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GOTÓWKA na dowolny cel
BPH w URSUSIE  patrz: 

WOJEWODA	W	NATARCIU

W czwartek, 13. października w hali Międzyszkolnego Ośrodka  
Spor towego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 stanęły  
na przeciw siebie dwie piłkarskie drużyny: uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Spor towych oraz nauczycieli i samorządowców.

M łodzi sportowcy ruszyli do walki 
z wielkim animuszem i pierwsza po-
łowa zakończyła się  wynikiem 5:1 

dla uczniów. W drugiej części spotkania 
drużyna samorządowców i nauczycieli, 
w której z numerem 1 na koszulce grał wo-
jewoda Zdzisław Sipiera, a z trójką wice-
starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza, 
przypomniała sobie młode lata i starzy mi-
strzowie doprowadzili do stanu 5:6. Bram-
kę weteranów murował ksiądz proboszcz 
Bogdan Przegaliński. Bramki w drużynie 

uczniów zdobyli: Kacper Pyrek, Michał 
Kozaczkow, Szymon Śmieciński, Norbert 
Turowiecki, Jakub Osobiński i Michał 
Kaczmarczyk, a w drużynie samorządo-
wo-nauczycielskiej: Adam Wróblewski 
(2 gole), Sebastian Rybak, Tomasz Ku-
necki i Jarosław Sawicki. Zwycięska dru-
żyna otrzymała puchar oraz piłki do gry 
w piłkę siatkową i nożną podpisane przez 
Witolda Bańkę Ministra Sportu i Turysty-
ki, Wojewodę Mazowieckiego i Starostę 
Powiatu Pruszkowskiego. Na trybunach 

zasiedli uczniowie, nauczyciele, był 
również Starosta Pruszkowski Maksym 
Gołoś. Atmosfera była wspaniała. Wszy-
scy uczestnicy dostali również pamiąt-
kowe dyplomy. Prowadzący spotkanie 
sędzia Jacek Nosek zapewnił, że nie 
odnotował złośliwych fauli, a całe 
spotkanie przebiegło w atmosferze 
fair play.
Starosta Rymuza przyznał, że 
uczniowie wygrali zasłużenie, ale 
w przyszłym roku samorządowcy 
przygotują się lepiej i będą co naj-
mniej równorzędnymi partnerami. 
Wojewoda Sipiera po meczu udzie-
lił krótkiej wypowiedzi dla „Moc-
nych Stron”. 
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INFORMACJE

NATURMED •
REKLAMA

POMOC 
w usuwaniu bólu

Z	KSIĘGI	WPISÓW	OŚRODKA	NATURMED:

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

Wacława T., lat 71


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

Maria z Sochaczewa, lat 49


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

Wacław Lisiecki, 53 lata


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

Internista, lat 56, Warszawa

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

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

INFORMUJEMY	CZYTELNIKÓW,	ŻE	DOSKONAŁĄ	METODĄ		
NA	POZBYCIE	SIĘ	PRZYCZYN	UCIĄŻLIWYCH	DOLEGLIWOŚCI	JEST	

TERAPIA	FIZYKALNO-MANUALNA,	
JAKĄ	STOSUJE	OŚRODEK	NATURMED	W	GOŁĄBKACH.	

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

••
NATURMED
Ursus-Gołąbki 

ul. Koronacyjna 15
tel.: 22 662 49 07
     604 092 007

Stwierdził, że możemy się spodziewać w przy-
szłości wielu takich wydarzeń. Na przykładzie 
powiatu pruszkowskiego zamierza pokazać 
pewne rozwiązania, które są realne i możliwe, 
a tutaj jest do tego dobra atmosfera. Przypo-
mniał, że stąd się wywodzi, tutaj mieszka, tu 
był nauczycielem i samorządowcem. Pochwa-
lił też doskonałe kontakty z tutejszym samo-
rządem. 
Wojewoda zapytany o swoje wcześniejsze 
doświadczenia sportowe, opowiedział, jak 
trenował sprint na 100 i 200 metrów, przypo-

mniał, że był mistrzem nauczycieli w Prusz-
kowie w tenisie ziemnym. Przez wiele lat był 
instruktorem tenisa, uczył też dzieci pływać. 
Obiecał następne takie spotkania, być może 
nawet w innych dyscyplinach.
Organizatorami wydarzenia było Biuro Woje-
wody Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie.
Wcześniej Wojewoda wziął też udział we 
wręczeniu listów gratulacyjnych dyrektorom  
lokalnych szkół i placówek wychowawczych. 
Wśród wyróżnionych znalazł się Oddział 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Pruszkowie. Nagrodzeni zostali rów-
nież  koszykarze – uczniowie z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie. Zdobyli oni II miejsce 
w Ogólnopolskiej Licealiadzie w koszy-
kówce chłopców – Gorlice 2016 r.
Redakcja „Mocnych Stron” popiera 
wszelkie inicjatywy zbliżające władze do 
mieszkańców, a szczególnie propagujące 
sport we wszelkich jego odmianach. Bę-
dziemy informować naszych czytelników 
o kolejnych takich wydarzeniach.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

Zjeżdżalnie i huśtawki dla dorosłych
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 20 paź
dziernika b.r. podpisał umowę z wykonawcą na 
realizację dwóch projektów z budżetu partycy
pacyjnego: Placu Zabaw dla Dorosłych oraz Fit
ness Parku. Oba projekty zo staną zrealizowane 
na  jednej działce, przy ul. Rakuszanki. Termin 
zakończenia budowy to 5 grudnia br. 

P lac Zabaw dla Dorosłych oraz Fitness Park 
powstaną przy ul. Rakuszanki w Ursusie, 
na obszarze ponad 400 m2. Koszt inwestycji 

to 277 044,44 zł.  
Na terenie placu zostaną zrealizowane 4 urządze-
nia zabawowe:

■n huśtawka wieloosobowa,
■n duże krzesło z kółkami gimnastycznymi oraz 

zjazdem strażackim,
■n siedzisko – palenisko z dwoma huśtawkami 

wahadłowymi,
■n komoda z szufladami oraz zjeżdżalnią 

– w ramach środków określonych w projekcie 
bud żetu partycypacyjnego.

Zaprojektowane zostały również: zjazd linowy 
– tyrolka, kłoda do siedzenia oraz trampolina, 
piaskownica modułowa i urządzenia siłowni ple-
nerowej oraz wieloosobowa huśtawka wagowa. Te 
urządzenia – w zależności od dostępności środ-
ków – mogą być wykonane w przyszłości jako re-
alizacja poza budżetem partycypacyjnym.
Plac będzie oświetlony i ogólnodostępny, a na jego 
terenie w ramach programu „Milion drzew dla 
Warszawy” dzielnica posadzi 36 nowych drzew. 

Na podstawie informacji Agnieszki Wall – rzecznika 
prasowego Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Na zdjęciu od lewej: zastępca burmistrza Kazimierz Sternik, 
zastępca burmistrza Wiesław Krzemień, burmistrz Urszula 

Kierzkowska oraz właściciel firmy OskarBud p. Artur Stolarzak.

n  Podpisanie umowy na budowę Placu Zabaw dla Dorosłych w Ursusie

Jeszcze w tym roku w Ursusie  
powstanie nowatorska strefa rekreacyjna  
dla dorosłych z placem zabaw w rozmia-
rze XXL oraz Fitness Parkiem.  
To nowość w Warszawie, mam nadzieję,  
że spotka się z entuzjazmem mieszkańców  
– Urszula Kierzkowska burmistrz  
dzielnicy Ursus.
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Dziury w jezdni, nieodśnieżona droga, niesprawne oświetlenie ulicy, dzikie wysyp
isko śmieci, bezpańskie psy – te i inne problemy można już zgłaszać do naszej 
gminy smartfonem. Wystarczy zrobić zdjęcie, dodać opis i wysłać zgłoszenie. Au
tomatycznie, w ciągu kilku sekund, trafi ono do odpowiedniego działu w naszym 
Urzędzie Miejskim, bez konieczności szukania danych kontaktowych. Wystarczy 
pobrać darmową aplikację LocalSpot, która od początku października jest zinte
growana komunikacyjnie z Urzędem Miejskim w Piastowie.

W arszawa ma już analo-
giczną aplikację od 2013 
roku, teraz jej twórcy 

przygotowali podobne rozwią-
zanie, z którego może skorzy-
stać społeczność Piastowa.
Podobne rozwiązania dzia-
łają za granicą, na przykład 
w Londynie lub Nowym Jor-
ku. W 2013 roku, na zlecenie 
Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy stworzono system 
Warszawa 19115, dzięki które-
mu mieszkańcy stolicy mogą 
zgłaszać problemy w czasie 
rzeczywistym, bez potrzeby 
szukania danych kontakto-
wych do konkretnego wydzia-
łu. Dzięki modułowi CRM, 
który stanowi serce całego 

systemu, czas rozwiązywania 
problemów w stolicy skrócił 
się z 45 do 15 dni, a dbanie 
o otoczenie stało się wspólnym 
celem zarówno warszawiaków 
jak i urzędników. Sukces War-
szawy spowodował, że stwo-
rzono LocalSpot, czyli system, 
który obejmuje zasięgiem całą 
Polskę. Teraz zgłoszenia mogą 
dotyczyć także Piastowa.

Co można zgłaszać?
Źle zaparkowane auto bloku-
jące przejście dla pieszych, 
zaśnieżony chodnik, burdy 
i zakłócanie ciszy nocnej, wan-
dalizm, niezabezpieczona bu-
dowa – te i wiele innych rzeczy 
można zgłaszać poprzez Lo-

calSpot. Stworzono zarówno 
portal, jak i aplikację mobil-
ną. Z analiz wynika, że rośnie 
liczba osób korzystających 
właśnie z aplikacji mobilnej. 
Dlaczego? Ponieważ telefon, 
który zawsze mamy przy so-
bie, umożliwia nam zgłaszanie 
problemów „tu i teraz”, właś-
nie w tym momencie, kiedy 
podczas rodzinnego spaceru 
w parku natknęliśmy się na 
śmieci lub czekamy na ponow-
nie spóźniający się autobus. 
Aplikacja mobilna pozwala 
nam na natychmiastowe działa-
nie. Gdybyśmy mieli wrócić do 
domu, usiąść przed kompute-
rem, szukać adresu e-mail lub 
numeru telefonu  do urzędu, 

a później wysyłać zgłoszenie 
lub dzwonić, zrezygnowaliby-
śmy z braku energii lub czasu.

Jak wysłać zgłoszenie?
Wystarczy ściągnąć aplikację 
LocalSpot na telefon (iOS, 
Android) lub wejść na stro-
nę www.localspot.pl. Stosow-
ne odniesienia do aplikacji są 
zamieszczone także na naszej 
stronie głównej. Jeśli wysyłamy 
zgłoszenie przy pomocy telefo-
nu, otwieramy aplikację w tele-
fonie, wskazujemy lokalizację, 
wybieramy kategorię (przy-
kładowe to: dewastacja, drogi, 
komunikacja, zieleń, zwierzę-
ta, śmieci), robimy zdjęcie lub 
krótko opisujemy problem i go-
towe. W ciągu kilku sekund 
zgłoszenie trafia do właściwe-
go działu w naszym Urzędzie. 
Możemy zrobić to w pełni ano-
nimowo, bez konieczności lo-
gowania. Dodatkowo – wszyst-
kie zgłoszenia widoczne są na 
mapie lub liście i oznaczone 
kolorami (zgłoszone, w reali-
zacji, zamknięte). Każdy użyt-
kownik może je zobaczyć, 
skomentować, a także poprzeć, 
klikając symbol serduszka. Co 
dalej? Postaramy się zająć każ-
dym zasadnym zgłoszeniem 
„bez zbędnej zwłoki”. Dlate-

go zachęcamy do aktywnego, 
obywatelskiego informowania 
o większych i mniejszych bo-
lączkach lokalnych.

LocalSpot umożliwia rejestrację
i obsługę wszystkich zgłoszeń, 
nadawanie im priorytetów, kie-
rowanie zadań do konkretnych 
jednostek i osób. Nasze roz-
wiązanie pozwala monitoro-
wać status każdej sprawy oraz 
postęp prac osób, które zajmu-
ją się daną sprawą.

Dzięki LocalSpot urząd ma 
dodatkową możliwość komu-
nikowania się z mieszkańca-
mi. Może wysłać wiadomość 
o przerwie w dostawie prądu 
lub wody, albo powiadomić 
o ważnych wydarzeniach. 
W skrócie można powiedzieć, 
że jest to platforma, która 
umożliwia współdziałanie 
mieszkańców i urzędu, bu-
dowanie nowej relacji i zaan-
gażowania dla dobra lokalnej 
społeczności.               ■n

n  PIASTÓW. Aplikacja LocalSpot dla mieszkańców miasta – usprawnione współdziałanie z urzędem

                                             
BEZPŁATNĄ aplikację LocalSpot mogą Państwo  

zainstalować na swoim telefonie (iOS i Android).
Zgłoszenia można też dokonać za pomocą strony:  
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WYDARZENIA

WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.pl
 

Zapraszamy!
Rehabilitacja	
REMEDO

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

KONTAKT:
Przychodnia Rehabilitacyjna REMEDO
05-816 Opacz Kolonia, ul. Centralna 27
tel.:  22 11 00 312, 531 458 126

e-mail: 
kontakt@remedo.com.pl

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

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

OFERUJEMY:
l  konsultacje specjalistyczne lekarzy 

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

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

l  porady psychoterapeuty w szerokim 
zakresie.

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

l    ELEKTROTERAPIA
l    FALA UDERZENIOWA
l    POLE MAGNETYCZNE
l    TERAPULS

l    DIATERMIA KRÓTKOFALOWA 

l    ŚWIATŁOLECZNICTWO
l    ULTRADŹWIĘKI
l    LASEROTERAPIA

l    KRIOTERAPIA
l    KINEZYTERAPIA
l    MASAŻE WIROWE
l    MASAŻ KLASYCZNY

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

Sobota, 8 października 2016 r. Plac budowy przy ul. Posag 
7  Panien. Błoto, wykopy, kupy ziemi. Pojawiają się dwa nie
samowite pojazdy. Wysoko na górze samochody – furgonetki 
– ford i dodge, a na dole koła... większe niż u traktora. Jeden z po
jazdów zatrzymuje się, podchodzi człowiek z drabiną i kobie ta 
z dzieckiem. Pani razem z dzieckiem (kilkuletnim) wdrapuje się 
do kabiny i siada na miejscu kierowcy, obok instruktor. Ruszają. 
Pojazd z łatwością pokonuje błotniste doły i wzniesienia.

ozpoczął się dwudniowy pokaz 
Monster Trucks, zorganizowany 
przez firmę ROBYG, dewelo-

pera budującego tu bloki mieszkal-
ne, zaplanowane na 1000 mieszkań. 
Współorganizatorem imprezy była 
firma Auto GT, autoryzowany dealer 
samochodów Mitsubishi. Założeniem 
dewelopera było oczywiście zbliżenie 
do lokalnej społeczności oraz zapo-
znanie mieszkańców z tym miejscem 
i z nową inwestycją, ale niewątpliwie 
impreza była bardzo atrakcyjna. 

Monster Truck3.09.2016

Walory UrsUsa
To siłacz Ursus z powieści Quo Vadis
dał nazwę naszej Dzielnicy!
A później szybko rosły słynne Zakłady;
Ich marka do dziś się liczy!
Nikt nie potrudził się do tej pory,
żeby wyliczyć Ursusa zalety.
Uczenie mówiąc miejscowe walory.
Spróbuję, choć talent mam skromny.

Niestety...
Tu przedsiębiorczość ludzie mają w spadku!
Nowe osiedla, nowa obwodnica.
Nowy przystanek wyrósł na Niedźwiadku.
Blisko do Centrum, piękna okolica!
Chociaż wie każdy, że mieszka w Warszawie,
zobaczyć może rzeczy niezwyczajne:
Jesienią kluczami lecą tu żurawie!
I powietrze tu dobre – wprost Buenos Aires!
Jak widać dzielnica ma walory liczne.
Niemało osób już mówiło mi to.
Do głównych należą te ekologiczne:
Kiedyś tu nawet łoś przyszedł z wizytą...
Spokojnie więc można mówić o sukcesie.
Kwitną osiedla, dęby, buki, klony.
O bieżących przewagach teraz już doniesie
nasz nowy dwutygodnik 

– zwie się Mocne Strony!

Zdzisław Michał Kamiński

Redakcja „Mocnych Stron” czuje się zaszczycona dostrze-
żeniem naszego dwutygodnika przez Mistrza pióra.  
My również doceniamy walory Ursusa! 

Autorowi – DZIĘKUJEMY!

Przypominamy: ZDZISŁAW MICHAŁ KAMIŃSKI de-
biutował w latach sześćdziesiątych w satyrycznym ruchu 
studenckim. Jest autorem 33 tekstów do Kabaretu Olgi Li-
pińskiej oraz laureatem kilku ważnych nagród literackich. 
Ma w dorobku kilka zbiorów swoich utworów, m.in.: „Po-
południe Fauna”, „Era Wodnika” i „Skończyły się żarty”.  
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WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY

OD 1 000 DO 200 000 ZŁ

Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach,  
placówkach partnerskich Banku, Agencjach współpracujących z Bankiem i na bph.pl. Maksymalna kwota kredytu 
u Agentów współpracujących z Bankiem to 100.000 zł.
Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany 
przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a także do dokonywania czynności 
faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony  
do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.
Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

www.bph.pl

Zapraszamy do placówki partnerskiej Banku BPH:  

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Warszawa-URSUS, ul. Rakietników 38;  tel.: 22 867 67 13,  518 060 434,  607 319 564

w Ursusie

Mimo nie najlepszej pogody pojawiło się 
sporo widzów i potencjalnych uczestników. 
Każdy mógł przejechać się gigantycznym 
samochodem jako pasażer lub siadając 
za kierownicą. Zorganizowano konkursy, 
w których – po wypełnieniu ankiety – można 

było wygrać rowery miejskie oraz Mitsubis-
hi z pełnym bakiem na weekend. Rozstawio-
no kilka ogrzewanych namiotów – w nich 
bezpłatnie serwowano kiełbaski z rożna 
oraz gorącą herbatę i kawę. Był też namiot, 
w którym dzieci mogły rysować i malować 

na kartkach lub sztalugach. Jednak najbar-
dziej emocjonujące chwile miały miejsce 
o godzinie 14.00 – zarówno w sobotę jak i w 
niedzielę. Pięciotonowe monster trucks dały 
niecodzienny pokaz mocy. Na oczach licz-
nie zebranej publiczności miażdżyły wraki 

samochodów osobowych. Po kilkukrotnych 
przejazdach tych „potworów” wraki zamie-
niły się w kłębowisko żelastwa niewiele wy-
stającego ponad powierzchnię gruntu.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

LenaSALON FRYZJERSKILena
ponownie otwarty

ZAPRASZAMY
tel. 604 100 260

Warszawa Ursus, ul. Rakuszanki 11
(wejście od parkingu Biedronki)
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NASZE STRONY

28 sierpnia w Nowym Teatrze odbyła się gala finałowa 33. Konkursu Warszawa 
w kwiatach i zieleni. Nagrody przyznali organizatorzy konkursu: Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 4 października 
w Ursusie miały miejsce uroczystości dzielnicowe.

L okalny finał odbył się 4 października w ga-
lerii „Ad-hoc” Ośrodka Kultury Arsus w Ur-
susie. Honory pełniła Burmistrz Dzielnicy 

Ursus Urszula Kierzkowska wraz z naczelni-
kiem Wydziału Kultury Dzielnicy Aleksandrą 
Magierecką. Obecni byli również dzielnicowi 
radni. Uczestnicy konkursu otrzymali piękne 
filiżanki ze spodeczkami, w których, jak po-
wiedziała burmistrz Kierzkowska – „przez całą 
zimę będą mogli pić ciepłą, owocową herbat-
kę”, i dyplomy za udział w konkursie i wspie-
ranie jego organizacji. 
Paweł Kruk, członek Prezydium Zarządu 
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
i szef biura TPW, który uczestniczył w uroczy-
stości, stwierdził, że Warszawa dziś jest pięk-
na i zielona, a Ursus szczególnie ma się czym 
pochwalić, ma piękne ogródki, balkony, kwiet-
niki. Złożył też wszystkim obecnym życzenia 
doczekania w zdrowiu 50. edycji konkursu. 
Szczególnie wyróżnił 82-letnią Mariannę Sta-
szewską, od wielu lat główną organizatorkę 
(wraz z bratem Janem) i dobrego ducha kon-
kursu. Jej pasja przeszła już na następne poko-
lenie. Synowa Pani Marianny, Joanna Staszew-
ska zdobyła nagrodę Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy w kategorii – ogródki przydomowe. 
Po części oficjalnej zebrani zajęli się kon-
sumpcją słodyczy i pogawędką przy herbatce. 

Uroczystość zamieniła się w spotkanie wielo-
letnich przyjaciół połączonych wspólną pasją.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

n  Finał konkursu WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI

Ze wszystkich dzielnic Warszawy 
na konkurs nadeszło 230 zgłoszeń. 

Nagrody Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy 

33. Konkursu  
„Warszawa w kwiatach i zieleni”  

otrzymali:

W kategorii FIRMA/INSTYTUCJA,  
za pasję właścicieli firm prywatnych, 
instytucji, spółdzielni i wspólnot, 
które wychodzą poza podstawowe 
rozwiązania estetyczne:
 I miejsce  –  restauracja „Pasta” (Praga

Południe)
 II miejsce  –  Wspólnota Mieszkaniowa 

„Dzieci Warszawy 25A i 25B” 
(Ursus)

 III miejsce  –  Wspólnota Mieszkaniowa 
„Pod Koroną Alei Rzeczypo
spolitej 12” (Wilanów)

Nagrody Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy  
otrzymali:

W kategorii – OGRÓDKI PRZYDOMOWE:
l  Małgorzata Traczyk (Mokotów)
l  Edward Grygo (PragaPółnoc)
l  Joanna Staszewska (Ursus)

W kategorii – MISTER KWIATÓW:
l  Uniwersytet Warszawski,  

Biblio teka Uniwersytetu Warszawsk
iego (Śródmieście)

l  Marianna Grala (Włochy)
l  Henryk Myśliwiec (Ursus)

Nagroda Specjalna Warszawska:
l  Zarząd Oczyszczania Miasta
l  Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

(Ursus)
l  Jadwiga Kamińska, Ewa Celińska 

(Ursus)

 
 
 

W dniu 28 września 2016 r. odbyło się 
walne zebranie członków Stowarzyszenia 
Obywatelskiego w Ursusie. W zebraniu 
uczestniczyło 82 członków SOwU. Przed
stawione zostały sprawozdania Zarządu za 
okres od 24.06.2014  r. do 30.09.2015  r. 
oraz od 30.09.2015 r. do 28.09.2016 r. 
oraz sprawozdanie Komisji Rewi zyjnej. 
Sprawozdania zostały przyjęte i udzielono 
absolutorium członkom Zarządu. Odbyły 
się wybory do Zarządu na kadencję 2016–
2018. W wyniku głosowania zostali wybrani 
nowi członkowie Zarządu.

 

Paweł Dilis – prezes
Anna Lewandowska – wiceprezes, skarbnik
Paweł Wyrzykiewicz – sekretarz
Bogusław Łopuszyński – członek
Adriana Porowska – członek

Piotr Adamus – przewodniczący
Wojciech Skorupski – wiceprzewodniczący
Paweł Kocięcki – członek

W skład 23-osobowej Rady Dzielnicy Ursus 
wchodzą trzy kluby: 
1)  Platforma Obywatelska – 8 osób, 
2)  Prawo i Sprawiedliwość – 8 osób
3)  Stowarzyszenie Obywatelskie – 6 osób
oraz 1 osoba reprezentująca Razem dla Ursusa. 
Dwaj wiceburmistrzowie – Wiesław Krze-
mień i Kazimierz Sternik również są członka-
mi Stowarzyszenia Obywatelskiego.

Informacje zebrał Tadeusz Kotus

WIZYTY  w DOMU 
PACJENTA

LEKARZ  
SPECJALISTA 

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

(psychogeriatria), 
l   osób cierpiących  

– na zaburzenia nastroju,  
– nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt domowych. 

Teren URSUSA, WŁOCH i okolic. 

tel.:	694-380-980
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Warsztaty fotograficzne
Rozpoczęto realizację kolejnego projektu z budżetu par tycypacyjnego na 2016 r. 
w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uroczyste otwarcie projektu „Świat w Obiek
tywie” odbyło się 11 października 2016 r. w Domu Kultury „Miś”.

P rojekt polega na teoretycznym i praktycz-
nym przygotowaniu do robienia fotografii 
oraz tworzenie z nich wystaw i prezenta-

cji multimedialnych. Skierowany jest przede 
wszystkim do dzieci, młodzieży i seniorów. 
Sekcja fotograficzna będzie działać w D.K. 
„Miś”, gdzie będzie można korzystać z kom-
puterów z odpowiednim oprogramowaniem i z 
wysokiej klasy sprzętu fotograficznego. Od 21 
października do 16 grudnia 2016 roku w piątki 
o godz.17.00 będą odbywały się warsztaty foto-
graficzne prowadzone przez fotografika – Pana 
Mariusza Marcysiaka. Warsztaty są bezpłatne 
i będą odbywać się w D.K. „Miś”. 
Dziękuję Seniorom z Klubu „Wesoła Chata”, 
a szczególnie Paniom Jadwidze Wężyk i Geno-
wefie Furmaniak za ogromne zaangażowanie 

w propagowanie tego projektu. Specyfikację 
sprzętu sporządził Pan Paweł Wyrzykiewicz.

Bogdan Kałużny

                

	

dla	szkół	podstawowych
Już od 5. października można głosować na podstawówki, którym Em
pik zapełni biblioteczne półki. Przez cały wrzesień szkoły zgłaszały się do 
udziału w nowym projekcie w ramach programu wsparcia czytelnictwa 
„Przecinek i Kropka”. Do każdej z 10 placówek, które uzyskają najwięcej 
głosów internautów, trafi po 1000 książek. Wśród 300 szkół z całej Polski 
o doposażenie walczą właśnie 3 szkoły podstawowe z naszego regionu.

O	głosy internautów zabie-
gają m.in.: Szkoła Podsta-
wowa nr 4 im. Wł. Bro-

niewskiego (Ursus), Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2 im. Jana 
Pawła II (Ursus) oraz Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. Boha-
terów spod Darnicy (Pia-
stów). Na razie (stan na 
18 października) prowadzi 
piastowska podstawówka, 
na którą oddało głos aż 4197 
osób! Pierwszą dwudziestkę 
zamyka Szkoła Podstawowa 
nr 4 z dzielnicy Ursus z wy-
nikiem 1912 głosów. Ursuska 
Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi nr 2 
ma 546 głosów. Głosowanie 
potrwa do 6 listopada, więc 
jeszcze wszystko w rękach 
internautów. Jak wesprzeć 
akcję? Każdy może oddać 
dziennie jeden głos na wy-
braną bibliotekę. Do tego 
służy specjalna aplikacja 
umieszczona na stronie 
http://www.empik.com/
ku l t u ra / g l o s owa n i e /
wsparcie-dla-bibliotek/

Wraz z początkiem roku szkol-
nego 2016 Empik ulepszył 
program „Przecinek i Krop-

ka” o nowy element – ak-
cję wsparcia dla bibliotek 
w szkołach podstawowych. 
Zdaniem pomysłodawców, 

biblioteki w szkołach pod-
stawowych są często miej-
scem pierwszego kontaktu 
dzieci z literaturą. To smutny 
fakt, jednak nie wszystkie 
szkolne biblioteki mogą za-

oferować uczniom ciekawe 
nowości, po które dzieci 
chętnie sięgną. Stąd po-
mysł na taką akcję. Zakup 
książek dla zwycięzców 
ma zostać zrealizowany 
z części kwot z każdej 

transakcji klientów z uży-
ciem karty Mój Empik – po-
siadają ją uczestnicy nowego 

programu lojalnościowego. 
Do dziesięciu zwycięskich 
placówek dotrze na Miko-
łajki aż 10 tysięcy książek. 
Wystarczy nasze zaanga-
żowanie!

Agnieszka Gorzkowska
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PORADY

PROGRAM kina „URSUS”
29 PAŹDZIERNIKA – 27 LISTOPADA	2016	r.
Nowy cyfrowy projektor! Nagłośnienie DOLBY SURROUND!
KASA CZYNNA pół godziny przed pierwszym seansem. 

Parking dla zmotoryzowanych widzów.

BILETY w cenie 15 zł i 20 zł

  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

   5.11  godz.14.00 
   6.11  godz.14.00 

NOWE PRZYGODY ALADYNA
BELGIA/FRANCJA – komedia – b/o

   5.11  godz.16.00 i 19.00
   6.11  godz.16.00 i 19.00

WOŁYŃ
POLSKA l.15 – wojenny

12.11  godz. 16.00 i 18.00
13.11  godz. 16.00 i 18.00

DZIEWCZYNA Z POCIĄGU
USA l.15 – thriller

26.11  godz.16.00  i18.00
27.11  godz.16.00  i18.00

SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M.
POLSKA l.15 – komedia

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus

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

INSTALACJE	WODOCIĄGOWE	ZA	1	ZŁ?
Planuję budowę domu jednorodzinnego. Okazało się,  
że będę musiał na własny koszt wybudować spory  
kawałek sieci wodociągowej. Czy jest szansa, że uda mi się 
odzyskać wydane na to pieniądze? Sąsiedzi straszą mnie, że 
będę musiał oddać wodociągom to co zbudowałem  
za symboliczną złotówkę.
Przepisy jasno i wyraźnie mówią, że osoba ubiegająca się o przyłą-
czenie do sieci wodociągowej ma obowiązek wybudowania na własny 
koszt jedynie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Oznacza 
to, że resztę sieci powinno zbudować przedsiębiorstwo, które później 
będzie pobierało opłaty za pobór wody bądź odprowadzanie ścieków. 
W praktyce jednak inwestorzy budujący domy muszą nierzadko na 
własny koszt wykonać spory kawałek koniecznych do przyłączenia 
instalacji. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorstwo wodociągo-
we powinno przejąć ich własność. Powinno się to odbyć na następu-
jących zasadach: 

■n po pierwsze – nie ma mowy o oddaniu instalacji za darmo; inwe-
stor, który zbudował fragment sieci powinien zawrzeć z wodocią-
gami odpowiednią umowę i określić w niej za ile odda to, za co 
zapłacił ze swojej kieszeni, 

■n po drugie – zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów – nie ma mowy o przekazywaniu tak kosztow-
nych prac za symboliczną złotówkę, takie działanie uznaje się za 
pozorowanie odpłatnego przejęcia. 

Niestety to koniec pewników jeśli chodzi o odpłatne przekazywanie 
wybudowanych prywatnie instalacji wodociągowych czy kanalizacyj-
nych. Nie ma bowiem przepisów, które jasno by określały ile przed-
siębiorstwa wodociągowe mają za nie zapłacić. Obraz mąci zasada, 
zgodnie z którą przekazanie wcale nie musi pokrywać rzeczywiście 
poniesionych wydatków na instalację. W praktyce oznacza to, że pry-
watny inwestor dostanie dokładnie tyle ile wynegocjuje z zakładem 
wodociągowym. A ten może w tym celu wykorzystać swoją pozycję.

NAJPIERW	SŁUCHAĆ,	POTEM	KARAĆ	
Dostałam naganę od swojego szefa z wpisem  
do akt. Dokument ten dostałam od kadrowej  
bez żadnych wyjaśnień. Nikt nie chciał słuchać  
co mam na ten temat do powiedzenia.  
Co mogę teraz z tym zrobić?
Wbrew pozorom, to że nikt nie dał Pani szans na wyłuszcze-
nie swoich racji to bardzo dobrze. Dzięki temu pracodawca 
naruszył bowiem opisaną w Kodeksie pracy procedurę wy-
mierzania kary porządkowej. Przewiduje ona, że kara porząd-
kowa w postaci nagany lub upomnienia może być zastosowa-
na dopiero po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Fakt, że 
pracodawca nie zastosował się do tej normy w zasadzie już 
przesądza o tym, że sprawa o uchylenie wymierzonej kary jest 
wygrana. W tej sytuacji powinna Pani w ciągu 7 dni od zawia-
domienia o ukaraniu wnieść sprzeciw od wymierzenia kary 
porządkowej. Oczywiście poza głównym argumentem za jej 
uchyleniem czyli nie zastosowaniem się pracodawcy do odpo-
wiedniej procedury warto w nim opisać też i nne powody, dla 
których nie zgadzamy się z ukaraniem. O tym czy sprzeciw 
uwzględnić bądź go odrzucić decyduje sam pracodawca po 
rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakłado-
wej organizacji związkowej (o ile taka w firmie funkcjonuje). 
Jeśli w ciągu 14 od zgłoszenia sprzeciwu pracodawca nie zro-
bi nic (np. nie zawiadomi zatrudnionego, że sprzeciw został 
odrzucony) obowiązuje domniemanie, że sprzeciw został 
uwzględniony czyli pracownik ma rację. Kłopoty zaczną się 
wtedy, gdy szef sprzeciw oficjalnie odrzuci. Wtedy pracowni-
kowi nie pozostanie nic innego jak tylk wystąpić do sądu pracy 
o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. A to oznacza nie-
stety pełnoprawny proces sądowy. Na szczęście przed sądem 
pracy, który działa szybciej niż inne sądy i w większości spraw 
(tak też jest i w tym przypadku) nie domaga się żadnych opłat 
sądowych.

ODSZKODOWANIE	ZA	WALIZKĘ
Na lotnisku zniszczono mi walizkę. Niestety o tym,  
że jest uszkodzona przekonałem się dopiero w domu.  
Czy to oznacza, że nie mam już żadnych szans  
na odszkodowanie za straty od linii lotniczych?
Szanse są, ale dochodzenie roszczeń od linii lotniczych będzie trochę 
bardziej niż zwykle skomplikowane. Najmniejszy kłopot z odszkodo-
waniem za zniszczony bagaż jest wtedy jeśli jeszcze na lotnisku zgło-
simy straty linii lotniczej. Wypełnia się wtedy specjalny formularz 
PIR (ang. property irregularity report) opisujący szkody. Poszkodo-
wany klient dostaje też odpowiedni protokół i numer referencyjny, 
który pozwala śledzić na jakim etapie jest jego sprawa. Na podsta-
wie tych dokumentów w ciągu 7 od odbioru zniszczonego bagażu 
składa się reklamację do przewoźnika (termin wydłuża się do 21 dni 
jeśli poza zniszczeniem doszło też do opóźnienia bagażu). W naszym 
przypadku klient niestety nie dopełnił tej procedury. Oznacza to, że 
dalej może dochodzić swoich roszczeń, ale będzie mu o tyle trud-
niej, że poza faktem samej szkody i jej wielkości musi też udowodnić, 
że powstała ona w czasie kiedy jego bagaż pozostawał pod opieką 
przewoźnika czyli linii lotniczej. A to może być trudne. Wystarczy, 
że linia lotnicza uprawdopodobni, że szkoda mogła nastąpić np. już 
poza lotniskiem w związku z czym wyłączy swoją odpowiedzialność 
za poniesione straty.
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Makabreska i codzienność, 
czyli opowieść o rodzinie Beksińskich 
Wybitny film „Ostatnia rodzina”, debiut reżysera Jana P. Matuszyńskiego, podbił 
tegoroczny 41. już Festiwal Filmowy w Gdyni, otrzymując m.in. Wielką Nagrodę 
„Złote Lwy”, przyznawaną przez jury pod przewodnictwem Filipa Bajona. Zdobył 
też uznanie krytyków (nagroda dziennikarzy) oraz widzów (nagroda publiczności). 

Matuszyńskiemu udało się w sposób nie-
zwykle wymowny przenieść na ekran 
opowieść o złożonym życiu rodzinnym 

Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej 
nowatorskich malarzy polskich, tworzącego 
surrealistyczne prace niczym z koszmarnego 
snu, artysty wiecznie poszukującego swego 
indywidualnego stylu. Film opowiada również 
historię najbliższych Zdzisława – syna Toma-
sza, kultowego prezentera radiowego i tłuma-
cza filmowego, a także żony, Zofii. Mamy do 
czynienia z obrazem przesyconym specyficz-
nym nastrojem, klimatyczną muzyką, a przy 
tym autentycznymi rozmowami, zrekonstruo-
wanymi dzięki bogatej zachowanej dokumen-
tacji rodzinnej Beksińskich. 

Gra aktorska... 
... również jest niewątpliwym walorem oma-
wianego filmu. Duet, który stworzyli Andrzej 
Seweryn (najlepsza rola męska) jako Zdzisław 
Beksiński i Aleksandra Konieczna (najlepsza 
rola kobieca), grająca Zofię, ma szansę na 
trwałe zapisać się w historii polskiej kinema-
tografii. W sposób niezwykle wyważony stwo-
rzyli oni bowiem swoje kreacje. Doskonale 
potrafili oddać atmosferę, panującą w ekscen-
trycznej familii oraz wczuć się w role. Nie-
wątpliwie pomogło im w tym przestudiowa-
nie wspomnianej dokumentacji: zdjęć, listów 
czy filmów, kręconych wręcz kompulsywnie 
przez Zdzisława. Z kolei Dawid Ogrodnik gra-
jący Tomasza Beksińskiego wyraził tę postać 
w sposób bardzo ekspresyjny przez charakte-
rystyczne gesty i ruchy. Momentami wydaje 
się ona nawet nieco przerysowana, jednakże 
sprawia, że Tomasz Ogrodnika nie tylko nie 
nuży, ale wręcz porywa nas w swój skompliko-
wany, wewnętrzny świat. 

Relacje rodzinne
Reżyser nie eksponuje nadmiernie twórczości 
i dorobku Zdzisława Beksińskiego, ale uwy-
pukla jego relacje z żoną i synem. Wspólnie 
dzielą oni świadomość bólu istnienia. Widzo-
wie są świadkami przeprowadzki Beksińskich 
do Warszawy i zostają wciągnięci do środka 
mieszkania na Służewcu, w którym z jednej 
strony mamy wiszące na ścianach mroczne, 
oniryczne obrazy, a z drugiej pokazane cał-
kiem zwyczajne życie. Film wciąga w wir zda-
rzeń, gdzie sztuka miesza się z banalnością co-
dziennej egzystencji, z radością, cierpieniem, 
ze śmiercią, ale też z makabreską. Zdzisław 
Beksiński swoje lęki wyraża w sztuce, jednak 
w filmie w niewielkim stopniu pokazano sam 

proces tworzenia obrazów, widzimy jedynie 
np. jak artysta przy pracy słucha muzyki kla-
sycznej, a potem suszy powstałe dzieło suszar-
ką do włosów. Niejako będąca w cieniu Zofia 
jest zaś pełna ciepła i oddania, troszczy się 
o wszystkich, a jednocześnie ma najbardziej 
trzeźwe spojrzenie na ludzkie problemy i lęki. 
W filmie Beksińscy prowadzą wiele rozmów 
z trudnym, szczerym do bólu synem, który 
notabene nie mieszka z rodzicami i nie radzi 
sobie z samotnością – lękami, problemami czy 
relacjami z kobietami. Ten pozornie normalny 
świat rodzinny od środka balansuje na krawę-
dzi chaosu. Nie dostrzegają tego osoby z ze-
wnątrz, nawet przenikliwy marszand i prawnik 
z Paryża, Piotr Dmochowski, świetnie ucha-
rakteryzowany i zagrany przez Andrzeja Chy-
rę, na początku nie dostrzega grozy w domu 
Beksińskich. Zachwyca się twórczością mala-
rza i dziwi go, że artysta tak kontrowersyjny, 
malujący tak sugestywnie mroczne obrazy jest 
przy tym spokojnym człowiekiem.

Siła przekazu
Tragiczne zdarzenia w filmie pokazane są czę-
sto w groteskowy sposób, a owa makabreska 
została doskonale oddana przez scenarzystę, 
Roberta Bolestę. Obraz Matuszyńskiego ude-
rza właśnie siłą przekazu. Widzimy niby zwy-
czajny dom, a jednocześnie jego specyficzną, 
mroczną atmosferę: ciemne, przytłaczające ka-
dry, światło momentami ponure i szare. Więk-
szość akcji rozgrywa się w pokojach, na kory-
tarzach, w windach, a reszta jest w zasadzie 
tylko tłem. Wprowadza to iście klaustrofobicz-
ny klimat.

Film zachwyca dojrzałą formą artystycz-
nej wypowiedzi, świetnymi, dobrze dopa-
sowanymi kadrami, wspaniałą grą świateł. 
Niewątpliwym walorem tego obrazu jest też 
doskonała muzyka, która rozbrzmiewa w za-
sadzie w dwóch mieszkaniach. Utwory akom-
paniujące scenom z udziałem Tomasza są jego 
ulubionymi kawałkami z lat 80. i 90. – zresztą 
często puszczanymi przez niego w radiu, a jed-
nocześnie wstrząsającym zapisem jego egzy-
stencjalnych zmagań. Muzyka klasyczna jest 
zaś ważnym elementem twórczości Zdzisława 
Beksińskiego. 

„Ostatnią rodzinę” śmiało można polecić 
wszystkim, którzy po prostu cenią dobre pol-
skie kino. Zawarte w niej uniwersalne treści 
o ludzkiej egzystencji, pokazane przez pry-
zmat atmosfery w domu Beksińskich, z pew-
nością poruszą każdego.

Anna Zgutka
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OSTATNIA RODZINA
Andrzej SEWERYN      Dawid OGRODNIK      Aleksandra KONIECZNA      Andrzej CHYRA

Reżysaria Jan P. MATUSZYŃSKI

n  POLECAMY

ARCHITEKT, 
FOTOGRAF, 

MALARZ, 
RZEŹBIARZ 

I RYSOWNIK 
eksiński rozpoczął swą 
działalność artystyczną na 
początku lat 50. XX w. Po-
czątkowo była to fotogra-
fia. W 1957 r. razem z Je-

rzym Lewczyńskim i Bronisławem 
Schlabsem założył nieformalną gru-
pę artystów-fotografów. W 1959 r. 
grupa ta zorganizowała wystawę nazywaną 
obecnie „Antyfotografia”. Na prezentowanych 
tam zdjęciach widać tendencję Beksińskiego 
do poszukiwań czysto abstrakcyjnych, do zaba-
wy formą i silnych zniekształceń figury ludzkiej. 
Jest on zresztą uważany za jednego z prekurso-
rów fotografii kreacyjnej.
Od 1955 r. Beksiński poszukując nowych roz-
wiązań, rozpoczął twórczość związaną z rzeźbą, 
rysunkiem i malarstwem. Jego rzeźby przedsta-
wiały reliefy i maski, były zaś wykonywane 
z metalu, drutu i blachy. Z kolei w rysunku ar-
tysta stosował figuratywną formę wypowiedzi. 
Dominowały odważne przedstawienia postaci 
ujęte w masochistyczne, erotyczne pozy. 
Właściwy jednak rozwój kariery artysty rozpo-
czął się w na przełomie lat 50. i 60. XX w., kiedy 
to Beksiński w pełni poświęcił się malarstwu. 
W połowie lat 60. wskazówek udzielał mu sa-
nocki malarz Tadeusz Turkowski. Beksiński 
zdecydowanie zerwał wówczas z awangardą 
i oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjo-
nerskiemu, figuratywnemu, a jego ówczesne 
obrazy były starannie malowane farbą olejną 
na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malar-
stwa, kiedy artysta był mocno zainspirowany 
mistycyzmem wschodnim, charakteryzowało 
bogactwo symboli i tajemniczych treści. Jego 
obrazy o tematyce fantastycznej zyskały zain-
teresowanie wśród odbiorców po zorganizowa-
nej w 1964 r. wystawie prac w Starej Pomarań-
czarni w Warszawie przez Janusza Boguckiego. 
W 1977 r. Zdzisław Beksiński przeniósł się 
wraz z żoną i synem do Warszawy. Zamieszkał 
w bloku przy ulicy Sonaty na Służewie. Tam też 
urządził swoją pracownię.
W dekadzie lat 80. XX w. udało mu się również 
zaistnieć w galeriach międzynarodowych – a to 

dzięki znanemu paryskiemu adwokatowi i jed-
nocześnie miłośnikowi jego sztuki, kolekcjone-
rowi, Piotrowi Dmochowskiemu. Zorganizował 
on wystawy dzieł Beksińskiego w krajach ta-
kich jak: Belgia, Niemcy, Francja, a nawet Ja-
ponia. 
W 1998 r. zmarła żona artysty, a jego syn To-
masz rok później popełnił samobójstwo.
W ostatnim okresie swojej twórczości Beksiń-
ski powrócił do rysunku oraz odkrywał możli-
wości grafiki komputerowej.
Zdzisław Beksiński zmarł w tragicznych oko-
licznościach w nocy z 21 na 22 lutego 2005 r., 
kiedy został brutalnie zamordowany w swoim 
mieszkaniu.
Rodzina Beksińskich została pochowana we 
wspólnym grobowcu na Cmentarzu Centralnym 
w Sanoku.

Zbiory po Zdzisławie Beksińskim można zoba-
czyć w Muzeum Historycznym w Sanoku, gdzie 
jeszcze za życia artysta przekazał w 2001 r. 
300 swoich prac, a po śmierci instytucja ta 
otrzymała 20 jego ostatnich obrazów, 1000 
zdjęć i grafik, a także listy, filmy i zapisy mul-
timedialne. 
Postać budziła zainteresowanie pisarzy, dzien-
nikarzy i filmowców. Między innymi w 2014 r. 
ukazała się książka Magdaleny Grzebałkow-
skiej, Beksińscy. Portret podwójny, a w 2016 r. 
powstał film Ostatnia rodzina w reżyserii Jana 
P. Matuszyńskiego.

Anna Zgutka

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI (ur. 24 lutego 1929 r. 
w Sanoku – zm. 21 luty 2005 r. w Warszawie) 
– polski architekt, fotograf, malarz, rzeźbiarz 
i rysownik. W 1947 r. rozpoczął studia na Wyd-
ziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
W 1951 r. zawarł związek małżeński z Zofią Heleną 
Stankiewicz. W 1958 r. urodził się ich jedyny 
syn – Tomasz. Po ukończeniu studiów w 1952 r. 
Zdzisław Beksiński otrzymał tytuł inżyniera ar-
chitekta i magistra nauk technicznych. Następnie 
pracował jako inspektor nadzoru budowlanego 
w Krakowie i w Rzeszowie. W 1955 r. powrócił 
do rodzinnego Sanoka. Od 1959 r. pracował jako 
plastyk w Dziale Głównego Konstruktora Sanock-
iej Fabryki Autobusów „Autosan” (którą założył 
jego pradziadek). 

Zdzisław Beksiński, Bez tytułu, 1983 r.  
olej/płyta, 72 x 86 cm; Źródło: https://desa.pl
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NASZE ULICE

CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów
w Ursusie…

To kolejne w tym roku uderzenie w nielegalną przestępczość ty-
toniową. Funkcjonariusze CBŚP z Warszawy wraz z celnikami 
zlikwidowali fabrykę papierosów w Ursusie. Była zlokalizowa-
na w betonowych podziemiach dawnej fabryki traktorów. Oso-
by, które trudniły się produkcją papierosów zabarykadowały się 
wewnątrz i policjanci musieli pokonać trzy pary drzwi prowa-
dzące do właściwej hali produkcyjnej. Przy użyciu pił dostali się 
do środka, gdzie 3 mężczyzn położyło się na podłodze, wiedząc, 
że nie mają szans na ucieczkę. W hali cały czas działała produk-
cja nielegalnego towaru. Mężczyźni nie zdążyli bowiem wyłą-
czyć maszyn.
Funkcjonariusze CBŚP jednocześnie wkroczyli do czterech in-
nych miejsc w powiecie pruszkowskim, gdzie zostało zatrzyma-
nych kolejne 5 osób.
W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 1,3 mln gotowych pa-
pierosów i 6,5 tony krajanki tytoniowej o wartości ponad 5 mln zł 
oraz dwie maszyny do produkcji papierosów. W Prokuraturze 
Okręgowej w Warszawie pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty 
nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych i ich przechowywa-
nia. Teraz mężczyźni będą dozorowani przez policję.

… i koło Kutna
Druga ze zlikwidowanych fabryk zlokalizowana była w powiecie 
kutnowskim. Funkcjonariusze CBŚP z Łodzi wkroczyli do po-
mieszczeń po kurnikach w momencie trwania nielegalnej pro-
dukcji. Na miejscu była pełna linia technologiczna obsługiwana 
przez czterech mężczyzn. Policjanci zabezpieczyli 2,5 mln goto-
wych papierosów i 2,5 tony tytoniu. Jak oszacowali funkcjonariu-
sze w fabryce produkowano kilkaset tysięcy papierosów dziennie.
Policjanci dotarli również do organizatora fabryki – 39-letniego 
mężczyzny, który został zatrzymany i przewieziony do Prokura-
tury Rejonowej w Kutnie. Usłyszał tam zarzut kierowania zorga-
nizowania grupą przestępczą, za co grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności. Pozostałym czterem mężczyznom przedstawiono za-
rzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – za ten czyn 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wszyscy najbliższe trzy 
miesiące spędzą w tymczasowym areszcie.
Starty Skarbu Państwa z tytułu nielegalnej działalności wynoszą 
prawie 9 milionów złotych.

Na podstawie informacji kom. Agnieszki Hamelusz 

Podpalił, włamał się, okradł. Miał amfetaminę
Policjanci z Ursusa patrolując ulicę Warszawską zauważyli 
mężczyznę, który prawdopodobnie podpalił zaparkowane audi. 
Mężczyzna na widok policjantów zaczął uciekać, odrzucając 
trzymane w ręku przedmioty. Po krótkim pościgu 30-latek został 
zatrzymany. Funkcjonariusze znaleźli w tym miejscu m.in. radio 
samochodowe, narzędzia, woreczek foliowy z amfetaminą. 30-la-
tek został przewieziony do komisariatu przy ul. Sosnkowskiego. 
Z uwagi na to, że mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany 
za włamania, funkcjonariusze sprawdzili dokładnie pobliskie 
parkingi i na jednym z nich zauważyli mercedesa z wybita szybą. 
Kiedy ustalili właściciela pojazdu, mężczyzna rozpoznał wśród 
odnalezionych przedmiotów, swoje rzeczy. Dzięki czynnościom 
śledczych szybko wyszło na jaw, że kilka dni wcześniej mężczy-
zna włamał się również do toyoty zaparkowanej na ul. Magna-
ckiej. Funkcjonariusze przedstawili Kamilowi P. pięć zarzutów. 
30-latek odpowie za trzy kradzieże z włamaniem do samocho-
dów, zniszczenie audi oraz posiadanie środków odurzających. 
Prokurator wystąpił z wnioskiem o jego tymczasowe areszto-
wanie, do którego sąd się przychylił. Kamilowi P. grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności.  

Policja przypomina – pamiętajmy o odblaskach!
Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w spo-
sób widoczny dla kierujących. Wielu pieszych stosuje się do no-
wych przepisów, niestety zdarzają się osoby, które w dalszym 
ciągu narażają swoje życie. Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 
40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy 
odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów.

Zebrał Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna R ejon przejścia dla pieszych przy 

ul. Konińskiej oraz Walerego Sław-
ka to bardzo uczęszczany przez 

dzieci odcinek. W bliskiej odległości 
(200 metrów) znajdują się dwie szkoły 
podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 4 
przy ul. Walerego Sławka, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 – szkoła filialna przy ul. 
Konińskiej) oraz Przedszkole Publiczne 
nr 194. Na początku października br. 
przy ul. Walerego Sławka 2 swoje pod-
woje otworzyła też filia Przedszkola nr 
194. W trosce o poprawę bezpieczeństwa 
na tym przejściu rodzice we wrześniu br. 
rozpoczęli zbiórkę podpisów pod pis-
mem do burmistrz dzielnicy Ursus – Ur-
szuli Kierzkowskiej.

 

Sprawa zwiększenia bezpieczeństwa, 
nie tylko na tym przejściu, ciągnie się 
już od co najmniej 2 lat. W sprawie 
przejścia interweniowali już w latach 
2014 i 2015 dzielnicowi radni z różnych 
klubów, składając interpelacje i zapyta-
nia do Zarządu Dzielnicy. Były nawet 
propozycje zatrudnienia osoby prze-
prowadzającej dzieci przez ulicę. Dzia-
łania przyniosły efekt. – We wrześniu 
ubiegłego roku Zarząd Dróg Miejskich 
wykonał przy omawianym skrzyżowaniu 
azyl [wysepkę, przyp. autora] dla pie-
szych wraz z punktowymi elementami 
odblaskowymi typu LED – przypomnia-
ła Anna Golas z Wydziału Komunikacji 
Społecznej Zarządu Dróg Miejskich. 
Te działania nie satysfakcjonują jednak 
w pełni mieszkańców.

 

W piśmie do burmistrz Ursusa postano-
wili zwrócić się o postawienie sygnali-
zacji świetlnej na żądanie przy przejściu 
dla pieszych przy ul. Konińskiej oraz 
Walerego Sławka. Tłumaczą, że „idąc 
ze szkoły na ul. Konińskiej przejście 
jest za lekkim zakrętem z lewej strony. 
Są małe szanse, że kierowca np. auto-
busu zauważy nieduże dziecko stojące 
na chodniku przy przejściu. Ulicą Wa-
lerego Sławka jeżdżą prawie wszystkie 
autobusy kursujące do i z Ursusa. To 
przejście stanowi wielkie zagrożenie 
nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, 
mimo postawionego tam dodatkowego 
oświetlenia i wysepki pośrodku przej-

ścia”. Liczne podpisy pod pismem 
wsparło też 10 rysunków dzieci z klas 
2 i 3 SP. Niektóre z prac są smutne 
– przedstawiają potrąconych przez sa-
mochody pieszych w kałużach krwi. 
Przyjrzeliśmy się przejściu w jeden 
z październikowych poranków. Ruch 
tutaj jest bardzo duży, co chwilę piesi 
próbują przejść na drugą stronę, ale nie 
zawsze pojazdy zatrzymują się. Rów-
nież zapytaliśmy przechodniów, co są-
dzą o bezpieczeństwie na tym przejściu.

 

Większość zapytanych przez nas osób 
popiera zamontowanie tutaj świateł. 

– Gdybym miała dziecko w wieku szkol-
nym, raczej byłabym za zwiększeniem 
bezpieczeństwa w tym miejscu, np. po-
przez światła albo zatrudnienie osoby, 
która przeprowadzałaby dzieci – zauwa-
ża jedna z kobiet. 
Kilka innych wypowiedzi: „To miejsce 
jest bardzo słabo widoczne. Ktoś, kto 
jedzie z lewej strony, zza zakrętu, nie 
widzi, kto stoi przy przejściu. Ja też tędy 
jeżdżę. Ruch jest spory”. „Dla mnie, do-
rosłej osoby, przejście jest bezpieczne. 
Dla dzieci nie bardzo. Proponowałabym 
światła na żądanie albo kogoś przepro-
wadzającego dzieci”. „Są osoby, które 
prowadząc pojazd nie zatrzymują się 
na tym przejściu. Światła chyba były-

 
„Nie zgadzamy się czekać na reakcję osób decydujących o bezpiecz
nych drogach, aż ktoś na tym przejściu zginie” – to jedno z mocnych 
zdań, jakie zamieścili w piśmie do burmistrz Ursusa zaniepokojeni 
o bezpieczeństwo swoich dzieci rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 4 
przy ul. Walerego Sławka oraz szkoły filialnej przy ul. Konińskiej.

Takiej mapy w tradycyjnej, papierowej postaci zdecy
dowanie brakowało. Na szczęście, już się ukazała dzięki 
Fundacji „Do Dzieła” i „Kwiaciarni Grafiki”. Warszawską 
Mapę Sztuki zaprezentowano 15 października w klubie 
„Niebo” przy Nowym Świecie w ramach organizow
anego już od kilku lat festiwalu Street Art Doping. Teraz 
trzeba się spieszyć, bo nakład niewielki, podobnie jak 
ilość miejsc, gdzie można mapę dostać. 

Do tej pory funkcję warszawskiej mapy sztuki prezentował 
od 2010 roku inny projekt – „Puszka” (dostępny na stronie 
http://puszka.waw.pl/). Każdy mógł wirtualnie dodawać 

nowe lokalizacje biżuterii miejskiej, graffiti, instalacji, mu-
rali, pomników, rysunków, rzeźb, szablonów vlepek i innych, 
wpisujących się w temat, obiektów. Podobnie działał serwis 
„Graffeo”.
Przygotowane przez Fundację „Do Dzieła” i „Kwiaciarnię 
Grafiki” unikatowe, darmowe wydawnictwo powstało w li-

mitowanej ilości jedynie 1000 egzemplarzy. Zdecydowanie to 
obowiązkowa pozycja dla miłośników street artu, gdyż pre-
zentuje po raz pierwszy w taki sposób temat sztuki w prze-
strzeni publicznej Warszawy. – Warszawska Mapa Sztuki to 
nasze autorskie spojrzenie, które ma być zachętą do dalszych 
poszukiwań, sygnałem coraz bogatszej ulicznej kolekcji sztuki 
w stolicy. Co istotne, choć jest ona dana nam wszystkim, to nie 
na zawsze, często niespodziewanie znika wraz z budynkiem, 
remontem kamienicy, rozwojem miasta. Dlatego warto ją od-
krywać tu i teraz – zachęcają pomysłodawcy.
O mapie opowiadał podczas premiery Przemysław Dziubłow-
ski z Fundacji Do Dzieła, która od kilku lat adaptuje warszaw-
skie przestrzenie wymagające rewitalizacji zapraszając arty-
stów street artu z całego świata, aby zaniedbane przestrzenie 
zyskały nowy blask. Dziubłowskiemu towarzyszył w rozmo-
wie Kwiatek – współtwórca fundacji Vlep[v]net i galerii V9, 
promującej sztukę w przestrzeni miejskiej, a obecnie właści-
ciel Kwiaciarni Grafiki (stworzyła projekt graficzny mapy). 
Mapa doprowadzi nas do niemal 80. lokalizacji, gdzie 
znajdziemy np. neon Merkury, galerię street artu w Fortach 

n  URSUS. Rodzice piszą do pani burmistrz w trosce o bezpieczeństwo dzieci



Mocne Strony    |    26	PAŹDZIERNIKA	2016	R.    |    NR 6/2016  (ROK I)
11NASZE ULICE

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

by dobrym rozwiązaniem”. „Już mamy 
światła na tym odcinku drogi. Myślę, że 
to nie do końca jest potrzebne. W nocy 
przejście jest dobrze oświetlone”. „Tutaj, 
nim się przejdzie, trzeba się dużo rozglą-
dać. Rzeczywiście, w przypadku małych 
dzieci to przejście może być niebezpiecz-
ne. Światła pewnie by się przydały. Moje 
dziecko samotnie tędy, na szczęście, nie 
przechodzi”.

Poprosiliśmy też o dane statystyczne 
Komendy Stołecznej Policji przy opi-
sywanym przejściu i jego okolicach od 
2014 roku. 
W rejonie ulic Konińskiej i Adamie-
ckiego nie było zgłoszeń. Na obsza-
rze ulic Konińskiej i Walerego Sławka 
w 2015 roku doszło do 1 kolizji. Przy 
ulicach Walerego Sławka i Adamieckie-
go w 2015 roku odnotowano 3 kolizje. 
W rejonie ulic Walerego Sławka i Bo-
haterów Warszawy w 2014 roku zano-
towano 2 wypadki drogowe (w tym je-
den z udziałem pieszego) oraz 6 kolizji. 
W 2016 roku miała tu miejsce 1 kolizja. 
Natomiast do potrącenia pieszego oraz 

11 kolizji doszło przy Walerego Sławka 
3/5 w 2015 roku. 

  

Zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich, dla-
czego przy przejściu przy ul Konińskiej, 
gdzie jest duży ruch samochodowy, w tym 
autobusów, nie zamontowano sygnalizacji 
świetlnej. – Aby odpowiedzieć na pytanie, 
czy konieczna jest w tym miejscu sygnali-
zacja świetlna, konieczne jest wykonanie 
pomiarów ruchu, trzeba sprawdzić wi-
doczność, itd. czyli wykonać pełną ana-
lizę. Analizę zrobimy późną jesienią tego 
roku, wówczas będziemy mogli precyzyj-
niej odpowiedzieć na pozostałe pytania – 
poinformował ZDM. Jak dodają pracow-
nicy ZDM, pomiary nie były wykonywane 
dokładnie w tym miejscu, a były robione 
w okolicy – przy ulicach Dzieci Warszawy 
i Poczty Gdańskiej. Zapytaliśmy, czy nie 
da się przyspieszyć terminów pomiarów. – 
Niestety, nie ma takiej możliwości. Otrzy-
maliśmy informację, że to skrzyżowanie 
jest jednym z kilkudziesięciu miejsc, które 
pilnie wymagają wykonania analiz. Anali-
zy są wykonywane na bieżąco i na Wale-

rego Sławka/Konińska musimy zaczekać 
kilka tygodni. To może być już grudzień.

 

Jakie kroki po otrzymaniu w ostatnich 
dniach pisma od rodziców poczyniła w tej 
sprawie burmistrz Ursusa? – W pełni po-
pieram dążenie rodziców uczniów z SP 4 
do zwiększenia bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych przy obydwu placów-
kach. Ulica Walerego Sławka jest drogą 
powiatową, jej zarządcą jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Warszawie i tylko ta jednostka 
może wprowadzić sygnalizację świetlną na 
wspomnianej ulicy. Pismo rodziców i dzie-
ci przesłaliśmy do ZDM z prośbą o pilną 
reakcję, będziemy monitorować sprawę 
– odpowiedziała nam Urszula Kierzkow-
ska, burmistrz Dzielnicy Ursus.
Czekamy na reakcję ZDM po tym, jak za-
pozna się z pismem rodziców i obrazkami 
dzieci. Czy uda się dzięki temu przyspie-
szyć m.in. wykonanie pomiarów ruchu 
przy przejściu dla pieszych? Wrócimy do 
sprawy w najbliższych wydaniach.

Tekst i zdjęcia  
Agnieszka Gorzkowska

Bema, rzeźbę „Węgorz” Mauryce-
go Gomulickiego, instalację „Trze-
pak” Krystiana Truth Czaplickiego, 
vlepkowiska, vlakaty Pana Jaremy, 
mozaikę Wojciecha Fangora, mura-
le najoryginalniejszych światowych 
twórców (choćby niemieckiego Dome, 
włoskiego Pixel Pancho albo Blu, ame-
rykańskiej grupy Cyrcle, francuskiego 
Eltono, wenezuelskiego Satone, ukra-
ińskiego APL 315, chińskiego Daleast 
czy naszych polskich Sepe i  Chazme).
Projekt składający się nie tylko z mapy, 
ale i zdjęć oraz bogatego opisu wszyst-
kich wymienionych twórców bardzo nam 
się podoba. Żałujemy tylko, że nie zo-
stały zaznaczone obiekty ze wszystkich 
dzielnic. Zabrakło lokalizacji chociażby 
z Ursusa… Twórcy zapowiadają, że mapa 
może mieć swój dodruk oraz kontynuację 
w przyszłości, zatem nie tracimy nadziei 
i czekamy na ciekawe prace artystów nie 
tylko w przestrzeni publicznej Ursusa, ale 
także Piastowa, Michałowic i Ożarowa.

Agnieszka Gorzkowska

Mieszkania	komunalne
– Możliwości miasta w kwestii mieszkań komu-
nalnych są ograniczone, dlatego postanowiliśmy 
działać w tej kwestii – zapowiedział burmistrz 
miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski. Urząd 
miejski wyznaczył termin składania ofert dla 
zainteresowanych wykonawców zespołu bu
dynków komunalnych do 26 października.

Obecnie Piastów boryka się z niedoborem mieszkań 
komunalnych – to problem wielu polskich samo-
rządów. Z bieżących danych dowiedzieliśmy się, 

że specjalna komisja powołana przez Radę Miasta 
otrzymała 125 wniosków od osób oczekujących na 
mieszkania komunalne i tak duży jest niedobór tego 
typu lokali. O mieszkania socjalne ubiegają się 33 
osoby. – Posiadamy 364 lokale, w tym 21 socjalnych 
i 118 lokali będących własnością osób fizycznych  lub 
o nieuregulowanym stanie prawnym – informują pra-
cownicy piastowskiego magistratu. Burmistrz Grze-
gorz Szuplewski zwraca uwagę w rozmowie z nami, 
że obecne mieszkania komunalne były budowane już 
dawno; wiele z nich jest w znacznym stopniu zde-
gradowanych. Planowana inwestycja ma być „dużym 
krokiem naprzód”, aby poprawić sytuację osób, które 
znalazły się w trudnej sytuacji.

Piastów oczekuje obecnie na wyłonienie wykonawcy 
w przetargu ogłoszonym w ramach zadania inwesty-
cyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i bu-
dowa budynków komunalnych”. – Mamy w planach 
wybudowanie 38 mieszkań w 3 budynkach, które po-
wstaną przy ul. Sułkowskiego. Kompleks budynków 
powstanie w standardzie energooszczędnym, czyli 
pasywnym – informuje Grzegorz Szuplewski. Taka 
nowoczesna technologia sprzyja zdrowemu i przyja-
znemu wnętrzu w budynkach o wysokiej trwałości i, 
jednocześnie, bardzo niskich kosztach utrzymania. 
Z informacji na stronie architekturapasywna.pl wy-
nika, że rzeczywiste oszczędności energii do celów 
grzewczych, potwierdzone w trakcie użytkowania już 
zrealizowanych budynków, mogą być niższe nawet 
o około 75–90%.
Obiekt, według planów architektonicznych, ma się 
składać nie tylko z kompleksu dwukondygnacyjnych 
budynków wielorodzinnych. Teren zagospodarowa-
ny ma zostać pod plac rekreacyjny. Powstaną miej-
sca postojowe, ciągi piesze oraz zjazdy z ul. Maczka 
i Sułkowskiego, a także plac na kontenery. Powierzch-
nia zabudowy i użytkowa dla wszystkich budynków 
ma wynieść odpowiednio 1219,6 m2 oraz 1762,6 m2. 
Mieszkania są zaplanowane w metrażach (w przybli-
żeniu): 43 m2, 48 m2, 53 m2, 57 m2 . Każde z mieszkań 
ma posiadać niezależne wejście z zewnątrz. Dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich przezna-
czone i odpowiednio zaprojektowane zostały mieszka-
nia na parterze jednego z budynków.  
Do tematu jeszcze będziemy wracać. Poinformujemy 
m.in. o wyniku przetargu oraz planowanych terminach 
budowy.

Agnieszka Gorzkowska

n  PIASTÓW. Nowe bloki przy ul. Sułkowskiego

„Projekt wykonawczy” – wizualizacja budynku 
(plany architektoniczne BIP Piastów)
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KULTURA

URSUS

PIASTÓW

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 
LISTOPAD

Zajęcia	wokalne	w	Opaczy-Kolonii

Prowadzi Renata Włodarek 

DZIECI: CZWARTKI,	GODZ.	17:30–18:30
DOROŚLI:	CZWARTKI,	GODZ.	18:30–20:00	

OPACZ-KOLONIA (ŚWIETLICA), ul. Ryżowa 90

28	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	18:00
Literacki	Jedwabny	Szlak	–	Chiny

Spotkanie z Agnieszką Putkiewicz - sinolożką, biblioterapeutką, poetką, 
mieszkanką Chin i Tajwanu w latach 90. 

Wstęp wolny
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOMOROWIE,  

ul. Kraszewskiego 3

29	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	18:00
Monodram	pt.	„Donna	Kamelia”	

Tekst: Stanisław Kowalewski 
Wykonanie: Jacek Zienkiewicz 

Reżyseria: Waldemar Matuszewski
Akcja toczy się na przedwojennym peronie małej stacyjki Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 

Nostalgiczne wspomnienie dawnego Brwinowa, tęsknota za miłością  
i wyrwaniem się z małego miasteczka. 
Rezerwacja bezpłatnych wejściówek:

koncert@michalowice.pl lub 22 350 91 40
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE (sala multimedialna) 

REGUŁY, al. Powstańców Warszawy 1

ZAPISY	OD	26	PAŹDZIERNIKA
Spektakl	„Okno	na	parlament”	(Teatr	Kwadrat)

adrianakrolpopiel@gmail.com lub 600 058 085
5	LISTOPADA,	GODZ.	17:45	(zbiórka)

MICHAŁOWICE-WIEŚ, zbieg ulic Poniatowskiego i Borowskiego (przy figurce)

9	LISTOPADA,	GODZ.	18:00
Spotkanie	autorskie	ze	Stanisławem	J.	Szałapakiem

Mieszkaniec Opaczy zaprezentuje swoją najnowszą książkę o Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Nowej Wsi pt. „Jedzie, jedzie straż...”,  

a jego gościem będzie druh Jerzy Matrzak, czyli strażak-weteran
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

ul.	Szkolna	2

26	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	18:00–20:00

Spotkanie	z	dr	Jolantą	Załęczną

Autorka bogatej monografii o okolicach Ożarowa i Warszawy  
– „Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej”  
(wyd. Muzeum Niepodległości, Warszawa 2015).

Poruszone zostaną tematy życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego  
powiatu warszawskiego zachodniego.

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

28	PAŹDZIERNIKA,	GODZ.	13:30–14:30

Dyskusyjny	Klub	Książki	dla	dzieci	i	młodzieży

ODDZIAŁ DLA DZIECI

2	LISTOPADA,	GODZ.	17:00–18:00

Dyskusyjny	Klub	Książki	dla	dorosłych

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

OŚRODEK KULTURY ARSUS
4	LISTOPADA	2016,	GODZ.	19:00
Koncert	„DIVALI”	–	Święto	Świateł.		

W programie: pokazy tańca, kuchnia indyjska, tatuaże henną.
Cena biletu 10 zł

Miejsce: sala widowiskowa
7	LISTOPADA	2016,	GODZ.	16:00

Warsztaty	twórcze	w	Klubie	Literackim	„Metafora”. 
Prowadzi: Anna Rykowska i Zbigniew Kurzyński /ZLP O/Warszawa/

Wstęp wolny
Miejsce: sala klubowa

9	LISTOPADA	2016,	GODZ.	18:00
Klub	Dyskusyjny	Myśli	Politycznej	 

– wykład Mateusza Wyrwicha (politolog, dziennikarz, publicysta)  
pt. „Obozy represji w Polsce w latach 1944-56”. Prowadzi red. Anna Wiejak.

Wstęp wolny
Miejsce: sala kameralna

10	LISTOPADA	2016,	GODZ.	18:00
Koncert	patriotyczny	w	rocznicę	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości		

w	wykonaniu	młodzieży	Ursusa. 
Reżyseria i prowadzenie Anna Kałużna.

Wstęp wolny
Miejsce: sala widowiskowa

DOM KULTURY „MIŚ”
2–30	LISTOPADA	2016	

od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	10:00–16:00
Wystawa	nagrodzonych	i	wyróżnionych	prac	konkursu	plastycznego:		

„MOJA	RODZINA	–	RODZINA	JEDNOŚĆIĄ”.

4	LISTOPADA	2016,	GODZ.	17:00
„Świat	w	Obiektywie”	–	warsztaty	fotograficzne  

w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 2016  
- prowadzi Mariusz Marcysiak.

Wstęp wolny
6	LISTOPADA	2016,	GODZ.	12:30–13:15

Niedzielne	popołudnie	z	teatrem	–	bajka	dla	dzieci	pt.	„Bajka	o	Leniwym	Królu”.
 Leniwy Król, który wszystko wykonuje za pomocą czarów gubi klucz od błękitnej szafy, gdzie 

przechowuje księgę z zaklęciami. Klucz odnajduje Smutna Królowa, na którą czarownica rzuciła urok. 
Los Królowej może odmienić jedynie ktoś, kto zechce się z nią szczerze zaprzyjaźnić…

Wstęp 10 zł

DOM KULTURY „KOLOROWA”
	 5	LISTOPADA	(SOBOTA)	GODZ.	17:00–18:00 
 Wernisaż	wystawy	malarstwa	Marty	Gałeckiej. Wstęp wolny

	 9	LISTOPADA	(ŚRODA)	GODZ.	18:00–19:00 
 „Ukochany	kraj”	–	koncert	poświęcony	rocznicy	odzyskania	niepodległości  
 w wykonaniu zespołu operetkowego „Belcanto”. Wstęp wolny

13	LISTOPADA	(NIEDZIELA)	GODZ.	16:30–17.30	
„Spóźnieni	Romantycy”	–	koncert	z	cyklu	Niedzielne	Spotkania	z	Muzyką	Kameralną  

w wykonaniu Trio Archetto w składzie: Katarzyna Dul - skrzypce,  
Marta Straszyńska - altówka, Nadia Bojadżijew - wiolonczela

Wstęp wolny

LISTOPAD
Wystawa	malarstwa	Barbary	Falęcik-Grabowskiej

Uprawia malarstwo sztalugowe – technika – olej na płótnie.  
Jej prace to głównie martwe natury i kwiaty. Kwiaty na łąkach, w wazonach,  

w przestrzeni. Nie stroni od pejzażu. Lubi małe formy. Maluje dla przyjemności.  
Zafascynowana kolorem. 

Wystawa będzie prezentowana przez miesiąc 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Warszawska 24

SEANSE	FILMOWE	W	KINIE	„BAŚŃ”
27–28	PAŹDZIERNIKA, GODZ.	19:00 – OSTATNIA RODZINA

29–30	PAŹDZIERNIKA, GODZ.	17:00,	19:15 – OSTATNIA RODZINA

28	PAŹDZIERNIKA, GODZ.	17:00 – GDZIE JEST DORY

29–30	PAŹDZIERNIKA, GODZ.	15:00 – GDZIE JEST DORY

3–4	LISTOPADA, GODZ.	19:00 – WOŁYŃ

5–6	LISTOPADA, GODZ.	16:00,	19:00	– WOŁYŃ
Bilety ulgowe tylko za okazaniem ważnej legitymacji

KINO BAŚŃ,  ul. Warszawska 24

gm. MICHAŁOWICE

OŻARÓW MAZ.
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To się czyta
Zarówno w placówkach bibliotecznych Piastowa jak i 
Mi chałowic królują kryminały. Dzieciom przypadła do 
gustu seria „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. 
Dziś przyjrzymy się upodobaniom użytkowników Bi
blio teki Publicznej im. W.J. Grabskie go w Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy. Poznajcie najpopularniejsze 
książki I półrocza 2016 roku.

W Bibliotece Głównej przy ul. 
Plutonu Torpedy na 1. miejscu 
znalazł się „Szum” polskiej pi-
sarki i tłumaczki M. Tulli (Znak 
2014). Książka głęboko przy-
gnębiająca, osadzona w rea-
liach socjalistycznej Warszawy, 
ukazująca powiązanie relacji 
rodzinnych z powojenną trau-
mą. Kolejną pozycję zajmuje 
„Simona – opowieść o niezwy-
czajnym życiu Simony Kossak” 
A. Kamińskiej  (Wyd. Litera-
ckie, 2015). To biografia ostat-
niej Kossakówny – prawnucz-
ki Juliusza i bratanicy Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
oraz Magdaleny Samozwa-
niec. Ponad trzydzieści lat żyła 
w drewnianej leśniczówce po-
środku Puszczy Białowieskiej, 
bez wody i prądu. Właśnie 

bliżej natury miała znaleźć to, 
czego nigdy nie doświadczyła 
od ludzi. Trzecie miejsce należy 
do wymienianej już w naszych 
odcinkach pisarki K. Bondy 
– największe zainteresowanie 
wzbudza jej kryminał  z cyklu 
„Hubert Meyer” – „Tylko mar-
twi nie kłamią” (Muza S.A., 
Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie, 2015).  Podobnie jak 
w Piastowie, również w Ursu-
sie zainteresowanie wzbudza 
cykl kryminałów szwedzkich 
ujętych w „Czarnej serii” – naj-
więcej wypożyczeń zanotował 
Ch.  Carlson z tytułem „Przed 
upadkiem” (Wydawnictwo 
Czarna Owca, 2015). Na piątej 
pozycji znów M. Tulli, tym ra-
zem z książką „Włoskie szpilki” 
(Wydawnictwo Nisza 2014).

W filiach dorośli sięgają po…
W Bibliotece Skorosze przy 
ul. Dzieci Warszawy na podium 
czytelniczych zainteresowań 
znalazła się „Amelia” K. Mi-
chalak (Wyd. Filia, 2015) – 
obyczajowa opowieść o małym 
miasteczku zagubionym wśród 
sosnowych lasów i uroczej cu-
kierence, gdzie czas płynie ina-
czej. Druga i piąta pozycja to 
znów polskie kryminały Bon-
dy: „Florystka” (Muza S.A., 
Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie, 2015) oraz kolejny 
raz „Tylko martwi nie kłamią”. 

Coraz popularniejszą pisarką 
kryminałów staje się Katarzy-
na Puzyńska – na Skoroszach 
„Z jednym wyjątkiem” jest na 
4. miejscu pod względem po-
pularności.
W Bibliotece Niedźwiadek 
(ul. Keniga) największą popu-
larnością cieszy się powieść 
K. Zyskowskiej-Ignaciak „Ty 
jesteś moje imię” (Wyd. Filia, 
2014). To biograficzna powieść 
o jednej z najpiękniejszych 
i najtragiczniejszych miłości 
w kręgach artystów – Barbary 
z Drapczyńskich, córki druka-
rza, i Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, poety poległego 
w pierwszych dniach Powsta-
nia Warszawskiego. Tuż za tą 
książką uplasowała się ponow-
nie powieść z historią w tle: 
„Sisi – cesarzowa mimo woli” 
amerykańskiej pisarki Allison 
Pataki (Wyd. HarperCollins, 
2015). W tym przypadku czy-
telników porwała opowieść 
o Sisi – księżniczce Bawarii, 
królowej Węgier i cesarzowej 
Austrii, jednej z najbardziej 
wpływowych i charyzmatycz-
nych kobiet. Trójkę najbardziej 
poczytnych pozycji z tej filii 
zamyka „Dom na skraju”, czyli 
pierwsza część cyklu „Po są-
siedzku” K. Bulicz-Kasprzak 
(Prószyński Media, 2015) – po-

wieści obyczajowej o codzien-
ności kilku kobiet.
Na Gołąbkach w pierwszej 
piątce znajdziemy polskie po-
wieści obyczajowe oraz znów... 
kryminały. Najwięcej wypo-
życzeń zanotował „Szczęś-
liwy dom” otwierający cykl 
„Jabłoniowy Sad” K. Mirek.
Druga część również cieszy się 
zainteresowaniem  – „Rodzin-
ne sekrety” zajmują 4. pozycję 
(Wyd. Filia, 2015). Popularną 
obyczajową powieścią okazała 
się „Czas pokaże” A. Ficner-
-Ogonowskiej (Instytut Wyd. 
„Znak”, 2015). Wśród krymi-
nałów znów wygrywają te spod 
pióra wspomnianych już auto-

rek: K. Puzyńskiej („Utopce”, 
Prószyński Media, 2015) oraz 
K. Bondy („Okularnik”,  Muza 
S.A., Warszawskie Wydawni-
ctwo Literackie, 2015)

Dzieci to uwielbiają
Śledząc wyniki ze wszystkich 
placówek bibliotecznych na 
terenie Ursusa od razu rzuca 
się w oczy popularność lektur: 

„Kubuś Puchatek” A.A. Milne, 
„Karolcia”, M. Krüger, „Kłam-
czucha” M. Musierowicz, „Lew, 
czarownica i stara szafa” C.S. 
Lewis, „Hobbit czyli Tam i z 
Powrotem” J.R.R. Tolkien. Poza 
„obowiązkowymi” książkami 
najmłodsi użytkownicy sięgają 
chętnie po „W przedszkolu”,  
„Dźwig Darka” oraz „Radio-
wóz policjanta”  – wszystkie 
wg pomysłu N. Bélineau tworzą 
serię „Obrazki dla maluchów” 
. Seria została trzykrotnie na-
grodzona I miejscem w plebis-
cycie „Najlepszy produkt dla 
dziecka” organizowanym przez 
miesięcznik „Dziecko”. Chętnie 
czytana jest też „Kicia Kocia 
na placu zabaw” (tekst i ilustra-
cje A. Głowińska) oraz książki 
wspominanego już przez nas 
w poprzednich odcinkach Mar-
tina Widmarka, który stworzył 
cykl detektywistyczny dla dzie-
ci (najpopularniejsza w Ursusie 
jest „Tajemnica złota”). Podob-
ne zainteresowanie wzbudzają 
przygody, również już przez 
nas opisywanej jedenastoletniej 
podrożniczki – „Nela na tropie 
przygód”.              

W następnym numerze zajrzymy do 
Biblioteki Publicznej w Ożarowie 
Mazowieckim – powiatowej biblio-
teki publicznej dla powiatu war-
szawskiego zachodniego.            (AG)

n  W NASZYCH BIBLIOTEKACH (cz. 3)
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

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!

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
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S chronisko fundacji mieści się przy 
ul. Prawniczej 35 w Ursusie. Teren 
i pomieszczenia są wynajmowane 

od Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursus 
za 1280 zł miesięcznie. Schronisko 
specjalizuje się w rasach psów uzna-
wanych za agresywne, ale przyjmo-
wane są wszystkie. Stale przebywa 
tutaj około 10 pozbawionych domu 
piesków. Jak mówi p. Diana:  Schro-
nisko jest dla zwierząt miejscem przej-
ściowym. One powinny mieć swój dom 
i swoją rodzinę. Najważniejszym punk-
tem naszej działalności jest poszukiwa-
nie dla tych zwierząt domu.  

Czekające	 na	 adopcję	 psy	 są	 dobrze	 wy-
chowane,	 nie	 są	 agresywne.	 Są	 wśród	
nich	takie,	którym	potrzebny	byłby	domek	
z	ogródkiem,	innym	wystarczy	małe	miesz-
kanie.	Ale	wszystkie,	co	do	jednego	–	po-
trzebują	 przede	wszystkim	miłości,	 którą	
fantastycznie	potrafią	odwzajemnić.

Fafik
Każdego bezdomnego psa zgłoszo-
nego do schroniska sprawdza wetery-
narz – w pierwszej kolejności, czy jest 
zaczi powany (w celu weryfikacji), na-
stępnie piesek jest odrobaczany, szcze-
piony i sterylizowany.
Jak się dowiedziałem, bywa niestety 
tak, że psy zostają w schronisku na 
wiele lat. Fafik, głuchy, ale bardzo 
miły pitbull przebywa tutaj od szcze-

niaka. To już ok. 5 lat. Potencjalni 
rodzice adopcyjni boją się jego niepeł-
nosprawności. A, jak można przeczy-
tać na facebooku Fundacji, Fafik jest 
mądry i inteligentny; zna komendy 
na gesty, nieźle chodzi na smyczy, ma 
doskonały węch i wyczuwa wibracje, 
takie jak tupanie nogą w podłogę, czy 
przelatujące samoloty. Przyjaźnie na-
stawiony do innych zwierzaków (psy, 
koty). (...) Lubi ludzi, zwłaszcza kiedy 
drapią go za uszkiem lub pod brodą. 
Marzy mu się dom z wygodną kanapą 
i jakąś psią koleżanką, z którą będzie 
się mógł bawić, no i z podwórkiem, na 
które będzie wychodzić i obserwować 
przyrodę. 
Przy ul. Prawniczej 35 w sytuacji awa-
ryjnej można swojego pupila zostawić 
„na przechowanie”. Doba hotelowa 
kosztuje 30 zł. Wliczone jest w to 
pełne wyżywienie, chyba, że piesek 
wymaga żywienia specjalistycznego. 
Wtedy trzeba takie jedzenie dostar-
czyć. Należy też przedstawić książecz-
kę zdrowia zwierzęcia. 

Pomocnicy
Pani Dianie w bezpośredniej opiece 
nad pensjonariuszami na codzień po-
maga wolontariuszka z SGGW oraz 
grupa młodzieży szkolnej. Uczniowie 
z ursuskich szkół oraz z gimnazjum 
z Ursynowa wyprowadzają pieski na 
spacer. Kilkunastu dorosłych wolon-
tariuszy pomaga w organizacji i trans-
porcie na różne imprezy, w których 

fundacja bierze udział, między in-
nymi w celu pozyskiwania funduszy 
na działalność statutową, a więc opła-
ty, wyżywienie, leczenie.

Pani Diana
Zapytałem panią Dianę, jak zaczęła 
się jej historia opiekowania się bez-
domnymi, odrzuconymi zwierzętami. 
Usłyszałem, że kiedyś działała w To-
warzystwie Opieki nad Zwierzętami, 
ale ta organizacja nie stwarzała moż-
liwości doraźnej pomocy zwierzętom. 
Do Towarzystwa docierały zgłoszenia 
o znęcaniu się nad psami, ale organi-
zacja nie miała bazy, gdzie można by 
było je umieścić. Brakowało miejsc, 
w których takie zwierzaki natych-
miast znalazłyby bezpieczne schro-
nienie. Po śmierci ukochanego Buru-
sia pani Diana poczuła, że jej misją 
jest niesienie pomocy zwierzętom. 
Diana Malinowska jest absolwentką 
Wydziału Filozofii i Socjologii na 
UW oraz kursów dziennikarskich. Zo-
stawiła pracę dziennikarza i realizuje 
swoją misję. 

Potrzebni wolontariusze
Z trzema osobami z TOZ utworzy-
ła fundację. Z początkowego składu 
zarządu została tylko ona. Pozostali 

odeszli z powodów rodzinnych i zdro-
wotnych. Obecnie bardzo przydałaby 
się obecność osób pomagających – na 
zasadzie wolontariatu – w bezpośred-
niej opiece nad pensjonariuszami. 

Warto pomagać
Dzięki działalności fundacji już kil-
kaset psów zostało uratowanych przed 
śmiercią. Dużo ludzi pomaga bezinte-

resownie, nawet Urząd Dzielnicy wy-
remontował dach w schronisku, ale 
wciąż brakuje funduszy. Może w no-
wym budżecie Dzielnicy Warszawa-
-Ursus znalazłoby się miejsce np. na 
opłacanie rachunków za gaz czy prąd, 
a może czynsz nie musi wynosić aż 
1280 zł?

Jacek Sulewski

Miłość	potrzebna	od	zaraz...
...	i	prawdziwy	dom

Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami 
to obecnie pani Diana Malinowska – pomysłodaw
czyni, założycielka, prezes. Opiekuje się, karmi i... 
sprząta. Od kilku lat cały swój czas – od rana do nocy, 
a kiedy potrzeba, również w nocy – poświęca psom. 
Oprócz czynnego zajmowania się pokrzyw dzonymi przez 
los psiakami, jej wysiłki i starania skupiają się na walce 
o pozyskanie środków na ich leczenie i utrzymanie, oraz 
na szukaniu dla nich nowego domu i dobrych właścicieli. 

Pomóc można osobiście...
Wszyscy, którzy mogą i chcą pomóc osobiście są bardzo mile widziani. 

ADRES	Fundacji	i	schroniska:	ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa
KONTAKT:	

 tel.: 661 029 058 i 22 823 01 72 
 e-mail: mfoz@interia.pl 
 www.facebook.com/MFOZ.Warszawa

... i wpłacając dowolną kwotę
Można również pomagać wpłacając dowolne kwoty na konto bankowe 
Banku Ochrony Środowiska: 
nr konta: 82 1540 1157 2115 6681 0203 0001 
z dopiskiem:  Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, 

ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa. 
Pieniądze będą wykorzystane zgodnie z intencją ofiarodawców  

– na potrzeby schroniska i jego psich lokatorów.

■■ BISZKOPT to najnowszy podopieczny naszej fundacji, 
znaleziony przez wolontariuszkę Agatę na stacji 
benzynowej. Pies ma ok. 1 roku, jest grzeczny,  
wesoły, zabawowy, lubi inne zwierzaki i szuka domu.  

Cześć! Jestem RUDEK i mam ok. 5–6 lat.   
Źli ludzie przywiązali mnie w lesie do drzewa, ale prze-
gryzłem linkę i uwolniłem się. Pogryzły mnie inne psy, 
kiedy błąkałem się po lesie, ale w końcu znaleźli mnie 

dobrzy ludzie, którzy przewieźli mnie do Mazowieckiej 
Fundacji Opieki nad Zwierzętami w Ursusie. Jestem 

czysty i nie brudzę w domu. Jestem nieco lękliwy, 
ale lubię inne zwierzaki. Wesoło merdam ogonkiem, 

zwłaszcza kiedy dostaję michę z chrupkami  
lub idę na spacer (ładnie chodzę na smyczy). 

W sprawie adopcji piesków można dzwonić: 

 661 029 058 lub 22 82 30 172.
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Srebrni koszykarze 
Komorowska Akademia 
Koszykówki od lat budowała sobie 
coraz lepszą markę. Po trzynastu 
latach marszu wzwyż jej pozycja 
zaowocowała organizacją turnieju 
z udziałem wszystkich najlepszych 
w Polsce drużyn koszykarskich 
do lat jedenastu.

O becnie w klubie trenują roczniki 2004–2007. 
Przez ostatnie 2 lata na 7 turniejów organi-
zowanych poza Komorowem – 6 wygrali. 

Na turniej zorganizowany przez tak wysoko no-
towaną drużynę zgłosiło się 27 zespołów z całej 
Polski. Ze względów organizacyjnych zaproszo-
no tylko 16 reprezentacji najbardziej utytułowa-
nych klubów. Druga drużyna z Komorowa, która 
wzięła udział w turnieju to bardzo uzdolniony 
według trenera rocznik 2006. Komorów I jest ak-
tualnym mistrzem Mazowsza.
Jak zapewnił prezes i zarazem trener Grzegorz To-
maszewski – ideą Akademii jest wychowywanie 
przez sport w duchu fair play. Młodzi sportowcy 
uczą się radzenia sobie zarówno z wygraną jak 
i przegraną. Ma to ogromne znaczenie w kształ-
towaniu charakteru młodego człowieka. W klubie 
wraz z panem Grzegorzem pracują ludzie, którzy 
zaczynali treningi mając 9 lat, a teraz pomagają 
w trenowaniu kolejnych pokoleń zawodników.

M istrzostwa otworzyli dyrektor ZSO Komo-
rów Małgorzata Głodowska i Michał Le-
siński z PZKosz. 

W turnieju wystartowało 16 czołowych drużyn 
(ponad 200 zawodników) z 9 województw. W za-
sadzie turniej można potraktować jako nieofi-

cjalne mistrzostwa Polski, ponieważ mistrzostwa 
kraju są organizowane w grupach wiekowych od 
14 lat wzwyż. 
W turnieju, który był rozgrywany w dniach 14–
16 października w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Komorowie i w Nowej 
Wsi zostały rozegrane 44 spotkania. Po każdym 
rozegranym spotkaniu najlepszy zawodnik z wy-
granej drużyny otrzymywał MVP meczu (statuet-
ka, okolicznościowy kubek MVP i magazyn ko-
szykarski MVP). Fundatorem statuetek był Polski 
Związek Koszykówki. Kryształową statuetkę od 
Prezydenta Rzeczypospolitej dla MVP turnieju 
otrzymał Kajetan Kuczawski z drużyny z Ka-
towic. Najlepszym zawodnikiem z terenu Mazow-
sza został Bartek Jaworski z UKS Komorów.
Patronat nad imprezą objęli: wójt Gminy Micha-
łowice, starosta Powiatu Pruszkowskiego, Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki 
Kurator Oświaty, Warszawski Okręgowy Związek 
Koszykówki i Polski Związek Koszykówki.
W organizacji turnieju pomagali przede wszyst-
kim rodzice – dostarczyli słodycze, wodę i wszyst-
ko, co było potrzebne. Gmina Michałowice prze-
kazała dotację finansową. 
W gali kończącej turniej samorządowców repre-
zentował Krzysztof Grabka – wójt gminy Micha-
łowice i Krzysztof Rymuza – wicestarosta prusz-
kowski.
Dodatkową atrakcją był występ półfinalisty pro-
gramu „Mam Talent” – Mieszko Włodarczyka, 
który żonglował czterema piłkami do koszykówki 
oraz pokazy akrobatyczne utalentowanych uczen-
nic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Komo-
rowa. 

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

■■n  UKS Akademia Koszykówki Komorów w dniach 14–16 października zorganizowała
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI chłopców z rocznika 2005 i młodszych

 
  

1. Katowice

2. Komorów I

3. Słupsk

4. Dąbrowa Górnicza

5. Włocławek

6. Wieliczka

7. Ełk

8. Olsztyn

9. Sopot

10. Legionowo

11. Kościan

12. Komorów II

13. Grójec

14. Bydgoszcz

15. Kielce

16. Lublin

Trener i twórca Komorowskiej Akademii 
Koszykówki oraz pomysłodawca i organizator 

turnieju GRZEGORZ TOMASZEWSKI jest nauczy-
cielem WF i wychowawcą klasy gimnazjalnej 
w Komorowie oraz klasy w katolickiej Szkole 

Podstawowej „Azymut” Stowarzyszenia Sternik 
z Pruszkowa. Po ukończeniu studiów w war-

szawskiej AWF od razu zaczął pracować w szko le 
w Komorowie, gdzie mieszka od urodzenia.  

W 2003 roku zaangażował się w pro wadzenie 
klubu UKS Komorów, który później został 

prze  mia nowany w Uczniowski Klub Sportowy 
Akademia Koszykówki Komorów.
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WYDARZENIA

24 września odbyła się siódma edycja Festiwalu 
Oświatowego Przedszkoli i Szkół z Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy. Poprzednią edycję obcho
dzono w Parku Czechowickim. Tym razem impreza 
przeniosła się do Parku Hassów. 

szystkich przybyłych przywitał Wiesław Krzemień 
– wiceburmistrz Dzielnicy Ursus, po czym dokonał 
uroczystego otwarcia festiwalu. Piękna pogoda sprzy-

jała spędzeniu soboty na świeżym powietrzu i bardzo wielu 
mieszkańców skorzystało z takiej okazji. A było ciekawie. 

Występy
Na scenie przez cały dzień prezentowały się przedszkola-
ki, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, a także 
dorośli już uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Śpiewali, 
tańczyli, przedstawiali inscenizacje. 

Czytanie Sienkiewicza
W ramach akcji „Ursus czyta Sienkiewicza” fragmenty trylo-
gii czytali: burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, 
zastępcy burmistrza – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, 
radni dzielnicy – Anna Lewandowska, Aneta Wachnicka, To-
masz Dąbrowski oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół z Ursusa.

„Lektury z klasą”
Hasło tegorocznego festiwalu brzmiało „Lektury z klasą”. 
Szkoły i przedszkola przygotowały swoje stoiska, którym 
patronowali pisarze i poeci, np.: Rene Gościnny (SP nr 4), 
Jan Brzechwa (ZS nr 80), Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski 
(SP nr 11), ks. Jan Twardowski (Gimnazjum nr 132), Ignacy 
Krasicki (LO nr 56 im. L. Kruczkowskiego). 

Gość specjalny
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 za-
prosiła na festiwal Grzegorza Kasdepke – jednego z naj-
chętniej czytanych polskich autorów książek dla dzieci, 
laureata wielu prestiżowych nagród. Dzieci chętnie zada-
wały pisarzowi pytania, a każdy kto zabrał ze sobą książkę 
autora mógł dostać autograf.

Konkursy i atrakcje
Dzielnicowy Wydział Oświaty i Wychowania zorganizował 
konkurs plastyczny „Ilustrujemy prozę Henryka Sienkie-
wicza”. Uczniowie mieli za zadanie zilustrować wybraną 
książkę pisarza. Nagrody, ufundowane przez Stowarzysze-
nie Obywatelskie, wręczali Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik. 
Wokół sceny na terenie parku przygotowano wiele atrakcji, 
zabaw i konkursów z nagrodami, kącik sportowy, malowanie 
buzi. W zaimprowizowanych przez poszczególne placówki 
kawiarenkach i stoiskach można było częstować się owoca-
mi, kanapkami i słodyczami. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

festiwal oświatowy


