrócić uwagę na to, czy firma stosuje Do-
bre Praktyki Sprzedawców Gazu i wykazu-
je się najwyższą jakością obsługi Klienta. 

DLA	 WYGODY	 KLIENTÓW Doradcy HEG od-
wiedzają osoby zainteresowane nie tylko 
zmianą sprzedawcy, ale również te, któ-
re chcą pogłębić swoją wiedzę na temat 
możliwości wynikających z wolnego ryn-
ku. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na 
szukanie biura ani też stać w kolejkach. 
Na stronie internetowej www.poznajheg.pl 
funkcjonuje bardzo prosty formularz kon-

taktowy. Po wypełnieniu kilku danych, nasi 
przedstawiciele HEG przyjadą bezpośred-
nio do Klienta i wyczerpująco odpowie-
dzą na wszelkie pytania, a w razie decyzji 
o zmianie sprzedawcy załatwią wszystkie 
formalności. By mogli Państwo w 100% 
czuć się bezpiecznie otwierając drzwi 
przedstawicielowi naszej firmy wszyscy 
nasi doradcy posiadają identyfikatory ze 
swoimi danymi, które można potwierdzić 
dzwoniąc na infolinię HEG. 

PRZY	 PODPISYWANIU	 UMOWY	 NALEŻY	 PAMIĘTAĆ,  
że mamy prawo poprosić o kilka dni na zapo-
znanie się z jej przepisami. Żaden przedsta-
wiciel uczciwej firmy nie powinien nalegać 
na podpisanie umowy od razu po przed-
stawieniu oferty. Każdy ma prawo dokład-
nie przyjrzeć się umowie, którą podpisuje 
i której kopia powinna pozostać u Klienta. 
Należy też podkreślić, że zgodnie z polskim 
prawem podpisując umowę poza siedzibą 
firmy mamy 14 dni na jej wypowiedzenie, 
bez jakichkolwiek konsekwencji! 

Podsumowując, ZMIANA	 SPRZEDAWCY	 GAZU	
TO	WIELE	 KORZYŚCI – przede wszystkim niż-
sze rachunki za gaz a także wyższa jakość 
obsługi. Jednak zanim podpiszemy umowę 
warto:
l	 sprawdzić czy sprzedawca posiada 

wszystkie niezbędne koncesje i należy 
do branżowych organizacji,

l	 sprawdzić dane doradcy klienta dzwo-
niąc na infolinię firmy, którą reprezen-
tuje,

l	 poprosić o czas na zapoznanie się z zapi-
sami umowy,

l	 pamiętać, że prawo pozwala na odstąpie-
nie od umowy w ciągu 14 dni jeśli zosta-
ła podpisana poza siedzibą firmy.

JEŚLI CHCIELIBY PAŃSTWO UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI  
O PROCEDURZE ZMIANY SPRZEDAWCY GAZU  
ZAPRASZAM DO KONTAKTU. 

www.heg.com.pl

Doradca Klienta w HEG
ANNA PERZANOWSKA
Tel: 572 721 409
E-mail: a.perzanowska@heg.com.pl

n  PIASTÓW. Prywatna inwestycja zaspokoi potrzeby mieszkańców?

Maxi nadzieje 
po mini konsultacjach

Miejscowa pracownia architektoniczna, 
która projektuje obecnie budynek 
usługowy w rejonie pętli autobusowej 
(ul. Ogińskiego, róg Sowińskiego), 
zwróciła się w połowie września 
ze społeczną prośbą do mieszkańców, 
aby wyrazili swoje potrzeby. 

L iczba pomysłów lokalnej społeczności mile 
zaskakuje i znów zwraca uwagę na prob-
lemy Piastowian, którym doskwiera brak 

miejsc do spędzania czasu wolnego.
(…) Chcieliśmy Was (mieszkańców rejonu pętli 
i nie tylko) zapytać, jakie funkcje byście tam 
widzieli sami. Czego brakuje, co możemy bu-
dynkiem spróbować dostarczyć. Potrzebujemy 
takich mini konsultacji społecznych. W końcu 
projektujemy na „swoim” terenie, m.in. dla 
swoich znajomych i ich dzieciaków. Inwestor 
jest otwarty na propozycje – tych kilka zdań 
wywołało lawinę komentarzy i propozycji na 
forum mieszkańców Piastowa. 
W zamierzeniu Inwestora (prywatna spółka) 
w projektowanym budynku mają się mieścić 
usługi takie jak: małe delikatesy, filia banku, 
apteka, fitness, a na ostatniej kondygnacji także 
knajpka oraz pomieszczenia (biura) na wyna-
jem. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Budynek 
jest projektowany pod kątem usług, jednak jeśli 
najemcy będą mieli inne pomysły, projekt bę-
dzie wymagał oficjalnej zmiany funkcji użyt-
kowania. Planowana inwestycja obejmie obszar 
ok. 2400 m2 łącznie z parkingiem. Powierzchnia 
użytkowa ma zająć 1300–1400 m2. Planowany 
jest też garaż podziemny. Na części budowli 
przewidziane są 2 kondygnacje nadziemne, a na 
pozostałej powierzchni 3 kondygnacje.

Mieszkańcy podpowiadają, czego im brak...
Zdecydowanie przeważają głosy umieszczenia 
w projektowanym budynku miejsca funkcjonują-
cego prospołecznie, integrującego piastowskich 
rodziców i dzieci. Z żalem przywoływana była, 
obecnie już niedziałająca, klubokawiarnia przy 
ul. Lwowskiej, a jednocześnie pojawiały się po-
mysły mające wypełnić lukę po tej działalności. 
Zatem, zamiast siedziby kolejnego banku czy 
delikatesów, wymieniano, jak mantrę: klub 
mam, kawiarnię bądź restaurację „z prawdzi-
wego zdarzenia” z salą zabaw dla dzieci. Przy-
woływano za wzór Klub Integracji Rodzinno-
-Sąsiedzkiej, który działa w „Acherówce” 
w sąsiedniej dzielnicy Ursus. 

Nowe miejsce mogłoby też, zdaniem mieszkań-
ców, służyć organizacji urodzin. Co ciekawe, 
mile widziana byłaby też w tym miejscu filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, z wygodnymi 
stanowiskami internetowymi i czytelnią. Może 
to pomysł do rozważenia dla włodarzy miasta? 
Pojawiły się też głosy za klubem fitness i sprzę-
tem dla wielbicieli różnych sztuk walki, ścianki 
wspinaczkowej dla dzieci i dorosłych, kręgielni, 
miejscem do gry w planszówki, a nawet base-
nem. Na brak tego ostatniego skarży się wielu 
Piastowian, którzy woleliby nie jeździć w tym 
celu do sąsiednich miast, a mieć tę zdrową przy-
jemność blisko. Z wypowiedzi wynika także, że 
przydałaby się w tym miejscu poczta albo sklep 
odzieżowy bądź warzywniak. 
By podsumować, przypominają nam się wyniki 
ankiety, które wypełniali w czerwcu i lipcu br. 
mieszkańcy w ramach prac nad opracowaniem 
„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pia-
stowa 2016+”. Na słabą integrację społeczności 
lokalnej wskazało 84% ankietowanych. Słaby 
rozwój handlu i usług dostrzega 72%, a niewy-
starczającą aktywność i ofertę ośrodków kultu-
ralno-rekreacyjnych i sportowych – 85%. 
Ankieta pokazuje też, że mieszkańcy dostrzega-
ją istniejący problem niewystarczającego wypo-
sażenia lub złego stanu infrastruktury obiektów 
kulturalnych oraz sportowych – odpowiednio 
80% i 69,5%. Na brak obiektów przygotowa-
nych pod działalność świetlic młodzieżowych 
i dziecięcych wskazało 68%. 
Planowana prywatna inwestycja być może za-
spokoi wkrótce część potrzeb północnej strony 
miasta. 

Prace projektowe jeszcze trwają
Budynek, jak określają architekci, jest jesz-
cze wciąż „żywy”, czyli w fazie koncepcyjnej 
przed złożeniem do pozwolenia na budowę. 
– Projekt zamierzamy złożyć w październiku. 
Inwestor jeszcze w tym roku chciałby rozpo-
cząć prace budowlane, a do końca przyszłego 
roku uruchomić inwestycję – zdradza archi-
tekt Maciej Beczak (BECZAK / BECZAK / 
ARCHITEKCI), który wymyślił taką formę 
konsultacji z mieszkańcami Piastowa. Uspo-
kaja, że nowe pomysły wciąż jeszcze są mile 
widziane.

Tekst i zdjęcie Agnieszka Gorzkowska

Na zdjęciu – działka  
na której stanie budynek usługowy
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	n  Spotkanie z egiptologiem prof. dr. hab. Andrzejem Niwińskim, mieszkańcem Ursusa

„Jesteśmy 30 cm od wejścia do
C zy czeka nas sensacja i światowe 

wydarzenie w dziedzinie archeologii, 
porównywalne do odkrycia grobu 

Tutenchamona? Relacjonujemy spotkanie 
z mieszkańcem Ursusa, prof. dr. hab. 
Andrzejem Niwińskim, który od 1999 r. kieruje 
pracami tzw. Misji Skalnej nad świątynią 
Hatszepsut w Deir elBahari w Egipcie. 
Ekspedycja, która miała zabezpieczać 
świątynię, w trakcie badań doszła 
do wniosków, że mogą tam znajdować się 
nieodkryte grobowce królewskie! Pojawiają 
się jednak przeszkody, aby to sprawdzić...

– Dwa lata temu pytany przez media oceniłem, że jesteśmy ok. 
30 metrów od grobowca Herhora. Dziś odpowiadam: jesteśmy 
30 cm od wejścia do grobu Herhora – zapewnia archeolog prof. 
dr hab. Andrzej Niwiński, obecnie pracownik Zakładu Archeo-
logii Egiptu i Nubii na Uniwersytecie Warszawskim; specjalista 
w dziedzinie ikonografii religijnej okresu XXI–XXII dynastii; 
wydawca książek; uczeń prof. Kazimierza Michałowskiego, 
o którym mówi się, że stworzył polską szkołę archeologii.
Kim był Herhor? To nie tylko postać znana z powieści „Faraon” 
B. Prusa. Rządy tego egipskiego arcykapłana, generała i króla 
przypadły na XI wiek p.n.e. – początek tzw. Trzeciego Okresu 
Przejściowego w dziejach starożytnego Egiptu. Wtedy właśnie 
kraj rozpadł się na trzy części: Egipt Dolny, Górny i niezależ-
ną Nubię. Okres, w jakim żył Herhor, od lat znajduje się w cen-
trum zainteresowania egiptologa z Ursusa. – Znam 600 sarkofa-
gów staroegipskich, ale żaden z nich nie należy do okresu życia 
Herhora. Wszystkie są późniejsze. Po nitce do kłębka, badając 
natknęliśmy się na wyraźne tropy, gdzie można spodziewać się 
tego grobowca. Nie ja pierwszy go szukałem. Uważano, że został 
znaleziony w 1881 roku. Jednak tam w ogóle nie było jego ciała, 
tylko zwłoki jego żony – tłumaczy prof. Niwiński. 

Egipt. XI wiek przed Chrystusem…
Teby. Skończyła się wojna domowa. Wojennym zniszczeniom, 
zadanym przez oddziały kuszyckich bądź nubijskich barbarzyń-
ców, przygląda się generał Herhor stojący na czele armii faraona 
Ramzesa XI. W Dolinie Królów widzi powywlekane z grobow-
ców mumie władców – splądrowane, sprofanowane i naznaczo-
ne nawet odchodami barbarzyńców! Nim zostaje arcykapłanem 
Amona i królem, postanawia nadzwyczajnie zabezpieczyć swój 
grobowiec, by zapobiec takim niszczycielskim działaniom. Jak 
to zrobi? Czekamy ponad 30 stuleci na odpowiedź. Tymczasem, 
Herhor umiera znacznie wcześniej, niż przewidziała wyrocznia 
i plany co do miejsca pochówku ulegają zmianie... 

XX wiek...
1973 rok. Egiptolog Andrzej Niwiński zaczyna zgłębiać mało 
poznany okres historii starożytnego Egiptu: czasy faraonów XXI 
dynastii. Rozbudza w nim ciekawość arcykapłan Herhor i świa-
domość, że wiele z grobowców jeszcze czeka na odkrywców. 
Otrzymuje koncesję i w 1999 roku wyrusza w ramach tzw. Misji 
Skalnej do Deir el-Bahari. Celem Misji jest nie tylko poszukiwa-
nie grobowca, ale także zabezpieczenie terenu skalnego wokół 
niżej położonej świątyni Hatszepsut oraz odkrytej przez Polaków 
świątyni Totmesa III. – Od wczesnych lat 60. XX. wieku te świą-
tynie są w polskich rękach – zwraca uwagę profesor. Na jednej ze 
skalnych półek leży mnóstwo ogromnych głazów – jak się później 
okazuje, ok. 4 tys. ton! Niebezpieczny stawał się każdy deszcz, 
w wyniku którego kamienie mogłyby zsunąć się i zniszczyć po-
łożone na dole świątynie. Zaczyna się ciężka praca: rozbijanie 
głazów na małe części. Ale profesor nie zapomina szukać śladów 
grobowca...

XXI wiek...
Kolejne koncesje napotykają problemy. I nie chodzi tylko o fi-
nanse. Sprawy pieniędzy są za każdym razem inne. Koszt jednej 
ekspedycji waha się od ok. 30 do 100 tys. PLN. Czasem udaje 
się otrzymać częściowe finansowanie z Uniwersytetu, ale naj-
częściej są to środki prywatne. Pomaga Stowarzyszenie Miłoś-

ników Egiptu „Herhor” – gromadzi takie prywatne subwencje 
na swoim koncie. Nie wszyscy wierzą też w powodzenie po-
szukiwań. Nie wszyscy sprzyjają archeologowi i jego zespołowi 
i sceptycznie podchodzą do śmiałych tez profesora. Problemy 
z koncesją stwarza Zahi Hawass (w latach 2002–2011 jest sekre-
tarzem generalnym Najwyższej Rady Starożytności). W 2009 r. 
jest zgoda na dalsze usuwanie kamieni z góry, ale na rozpoczę-
cie prac zgoda zostaje nagle cofnięta. W 2013 roku Misja wraca 
szczęśliwie na zbocze z unikalnym urządzeniem zaprojekto-
wanym specjalnie przez polskich inżynierów; przypominające 
zsyp budowlany, ale z półtorametrową średnicą – posłużyło do 

transportu kamieni. 4 tysiące ton małych kamieni udaje się usu-
nąć z góry w ciągu 3 lat. 

Po nitce do kłębka
Okazało się podczas prac, że kamienie nie znalazły się na 
wzgórzu przypadkowo. Badania potwierdziły, że Egipcjanie już 
w starożytności utworzyli sztuczne wzgórze. – Na wielu głazach 
odkryliśmy ślady dłuta, co oznacza, że kamienie były celowo 
zrzucane – tłumaczy profesor Niwiński, i dodaje – Odkryliśmy 
tunele, którymi najprawdopodobniej przemieszczali się starożyt-
ni złodzieje. Uważam, że znaleźliśmy też fragment sztyletu, który 
zostawił na górze zapewne jeden ze złodziei. Sztylet mógł wisieć 
bądź leżeć na mumii królewskiej. Identyczny znajduje się dziś 
w Brukseli. Tego rodzaju przedmioty wykonywano tylko w okre-
ślonym okresie historii – w czasach tzw. XVIII Dynastii (500 lat 
przed Herhorem). Stąd teza, że szukamy właściwie dwóch gro-
bów. Zapewne Amenhotepa I – najbardziej poszukiwanego z tego 
okresu – oraz Herhora, którego ciało zostało prawdopodobnie 
złożone do tego samego grobowca. 

Papirus, dreny, nieskończone prace
Na trop grobu faraona Amenhotepa I naprowadza profesora także 
papirus znajdujący się w British Museum: „120 łokci (63 metry) 
poniżej wysoko położonego miejsca oraz na północ od świąty-
ni Amenhotepa z ogrodem”. Tylko co to jest wysoko położone 
miejsce i świątynia z ogrodem? Pracując nad głazami Misja do-
konuje odkrycia systemu drenów zabezpieczających coś przed 
deszczem. – Chodziło o to, by woda jak najszybciej spływała, 
a nie zatrzymywała w szczelinach tektonicznych. Wyżej położone 
szczeliny były zalepiane specjalnymi zlepkami. Zapewne szczeli-
ny mają związek z korytarzem grobowym – wyjaśnia profesor. Co 
więcej, Misja odkrywa na górze dwa miejsca, gdzie faktycznie 
rozpoczęto budowę grobowców – to szyby, czyli pionowe studnie 
o przekroju kwadratowym. Starożytni budowniczowie nie kończą 
tych prac. Dlaczego? Herhor umiera kilkanaście lat za wcześnie. 
Trzeba go złożyć szybko do innego grobu. W 2014 roku Misja 
oczyszcza kolejne miejsce na górze z gruzu i kamieni. Odsłania 
się bardzo równa, płaska ściana. Wymiary i położenie wskazu-
ją na kaplicę królewską, a obok niej udaje się odsłonić drugą 
płaską ścianę. – Jeszcze pod koniec XIX wieku widać ruiny tej 
budowli na wykonanych wówczas zdjęciach. Dziś już ruiny się 
nie zachowały. Porównałem tę budowlę z fotografii z sarkofagami 
egipskimi i nie mam wątpliwości, że tam była kaplica, zapewne 
Amenhotepa I, patrona nekropolii – wyjaśnia Andrzej Niwiński. 
Posługując się metodą egipską, czyli za pomocą liny, misja bada 
odległość od półki skalnej, na której pracowała przez długie lata, 
do miejsca, gdzie stała owa kaplica i uzyskuje wynik 63 metry, co 
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„FARAON” okiem egiptologa
Dziś przypominamy znaną Polakom powieść 
Bolesława Prusa „Faraon”. Jednak wydanie, 
o którym mowa, różni się od tego, jakie wielu 
z nas miało w rękach. W nowej formie ukazało 
się 2 lata temu nakładem wydawnictwa 
Pro-Egipt – dokładnie 120 lat od rozpoczęcia 
przez Prusa prac nad książką oraz 100 lat 
od namalowania unikatowych dziś ilustracji, 
które miały towarzyszyć bibliofilskiemu 
wydaniu „Faraona” tuż po śmierci pisarza. 

Aż 688 stron formatu A4 
w twardej płóciennej 

oprawie, w obwolucie. To spe
cjalne, krytyczne wydanie*, 
w limitowanym nakładzie 500 
ręcznie numerowanych egzem
plarzy, powstało dzięki egiptolo
gowi z Ursusa prof. dr. hab. An
drzejowi Niwińskiemu. Pamiętają 
Państwo arcykapłana Herhora 
– jednego z najważniejszych 
bohaterów książki? Otóż, istniał 
naprawdę i stanowi od lat 70. 
przedmiot zainteresowań bada
cza. Rządy Herhora to XI wiek 
p.n.e. – początek tzw. Trzeciego 
Okresu Przejściowego w dzie
jach starożytnego Egiptu. Wtedy 
właśnie kraj rozpadł się na trzy 

części: Egipt Dolny, Górny i nie
zależną Nubię.

Treść wydania krytycznego 
„Faraona” została poprawiona 
zgodnie z zasadami dzisiejszej 
gramatyki i ortografii. Wznowie
niu towarzyszy sześć esejów 
naukowców, w tym 2 autorstwa 
prof. Niwińskiego. W innych 
wydaniach nie spotkamy aż 
630 przypisów zawierających 
komentarze, m.in. na temat oko
liczności, w których powstawa
ła powieść, źródeł zamieszczo
nych w niej cytatów i zgodności 
niektórych stwierdzeń Prusa 
z dzisiejszą wiedzą egiptolo
giczną. 

– Przeciętny odbiorca „Faraona” 
jest przekonany, że powieść za-
wiera rzetelną prawdę o staro-
żytnym Egipcie. Egiptolog ma 
więc obowiązek „co nieco” sko-
mentować. Tu nie tylko mamy 
problemy z niezgodnością histo-
ryczną. Wokół powieści mnożą 
się zagadki, a książka doczekała 
się nielicznych opracowań ze 
strony literaturoznawców – wy
jaśnia prof. Andrzej Niwiński. 
Podaje też konkretne przykłady. 
W starożytnym Egipcie nie zna
no np. foteli ani stołów, a te ele
menty zawarł w powieści Prus. 
– Opisy okien zasłanianych płó-
ciennymi roletami to obrazy sa-
loniku warszawskiego, jaki znał 
pisarz – przekonuje profesor. 
Greccy bankierzy nie mogli też 
pożyczać faraonowi pieniędzy. 
– Prus pisząc „Faraona” korzy-
stał z książek popularnonauko-
wych archeologów pracujących 
za jego czasów. Treść oparł 
również na książkach Ignacego 
Żagiela. Niektóre opracowania, 
z których korzystał, zawierały 

zupełnie błędne rekonstrukcje 
świątyń. Prusowskie czepki, ja-
kimi pisarz obdarzył wszystkich 
chłopów z „Faraona”, wzięły się 
z ilustracji, do których wówczas 
twórca miał dostęp. Ukazywały 
osoby w konwencji staroegip-
skiej. Czepek po prostu przed-
stawiał fryzurę, najczęściej był 
czarny, a biały czepek oznaczał 
człowieka siwego – tłumaczy 
profesor.

Doszliśmy już do tematu ilu
stracji. W opisywanym wydaniu 
profesora Niwińskiego zawarte 
zostały 24 barwne wkładki z re
welacyjnymi i nigdy dotychczas 
nie publikowanymi ilustracja
mi do „Faraona” wykonanymi 
w 1914 roku przez znanego 
malarza symbolistę Edwarda 
Okunia. Malarz, tuż przed I wojną 
światową został wysłany przez 
ówczesnego wydawcę (Gebeth
ner i Wolff) do Egiptu. Jego ce
lem było namalować ilustracje 
do szczególnego wydania „Fa
raona”, które wówczas przygoto

wywano, aby upamiętnić Prusa. 
Wojna pokrzyżowała plany wy
dania książki. Mimo to obrazy 
powstały. Przetrwały dwie woj
ny. Choć większość obrazów 
dziś uległa rozproszeniu, udało 
się zilustrować wydanie „Farao
na” właśnie tymi malowidłami. 
Edward Okuń, malując, wzorował 
się np. na malowidłach występu
jących na autentycznych staro
egipskich sarkofagach.
To unikatowe, monumentalne 
dzieło, wieńczy wykaz publikacji, 

w których jest mowa o „Farao
nie”. Publikacje zostały napisane 
przez polskich autorów w latach 
1897–2014. Wykaz przygoto
wali prof. Andrzej Niwiński we 
współpracy ze znawczynią litera
tury Roksaną Blech.

(AG)
*  Wydanie krytyczne (łac. editio maior) 

– redakcja naukowa i wydanie tekstu 
źródłowego dokumentu opatrzonego 
tzw. aparatem krytycznym, na który 
składają się merytoryczne przypisy 
wyjaśniające decyzje edytorskie wy-
dawcy oraz przypisy bibliograficzne.

grobowca”

zgadza się z danymi z wyżej wspomnianego papirusu. Zgadza się 
też informacja o ogrodzie – profesor Niwiński pokazuje fotogra-
fię z widocznymi na terenie świątyni Mentuhotepa, leżącej na po-
łudnie od owej kaplicy, donicami, w których rosły drzewa. Trop 
prowadzi do świątyni Totmesa III, również kompletnie celowo 
zasypanej w starożytności, a odkopanej przez Polaków w 1962 
roku. To tutaj powinno się znaleźć wejście do grobowca. 

Grobowiec pod posadzką 
Sztuczne wzgórze miało zatrzymywać wodę, aby nie spływała 
i zniszczyła zasypu świątyni. – Skala ilości ziemi, jaka musiała 
przykryć te świątynie, byłaby porównywalna z materiałami uży-
wanymi do budowy piramid. Zasypywanie musiało trwać kilka-
naście lat. Zakończyło się sukcesem. Po co tyle roboty? Komu 
te świątynie przeszkadzały? Chciano coś ukryć. Sztuczny nasyp 
miał zakamuflować grobowiec, który został umieszczony na pole-
cenie faraona Totmesa III pod posadzką świątyni. Świątynię wy-
budował, bo chciał objąć grobowiec szanowanego przodka pra-
dziadka Amenhotepa I – wyjaśnia profesor. Na dowód wskazuje 
na grupę płyt posadzkowych znajdujących się na terenie jedynie 
zachodniej części świątyni Totmesa III. – Dlaczego w ogóle te 

płyty posadzkowe tutaj się znajdują? Powinno ich tutaj nie być, 
bo świątynia uległa zniszczeniu, prawdopodobnie w wyniku trzę-
sienia ziemi, 100 lat po śmierci Totmesa III. Następnie świątynię 
rozebrano, w celu uzyskania materiału budowlanego. Płyty po-
sadzkowe z piaskowca stanowiły w starożytności bardzo cenny 
materiał – przekonuje. 

Złoto w grobowcach
Misja odkrywa jeszcze 2 dreny podczas czyszczenia terenu nad 
świątynią Totmesa III. Miały ochronić wybrany fragment skały 
przed wodą deszczową. Ponadto, na płytach posadzki znajdują się 
narysy, którymi zaznaczono miejsca wznoszenia ścian. Ale jedna 
z płyt nie pasuje – położona została później. Jedna z tych płyt jest 
zrekonstruowana przez starożytnych Egipcjan – całą powierzchnią 
mogłaby wystarczyć do przykrycia szybu grobowego. Ma jedynie 
8 cm grubości, reszta ok. 30 cm. Nie wytrzymałaby, aby na niej 
budować. Świetnie zachowała się płyta leżąca w sąsiedztwie tej 
zrekonstruowanej. Właśnie nad tym miejscem usypano sztuczne 
wzgórze – 24 metry kamieni. Płyta ma 30 cm grubości – wystar-
czy ją unieść. Jeśli będzie pod nią skała, wejścia nie ma. Ale praw-
dopodobnie tam jest zamurowane wejście, które bez problemu 

zauważy archeolog. – Spodziewam się tam wejścia do grobowca 
królewskiego, w którym zapewne odkryjemy złote przedmioty, np. 
maskę, biżuterię. Znajdą się tam prawdopodobnie rzadkie zabyt-
ki związane z królem Amenhotepem I. Prawdopodobnie tam też 
spoczywa Herhor. W takim grobowcu można byłoby spodziewać 
się nawet kilkudziesięciu sarkofagów należących do dostojników 
z okresu życia Herhora – przekonuje profesor.

Płyta wciąż nie podniesiona
Zdawałoby się, że sprawa jest prosta: płytę o grubości 30 cm wy-
starczy tylko podnieść. Niestety. – Nie mam wpływu na ten ob-
szar. Obecnie pracuje tam inna misja i to ona musi wyrazić zgo-
dę. Zostaje mi tylko przekonanie członków misji, aby sprawdzili 
to miejsce. Egipcjanie na pewno wyrażą zgodę na prowadzenie 
prac pod posadzką, ponieważ potrzebują takich odkryć. Ja nie 
mogę się do nich o to zwrócić. Wystąpiliśmy za to o koncesję na 
zbadanie grobowców w innych okolicznych skałach – mówi na 
koniec prof. Niwiński.

Wysłuchała  
Agnieszka Gorzkowska

Na zdjęciach: Deir el-Bahari – miejsce poszukiwań grobu Herhora;  
w kasku – Andrzej Niwiński. Wszystkie fotografie pochodzą  

z domowego archiwum egiptologa.
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OŚWIATA

Pierwszy	dzień...

...	w	nowym	przedszkolu

To był wyczekiwany dzień dla rodziców 
125 trzylatków. 3 października 2016 r. 
odbyło się uroczyste otwarcie przed szkola 
w parku Achera w Ursusie. Placówka 
została wybudowana w przyspieszonym 
terminie.

P o tegorocznym naborze do przedszkoli okaza-
ło się, że w dzielnicy zabrakło miejsc dla 126 
dzieci trzyletnich. Zarząd dzielnicy z poparciem 

radnych przeorganizował budżet, przekonał wyko-
nawcę (Skanska S.A.) i przedszkole przy ul. Sławka 
2, którego budowa miała być zakończona w 2017 r. 
otworzyło podwoje dla dzieci 3 października 2016 r.
Tego dnia od  rana przedszkolaków witały  bajkowe 
postacie rodem z filmów Disneya. O godzinie 10:00 
w sali gimnastycznej rozpoczęła się ceremonia uro-
czystego otwarcia placówki. Uczestniczyła w niej 
m. in.: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz 
- Waltz, Burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, 
wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik,  dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy 
Joanna Gospodarczyk, radna m.st. Warszawy Alek-
sandra Sheybal-Rostek, przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursus 
Henryk Linowski oraz 
radni Dzielnicy Ursus 
Paweł Dilis, Jolanta Dąbek, 

	n  URSUS. Uroczyste otwarcie przedszkola w Parku Achera

Stanisław Dratkiewicz, Marianna Jaguścik, 
Wanda Kopcińska i Ryszard Rogal, dyrektor-
ki ursuskich przedszkoli i żłobków, pracowni-
cy dzielnicowego Wydziału Oświaty. Urszula 
Kierzkowska obiecała rodzicom, że kiedy ich 
dzieci będą opuszczać przedszkole, będzie już 

na nich czekała nowa szkoła przy ul. Dzieci 
Warszawy i wspomniała o wybudowaniu w cią-
gu najbliższych 2 lat jeszcze czterech przed-
szkoli. Wiesław Krzemień składając życzenia 
przypomniał o ogromnej kwocie 60 mln zł na 
inwestycje, którą dzielnica dostała w tym roku 

na inwestycje, a Hanna 
Gronkiewicz zapewni-
ła o swojej szczególnej 
dbałości o zapewnienie 
miejsc dla najmłod-
szych warszawiaków 
i pochwaliła się 26 
już wybudowanymi 
przedszkolami. W roli 
gospodarza wystąpiła 
dyrektor przedszko-

la Renata Trzepizur oraz dzieci i ich rodzice. 
Niektóre dzieci były trochę przestraszone i ko-
nieczna była interwencja rodziców, w końcu to 
był ich pierwszy dzień w przedszkolu, ale kie-
dy pojawili się żongler i iluzjonista wszystkie 
buzie stawały się coraz bardziej roześmiane. 
Artyści zaangażowali do swoich występów nie 
tylko dzieci z widowni, ale również prezydent 
Warszawy, burmistrz Kierzkowską i wicebur-
mistrza Krzemienia. 
Ksiądz Ryszard Laskowski pobłogosławił 
dzieci, rodziców, personel i krzyże do sal.
Nie zabrakło ogromnego, płonącego tortu 
i symbolicznego przecięcia wstęgi.
Koszt budowy oraz wyposażenia placówki to 5 
245 942,41 zł. Budynek ma dwie kondygnacje, 
ciekawy wystrój, nawiązujący do otaczającego 
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WYSTARCZY 
WZIĄĆ UDZIAŁ!
... a najbardziej 
KREATYWNI 
otrzymają  
do dyspozycji  
1/2 STRONY  
w naszej gazecie.  
Co 2 tygodnie będzie to 1. NAGRODA za udział  
w konkursie. To my opracujemy dla Was reklamę, 
która w 15 tys. egzemplarzy dotrze do ponad 
120 punktów w naszym rejonie (dzielnica URSUS, 
miasta: PIASTÓW, OŻARÓW MAZOWIECKI,  
gm. MICHAŁOWICE). 

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).

Trwa nasz
KONKURS
DLA PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, 
WŁAŚCICIELI MAŁYCH FIRM,  
OSÓB INDYWIDUALNYCH

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

DAJ	SIĘ	POZNAĆ	INNYM!	
Nasz Konkurs trwa do końca 2016 roku. 

Co 2 tygodnie będziemy wyłaniać zwycięzcę. 
Już w kolejnym numerze 

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!

placówkę parku, salę gimnastyczną oraz 
m.in. nowoczesne zaplecze kuchenne. 
Dyrektor Renata Trzepizur od 12 lat jest 
dyrektorem 9-oddziałowego obecnie 
przedszkola nr 194 przy ul. Walerego Sław-
ka 7. Teraz podjęła się również prowadze-
nia nowego, sześciooddziałowego przed-
szkola, które jest traktowane jako oddziały 
poza placówką przedszkola nr 194. Zarzą-
dza więc największą w Warszawie 
placówką przedszkolną, liczącą 
15 oddziałów - 375 dzieci. Pani 

Renata ma 25-letnie doświadczenie i już 
dwukrotnie musiała się mierzyć z gwał-
townym wzrostem liczby podopiecznych. 
Jej rodzime przedszkole było rozbudowy-
wane, a wcześniej zarządzała filia przy 
ul. Górna Droga. Ta urodzona opiekunka 

i zrazem świetny menedżer powie-
działa, że o jakości przedszkola 
nie stanowi budynek, ale dusza, 

którą wprowadzają ludzie. Część tej duszy 
chce przenieść do nowej placówki. Dodała, 
że misją jej przedszkola jest wzbogacenie 
maluchom szczęśliwego dzieciństwa i dą-
żenie, aby piękne wspomnienia pozostały 
im na całe życie.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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EDUKACJA l KULTURA

Przyjdź i kup dwa badyle,  
a może bukiet lub upominek... 
Ty decydujesz... Ty wybierasz...

Masz gest – kup kwiaty. 
Pamiętaj, że zawsze i każdemu wypada!

Na zdjęciach autorstwa  
Ireneusza Barskiego – gwiazda 
wrześniowego koncertu  
– zaledwie 56-letni Jacek Wójcicki.

KWIACIARNIA DWA BADYLE 
Renata Głowacka

05-820 PIASTÓW
ul. Elizy Orzeszkowej 66

GODZ. OTWARCIA:
Pon.–sob. 9–18         Niedziela 10–15

Tel.: 691-756-448
Adres e-mail: kwiaciarnia@dwabadyle.pl
Facebook: http://facebook.com/dwabadyle
Strona WWW: http://dwabadyle.pl
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Budowanie domków dla ptaków
W poniedziałek, 26 września, już od 9.00 rano w parku Czechowickim słychać 
było stukanie młotków i warkot wiertarek. Młodzi i dorośli mieszkańcy Ursusa pod 
kierunkiem fachowców konstruowali budki lęgowe dla ptaków.

A kcja była zorganizowana w ramach II edy-
cji budżetu partycypacyjnego na rok 2016. 
Na projekt „Budki dla ptaków i łąka kwiet-

na” zagłosowało 742 mieszkańców. Przeznaczo-
no na ten cel 33 020 zł. Łąka kwietna została 
założona w pierwszej połowie roku przy skrzy-
żowaniu ulic Lalki i Balickiej. 
Organizatorzy skorzystali z okazji i akcję wie-
szania budek połączyli z działaniami edukacyj-
nymi. Ponieważ projekt realizowali profesjona-
liści ze stowarzyszenia Ptaki Polskie, budowanie 
domków dla ptaków przerodziło się w lekcje 
biologii w terenie. Uczestniczyło w nich od 

9.00 do 15.00 kilka klas z ursuskich szkół i dwie 
grupy przedszkolne. Uczniowie składali domki 
i mogli dowiedzieć się wiele o ich przyszłych 
mieszkańcach, a także o sposobach opiekowania 
się ptakami w mieście. Do pomocy zgłosiło się 
również kilka indywidualnych osób z dziećmi. 
O 13.00 wszyscy obecni zostali poczęstowani 
pyszną zupą z kuchni polowej. Do wyboru były 
pomidorowa i grochówka – obie wegetariańskie.
Nauczycielka biologii w Gimnazjum Nr 132 Jo-
anna Balcerzak, którą zastałem w parku razem 
z klasą, opowiedziała, jak w trakcie tej tereno-
wej lekcji uczniowie oglądali przez lornetkę pta-

ki, pracowali z mapą i oczywiście składali bud-
ki. Zaznaczyła, że takie lekcje mają dla dzieci 
bardzo dużą wartość.
Tego dnia w parku zawisło ok. 10 budek, a w ca-
łej dzielnicy 50. Jak obiecał Krzysztof Lubienie-
cki ze Stowarzyszenia, w ciągu 2 tygodni w ur-
suskich parkach, w pasach zieleni przy drogach 
i w podwórkach między blokami zostanie po-
wieszonych 150 budek dla ptaków. Są to budki 
dla różnych gatunków ptaków. Na wiosnę ptaki 
będą mogły robić sobie gniazda i składać w nich 
jaja. Przyrodnicy liczą m.in. na wróble, szpaki, 
kawki, sikory, muchołówki, rudziki. Miłośnicy 
przyrody będą mieli okazję obserwować, czy 
wszystkie budki zostaną zasiedlone i przez kogo.
Pan Lubieniecki (na 2 zdjęciu pokazuje dzieciom 
jak prawidłowo składać domek dla ptaków) za-
pewnił, że wszystkie pieniądze uzyskane za 

wykonanie budek i całą akcję przeznaczane są 
na działalność statutową stowarzyszenia, czyli 
na ochronę zagrożonych gatunków ptaków i na 
edukację ekologiczną.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

n  To już ostatnie koncerty retro w ramach budżetu partycypacyjnego w Domu Kultury „Kolorowa”

Chcemy oglądać gwiazdy!
Koncerty gwiazd 60+ polskiej pio-
senki i estrady w „Kolorowej” już 
od pierwszego styczniowego spot-
kania z Haliną Kunicką cieszyły się 
niesłabnącym powodzeniem. 

S ala w czasie występów zawsze była 
wypełniona do ostatniego miejsca. 
Gwiazdy wspominały, opowiada-

ły, śpiewały i błyszczały. Zdarzały się 
wspólne śpiewy, a nawet tańce z pub-
licznością. Niestety, w budżecie par-
tycypacyjnym na przyszły rok projekt 
kontynuowania tych urokliwych spot-
kań nie uzyskał wystarczającej liczby 
głosów. Jedyna nadzieja we władzach 
dzielnicy. Może w budżecie na kulturę 
na rok 2017 znajdą się środki na sfinan-
sowanie kolejnych spotkań. Gwiazdy 
są, a mieszkańcy czekają.

W tym roku przed nami jeszcze dwa 
koncerty. W niedzielę, 9 października 
o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie 
z wokalistą, gitarzystą i kompozytorem 
Andrzejem Rybińskim. 

Jacek Sulewski

A może w jednym z domków zagnieździ się sympa-
tyczny ptaszek – modraszka zwyczajna – gatunek 
licznie występujący także w miastach.
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POMOC	W	SPŁACIE	HIPOTEKI
Właśnie straciłem pracę, a mam na karku kredyt 
hipotecz ny za należącą do mnie kawalerkę. Boję 
się ją stracić i szukam sposobów na znalezienie 
pieniędzy na spłatę rat kredytowych. Czy możecie mi 
podpowiedzieć gdzie znajdę pomoc w takiej sytuacji?
Proponujemy zacząć od postarania się o pomoc z Funduszu 
Wsparcia Kredytobiorców. Prowadzi go Bank Gospodarstwa 
Krajowego a jego zadaniem jest udzielanie pomocy osobom, któ-
re mają problemy z regulowaniem rat kredytu hipotecznego. Każ-
dy kto chce skorzystać z takiej pomocy musi się udać do banku, 
który udzielił mu kredytu na zakup mieszkania. Wypełnia się tam 
specjalny wniosek o udzielenie wsparcia. Jeśli spełnione zostaną 
warunki do skorzystania z takiej pomocy kredytobiorca podpisuje 
ze swoim bankiem umowę, na podstawie której dostanie pienią-
dze potrzebne na spłacanie rat. Wydatki z tym związane finanso-
wać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. W dużym uprosz-
czeniu o wsparcie tego rodzaju mogą się ubiegać trzy kategorie 
osób: po pierwsze bezrobotni, po drugie ci, w których przypad-
ku spłata kredytu pochłania ponad 60% wszystkich dochodów 
w gospodarstwie domowym, po trzecie wreszcie ci, którym po 
spłacie raty kredytu hipotecznego pozostaje tak mało pieniędzy, 
że kwalifikują się do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej 
(w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego ozna-
cza to, że na życie musi zostać nie więcej niż 634 zł miesięcznie). 
Nawet jednak spełnienie tych warunków nie uprawnia jeszcze do 
uzyskania wsparcia z Funduszu. Nie mogą na nie liczyć ludzie, 
którzy sami zwolnili się z pracy (z własnej inicjatywy rozwiąza-
li umowę o pracę) albo zostali z niej dyscyplinarnie zwolnieni. 
Pomocy nie dostaną też ci, którzy mają prawo do innego lokalu, 
domu albo przynajmniej mieszkanie lub dom wynajmują. Jednak 
ci, którzy spełnią wsystkie kryteria do otrzymania pomocy mogą 

liczyć na to, że przez 18 miesięcy Fundusz da im pieniądze na re-
gulowanie rat kredytowych. Dostać można tyle ile wynosi ta rata 
jednak nie więcej niż 1500 zł. W przypadku kredytu ustalone-
go w walucie obcej maksymalna pomoc będzie równowartością 
1500 zł przeliczonych na walutę kredytu według średniego kursu 
NBP. Pieniądze otrzymane w ramach pomocy trzeba zwrócić. 
Nastąpi to po dwóch latach od otrzymania ostatniej raty wsparcia 
w postaci równych, nieoprocentowanych rat miesięcznych opła-
canych przez okres ośmiu kolejnych lat. Przepisy dopuszczają 
także możliwość umorzenia tych należności, odroczenia terminu 
ich płatności albo rozłożenia ich na raty. Mając to wszysto na 
uwadze radzimy pobrać zaświadczenie o statusie bezrobotnego 
i udać się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego z prośbą 
o udostępnienie formularza starania się o wsparcie.

ODPRAWA	POŚMIERTNA	DLA	STUDENTA	
Zmarł mój tata. W firmie, w której pracował powiedzieli 
mi, że należy się po nim odprawa pośmier tna, ale jej 
nie dostanę bo mam już więcej niż 25 lat. A dla mnie 
biednej studentki byłoby to naprawdę wielkie wsparcie. 
Czy można jednak coś z tym zrobić? 
Tak! Rzeczywiście odprawa pośmiertna należy się przede 
wszystkim małżonkowi zmarłego (poza byciem mężem lub żoną 
zmarłego nie musi ona spełniać żadnych innych warunków) oraz 
innym członkom jego rodziny uprawnionym do uzyskania renty 
rodzinnej. Do tej kategorii należą małoletnie dzieci zmarłego (do 
ukończenia przez nie 16 roku życia) oraz bez względu na wiek 
dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do 
samodzielnej egzystencji lub są całkowicie niezdolne do pracy 
do 16 roku życia lub w okresie pobierania nauki w szkole – nie 
dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat. Prawo przewiduje też 
wypatę odprawy pośmiertnej dla dzieci starszych niż 16 lat pod 

warunkiem, że się uczą. Ale i w takim przypadku odprawa będzie 
się im należała dopóki nie ukończą one 25 roku życia. Najpraw-
dopodobniej na tej podstawie odmówiono naszej Czytelniczce 
wypłaty odprawy po tacie. Od tej reguły jest jednak wyjątek. 
Otóż możliwa jest wypłata odprawy pośmiertnej studentowi, któ-
ry ukończył 25 rok życia pod warunkiem, że jest on na ostanim 
roku studiów w szkole wyższej. W takim przypadku prawo do 
domagania się wypłaty odprawy przedłuża się do czasu zakoń-
czenia tego roku studiów. 

ŻADNEGO	KSEROWANIA	DOKUMENTÓW!
Chciałem zarejestrować telefoniczną kar tę prepaid. 
Zdziwiłem się kiedy w salonie operatora komórkowego 
zażądano ode mnie kserokopii dowodu osobistego. 
Czy rzeczywiście muszę się na to zgodzić?
Nie! Przepisy jasno określają jakie dane osobowe muszą być udo-
stępnione w czasie rejestracji telefonicznej karty prepaid. Chodzi 
o imię i nazwisko, numer PESEL, nazwę, serię i numer dowodu 
potwierdzającego tożsamość, w przypadku cudzoziemców trze-
ba okazać albo kartę pobytu w Polsce albo paszport. Prawo ani 
słowem nie wspomina, że operator komórkowy jest uprawniony 
do robienia kserokopii dostarczonych mu dowodów tożsamości. 

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

NATURMED •

mgr ANNA BZDAK  
psycholog z wieloletnim doświadczeniem

•
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

Współczesna rzeczywistość narzuca człowiekowi sytuacje, które coraz częściej uniemożliwiają spokojne 
i pozbawione zagrożeń funkcjonowanie – zarówno w pracy, jak i w życiu rodzinnym czy partnerskim.

C zęsto osoby inteligentne, zdolne, 
wykształcone nie są w stanie pora-
dzić sobie ze sobą i trudnościami 

życiowymi. A jeśli zdarzy się ekstre-
malne wydarzenie, takie jak utrata pra-
cy, rozwód, separacja, zdrada, śmierć 
osoby bliskiej lub niespodziewana 
ciężka choroba czy przejście na emery-
turę – ich odporność psychiczna maleje 
niemal do zera.
Wciąż przybywa ludzi młodych zagu-
bionych z powodu braku pracy, akcep-
tacji przez drugiego człowieka, błą-
dzących w kwestii wyboru kierunków 
studiów, zawodu, drogi życiowej czy 
odnalezienia swego miejsca w świecie.
Takim ludziom DORADZA, PODPOWIADA, 
POMAGA mgr Anna Bzdak – psycho-
log z wieloletnim doświadczeniem. 
Samodzielne podjęcie ważnych decyzji 
życiowych jest niejednokrotnie bardzo 
trudne. Pani Anna odnajduje metody 

i wskazuje drogę, by nie błądzić. Jest 
bardzo trafna w doborze metod pomo-
cy psychologicznej. Pacjenci docenia-
ją wartość mądrej rozmowy – porady 
u psychologa, bo nie muszą uciekać się 
do stosowania leków lub innych metod 
szkodliwych nie tylko dla psychiki ale 
i zdrowia. Często ratują wręcz swój los, 
unikają podejmowania decyzji drama-
tycznych i nieadekwatnych do zaistnia-
łej sytuacji. Taki psycholog postrze-
gany jest niemal jak członej rodziny, 
powiernik i przyjaciel.
Dodatkowo – jeśli jest taka koniecz-
ność – pani Anna Bzdak dokonuje na 
potrzeby osobiste i sądowe – iden-
tyfikacji dokumentów, testamentów, 
podpisów, anonimów (wykrywanie fał-
szerstw) metodami psychografologii.
Wypowiedzi w księdze wpisów udo-
wadniają sens wizyt u pani Anny i są 
do wglądu w ośrodku NATURMED.

POMOC i RATUNEK

REKLAMA

Z KSIĘGI WPISÓW:

Utraciłem pracę, relacje w rodzinie rozwiały się 
zupełnie. Przestałem sobie radzić, psychiatra 
szprycował mnie takimi lekami, że chwilami 
zapominałem kim jestem i gdzie jestem. Kosz-
mar. Pani Anna Bzdak w Ośrodku Naturmed 
przywróciła mnie do normalności. Wskazała 
szansę na poprawę życia, na metody działania, 
a także – gdzie są dla mnie zagrożenia.

Z szacunkiem – Adam S., lat 41 
Milanówek


Z całego serca dziękuję p. Annie Bzdak za po-
moc w ważnych decyzjach życia, za odzyskaną 
wiarę w siebie, że nie muszę wspierać się le-
kami psychotropowymi. Po prostu: uratowała 
moje małżeństwo.

Andrzej T., Warszawa


Moja córka opuściła szkołę, nie chciała uczęsz-
czać na żadne lekcje, bo nauczyciele źli, kole-
żanki złe, koledzy źli – wszystko dla niej było 
nie takie. Zaczęła wchodzić w bardzo złe to-
warzystwo – nie było na nią metody. Do tego 
dwa razy uciekła z domu. Myśleliśmy, że to już 
koniec, że straciliśmy dziecko (15 lat!). Cu-
dem zgodziła się na wizytę u p. Anny Bzdak. 
I stał się cud: jest uporządkowaną, dobrą, su-
mienną dziewczyną. Pani Anna ją wprowadziła 
na właściwą drogę. Składam ogromne dzięki.

Wdzięczna matka, W-wa Ochota

Dzięki SPECJALISTYCZNEJ POMOCY pacjenci:
– ukończyli studia
– uratowali swoje małżeństwa i związki,
– dokonali właściwych wyborów i podjęli słuszne decyzje,
 – powrócili do normalnego, aktywnego życia,
– podjęli pracę
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KULTURA

WarszaWa, ul. TrakTorzysTóW 1

ARSUS www.arsus.pl

PROGRAM	DZIAŁALNOŚCI	
6–28 PAŹDZIERNIKA	2016	R.

06.10,	GODZ.	17.00	(sala	widowiskowa)
INAUGURACJA	25.	DNI	SENIORA	DZIELNICY	
URSUS.	
Koncert zespołu „ODEON BAND” w składzie: 
Ewa Szlachcic (vocal), Dariusz Elbe (klarnet), 
Jarosław Kopeć (perkusja), Arkadiusz Więdlak 
(tuba), Hubert Giziewski (akordeon). Zespół 
wykona znane przeboje przedwojennych filmów 
i kabaretów z czasów Eugeniusza Bodo i Ordonki.

WSTĘP WOLNY

07.10,	GODZ.	17.00	(cyfrowe	kino	„Ursus”)
Projekcja filmu fabularnego w ramach cyklu 
KINO	RETRO.

CENA BILETU 5 ZŁ

14.10,	GODZ.	19.00	(sala	widowiskowa)
Koncert	w	wykonaniu	ALICJI	MAJEWSKIEJ	i	WŁO-
DZIMIERZA	 KORCZA z	 towarzyszeniem	 Kwartetu	
Smyczkowego	 „Warsaw	 Opera	 Quartet”. W pro-
gramie najbardziej znane i lubiane piosenki 
znakomitych artystów.

CENA BILETU 50 ZŁ i 40 ZŁ

16.10,	GODZ.	12.30	(sala	widowiskowa)
Bajka	dla	dzieci	 (3-8	 lat)	pt.	„Każdy	może	świętym	
zostać” w wykonaniu aktorów Teatru „Jumaja” 
w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Tea-
trem”.

CENA BILETU 10 ZŁ
„Każdy może świętym zostać”, to przedsta-
wienie, którego głównym bohaterem jest 
mały chłopiec o imieniu Marcin. Odwiedza on 
swojego dziadka, a spotkanie to jest pretekstem 
do zapoznania widzów z żywotami świętych . 
Dziadek,   w bajkowy sposób, poznaje wnuczka 
z historią św. Kingi. Po tym spotkaniu, mały 
Marcin sam postanawia zostać świętym. Poznaje 
wówczas historię swojego imiennika. To właśnie 
żywot św. Marcina pokazuje jak dużo odwagi 
trzeba mieć, by zostać Świętym. Kolejna cecha 
każdego świętego to pokora i szacunek dla 
bliźnich, o czym uczy Marcinka mała mysz-
ka, opowiadając mu historię św. Franciszka. 
Marcinek poznaje jeszcze historię św. Barbary 
i św. Floriana.

20.10,	GODZ.	16.00	(sala	klubowa)
Spotkanie	 programowe	 twórców	 i	 sympatyków	 Sto-
warzyszenia	 Autorów	 Polskich. Prowadzi Janina 
Wielogurska.

WSTĘP WOLNY

20.10,	GODZ.	19.00	(sala	kameralna)
Program rozrywkowy w wykonaniu kabaretu 
„Pół serio”. Reżyseria Wanda Stańczak.

WSTĘP WOLNY

20.10,	GODZ.	19.00	(sala	św.	Cecylii		
przy	Parafii	św.	Józefa	Oblubieńca	NMP,		
ul.	K.	Sosnkowskiego	34)

23.	Festiwal	Mniejszości	Narodowych	i	Etnicznych	
„Wspólnota	w	Kulturze”.
Otwarte warsztaty z chórem mieszanym „Cantate 
Deo” pt. „Pieśni wschodu”. Prowadzenie Dorota 
Męckowska.

WSTĘP WOLNY

21.10,	GODZ.	17.30	(galeria	„Ad-Hoc”	w	Ośrodku	
Kultury	„Arsus”,	ul.	Traktorzystów	14)

23.	Festiwal	Mniejszości	Narodowych	i	Etnicznych	
„Wspólnota	w	Kulturze”.
Wernisaż wystawy ikon autorstwa Zbigniewa 
Kotyni. Komisarz wystawy – Piotr Szałkowski.

WSTĘP WOLNY

21.10,	GODZ.	18.00	(sala	widowiskowa)
23.	Festiwal	Mniejszości	Narodowych	i	Etnicznych	
„Wspólnota	w	Kulturze”.
Koncert Aloszy Awdiejewa z zespołem.

CENA BILETU 50 ZŁ

22.10,	GODZ.	18.00	(sala	widowiskowa)
23.	Festiwal	Mniejszości	Narodowych	i	Etnicznych	
„Wspólnota	w	Kulturze”.
Występ Cygańskiego Teatru Muzycznego 
„TERNO”.

CENA BILETU 10 ZŁ
Cygański Teatr Muzyczny „Terno” to muzyka, 
taniec i śpiew Romów z różnych stron świata,  
od węgierskich czardaszy, bałkańskich melodii, 
ognistego flamenco po romanse rosyjskiej. 
Najbardziej znany zespół cygański w Polsce 
występujący na scenach całego świata.

25.10,	GODZ.	18.00	(sala	kameralna)
Klub	Edukacji	Samorządowej	– wykład 
dr. Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa 
pt. „Odszkodowania od Niemiec dla 
Polski za II wojnę światową – nowe fakty”. 
Prowadzenie Bogusław Łopuszyński.

WSTĘP WOLNY

28.10,	GODZ.	19.00	(sala	widowiskowa)
Spektakl	Teatru	„Capitol”	pt.	„Gwiazda	i	Ja” 
w wykonaniu Magdaleny Zawadzkiej i Anny 
Gornostaj. Reż. Cezary Morawski.

CENA BILETU 55 ZŁ
,,Gwiazda i ja” to jeden z największych 
broadwayowskich hitów. Rewelacyjna komedia 
oparta na prawdziwym zdarzeniu z 1985 roku, 
kiedy to legenda ekranu – Bette Davies – 
przybyła do domu nikomu nieznanej gospodyni 
domowej Elizabeth Fuller w Connecticut. 
Gwiazda miała się jedynie zatrzymać na noc, 
została jednak na cały miesiąc.
Ta zabawna historia stała się uniwersalnym 
pretekstem do pokazania prawdziwego oblicza 
naszych idoli, bałwochwalczego stosunku 
do aktorów srebrnego ekranu, uwielbienia 
jakim darzymy celebrytów i złudnych pozorów 
świata show biznesu. W roli wielkiej gwiazdy 
srebrnego ekranu zobaczymy Magdalenę 
Zawadzką, która dla polskiej widowni jest taką 
samą aktorską legendą jaką była Bette Davis 
dla amerykańskiej publiczności. Partneruje 
jej jedna z ulubionych przez Państwa 
komediowych aktorek Anna Gornostaj. Jest 
to jej jubileusz pracy artystycznej. 30 lat na 
scenie i w filmie. Przewrotne dialogi, zabawne 
sytuacje i dowcipna riposta to dodatkowe 
walory tej znakomitej sztuki. 
Autorka Elizabeth Fuller dzięki znakomitemu 
ujęciu w dramat swojej ,,przygody z Gwiazdą” 
stała się jedną z najbardziej znanych literackich 
celebrytek w Ameryce.

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

PROGRAM kina „URSUS”
W		DNIACH	7–30 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

  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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n  Rozmowa z HANNĄ BABIKOWSKĄ, 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w PiastowieDOM KULTURY 

  
we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus”  
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizuje

XIV	MAZOWIECKI	PRZEGLĄD	RECYTATORSKI		
JEDNEGO	POETY

 
 

Impreza ma charakter otwartego przeglądu recytatorskie-
go, do którego zapraszamy młodzież i dorosłych z woje-
wództwa mazowieckiego.
Celem przeglądu jest:

	l przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o twórczości poety,
	l umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej uta-

lentowanym mieszkańcom naszego województwa,
	l zachęcenie do uczestnictwa w amatorskim ruchu kul-

turalnym,
	l wyróżnienie najciekawszych recytacji i promocja 

laure atów.
Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy URSZULA KIERZKOWSKA fundując 
nagrodę specjalną.
Przegląd przygotowany jest w dwóch kategoriach:
 I. uczniowie gimnazjów
II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

TERMIN	ZGŁOSZEŃ		
UPŁYWA	W	DNIU	14	PAŹDZIERNIKA	2016	R.	

(KARTA	ZGŁOSZENIA	dostępna	jest	na	stronie	internetowej	
organizatora	www.kolorowa.arsus.pl)

Karty uczestnictwa należy przekazać do Domu Kultury „Kolo-
rowa” Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16,  

przesłać pocztą, faxem: 22 667 83 75,   
pocztą elektroniczną – e-mail: dk.kolorowa@gmail.com  

lub on-line ze strony organizatora.

Eliminacje odbędą się w Domu Kultury „Kolorowa” przy 
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.
Każdy z uczestników do I etapu eliminacji przygotowuje 
po dwa wiersze.

I etap –   7, 8, 9 listopada 2016 r.  
(poniedziałek, wtorek, środa).

Eliminacje zostaną poprzedzone warsztatami w dniach 26–
27 października 2016 r., na które Dom Kultury „Kolorowa” 
zaprasza wszystkich zgłoszonych. 
Celem warsztatów będzie wprowadzenie uczestników w at-
mosferę poezji R. Wojaczka,  przedstawienie im ogólnych za-
sad recytacji oraz pomoc w wyborze odpowiednich utworów. 
Uczestnicy nie są zobowiązani do pamięciowego opanowa-
nia wybranych tekstów, natomiast są proszeni o przyniesienie 
ich na warsztaty.
Organizatorzy przeglądu polecają uczestnikom korzystanie 
z drukowanych tekstów Poety, nie zaś ze źródeł interneto-
wych, które często zawierają wiele pomyłek.
Szczegółowy plan przesłuchań organizator po zamknięciu li-
sty zgłoszeń zamieści na stronie internetowej Domu Kultury 
„Kolorowa” www.kolorowa.arsus.pl
Dla osób zakwalifikowanych do II etapu i ich opiekunów 
przewidziane są konsultacje w dniach 14, 15 listopada 2016 
roku.

II etap – 18 (piątek) listopada 2016 r.,
do którego jury zakwalifikuje najlepszych z każdej katego-
rii wiekowej.
W II etapie eliminacji obowiązują dwa utwory, w tym jeden 
nieprezentowany w I etapie.
Jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wieko-
wej. Jury może przyznać dodatkowo indywidualne nagrody 
i wyróżnienia. 

WIECZÓR LAUREATÓW i uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godzinie 18.00 

w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego  16.

Powyższa informacja oraz KARTA ZGŁOSZENIA  
dostępne są również na stronie internetowej organizatora  

www.kolorowa.arsus.pl

Od 2013 roku, kiedy to ówczesny zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego rozpoczął działania zmierzające do 
stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Piastowie, do czerwca 2015 r. 
trwała walka władz miasta i całej społeczności o li-
ceum. W tym okresie poprzez niepewną przyszłość 
szkoła straciła na popularności. 
Ostatecznie, po zmianie władz powiatu i miasta, Miasto 
Piastów zostało ustanowione organem prowadzącym 
i otrzymało prawo własności działki, zajmowanej przez 
liceum.  W sierpniu 2015 r. zmarła po ciężkiej chorobie 
zasłużona dyrektor liceum, Maria Konopka.
W wyniku konkursu, od 1 listopada 2015 roku nowym 
dyrektorem została Hanna Babikowska, mieszkanka 
Piastowa, nauczyciel dyplomowany matematyki, 
chemii i biologii z  osiemnastoletnim stażem pracy, 
m.in. w  tutejszym liceum. W  pierwszych dniach 
września odwiedziłem nową dyrektor z  pytaniami 
o obecną sytuację szkoły i o plany na przyszłość.

Pani dyrektor, czy planuje Pani jakieś 
zmiany w organizacji szkoły?
– Chcę, żeby to była placówka nowoczes-
na. Żeby to była taka szkoła, jakiej sama 
oczekuję dla moich dzieci. A mój syn wraz 
ze mną planuje po ukończeniu gimnazjum 
naukę w tym liceum. Szkoła od nowego 
roku będzie się nazywała Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Mickiewicza 
z oddziałami dwujęzycznymi. Musi być 
do tego odpowiednia liczba nauczycieli, 
mogących prowadzić zajęcia w języku an-
gielskim. Teraz już są. Od 1 września 2016 
r. rozpoczęło pracę 17 nowych nauczycie-
li, w tym 3 z tytułem doktora i 1 w trakcie 
doktoratu. W pierwszej klasie zamiast 3 
będzie 6 godzin języka angielskiego tygo-
dniowo, w drugiej – 9 godzin. Geografia, 
biologia i chemia w dużym zakresie będą 
wykładane po angielsku. Od przyszłego 
roku historii będzie uczyć magister filo-
logii angielskiej. Mgr Justyna Józefowicz 
w ramach doktoratu będzie prowadziła za-
jęcia z młodzieżą i rodzicami, motywujące 
do pracy i poprawiające wzajemne relacje. 
Prowadzi również spotkania z nauczycie-
lami. 

A więc szkoła dwujęzyczna.  
To już rewolucja. Prowadzi Pani  
to liceum dopiero osiem miesięcy.  
Czy znalazła Pani wspólny język z gro-
nem pedagogicznym?
– Ja nie jestem tu nowa. Mieszkam 
w Piastowie, a w tej szkole jakiś czas temu 
uczyłam biologii. Z kadrą pedagogiczną 
udało mi sie zbudować doskonałe relacje. 
Obecnie jest zatrudnionych 28 osób. Poło-
wa to mężczyźni, ale nie stosowałam przy 
zatrudnianiu parytetów – tak się po prostu 
złożyło. Wszyscy to osoby kompetentne, 
w większości z dorobkiem naukowym. 
Zależy mi, żeby bardzo dobrze robili to, 
do czego zostali zatrudnieni. Oceniam na-
uczycieli na podstawie ich pracy z dzieć-
mi. Oczekuję ciężkiej pracy. Jesteśmy do-
piero na początku drogi.

Drogi dokąd?
– Chciałabym, żeby nasza szkoła stała się 
szkołą elitarną pod każdym względem. Je-

stem perfekcjonistką. Kiedyś usłyszałam 
taką maksymę: „Jeżeli coś się w życiu robi, 
to trzeba to robić na 100%” i staram się żyć 
i pracować zgodnie z nią. Kładę duży na-
cisk na to, żeby nasi absolwenci byli przy-
gotowani do funkcjonowania w każdych 
warunkach. W ubiegłym roku szkolnym 
odbywały się szkolenia z wykładowcami 
Akademii Leona Koźmińskiego – cztery 
pełne dni zajęć w weekendy z zakresu 
mikroprzedsiębiorczości. Młodzi ludzie 
opuszczający naszą szkołę powinni potra-
fić założyć firmę. W praktyce wygląda to 
tak, że np. organizują sami seans filmowy. 
Mamy podpisane umowy o współpracy 
z Uniwersytetem Warszawskim (Wydział 
Fizyki), Politechniką Warszawską, UKSW 
(Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), 
SGGW. Praktycznie w każdym tygodniu 
przyjeżdżają do nas pracownicy naukowi 
wyższych uczelni. Wśród nich najlepsi 
profesorowie. Nasze delegacje uczestniczą 
w radach wydziałów i ważnych dla uczel-
ni uroczystościach. Taka współpraca trwa 
od lutego 2016 r. Chciałabym, żeby nasi 
wychowankowie ucząc się tutaj widzieli 
już swoje miejsce na konkretnej uczelni. 
Po to są warsztaty w formie całodniowego 
uczestnictwa w życiu akademickim.
Zatrudniliśmy doskonale przy gotowanego 
nauczyciela podstaw przedsiębiorczości. 
Nawiązaliśmy kontakty z okolicznymi 
przedsiębiorcami. Organizujemy spotka-
nia z wybitnymi postaciami z dziedziny 
kultury – odbyły się spotkania z Mają Ko-
morowską i Krzysztofem Zanussim.

Podobno są plany umundurowania 
uczniów?
– Niezupełnie umundurowania. Wprowa-
dzamy element jednolitego stroju. Ma to 
być bluzka polo polskiej firmy z wyhaf-
towanym logo LO im. A. Mickiewicza  
(29 zł) i wersja zimowa – bluza z dłu-
gim rękawem (68 zł), w kolorach szarym 
i ciemnoniebieskim. Chodzi nam przede 
wszystkim o możliwość identyfikacji 
uczniów dla ich bezpieczeństwa. Bluza 
z długim rękawem ze względu na koszt 
początkowo nie będzie obowiązkowa. Pro-
pozycję zatwierdził samorząd uczniowski. 

Będziemy pierwszą w powiecie szkołą 
z ujednoliconymi ubraniami. W kwestii 
bezpieczeństwa dodam, że uczniowie 
mają zakaz wychodzenia w ciągu dnia 
poza teren szkoły.

Co może Pani powiedzieć o uczniach, 
o ich poziomie przygotowania, o osiąg-
nięciach?
– To wspaniała młodzież. Ani razu od po-
czątku mojego dyrektorowania nie było 
ingerencji wychowawczych. 100% ucz-
niów zdało maturę. Mamy bardzo wysoki 
poziom klasy matematycznej – wszyscy 
uzyskali ponad 100 punktów. Obecnie do 
liceum uczęszcza 141 uczniów. W małej 
szkole można wyłapać problemy każdego 
dziecka i się nad nim pochylić, a to jest 
moim celem. Bardzo dobrze układa się też 
współpraca z rodzicami.

Nie myśli Pani o zwiększeniu liczby 
uczniów?
– Jestem nastawiona przede wszystkim na 
jakość. Chciałabym wypracować 4 klasy 
o bardzo dobrym poziomie. 

Jakiego przedmiotu Pani uczy?
– W tym roku nie realizuję nauki przed-
miotów i dzięki temu mogę się skoncen-
trować na sprawach organizacyjnych. 
Uczyłam chemii, biologii, matematyki, 
ale ukończyłam też Zarządzanie na Uni-
wersytecie Warszawskim i Inżynierię Śro-
dowiska na Politechnice Warszawskiej.

Co z planami rozbudowy budynku szkoły 
dla potrzeb przyszłego gimnazjum?
– W miejsce tej części która miała po-
wstać na potrzeby gimnazjum powstanie 
profesjonalne centrum multimedialne i bi-
blioteka miejska o powierzchni 400 m2. 
To centrum nam wyjątkowo sprzyja. Ko-
lejną inwestycją będzie hala sportowa.

Widząc Pani dotychczasowe dokonania, 
wierzę w realizację Pani planów i życzę 
obecnym i przyszłym uczniom  
ich spełnienia.

Rozmawiał 
Jacek Sulewski

Żyć na 100 procent!
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KULTURA 

URSUS

PIASTÓW

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 

gm. MICHAŁOWICE

OŻARÓW MAZ.  DOM KULTURY ,,UŚMIECH” 
PAŹDZ I ERN IK 	2016

 OŻARÓW MAZOWIECKI  
ul.	Poznańska	165

15	PAŹDZIERNIKA	–	SOBOTA	
Warsztaty	Międzykulturowe	o	Argentynie.

Wstęp wolny!
15.00–16.30 spotkanie dla seniorów: „Tango,	steki	i	boskie	Buenos	–	Argentyna”
16.45–18.15 spotkanie dla dzieci: „Z	Violettą	i	Messim	odkrywamy	Argentynę”

16	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	–	GODZ.	16.00–20.00 
Wieczorek	taneczny	dla	seniorów przy muzyce na żywo. 

Wstęp 15 zł/os.

23	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	–	GODZ.	17.00
Koncert	Zespołu	MAZURSKIE	TRIO.	

Wstęp wolny!

 CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH  
ul.	Poznańska	292

25	PAŹDZIERNIKA	–	WTOREK	–	GODZ.	18:00 
cykl	spotkań	„Zmyślne	ruchy	rozwijające	umysł	czyli	Edufrajda	dla	całej	rodziny”  

współorganizowane z Fundacją Nowatorska Edukacja. 
Temat spotkania: „Dobre	dziecko.”  

Wstęp wolny! ➡ Więcej informacji na stronie www.edufrajda.edu.pl/projekty

W	KAŻDY	PONIEDZIAŁEK	OD	9:00 zapraszamy na bezpłatne	„Lekcje	Brydża”.  
W czasie spotkań każdy może poznać tajniki brydża od podstaw.

Zapraszamy na cykliczne	spotkania	„Ożarowskiego	Klubu	Mam.”  
Zajęcia są skierowane do mam z dziećmi do 3 roku życia. W czasie spotkania odbywają się  

zajęcia umuzykalniające („Gordonki”) i pobudzające zmysły („Zmysłowianki”).  
Obowiązują zapisy na stronie klubmam.cisprzyparku.pl

W	ŚRODĘ	W	GODZINACH	16:00–20:00 zapraszamy wszystkich chętnych  
na ogólnorozwojowe	zajęcia	dla	młodzieży. Są to cztery godziny cotygodniowych kreatywnych zajęć w formie 

twórczych warsztatów młodzieży z psychologiem.  
Jest to propozycja nie tylko rozwijająca zdolności, ale także dostarczająca różnorodnych form rozrywki.

W	PIĄTKI	O	11:30 zapraszamy na  „Spotkania	przy	kawie”	dla	Seniorów.

 FILIA W JÓZEFOWIE  
ul.	Fabryczna	15

9	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	–	GODZ.	16.00	
„Magikomedia”	–	pokazy	iluzji	dla	dzieci w wykonaniu iluzjonisty i komika Konrada Modzelewskiego.

Wstęp wolny!

15	PAŹDZIERNIKA	–	SOBOTA	–	GODZ.	8.00–14.00  
Spotkanie	integracyjne	Polskiego	Związku	Niewidomych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

16	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	–	GODZ.	17.00	
Koncert	pt.:	„W	BAROKU	NIE	MA	TŁOKU”  

w ramach XIV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni”. Wstęp wolny!

23	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	–	GODZ.	15.00–18.00	
Rodzinne	warsztaty	z	gier	planszowych

 FILIA W BRONISZACH  
ul.	Przyparkowa	15

9	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	GODZ.	17.00	
Koncert	pt.:	„URODZINY	PANA	MOZARTA”		

w ramach XIV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni”. 
Wstęp wolny!

16	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	GODZ.	15.00–17.00	
Malowanie	przy	sztalugach, temat: „Jesień zapisana w liściach” 

(Park lub w razie niepogody sala widowiskowa)

23	PAŹDZIERNIKA	–	NIEDZIELA	GODZ.	16.00–20.00	
Wieczorek taneczny dla seniorów – hity z płyty. Wstęp wolny!

Informacje ze strony www Domu Kultury „Uśmiech”

8	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	10:00-16:00
SLOW	LIFE	- nowa akacja tematyczna. 

Celem jest promowanie uważnego życia, odpowiedzialnych zachowań  
konsumenckich, wspieranie integracji lokalnej. Ciekawe warsztaty i wydarzenia.

DOM KULTURY „Kolorowa”, ul. Gen. Sosnkowskiego 16

14	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	19:00
Koncert	Alicji	Majewskiej	i	Włodzimierza	Korcza	

z towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego „Warsaw Opera Quartet”.
Bilety w cenie 50 zł i 40 zł do nabycia już w kasie OK „Arsus”

OŚRODEK KULTURY „Arsus”, ul. Traktorzystów 14 

	18	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	18:00
Dyskusyjny	Klub	Książki

„Poznam sympatycznego Boga” E. Weinera
„Życie jest bajką” D. Ugresić

„Wybór” N. Sparksa
BIBLIOTEKA NIEDŹWIADEK, ul. Keniga 14

SEANSE	FILMOWE	W	KINIE	„BAŚŃ”
7	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	17:00	–  EPOKA LODOWCOWA MOCNE UDERZENIE

8	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	15:00 –  EPOKA LODOWCOWA MOCNE UDERZENIE

9	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	13:00,	15:00	–  EPOKA LODOWCOWA MOCNE UDERZENIE

7	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	19:00	– SMOLEŃSK

8–9	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	17:00,	19:15 – SMOLEŃSK

14–15	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	17:00 – NOWE PRZYGODY ALADYNA

16	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	15:00,	17:00	– NOWE PRZYGODY ALADYNA

14–16	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	19:00 – JAK BÓG DA
Bilety ulgowe tylko za okazaniem ważnej legitymacji

KINO BAŚŃ, ul. Warszawska 24

11	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	13:00
Światowy	Dzień	Poezji.

Włoskie słowo poetyckie i piosenka w Piastowie.
Twórczość Barbary Montanaro, Daniele Giancane, Angeli Giannelli

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Warszawska 24

22	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	14:30–19:40
XXIII	Piastowska	Biesiada	Poetycka	

W programie m.in. prezentacja wierszy poetów z Warszawy, Pruszkowa, Żyrardowa, Grodziska Maz.;  
prezentacje autorskie jurorów konkursu; Turniej Jednego Wiersza; 

występ	barda	Stanisława	Klawe

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Warszawska 24

OD	3	PAŹDZIERNIKA,	PONIEDZIAŁKI,	GODZ.	18:00
Warsztaty	fotograficzne	- dedykowane dla początkujących i amatorów.

Prowadzi zawodowy fotograf-podróżnik.
Zapisy (decyduje kolejność zgłoszeń): 

e-mail: b.rycerska@epf.pl, tel.: 605 420 368
MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34

OD	4	PAŹDZIERNIKA
Warsztaty	malarskie - kontynuacja zajęć prowadzonych przed wakacjami. 

Prowadzi Hanna Osowicka-Kozarzewska.
DZIECI: piątki, godz. 16:30-17:30

DOROŚLI I MŁODZIEŻ: wtorki i piątki, godz. 18:00-19:30
MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34 

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

OD	13	PAŹDZIERNIKA,	CZWARTKI,	GODZ.	18:00
Decoupage	-	cykl	10	zajęć

Zapisy (decyduje kolejność zgłoszeń): 
e-mail: b.rycerska@epf.pl, tel.: 605 420 368

MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34

 Zebrała: Agnieszka Gorzkowska



Mocne Strony    |    5	PAŹDZIERNIKA	2016	R.    |    NR 5/2016  (ROK I)
15SPORT

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

n  Mocne Strony 
 www.mocnestrony.com.pl
e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego.  
Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą  
oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części 
 jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych  
i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń 
zamieszczonych na łamach.

Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1
Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134 
Sekretarz redakcji: Anna Stefańska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl 
Skład redakcji: Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny), Agnieszka Gorzkowska (redaktor),  
Tadeusz Kotus (redaktor), Artur Borkowski (prawnik), Zdzisław Oskwarek (reklama), Agnieszka Zuchowicz (www)  
Biuro reklamy: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 533 561 497, 797 282 705 
Druk: ZPR Media; Nakład: 15 tys. egz.

n  BIEG PAMIĘCI POWSTAŃCZEJ WARSZAWY'44

 
W dniu 2 października, ponad 230 osób po raz pierwszy  
pokonało 10-kilometrową trasę Biegu Pamięci Powstańczej 
Warszawy. W ten sposób uczczono pamięć ludności cywilnej,  
która 72 lata temu przymusowo opuściła stolicę.

N a podstawie Uchwały Sejmu Rzeczypospoli-
tej 2 października obchodzony jest jako Dzień 
Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej 

Warszawy. Właśnie tego dnia w 1944 roku upadło 
Powstanie Warszawskie okupione krwią tysięcy 
cywilów i żołnierzy. Wypędzeni trafili do obozu 
przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, a stam-
tąd m.in. do obozów koncentracyjnych, na robo-
ty przymusowe w Niemczech. Droga do obozu 
pruszkowskiego Dulag wiodła także przez Pia-
stów. Fragment tamtej historycznej wędrówki stał 
się trasą, którą pokonali uczestnicy niedzielnego 
Biegu Pamięci Powstańczej Warszawy. Pomysło-
dawcą biegu jest burmistrz Miasta Piastowa Grze-
gorz Szuplewski.

Sygnał do rozpoczęcia biegu dał – wystrzałem 
z rewolweru – Zdzisław Sipiera, Wojewoda Ma-
zowiecki. 
10-kilometrową trasę najszybciej pokonał Yury 
Kapłserau z Białorusi – w jedynie 30 minut 56 
sekund. Za nim, o niecałą minutę później, przy-
był na metę Mateusz Kaczor z Klubu RLTL ZTE 
Radom – uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów 
na otwartym stadionie oraz Mistrzostw Europy 
juniorów w biegach przełajowych, członek ka-
dry narodowej (31 minut 49 sekund). Jako trzeci 
przekroczył próg mety Paweł Krochmal z War-

szawy z Klubu PL-RUN z czasem 32 minuty 
48 sekund. Czwarty dotarł Piotr Mielewczyk, 
który ukończył we wrześniu 38.PZU Maraton 
Warszawski na 8. miejscu. Warto podkreślić, 
że w imprezie w Piastowie wzięło udział wielu 
biegaczy z klubów rozlokowanych w różnych 
miejscach Polski, a także reprezentanci innych 
państw. Z dystansem zmierzył się wspólnie ze 
swoimi właścicielami również 13-letni pies Tu-
nia zabrany ze schroniska. 
Dekoracji zwycięzców w kilku kategoriach doko-
nywali, oprócz burmistrza 
Piastowa, także Zdzisław 
Sipiera – Wojewoda Ma-
zowiecki, Jan Starzyński 
– Prezydent Pruszkowa, 
Hubert Kowalczewski – 
zastępca Komendanta Sto-
łecznego Policji oraz Zdzi-
sław Brzeziński – członek 
Zarządu Powiatu Prusz-
kowskiego, były wieloletni 
burmistrz Piastowa.
Dodatkowymi atrakcja-
mi były pokazy „żywej 
historii” zorganizowane 
przez środowiska grup re-
konstrukcyjnych: z Histo-
rycznego Zgrupowania Radosław, Towarzystwa 
Historycznego 1920, Grupy Rekonstrukcyjno-
-Filmowej GRF Bemowo. Do spróbowania była 
wojskowa grochówka. 
Wśród pasjonatów historii znaleźli się Robert Pi-
skorz – twórca pracowni rekonstrukcji umundu-
rowania Lancier w Piastowie oraz Jerzy Lewiński 
– uczestnik Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. 
Dla miłośników książek była okazja do zakupu 
historycznych wydawnictw przy stoisku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Jacek Furmań-
ski, muzyk, poeta i pedagog, przedstawił 
– przy akompaniamencie gitary – wiersze 
poety K. K. Baczyńskiego.
– Pierwszą edycję oceniam bardzo wysoko. 
Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy to wy-
darzenie szczególne, które otwiera piękną 

tradycję. Udało się uzyskać Patronat Honorowy 
Zdzisława Sipery Wojewody Mazowieckiego, 
Maksyma Gołosia Starosty Powiatu Pruszkow-
skiego, Jana Starzyńskiego Prezydenta Miasta 
Pruszkowa. Dzięki temu samorządy z tego terenu 
pokazują ważność pamięci wydarzeń historycz-
nych i ludności, która udzieliła pomocy wypę-
dzonym mieszkańcom. Bez solidarnego wsparcia 
mieszkańców Włoch, Ursusa, Piastowa i, przede 

wszystkim, Pruszkowa, wypędzonym byłoby jesz-
cze bardziej ciężko. Pierwsza grupa około 3 tys. 
wymęczonych, wypędzonych z Warszawy osób 
przeszła przez Piastów w nocy z 6 na 7 sierpnia 
– podsumował Grzegorz Szuplewski. Dodał, że 
kolejne przedsięwzięcia kulturalno-sportowe we 
współpracy z sąsiadującymi miastami są jak naj-
bardziej możliwe. W planach Piastowa są wydaw-
nictwa o tematyce historycznej. Już od kilku lat za 
pomocą kilkunastu banerów, które zdobią parkany 
wzdłuż ul. Warszawskiej, miasto Piastów przypo-
mina historię wypędzonych w 1944 roku.
Organizatorami wydarzenia byli: Miasto Piastów, 
MOSiR w Piastowie, piastowskie instytucje kul-
tury (Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz Miejski Ośrodek Kultu-
ry). Rządzący planują następne edycje Biegu.

Tekst i zdjęcia Agnieszka Gorzkowska
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Zapraszamy!
Rehabilitacja	
REMEDO

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

KRUSZYNA
WARSZAWA URSUS

tel. 515 598 326
UL. KOLOROWA 19, LOK. 134

GODZINY OTWARCIA:
 

 

ODZIEŻ DAMSKA

S-XXLPostaramy 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? 

Zapraszamy na ZAJĘCIA FITNESS.  

FAJNA 

FORMA 

.

, ,
`

.

,

www.fajnaforma.pl

Pełnych energii  

zapraszamy na ZUMBĘ, 

a odważniejsze Panie  

na KURS BURLESKI 
(zbieramy grupę)

PROBLEMY z kręgosłupem?  
Zajęcia ZDROWY KRĘGOSŁUP  
pomogą zmniejszyć dolegliwości.

KSIĘŻNICZKI? PIRACI?  BAJKOWE TEMATY? 
Rodzicu! U nas możesz zorganizować URODZINY  dla swojej pociechy.

W końcu MARZENIA są po to,  żeby je spełniać!

HONORUJEMY KARTY FitProfit!

➡

 ZUMBA  również DLA DZIECI – wyszaleć się  to PODSTAWA!

Roztańczone  
DZIEWCZYNKI  

zapraszamy na
LEKCJE BALETU!

MOŻE  
MASZ CHOTĘ  

 się zrelaksować 
i porozciągać? 

Od tego jest 

PILATES.

➡ Bezpłatne konsultacje*:
l	LEKARZ ORTOPEDA	l	FIZJOTERAPEUTA		
l	PSYCHOTERAPEUTA	l	LEKARZ PSYCHIATRA

➡ Bezpłatne badania*:
l		Pomiar ciśnienia krwi	l	Pomiar glikemii	l	Badanie	

dynamiczne stóp	l	Dobór zaopatrzenia ortopedycznego

➡ Bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne**:
l		Pierwszego dnia zabiegowego zabiegi fizjoterapeutyczne 

zlecone przez lekarza lub fizjoterapeutę są bezpłatne.
*  Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.    ** Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
ORAZ REJESTRACJA:
Przychodnia Rehabilitacyjna
REMEDO
05816 Opacz Kolonia,  
ul. Centralna 27
tel.:   22 11 00 312 

531 458 126

email: 
kontakt@remedo.com.pl

Doskonały dojazd, 
zarówno transportem prywatnym,  
jak i publicznym 
(autobusy: 177, 307, kolejka WKD)BIAŁA

SOBOTA
15 października 2016 r. 
w	godzinach	od	700	do	1700

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY

TWOJA
 REKLAMA

w gazecie + GRATIS na stronie www

ABY ZAMÓWIĆ NAPISZ NA ADRES:
reklama@mocnestrony.com.pl


