
DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta miasta i gminy gminy

URSUS	 PIASTÓW	 OŻARÓW	MAZ.	 MICHAŁOWICE

Mocne Strony
NR	7/2016		(ROK	I)	 10	LISTOPADA	2016	R.	 GAZETA	BEZPŁATNA	 mocnestrony.com.pl	 ISSN	2451-3377

Odeszli od nas w 2016 r.
Za Nami Wszystkich Świętych...  
Przypomnijmy sobie sylwetki szanowa
nych i zasłużonych osób związanych  
z naszym regionem, które odeszły  
od nas w tym roku   ......................  11

WSPOMNIENIE

Polska małych miast
W gościnnej sali Miejskiego  
Ośrodka Kultury w Piastowie  
Biblioteka Publiczna  
zorganizowała spotkanie autorskie  
z Filipem Springerem.  .................  13

KULTURA

facebook.com/Mocne-Strony

DOŁĄCZ DO NAS!

zapraszamy na naszą stronę

  Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek

	   
  

 

Kupcy drżą o pawilony i utratę pracy
Pod koniec października w Domu Kultury „Miś” odbyło się 
spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące 
planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek. 
Zaprezentowane zostały wizualizacje oraz działania 
dotyczące szczególnie I etapu prac – w ciągu najbliższych 
2 lat mają uatrakcyjnić to miejsce. Jednak pojawiają 
się kontrowersje i niepokój. Wszystko przez pomysł 
przebudowy w dalszej przyszłości pawilonów „Centrum 
Handlowego – Spółki Kupców Ursus”. I to właśnie kupcy 
w znakomitej większości stanowili publiczność podczas 
spotkania. Boją się o swoje miejsca pracy.

T ak, jak pisaliśmy w wydaniu z 21 września br (nr 4/2016), 
zgłoszona przez artystkę Jaśminę Wójcik lokalizacja w ra-
mach pilotażowego programu „Warszawskie Centra Lokalne” 

uzyskała poparcie i znalazła się w zaszczytnym gronie 10. war-
szawskich obszarów, które zostały w pierwszej kolejności włączo-
ne do realizacji. Obszar proponowanego Centrum Lokalnego na 

os. „Niedźwiadek”, w którego skład pierwotnie wchodziły Park 
Hassów, pływalnia „Albatros”, targowisko „Centrum Handlowe-
-Spółka Kupców Ursus” oraz plac zabaw „Hasanka” , został nawet 
powiększony aż po tereny przylegające do torów kolejowych, by 
jeszcze bardziej wydobyć potencjał. Na utworzenie Centrum Lo-
kalnego Ursus już ma zabezpieczone w budżecie środki europej-
skie – średnio 5 mln zł (na wszystkie 10 CL Warszawa dysponuje 
90 mln zł). Jednak, w zależności od potrzeb mieszkańców danej 
dzielnicy, te środki mogą być przesuwane. – Liczymy na to, że ze 
względu na duży obszar naszego CL i jego atrakcyjność ten I etap 
działań może być nawet lepiej sfinansowany, niż 5–6 mln zł. Pie-
niądze na realizację są przeznaczone do 2018 roku, czyli najbliższe 
2 lata – podkreślił obecny na spotkaniu wiceburmistrz dzielnicy 
Ursus Kazimierz Sternik. 

Pomysły przewyższają budżet
Ludwika Ignatowicz – socjolożka, autorka warsztatów, konsultacji 
społecznych i wielu projektów społecznych związanych z przestrze-
nią publiczną miast – opowiedziała o procesie konsultacji społecz-
nych przeprowadzonych wśród mieszkańców Ursusa na temat oma-
wianego obszaru CL. Przybliżyła zgłaszane uwagi mieszkańców. 

Te przyjazne przestrzenie sąsiedzkie muszą powstawać od początku 
we współpracy z lokalną społecznością. Powinny być dla niej łatwo 
dostępne, blisko zlokalizowane, bezpieczne i oferujące załatwienie 
różnych potrzeb dla wielu grup wiekowych przez cały rok. – Wszyst-
kie rozsypane teraz funkcje mamy na celu połączyć, by zadziałały jak 
jeden organizm – tłumaczył architekt Michał Tatjewski z pracowni 
22ARCHITEKCI, która stworzyła koncepcję architektoniczną po 
konsultacjach terenowych. Okazało się, że po zweryfikowaniu po-
trzeb mieszkańców ta koncepcja ewoluowała, przez co przekracza 
przeznaczony na I etap budżet z Urzędu Miasta st. Warszawy. Mimo 
to zebrani podczas spotkania mieli też okazję zobaczyć dalsze etapy 
przemian obszaru przeznaczonego na CL – zmiany to tylko propo-
zycje, nie przymus, na dalszą przyszłość. Mogą nawet polepszyć sy-
tuację handlu w tym miejscu. Jednak, jak za chwilę przedstawimy, 
pomysły wywołały duży niepokój wśród kupców.

Co miałoby się zmienić?
Michał Tatjewski zwrócił uwagę, że pomiędzy ulicą Wojciechow-
skiego a torami jest przestrzeń wielofunkcyjna, której elementy ze 
sobą nie współpracują przez poprzedzielanie grodzeniami. Ponadto, 
kluczem do sukcesu według architektów jest środek-serce centrum, 
czyli obszar pawilonów. „Serce” powinnno tętnić życiem, a obecnie 
jest odwrotnie. Ważne też, by połączyć dwie przestrzenie (parku 
Hassów i targowiska) po obu stronach ul. Wojciechowskiego. Jak 
ma się przekształcić teren pomiędzy Hassanką i basenem a tora-
mi? Architekci proponują, by zlokalizować parking w zachodnim 
krańcu, nawet wielopoziomowy. Pozostała przestrzeń mogłaby stać 
się strefą sportów miejskich – zorientowaną na młodzież. Warto 
byłoby przeprowadzić konsultacje z młodymi, jakich aktywności 
tam potrzebowaliby. – Przestrzeń proponujemy odgrodzić od torów 
ekranem akustycznym. Pomogłoby to stworzyć miejsce idealne do 
galerii street artu dla młodzieży, która jeszcze bardziej czułaby się 
komfortowow tym rejonie – tłumaczył Michał Tatjewski.

Park z promenadą
Hasanka, dzięki likwidacji zużytego boiska pośrodku, zyska teren, 
na którym pojawi się mniejsze boisko dla małych dzieci ze sztuczną 
trawą. Obok zaprojektowana została zielona łączka z kawiarenką po-
środku. Modernizacji uległaby też fontanna – zostanie zamieniona 
na kilka strumieni wody tryskających z gładkiej posadzki, by dzieci 
mogły z niej swobodnie korzystać. Odnowiona zostałaby także moc-
no wysłużona nawierzchnia Hassanki. Ludwika Ignatowicz i Michał Tatjewski podczas spotkania podsumowującego konsultacje społeczne dotyczące planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek

Liga siódemek piłkarskich...
... „Możesz Zagrać” działa od 2009 
roku. Organizatorem zawodów ligowych 
jest Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz 
psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci 
i młodzieży.  ...............................  15
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WYDARZENIA
cd. ze str. 1

N a uroczystości wręczano wyróż-
nionym samorządowcom nagro-
dy w wielu kategoriach. (...) W 

dziedzinie działalności samorządowej 
o wymiarze ogólnokrajowym nagro-
dę otrzymał Konrad Rytel, prezes 
zarządu Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej, zastępca burmistrza 
Piastowa – za działania na rzecz ra-
towania miejsc pamięci narodowej i 
upamiętniania postaci bohaterów na-
rodowych. (...) 
Do laureatów, uczestników uroczy-
stości i organizatorów list skierował 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzej Duda podkreślając, że 
„Reforma samorządu terytorialne-
go przywróciła Polakom prawo do 
kształtowania swoich środowisk”. (...) 
Prezydent RP wyraził uznanie i złożył 
serdeczne gratulacje Laureatom. Pod-
kreślając Ich dokonania, stwierdził 
m.in. „Dziękuję za trud i oddanie, za 
odpowiedzialną pracę i przywiązanie 
do swojej małej ojczyzny oraz tej du-
żej – Rzeczypospolitej”.

Na podstawie materiału  
Justyny Kamińskiej

http://www.wspolnota.org.pl/

Wśród nagrodzonych samorządowców – czwarty od lewej – Konrad Rytel, prezes zarządu Ma-
zowieckiej Wspólnoty Samorządowej, zastępca burmistrza Piastowa wyróżniony za działania 
na rzecz ratowania miejsc pamięci narodowej i upamiętniania postaci bohaterów narodowych.

Nagroda  
im. Grzegorza Palki
nadawana jest 
przez Ligę Krajową 
za wybitne zasługi 
dla samorządu 
terytorialnego. 
Organizacja 
zrzeszająca Ligi 
Miejskie i Ligi Wiejskie, 
opierająca swoją 
działalność na haśle: 
„Rodzina – Wspólnota 
lokalna – Ojczyzna”, 
promuje działania 
na rzecz kontynuacji 
demokratycznych 
reform. Fundując 
Nagrodę im. 
Grzegorza Palki Liga 
Krajowa pragnie 
uhonorować jednego 
z najwybitniejszych 
przedstawicieli 
polskiego samorządu 
terytorialnego, 
tragicznie zmarłego 
Prezydenta Łodzi  
– Grzegorza Palkę.

Część środkowa CL – czyli ul. 
Wojciechowskiego i centralna część Parku Has-
sów – zyskałaby jednakową nawierzchnię wy-
różniającą się lekko inną barwą (z płyt kamien-
nych) i zostałaby podniesiona, by nadjeżdżający 
z obu stron kierowcy zwalniali nawet do 20 km/h. 
Najbliższy ulicy fragment Parku Hassów cha-
rakteryzuje się dziś, niestety, brakiem szerszych 
alejek. Dlatego na wprost pawilonów handlo-
wych architekci wymyślili szeroką promenadę. 
W sąsiedztwie promenady ma się również poja-
wić często koszony trawiasty dywan-łąka, gdzie 
mają również zostać nasadzone pojedyncze drze-
wa mające dawać cień. Krzewy byłyby przenie-
sione w jedno miejsce. Co z wejściem do Parku 
Hassów? Kilka skrzydeł powinno się otwierać 
w porze dziennej, by jak najlepiej zachęcać do 
swobodnego wejścia. Jeśli chodzi o scenę w Par-
ku Hassów – nie można jej przebudować w dużą 
muszlę koncertową – nie wytrzymałby tego na-
kład finansowy a poza tym trzeba się też liczyć 
z brakiem miejsca. Istniejąca scena otrzyma więc 
dobudowany pawilon będący zapleczem dla ar-
tystów oraz osób korzystających z boisk. Scena 
zyskałaby też zadaszenie i urządzenia akustyczne 
ulepszające jej funkcje.

Zmiana pawilonów = więcej ludzi
Najbardziej kontrowersyjny i trudny fragment 
przekształceń dotyczy serca CL czyli pawilonów. 
W I etapie odbyłyby się zatem: likwidacja części 
miejsc parkingowych bezpośrednio przy pawilo 
nach oraz wymiana nawierzchni i wzbogacenie 
jej o ławki, zieleń. Miałoby to służyć stworzeniu 
bardziej przyjaznej przestrzeni pod ogródki restau-
racyjne, co mogłoby przyciągnąć ludzi. Należy 
też pamiętać, że przestrzeń pomiędzy pawilonami 
w środku jest obecnie bardzo hermetyczna i nie-
widoczna, mało zaprasza. Przebudowa pawilonów 
i tak nie uda się w I etapie (2 lat), bo nie ma na 
to środków. Ale architekci mają wizję na przy-
szłość. Można byłoby utworzyć coś w rodzaju 

rynku z warzywami, owocami w okresie letnim, 
z drzewami, ławkami. Pawilony natomiast mogły-
by zostać przebudowane i zyskać nową kubaturę: 
dwie kondygnacje oraz wyższy standard estetycz-
ny. Lokowanie gastronomii i handlu mogłoby mieć 
miejsce na parterze, natomiast na piętrze można 
byłoby ulokować funkcje kulturalne – np. szkołę 
tańca, szkołę językową, muzyczną. Należy tutaj 
zaznaczyć, że żadnego domu kultury w miejscu 
pawilonów nie ma w planach. „Arsus” miałby 
przenieść się do nowo powstałego obiektu, który 
stanie, jak na razie oszczędnie zdradza wicebur-
mistrz, w „godnym miejscu”.

Wizja na daleką przyszłość
W kolejnych latach scena mogłaby nawet prze-
nieść się na rynek. Między dwoma nowoczesny-
mi piętrowymi pawilonami można byłoby rozpiąć 
zadaszenie, pod którym mogłyby być organizowa-
ne różne wydarzenia: spotkania, targi, koncerty, 
przedstawienia itp. Taką żywą przestrzeń doskona-
le byłoby widać z okien samochodów, co mogłoby 
przyciągać jeszcze więcej ludzi. Po kilku latach, 
zdaniem architektów, warto byłoby też wybudo-

wać przejście podziemne łączące os. „Niedźwia-
dek” z drugą stroną Ursusa, wzbogacić centralną 
aleję Parku Hassów o wodę tryskającą oraz stwo-
rzyć kolejną siłownię plenerową dla amatorów. 
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik ujawnił, że 
w planach jest także wybudowanie nowego basenu 
w miejscu obecnego – wysłużonego i stworzonego 
nieekonomiczną technologią.

Burzliwa dyskusja wokół pawilonów
Kupcy, którzy tłumnie zebrali się podczas spot-
kania, obawiają się mimo wszystko o swoje miej-
sca pracy – obecnie 63. Proponowali inną lokali-
zację pawilonów, które, o czym trzeba pamiętać, 
stoją na ziemi należącej do Skarbu Państwa. Nie 
wszystkim podoba się też pomysł likwidacji par-
kingów przed pawilonami. Domagają się zrobie-
nia przejścia na Hasankę ze strony targowiska. – 
Budowa pawilonów trwałaby ze 2 lata. Czy pan 
chciałby być 2 lata bez pracy? Z pawilonami pan 
się zagalopował. Chce pan całkowitej zmiany. 
Daje mi pan sygnał, abym przez 2–3 lata nie in-
westował w swój pawilon – zarzucał architektowi 
jeden z kupców. – A wie pan, ile kupcy miesięcz-

nie płacą urzędowi za ten teren? – dodał inny. – 
Może to jest kwestia do rozmów? By czynsze były 
atrakcyjne, a pawilony nie stały puste? – pod-
suwał pomysł architekt. – Mieszkańcy zgłaszali 
nam, że brakuje warzywniaków, dobrej piekarni, 
sklepów ze zdrową żywnością. Jest za dużo ubrań. 
Usług było dużo, ale w walce o miejsce przegrały. 
Obecne działają na niekorzyść. Mieszkańcy nie 
chcą przechodzić koło automatów. Lubili za to 
naleśnikarnię, której już nie ma – przypominała 
Ludwika Ignatowicz. Na to kupcy: – Musimy się 
trzymać słowa biznes. Co z tego, ze ktoś powie, 
ze chce zielonej herbaty, a przyjdzie się napić jej 
2 razy w miesiącu? My chcemy mieć z tego zysk. 
Ludzie stracą pracę, my jako kupcy nie znajdzie-
my się w tych nowych pawilonach. Jedna z właś-
cicielek pawilonu zauważyła też, że pawilony są 
za małe na rozwinięcie działalności. – Centrum 
Lokalne nie może funkcjonować bez kupców. Te-
ren, na którym urzędują kupcy, należy do skar-
bu państwa. Za 2 lata spółce kupców kończy się 
umowa. Jakie formy partnerstwa przyjąć przy np. 
budowie nowych pawilonów? My jako dzielnica, 
musimy się zastanowić, jak najlepiej załatwić tę 
sprawę, by wszyscy czuli się zadowoleni – zapo-
wiedział wiceburmistrz Kazimierz Sternik. 

Co dalej z wiedzą i przedstawioną koncepcją? 
Szczegółowy raport z konsultacji, także tej dys-
kusji,  ma zostać opublikowany dla wszystkich 
w ciągu 60 dni. Do końca roku zespół projek-
tantów ma obowiązek przedstawić Urzędowi 
Dzielnicy Ursus całkowitą koncepcję w stopniu 
bardzo szczegółowym. W 2017 roku nastąpi kal-
kulacja kosztów, przetarg, przekazanie pieniędzy 
na realizację i skupienie się na wdrożeniu kwestii 
dotyczących 1 etapu. Mieszkańcy mogą zaś po 
uważnym zapoznaniu się z raportem pomyśleć 
nad pomysłami ulepszania CL w ramach inicja-
tywy lokalnej bądź budżetu partycypacyjnego.

Agnieszka Gorzkowska

  PIASTÓW. Wiceburmistrz wyróżniony Nagrodą im. Grzegorza Palki   PRUSZKÓW. Muzeum Dulag zaprasza...

Obecny na spotkaniu zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik do zgroma dzonych: „Centrum Lokalne nie może funkcjo-
nować bez kupców. (...) My, jako dzielnica, musimy się zastanowić, jak najlepiej załatwić tę sprawę, by wszyscy czuli się zadowoleni”.

SAMORZĄDOWY
OSKAR	dla	Konrada	Rytla

Uroczystość wręczenia Nagród im. Grze gorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową, odbyła się 
w nie dzielę 30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbig-
niewa Porczyńskich w War szawie.

NAGRODA	
im.	

GRZEGORZA
PALKI
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 – żołnierz Armii Krajowej, kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej do Sztabu 
Naczelnego Wodza w Londynie, jedyna kobieta wśród Cichociemnych, uczestniczka Powstania Warszaw skiego, wybit-
ny pedagog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założycielka Fundacji upamiętniającej żołnierzy Armii 
Krajowej, szczególnie kobiety-żołnierzy.

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

Dzień dobry.

Z przyjemnością czytam tę nową lokalną gazetę. 
Gratuluję pomysłu i życzę powodzenia. W numerze 1 
przeczytałem zachętę do przesyłania twórczości poe-
tyckiej. Postanowiłem przesłać mój wiersz, który do-
tyczy losu wypędzonej ludności Warszawy. Wiersz nie 
był jeszcze publikowany ale nawiązuje tematycznie 
do Biegu Pamięci Powstańczej Warszawy opisanego 
w numerze 5 „Mocnych Stron” oraz do treści zawar-
tych w moim autorskim tomiku pt. „Blizny Płaczą 
Zawsze” wydanym przez MOK w Piastowie, pod ho-
norowym patronatem Muzeum Dulag 121.

Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że pomysł 
z publikacją wierszy jest nadal aktualny. 

Jacek Furmański
 

 

 WYPĘDZENI – Dulag Pruszków
 

Szli z tobołkami
pełnymi resztek

osobistej codzienności.
Za nimi

pozostały  
ruiny i zgliszcza,

a przed nimi tłum,
rzeka płynąca 

niewiadomo dokąd.
Na rogatkach numer 121

czekali 
aż zostaną zakwalifikowani
do jednej z trzech kategorii.

Dwie oznaczały życie,
a jedna śmierć.

Los
z trupią czaszką na czapce

rozpoczął odliczanie.
 

Jacek Furmański (X. 2016)

Bardzo dziękujemy Panu Jackowi za miłe słowa i skłaniający do 
głębokiej refleksji wiersz. Z ogromną przyjemnością publiku-
jemy taką twórczość. Ten subiektywny, skompresowany obraz 
codzienności miejsca, jakim był Durchgangslager 121 po upad-
ku Powstania, jest zarówno surowym w wyrazie dokumentem, 
jak i hołdem złożonym wszystkim tym, dla których „Los” nie 
okazał się łaskawy. 
Tylko żyjący z bolesnym piętnem zdarzeń i obrazów tego miej-
sca sprzed lat, mogą ocenić prawdziwość przekazu. My może-
my pochylić się nad przejmującą grozą beznadziejności tam-
tych dni... i pamiętać.          Anna S.

	
	

11 listopada przypada 98. rocznica 
zakończenia I wojny światowej  

i odzyskania przez Polskę niepodległości. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
w uroczystych obchodach  

Święta Narodowego w Piastowie.

	9	listopada,	godz.17.00		
i	 	10	listopada,	godz.	10.00	

–  sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Warszawska 24): Koncert 
Niepodległości przygotowany przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 
im. St. Staszica i Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” 

	10	listopada
godz.	16.30 –  park im. B. J. Sokorskich (ul. Dworcowa / 11 Listo pada):  

posadzenie dębu upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu 
Polski i 90-lecie Piastowa

godz.	17.00 –  uroczystość przy pomniku w parku przy ul. 11 Listo   pada: 
wystąpienia okolicznościowe, program artystyczny 
przygotowany przez społeczność Liceum Ogolnokształcą-
cego im. A.Mickiewicza, Apel Poległych, złożenie kwiatów

	11	listopada,	godz.	10.00 
–  kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej (Al.Krakowska):  

Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu koncert  
„Droga do wolności” w wykonaniu zespołu Artes Ensemble.

Generał	Elżbieta	Zawacka	„Zo”	
–	jedyna	wśród	Cichociemnych…
21 października miała 
miejsce uroczystość 
poświęcona Pani generał 
prof. Elżbiecie Zawackiej 
„Zo”– Honorowemu Oby-
watelowi Miasta Piastowa.

W	dniu 18 listopada 2008 r. 
Rada Miejska w Piastowie 
podjęła uchwałę o nada-

niu tytułu Honorowy Obywatel 
Miasta Piastowa gen. Elżbiecie 
Zawackiej. Pani generał zmarła 
9 stycznia 2009 r. w wieku 99 lat. 
Z inicjatywy Burmistrza I Rady 
Miejskiej w Piastowie oraz Fun-
dacji General Elżbiety Zawa-
ckiej 21 października 2016 roku 
– Roku Cichociemnych – zorga-
nizowano uroczystości upamięt-
niające bohaterkę. W programie 
znalazły się: konferencja histo-
ryczna w sali kinowej MOK, 
złożenie kwiatów przy pomniku 
Generała Leopolda Okulickiego 

„Niedźwiadka”, cichociemne-
go i ostatniego dowódcy Ar-
mii Krajowej oraz posadzenie 
dębu pamięci Generał Elzbie-
ty Zawackiej „Zo”.
Podczas konferencji, w której 
uczestniczyła licznie zgroma-
dzona młodzież piastowskich 
gimnazjów i LO im. A. Mic-
kiewicza, zebrani mieli oka-
zję poznania życia niezwykłej 
kobiety: odważnej jako żoł-
nierz i świetnej jako pedagog 
i naukowiec. Konferencję ot-
worzyła j Pani Dorota Zawa-

cka-Wakarecy, prezes Fundacji 
Generał Elżbiety Zawackiej. 
Główną część konferencji sta-
nowiła prelekcja Pani dr Kata-
rzyny Minczykowskiej, autorki 
książki biograficznej „Cicho-
ciemna. Generał Elżbieta Za-
wacka „Zo” (nagrodzona pre-
stiżową Nagrodą Klio w 2015 
roku). Po zakończeniu pre-
lekcji został wyświetlony film 
dokumentalny „Miałam wspa-
niałe życie” z wypowiedziami 
96-letniej gen. Elżbiety Za-
wackiej, która dała ważne dla 
wszystkich przesłanie, a mia-
nowicie: nasz naród nie może 
zmarnować żadnego pokolenia.

W programie spotkania prze-
widziano także konkurs. Pyta-
nie dotyczyło przełożonej gen. 
E. Zawackiej z czasów wojny. 
Należało podać imię i nazwisko 
tej osoby, które pada w czasie 
filmu (chodzi o Emilię Males-
sę „Marcysię”). Nagrodą była 
wymieniona wcześniej książka 
biograficzna, a wygraną cie-

szyła się uczennica Gimnazjum 
nr 2 – Marianna Przybyłowska.
W dalszej części uroczystości, 
zostały złożone kwiaty przy 
pomniku gen. Leopolda Oku-
lickiego, w obecności pocztów 
sztandarowych szkół: Lice-
um Ogólnokształcącego im. 
A. Mic kiewicza, Gimnazjum 
nr 1 im. Z. Gęsickiego „Juno” 
oraz Gimnazjum nr 2 im. Boha-
terów Powstania Warszawskiego 
z Oddziałami Integracyjnymi. 
Na zakończenie posadzono dąb 
pamięci gen. Elżbiety Zawa-
ckiej w alei dębów Honorowych 
Obywateli Miasta Piastowa.

Monika Szuplewska
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29 października 2016  r. Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich ZORZA 
obchodziło 22-gą rocznicę istnienia. Obchodom towarzyszyło forum absty-
nenckie, którego gościem był dr Bohdan Woronowicz. Potem był tort i zabawa 
przy pysznym jedzeniu i dobrej muzyce do późnych godzin nocnych. Czym jest 
to stowa rzyszenie, które pokazało, jak można dobrze trzeźwo się bawić?

la osób uzależnionych działa tutaj grupa 
terapeutyczna. Jest także możliwość in-
dywidualnej pracy z dwójką terapeutów, 

którzy pomogą i doradzą. W każdą środę 
przyjmuje psycholog. Dostępna jest także fa-
chowa literatura. Każdy, kto tu zawita musi 
być trzeźwy.
Osoby samotne, które chcą po prostu poga-
dać, poznać nowych ludzi, mogą także wstą-
pić do stowarzyszenia. W klubie można po-
grać w tenisa stołowego, bilard, a w niedzielę 
przyjść na fitness. Tutejsi pingpongiści jeż-
dżą na zawody na terenie całego kraju, gdzie 
zdobywają prestiżowe miejsca. Działa też 
sekcja kulinarna, której członkowie skrzyku-
ją się spontanicznie (zazwyczaj w piątkowe 
popołudnia) na wspólne kucharzenie i degu-
stację smacznych potraw. Miłośników 
akwarystyki z pewnością zainteresuje 
piękne akwarium z kolorowymi ry-
bami. Jest też barek, obsługiwany 
przez Panią Iwonę, która zaserwuje 
kawę lub herbatę; do nabycia są tak-
że zimne napoje. Członkowie klubu 
dzielą się przy herbatce swoimi doświadcze-
niami, rozmawiają o codziennych problemach 
i radościach, wspierają w trudnych chwilach.
Klubowym wesołkiem jest Grzegorz, któ-
ry oprócz sypania dowcipami, gra na gita-

rze i pięknie śpiewa. Na gitarze gra również 
Krzysztof, zwany Kwadratem. Klubowicze 
są ponadto miłośnikami rowerów, jeżdżą na 
rajdy i wycieczki. Złota rączka Darek poma-
ga czasem w naprawach rowerów i drobnego 
sprzętu AGD.
W tym miejscu odbywają się różne bezalko-
holowe imprezy, takie jak obchody rocznic 
abstynencji członków klubu, urodziny, spotka-
nie wigilijne, wielkanocne, wspólne spędzanie 
Sylwestra. Członkowie organizują bale cha-
rytatywne (w zeszłym roku na balu zbierano 
pieniądze dla dzieci z domu dziecka, a w tym 

roku – dla dziennego domu pobytu 
seniora w Ursusie), są też uczest-
nikami wyjazdów integracyjnych 
i obozów (warsztatów) terapeu-

tycznych. Byli m.in. we Wła-
dysławowie, Cichowie i Mur-
zasichlu. Niektórzy z nich 
wspólnie wędkują. Pasją Bo-

żeny i Pawła jest ogrodnictwo, 
ostatnio ze swojej działki przywieźli do po-

działu dla klubowiczów ogromne dynie.

O ZORZY można by jeszcze wiele, ale najle-
piej tu po prostu przyjść i poczuć magię tego 
miejsca.

Diana Malinowska

 

z a p r a s z a
S.K.R.A. ZORZA 
mieści się w suterenie 
budynku Domu 
Kultury „Kolorowa” 
przy ul. Sosnkowskiego 
w Ursusie. 

Działa w dni powszednie  
w godz. 15:30–21:00, 
a w soboty i niedziele  
w godz. 17:00–21:00. 

Prezesem jest Paweł 
Bogdański, który 
wszystkich serdecznie 
zaprasza. 

DO KLUBU MOŻE 
PRZYJŚĆ KAŻDY: 
szukający pomocy 
alkoholik, dorosłe dzieci 
alkoholików i z rodzin 
dysfunkcyjnych, 
jak i przeciętny 
Kowalski, który chce  
żyć zdrowo, aktywnie  
i spędzić, np. wolny 
czas po pracy, w gronie  
szczerych przyjaciół.

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

WIZYTY  w DOMU 
PACJENTA

LEKARZ  
SPECJALISTA 

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

(psychogeriatria), 
n   osób cierpiących  

– na zaburzenia nastroju,  
– nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny  
wizyt domowych. 

Teren URSUSA, WŁOCH i okolic. 
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LenaSALON FRYZJERSKI

ponownie otwarty

ZAPRASZAMY
tel. 604 100 260

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

GABINET STOMATOLOGICZNY 
 w URSUSIE

asystentkę / rejestratorkę 
na umowę zlecenie w wymiarze 1/2 etatu.

Mile widziane doświadczenie na stanowisku asystentki.

CV proszę kierować na adres:

Zbierają	podpisy
Od 20 października Stowarzyszenie „Ekologiczny 
Ursus” rozpoczęło akcję zbierania podpisów  
wśród mieszkańców pod wnioskiem 
do Biura Ochrony Środowiska w Warszawie 
o przeprowadzenie pomiaru hałasu w dzielnicy 
Ursus. Pomiar miałby być wykonany w rejonie 
ulic, gdzie mieszkańcy są najbardziej narażeni 
na hałas generowany przez samochody jadące 
Południową Obwodnicą Warszawy. 
W październiku również ruszyła w całej Polsce 
zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim 
ustawy zakładającej przede wszystkim 
korektę obowiązujących norm hałasu tak, by 
uchronić mieszkańców terenów sąsiadujących 
z autostradami oraz obwodnicami miast 
i drogami ekspresowymi od nadmiernego hałasu.

P ołudniowa Obwodnica Warszawy – na jej otwarcie w lipcu 
2013 ucieszyło się wielu kierowców. Trasa połączyła auto-
stradę A2 i trasę S8 z aleją Krakowską. Szybko jednak oka-

zało się, że hałas generowany przez pojazdy dał się we znaki 
mieszkańcom np. Michałowic, ale i Ursusa. W tej kwestii do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad była skiero-
wana również interpelacja jednego z radnych (już w sierpniu 
2013). W 2014 roku poszkodowani przez hałas założyli stronę 
internetową (dziś już nie działa). Zawierała informacje, w jaki 
sposób i do których instytucji należy kierować protest przeciw-
ko hałasowi pochodzącemu z POW. Również dzielnica Ursus 
interweniowała do odpowiednich instytucji. – Analiza porea-
lizacyjna wykonana przez GDDKiA, badania przeprowadzone 
przez Biuro Drogownictwa m. st. Warszawy oraz pomiary aku-
styczne, które w 2015 roku na wniosek Zarządu Dzielnicy Ursus 
przeprowadziło Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, nie 
wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu – poinfor-
mowała Agnieszka Wall, rzecznik prasowy dzielnicy Ursus.

Decyzje odmowne w sprawie pomiarów
Od czerwca 2015 roku Południowa Obwodnica Warszawy na od-
cinku od węzła Konotopa do węzła Puławska jest drogą ekspreso-
wą. Oznacza to, że na ciągu głównym obwodnicy kierowcy mogą 
rozwijać prędkość do 120 km/h. A problem hałasu nadal spędza 
sen z powiek wielu osobom – szczególnie mieszkańcom ulic: Za-

głoby, Prawniczej, Słupskiej, Michałowicza. – W czerwcu 2016 
roku Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Biura Drogownictwa 
i Komunikacji m.st. Warszawy oraz do Biura Ochrony Środo-
wiska m.st. Warszawy o ponowne przeprowadzenie pomiarów, 
z uwagi na otrzymywane od mieszkańców i radnych skargi 
w tej sprawie. Biuro Drogownictwa podjęło decyzję odmowną 
w sprawie wniosku dzielnicy ze względu na niewykazanie prze-
kroczeń norm w pomiarach z października 2015 roku. Biuro 
Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 22 września br. wskazało 
brak możliwości przeprowadzenia pomiarów hałasu w 2016 
roku – relacjonuje Agnieszka Wall. 

CEL: podwyższenie ekranów dźwiękochłonnych
Do akcji postanowiło wkroczyć Stowarzyszenie „Ekologiczny 
Ursus”. Kilkanaście dni temu jego członkowie rozpoczęli akcję 
zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie pomia-
ru hałasu w Ursusie w rejonie ulic, gdzie 
mieszkańcy są najbardziej narażeni na ha-
łas z Południowej Obwodnicy Warszawy. 
Piotr Pełka – Przewodniczący Zarządu 
Stowarzyszenia „Ekologiczny Ursus” –  
zwraca we wniosku uwagę na problem, że 
hałas samochodowy obniża jakość życia 
w na tym terenie. Celem przeprowadzenia 
pomiaru byłoby sprawdzenie, czy hałas 
(ze względu na coraz większy ruch) nie 
przekracza ustawowych norm. Miesz-
kańcy mają bowiem w tym względzie 
poważne wątpliwości. Ponadto, większa 
wysokość ekranów od strony Michałowic 
powoduje odbicie dźwięku w stronę Ur-
susa. Wyniki pomiaru miałyby stać się 
punktem wyjścia do możliwości pod-
jęcia starań o podwyższenie ekranów 
dźwiękochłonnych, które, jak przekonu-
ją działacze Stowarzyszenia, prawdo-
podobnie są zbyt niskie, aby uchronić 
mieszkańców od niechcianego szumu.
Akcja zbierania podpisów pod wnio-
skiem do Biura Ochrony Środowiska 
m.st. Warszawy wciąż trwa. Zaintere-
sowani mogą skontaktować się z działa-
czami poprzez stronę http://www.ekologicznyursus.pl/

CEL: normy zgodne z WHO
Warto dodać, że 14 października na Podkarpaciu odbyła się 
konferencja prasowa zorganizowana m.in. przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Wiedzy i Rozwoju WiR-Kopernik. Zainaugurowana 
została akcja zbiórki 100 tys. podpisów w całej Polsce pod pro-
jektem obywatelskim ustawy „STOP Hałasowi od Autostrady” 
– zakładającej przede wszystkim zmianę prawa, by wzmocnić na-

rzędzia ochrony przed hałasem. Cho-
dzi głównie o ochronę mieszkańców 
mieszkających w pobliżu dróg ekspre-
sowych, autostrad i obwodnic miast 
poprzez określenie dopuszczalnych 
norm hałasu w Polsce na podstawie za-
leceń Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Przyjęte normy nie mogłyby 
odbiegać od zaleceń WHO o więcej niż 
5 dB. Jak dowodzą twórcy projektu, po-
lityka ochrony przed hałasem w Polsce 
od 2007 r. wyraźnie wskazuje na trend 
wzrostowy dopuszczalnych norm hała-
su, znacznie odbiegających od zaleceń 
WHO. Na przykład, w 2007 roku normy 
dzienne przekraczały zalecenia WHO 

o 5 dB, a w 2012 r. już o 10 dB. 
Obywatelski projekt ustawy zostanie skierowany do Parlamentu 
RP, na ręce Marszałka Sejmu. Zainteresowani mogą pobrać wzór 
do podpisów ze strony http://www.wirkopernik.pl/

Na koniec dobra wiadomość: Zarząd Dzielnicy Ursus będzie 
jeszcze wnioskował o przeprowadzenie pomiarów hałasu 
w przyszłym roku.

Agnieszka Gorzkowska

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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rganizatorzy w różnych formach arty-
stycznych chcą pokazywać widzom do-
robek kulturalny mniejszości narodowych 
i etnicznych zamieszkałych w Polsce, 
promować ich twórczość, znosić przeja-
wy ksenofobii i zapobiegać nietolerancji 

wobec odmienności religijnej, narodowej i etnicz-
nej. Polacy, należący do mniejszości narodowych 
takich, jak: romowie, łemkowie, tatarzy, grecy, 
ukraińcy starają się pielęgnować, rozwijać i upo-
wszechniać korzenie swoich kultur. W poszcze-
gólnych wydarzeniach widzowie mogą odnaleźć 
cząstkę siebie. Prezentowana kultura i zwyczaje są 
niekoniecznie rdzennie polskie, a przecież wspól-
ne. Od lat wszystkie wydarzenia w ramach festi-
walu cieszą się dużym zainteresowaniem widzów. 
Tak było i tym razem. 

W ramach 23. Festiwalu przeszło półtoragodzinny 
recital zaprezentował 75-letni rosyjski artysta, 
od wielu lat mieszkający w Polsce – Alosza 
Awdiejew, w Galerii „Ad-hoc” odbył się wernisaż 
ikon Zbigniewa Kotyni, wspaniały koncert dał 
Cygański Teatr Muzyczny „Terno”. Zespół powstał w 1955 roku z inicjatywy 
muzyka i kompozytora Edwarda Dębickiego, który do dziś jest szefem zespołu. 
Artysta niedawno ukończył 80 lat. Grupa pod obecną nazwą występuje od 
1983 roku. Pięknym dopełnieniem festiwalu były otwarte warsztaty z chórem 
mieszanym „Cantate Deo” pt. „Pieśni Wschodu” poprowadzone przez 
Dorotę Męckowską. Chór „Cantate Deo” powstał w 1942 r. przy parafii św. 
Józefa w Ursusie jako komórka konspiracyjna Armii Krajowej. Założycielem 
i dyrygentem chóru był podporucznik Tadeusz Mrówczyński ps. „Mars”. 
Zespół został włączony do struktury batalionu „Miotła” i w jego szeregach 
walczył w Powstaniu Warszawskim. Od 1984 r. chór prowadzi Dorota 
Męckowska, która stopniowo zmienia profil i repertuar zespołu. Od 1994 r. 
zespół ściśle współpracuje z władzami ówczesnej gminy, później dzielnicy 
Ursus, która od 1997 r. objęła nad nim stały patronat. Chór ma swoja siedzibę 
przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 
34. Od października 2009 r. chór jest organizatorem otwartych warsztatów 
śpiewaczych w ramach Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
„Wspólnota w kulturze”.

Tegoroczną edycję festiwalu przygotowała i prezentowała Bożena 
Iwaniukowicz. Dyrektor OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński kończąc 
tegoroczną edycję zaprosił wszystkich na 24. Festiwal za dwa lata, obiecując, 
że również będą gwiazdy i będzie pięknie.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

KULTURA

Ogólnopolski	Festiwal	Mniejszości	Narodowych	
i	Etnicznych	„Wspólnota	w	Kulturze”	to	jeden	
ze	sztandarowych	projektów	Ośrodka	Kultury	„Arsus”	
o	zasięgu	ogólnopolskim.	W	tym	roku,	jak	zawsze	
w	październiku,	przegląd	odbył	się	już	po	raz	
dwudziesty	trzeci.

 

        Festiwal Mniejszości Narodowych i  Etnicznych
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Występuje Pan na scenie, rozśmiesza 
i bawi publiczność, ale przede wszystkim 
śpiewa rosyjską balladę. Jaki repertuar Pan 
przygotował na 23. Festiwal Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych – „Wspólnota 
w kulturze”?
– Oprócz ballady rosyjskiej, którą Pani wy-
mieniła, będzie też cygański romans i żydow-
skie pieśni z Odessy. Jeszcze trochę humoru, 
refleksji...

Czy zaprezentuje Pan nowe utwory?
-Tak, przygotowałem dwie zupełnie nowe pio-
senki. 

Czy również usłyszymy utwory Bułata Oku-
dżawy?
– Modlitwę Bułata Okudżawy śpiewam ewen-
tualnie, kiedy publiczność domaga się... bisu. 

Na deser, można powiedzieć.
– Tak, na zakończenie.

Utwory, które Pan prezentuje są pełne 
humoru, ale też nostalgii, zmuszają do 
refleksji, są to piosenki przybliżające światy, 
które gdzieś odeszły i Pan je przybliża 
odbiorcom, przypomina o nich.
– To jest kultura, która zniknęła ze środków 
masowego przekazu, taka muzyka, tradycja 
itd. Humoru takiego dobrego też za bardzo 
już nie ma, staramy się to wszystko zachować. 
Osoby ze starszego pokolenia, które przycho-
dzą na koncerty, mogą powspominać swoją 
młodość, natomiast młodzi ludzie dowiadują 
się, że niegdyś istniała taka kultura. I wydaje 
mi się, że to też jest bardzo potrzebne.

W tych pieśniach zawarta jest pewna mądrość.
-Bo to jest mądrość pokoleń.

Czy może Pan powiedzieć, gdzie wyszukuje te 
utwory, skąd czerpie inspiracje?
– W domu mam ogromną liczbę różnych nut, 
nagrań, a także korzystam przy wyszukiwaniu 
tekstów z internetu. Większość utworów, któ-
re wykonuję, znam od dzieciństwa, mama mi 
je śpiewała. Słuchałem również wspaniałych 
wykonawców rosyjskich, cygańskich, gruziń-
skich. To są moi nauczyciele.

Czyli te pieśni są przekazywane z pokolenia 
na pokolenie.
– Tak, z pokolenia na pokolenie zostały one 
przekazane, m.in. przez Aloszę Dmitriewicza, 
cygańskiego pieśniarza, który śpiewał w Pa-
ryżu prawie przez całe swoje życie, ale już 
niestety nie żyje, czy Nani Bregvadze, gru-
zińską pieśniarkę, fantastycznie śpiewającą 
romanse rosyjskie.

Czym właściwie jest folklor odeski ?
– Folklor odeski to jest tradycja zarówno li-
teracka, jak i społeczna w Rosji, mimo że 
Odessa jak wiadomo jest już na terenie Ukra-
iny, to przez dłuższy czas była centrum kul-
tury mieszanej, przede wszystkim żydowskiej 
i odeski humor to jest głównie – żydowski 
humor. Oczywiście byli tam też Rosjanie, 
Ukraińcy, Grecy, Tatarzy. To było takie pięk-
ne połączenie różnych kultur, które dawało 
wspaniałe wyniki. Kultura polska też nie jest 
jednorodna, występują tutaj przecież wpływy 
np. wschodnie. Nadal ludzie kochają i słucha-
ją piosenek lwowskich. Piosenki warszawskie 
i lwowskie są zresztą mocno spokrewnione. 
Natomiast Śląsk ma już zupełnie inną kultu-
rę; podobnie Poznań, Białystok, Rzeszów itd. 
Trudno zresztą być jednorodnym państwem 
w centrum Europy. 

No właśnie te historyczne uwarunkowania, 
zawieruchy wojenne, emigracje...
– To co ja śpiewam, to nie jest coś takiego 
znowu bardzo egzotycznego, te romanse od 
Petersburga do Warszawy były wykonywane 
i po polsku, i po rosyjsku. Mam takie nuty 
z romansami rosyjskimi wydanymi przed re-
wolucją, gdzie słowa są napisane w tych dwóch 
językach. Można sobie wybierać.

W takim razie Festiwal Mniejszości Naro-
dowych bardzo się może przysłużyć przypo-
minaniu naszych dziejów i tego, że byliśmy 
i jesteśmy różnorodni.
– Ja jestem organicznym składnikiem tego 
festiwalu. Wschodnie ziemie Polska utraciła 
niestety, ale miłość do tamtych terenów po-
została. 

Jest Pan znany z tego, że ma niesamowite 
poczucie humoru, czy według Pana Polacy 
też je mają, czy potrafimy spojrzeć na siebie 
z dystansem, nawet z pewną, lekką ironią?
– Jedną z podstawowych przyczyn, dla któ-
rych tu w Polsce zostałem i mieszkam, a mo-
głem wyjechać dalej, to było właśnie polskie 
poczucie humoru, ja po prostu uwielbiam go. 
Od młodości czytywałem np. „Szpilki” i jak 

tutaj przyjechałem, to sam się przekonałem, 
jakie wspaniałe poczucie humoru mają Po-
lacy.

Czyli potrafimy się z siebie i z innych śmiać?
– Oczywiście, ale nie wszyscy, jest taka gru-
pa, która wszystko traktuje na poważnie, więc 
zdarzają się wyjątki. Byłem jakiś czas temu 
w Irlandii, tam też mają poczucie humoru, 
w tym roku byłem w Szkocji i będę właśnie 
opowiadał szkockie kawały na koncercie.

Angielski humor też jest specyficzny i różnią-
cy się od naszego.
– Po pobycie w Irlandii, Szkocji już tak inaczej 
kocham Anglików, tzn. nadal, ale jest to taka 
miłość kontrolowana.

Natomiast Polaków, język polski 
nieprzerwanie?
– Kocham bez ograniczeń!

To naprawdę o czymś świadczy.
– Polski naród jest specyficzny, niepowta-
rzalny, mogę o tym dużo mówić. Np. fakt iż 
języka polskiego nikt się nie chce za bardzo 
uczyć, ponieważ to jest bardzo trudny język 
(znałem pewnego Anglika, który jak się do-

wiedział, że pies i psa to jest ten sam wy-
raz, to zrezygnował z nauki), sprawia, że na 
świecie nikt nie wie, iż Witkacy czy Norwid 
to geniusze. Z kolei gramatyka języka pol-
skiego jest bardzo zawiła, niekonsekwentna. 
Zawsze na pytanie – co mnie tak fascynuje 
w tym narodzie, odpowiadam też, że naród 
polski to jest jedyny naród, który nie dał się 
zniewolić w bardzo trudnych warunkach po-
litycznych.

To również jest ta cecha, która się Panu 
w nas podoba?
– Oprócz tego jeszcze jest coś takiego jak in-
dywidualizm polski. Dlatego tutaj mogła się 
udać demokracja. Każdy Polak jest indywi-
dualnością i tak się czuje, i tak się zachowuje. 
I oto właśnie chodzi.

 To my możemy się porozumieć, jeżeli każdy 
z nas jest inny?
– Jeżeli ktoś ma dobrą wolę, to może porozu-
mieć się na jakiś czas.

Życzę udanego koncertu i dziękuję serdecznie 
za rozmowę.
– Ja również dziękuję.

  Z ALOSZĄ AWDIEJEWEM przed koncertem w Domu Kultury Arsus rozmawia Anna Zgutka.

 
 

– ur. 1940 r. w Stawropolu (ówcześ-
nie Woroszyłowsk), profesor języko-
znawstwa, felietonista, piosenkarz, 
muzyk, aktor. 

Przybył do Krakowa 
w 1967 r., studiował 
filologię polską na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. 

W 1975 r. rozpoczął swoją 
przygodę artystyczną, śpie-

wając w legendarnej Piwnicy 
pod Baranami romanse rosyjskie 
i cygańskie oraz piosenki odeskie 
(żydowskie) okraszone satyrą i hu-
morem. Swoje pasje jazzowe reali-
zował, grając w latach 1975–1980 
na fortepianie w zespołach Beale 
Street Band i Playing Family. 

Stał się również samodzielnym 
artystą estradowym i zaczął wy-
stępować z własnym recitalem. Od 
1990 r. gra w słynnym trio gitaro-
wym z Kazimierzem Adamczykiem 
i Markiem Piątkiem, dając liczne 
koncerty m.in. w Polsce, USA, Fran-
cji, Izraelu, Niemczech i Hiszpanii. 
Artysta nagrywa recitale, spekta-
kle, programy telewizyjne, audycje 
radiowe, płyty, pisze felietony i sce-
nariusze. 

Równocześnie Alosza Awdiejew 
kontynuował pracę naukową na Wy-
dziale Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ, gdzie zajmował 
się m.in. gramatyką komunikacyjną, 
a w 2005 r. uzyskał tytuł profesora 
nauk humanistycznych.

        Festiwal Mniejszości Narodowych i  Etnicznych „Wspólnota w Kulturze”
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Piękne ikony, które podziwiamy na 
wystawie świadczą o dobrym opano-
waniu przez Pana warsztatu pisania 
ikony. Czy tej trudnej sztuki uczył się 
Pan od swojego mistrza, czy raczej 
zdobywał Pan doświadczenie sam?
– Jestem samoukiem, ponieważ 
w Polsce jest zaledwie kilka osób zaj-
mujących się tworzeniem ikon, a przy 
tym niebędących wyznania prawo-
sławnego. 

Malował Pan również obrazy olejne, 
akwarele, gwasze. Co sprawiło, że 
w swych poszukiwaniach twórczych 
zainteresował się Pan ikoną?
– Było kiedyś takie zdarzenie, miano-
wicie zostałem zaproszony na wystawę 
dzieł Nikifora do cerkwi w Giżycku. Pa-
nowała tam wyjątkowa atmosfera, w tle 
słychać było cerkiewne pieśni chóralne. 
Po wejściu na salę wystawową z praca-
mi Nikifora, zwróciłem głównie uwagę 
na jedną, jedyną rzecz – była to ikona 
Matki Bożej, która zajmowała honoro-
we miejsce. Ta ikona wywarła na mnie 
tak wielkie wrażenie, że powiedziałem 
sobie – czas pisać ikony. Stało się to dla 
mnie najważniejsze.

Czy warsztat opiera Pan na prawo-
sławnych zasadach pisania ikon?
– Tak. Na bardzo wczesnym, prawo-
sławnym warsztacie, ze względu na 
to, że wykorzystuję w moich ikonach 
technikę Andrieja Rublowa, czyli 
wczesną, z tzw. wołyńsko-bizantyń-
skiej szkoły wschodniej. Są bowiem 
trzy okresy powstawania ikon: pierw-
szym był bizantyński, związany m.in. 
z terenem Turcji, drugim wołyński 
właśnie, w którym tworzył Rublow, 

rosyjski mnich i święty prawosławny, 
a później okres szkoły zachodniej, czy-
li moskiewskiej.

Technika pisania ikon jest fascynu-
jąca, czy może Pan zdradzić, co jest 
podkładem obrazu? Czy wykorzystuje 
Pan temperę jajową? 
– Tak, podstawowym składnikiem 
tempery, czyli jej spoiwem jest jajko. 
Podkładem zaś oprócz deski jest rów-

nież płótno. Kolejnym na-
kładanym i szlifowanym za 
każdym razem elementem 
jest gips – powstaje od 7 do 
12 jego warstw. Dopiero na 
takim podkładzie przygoto-
wuję szkic. Następnym eta-
pem jest tzw. przepisanie, 
czyli można powiedzieć 
kolorowanie. Doszedłem 
do wniosku, że będę pi-
sał również własne ikony, 
opierające się na kanwie 
kanonu wschodniego. 

Jest to więc proces twór-
czy podzielony na etapy. 
Na ile ważna jest w nim 
znajomość kanonu?
– Zawsze trzeba być obe-
znanym z kanonem. Kilka lat temu, 
gdy miałem wystawę ikon w Kętrzy-
nie, towarzyszyło mi przeświadczenie, 
że prace swoje wykonuję prawidłowo. 
Podszedł wówczas do mnie obecny tam 
archidiakon białostocki i zasugerował: 
„Synu, tutaj są błędy, a w zasadzie je-
den błąd”. Odpowiedziałem: „Proszę 
Ojca, ja jestem dopiero w trzeciej kla-
sie” (bo to był trzeci rok pisania prze-
ze mnie ikon), na co on odpowiedział: 
„Nie przejmuj się Synu, mnisi robią 
błędy nawet po kilkunastu latach”. 
A miał on wtedy na myśli jedynie błąd 
w pisowni, po prostu nie postawiłem na 
obrazie odpowiedniego znaku. W iko-
nopisaniu trzeba się bowiem uczyć za-
równo języka starocerkiewnego, jak 
i kanonu pisania ikon, a do tego trzeba 
jeszcze mieć otwarte serce. 

Maluje Pan z wewnętrznej potrzeby 
duchowej? 
– Kiedy piszemy ikonę, odcinamy się 
zupełnie od świata rzeczywistego. Nie 
możemy pisać ikony w gniewie czy 
smutku. Przykładowo, nie przywio-
złem na tę wystawę ikony, którą napi-
sałem pod wpływem emocji, bo sam 

się jej przestraszyłem, a przedstawiała 
ona surową, nieprzyjazną twarz. Iko-
na natomiast musi być zaś przyjazna 
człowiekowi. W całej swojej twórczo-
ści, nie tylko w ikonopisarstwie, ale 
też w malarstwie, rzeźbie, grafice itd. 
muszę poczuć wewnętrzną potrzebę 
tworzenia. Mogę wówczas zamknąć 
oczy i wtedy mózg przetworzy tę wi-
zję, a ręka tylko wykona pracę.

Możemy to nazwać rodzajem na-
tchnienia. Wróćmy jeszcze do tech-
niki. W pisaniu ikon bardzo ważne 
jest też podobrazie. Dawne bizan-
tyńskie ikony były wykonywane na 
drewnie z lipy, cytrusa, szkoła rosyj-
ska zalecała zaś stosowanie desek 
lipowych, sosnowych, jodłowych 
i modrzewiowych. Z czego Pan robi 
podobrazie?
– Używam do tworzenia ikon takich 
materiałów, jakie doradzali mnisi, czy-
li drewna lipy i zwykłej sosny, dostęp-
nych także na naszych terenach.

Czy wykonuje Pan podobrazia na de-
sce dębowej?
– Ikona Matki Bożej Ostrobramskiej 
została wykonana na desce dębowej, 

ja także piszę ikony na takim pod-
obraziu. Warunkiem jest używanie 
drewna, które nie może mieć mniej 
niż 50 lat. Te trzy ikony (na wystawie 
w Galerii Ad-Hoc umieszczone zo-
stały jako pierwsze od lewej strony) 
powstały ze starych drzwi, a ściślej ze 
wstawek do drzwi. Używam bowiem 
różnych rzeczy, nawet takich jak np. 
fragmenty starych szaf, płotów, czy 
właśnie drzwi.

Taki materiał służy potem w szla-
chetnym celu, staje się podkładem 
do napisania ikony.
– Tak, bo to stare drewno jest nieod-
puszczone i nieżywicowane, dzięki 
czemu zachowuje zupełnie inną struk-
turę i inną odporność na wilgoć, ina-
czej także pachnie. 

Rozmawialiśmy o technice, trudnej 
sztuce ikonopisania, właściwie jed-
nym z bardziej wyrafinowanych pro-
cesów twórczych w malarstwie. Kto 
otrzymuje Pańskie ikony, dla kogo 
one są pisane? Czy tworzy Pan ikony 
na zamówienie?
– Bardzo często powstają one na za-
mówienie. Moje ikony zawędrowały 
już do Kanady i Singapuru. Znajdu-

ją się również w Polsce, we Francji, 
w Niemczech, Rosji, na Ukrainie, 
Litwie, w Kongu i w Australii. Sta-
ram się jednak nie przeceniać siebie. 
Chciałbym, żeby moje prace służyły 
innym. Dlatego również przekazuję 
moją wiedzę młodym ludziom i uczę 
chętnych ikonopisania. 

Ikonopisarstwem zajmuje się Pan 
około ośmiu lat, wcześniej był Pan 
żołnierzem zawodowym.
– Tak, przez 30 lat, a właściwie przez 
33 lata. Tyle, ile żył Chrystus.

Był Pan na różnych misjach wojsko-
wych...
– Tak, i tam właśnie spotkałem się 
z ikoną, tak samo piękną, jak nasza 
Matka Boża Jasnogórska, w klasztorze 
żeńskim greckokatolickim w Sajdanaji 
na terenie Syrii. 

Już wtedy ikony przykuwały Pana 
uwagę, a wiele lat później stały się 
najważniejszą częścią Pana twórczo-
ści i życia. Bardzo dziękuję za rozmo-
wę.
– Ja również Pani dziękuję.

  Ze ZBIGNIEWEM KOTYNIĄ na wernisażu ikon jego autorstwa w Galerii Ad-Hoc, w Domu Kultury Arsus rozmawia Anna Zgutka.

 
– ur. w 1945 r., mieszka 
w Biskupcu na Warmii, 

żołnierz zawodowy, rzeźbiarz, 
malarz, ikonopisarz. Działania 

artystyczne rozpoczął w latach 
60. XX w. od korzenioplastyki 
i rzeźby. Poszukując różnych 
dróg twórczych, w latach 90. 

maluje obrazy olejne, akwarele 
i gwasze. Od ok. 2008 r. pisze 

ikony. Tworzy je, opierając 
się na rzetelnych przekazach 

średniowiecznych, dotyczących 
technik ich wykonywania. Jego 

prace zawędrowały już do 
bardzo odległych miejsc świata. 
Nauczyciel rysunku i malarstwa. 

Prowadzi również zajęcia ze sztuki 
ikonopisania na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. 

 to obraz sakralny ukształtowany w sztuce wschodnio-
chrześcijańskiej. Przedstawia ona osoby święte, sceny biblijne i liturgiczno-
-symboliczne. Główne typy ikonograficzne i sposoby malowania,  także 
zasady tworzenia muszą być zgodne z kanonem ustalonym w VIII wieku 
na soborze nicejskim. Ikona tworzy bardzo konkretny język, w którym 
litery i słowa zastępuje się kolorami, zasadami cieniowania, proporcjami 
twarzy i ciała, a także znakami i gestami. Dlatego też wyrażenie „pisanie 
ikon” ma podkreślać sakralny, liturgiczny charakter ikony i uwypuklić 
wyjątkowe jej znaczenie.

        Festiwal Mniejszości Narodowych i  Etnicznych „Wspólnota w Kulturze”
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KULTURA

  URSUS. Finał konkursu w Domu Kultury „Kolorowa”

Ursuski Dom Kultury „Kolorowa” od lat słynie z organizacji konkursów i przeglądów piosenkar-
skich, recytatorskich, historycznych. Wiele związanych jest ze sławnymi poetami i pisarzami. 
W dniu 7 października 2016 r. odbył się finał konkursu „Wszyscy czytają Sienkiewicza”.

R ok 2016 jest rokiem Henryka Sien-
kiewicza W tym roku przypada 
170 rocznica urodzin i 100 rocz-

nica śmierci pisarza. Chcąc uczcić 
polskiego noblistę (laureat w 1905 
roku za całokształt twórczości), za-
proponowano otwarty konkurs dla 
młodzieży i dorosłych z województwa 
mazowieckiego. Jego celem było: 
l	 przybliżenie i rozszerzenie wiedzy 

o twórczości pisarza, 
l	 umożliwienie publicznej prezenta-

cji utalentowanych mieszkańcom 
województwa, 

l	 zachęcenie do uczestnictwa 
w amatorskim ruchu kulturalnym, 

l	 wyróżnienie najciekawszych pre-
zentacji i promocja laureatów. 

Konkurs został przygotowany 
w dwóch kategoriach: 
I.  uczniowie gimnazjów, 
II.  uczniowie szkół ponadgimna-

zjalnych i dorośli. 

Materiałem konkursu były najbardziej 
znane utwory H. Sienkiewicza doty-
czące historii Polski: Trylogia (a więc 
„Ogniem i mieczem”, „Potop” oraz 
„Pan Wołodyjowski”) i „Krzyżacy”. 
Każdy z uczestników miał za zadanie 
przygotować dowolny fragment jedne-
go z tych utworów, którego odczytanie 
trwa orientacyjnie od 4 do 6 minut. 
Oceniana była umiejętność wyboru 
zamkniętej całości narracyjnej, umie-
jętność czytania jej ze zrozumieniem 
oraz szczególnie – umiejętność arty-
stycznej interpretacji tekstu. Nie było 
wymagane pamięciowe opanowanie 
wybranego fragmentu, lecz jedynie 
jego głośne przeczytanie. W konkursie 
wzięło udział ponad 180 uczestników 
z całego Mazowsza. 

W	 KATEGORII	 GIMNAZJÓW: I nagrodę 
otrzymała Alicja Tomaszewska z Gim-
nazjum nr 131 im. K.K. Baczyńskiego 
w Ursusie, II miejsce zajął Gustaw 
August Klyszcz z Gimnazjum im. R. 
Traugutta w Serocku, a III ex aequo 
Konstancja Obidzińska z Gimnazjum 
nr 54 im. księcia A. Czartoryskiego 
w Warszawie i Jagoda Tomaszewska 
– zgłoszenie indywidualne. Wyróżnie-
ni zostali m.in.: Emilia Goszczyńska 
i Sandra Ziemba z Gimnazjum im. W. 
Pallotiego z Ożarowa Mazowieckiego 
oraz Aleksandra Stępień z Gimnazjum 
nr 131 im. K.K. Baczyńskiego w Ur-
susie. 

W	 KATEGORII	 UCZNIÓW	 SZKÓŁ	 PONAD-
GIMNAZJALNYCH	I	DOROSŁYCH: I miejsce 
zajął Kamil Zieliński z Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, II miejsce Bartosz Wi-
niarski z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie, a III 
– Łukasz Hac z Zespołu Szkół Liceal-
nych i Technicznych nr 1 w Warszawie 
i Adam Kostrzewa z Zespołu Szkół 
nr 7 z Warszawy. Wśród wyróżnio-
nych znalazły się: Karolina Gontar-
czyk i Oliwia Skrzypowska z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki z Pruszkowa.

NAGRODĘ	GRAND	PRIX	BURMISTRZA	DZIEL-
NICY	 URSUS	 M.ST.	 WARSZAWY Urszuli 
Kierzkowskiej przyznano Robertowi 
Głowackiemu z Amatorskiego Teatru 
Parabuch z Warszawy.

U roczystość poprowadził pomy-
słodawca i główny organizator 
konkursu Janusz Łukaszewicz. 

Dyplomy i nagrody wręczali: dy-
rektor OK Arsus Bogusław Łopu-
szyński, kierownik DK Kolorowa 
Elżbieta Zdanowska-Cozac i radna 
Anna Lewandowska. Uroczysty finał 
zaszczycił swoją obecnością dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Piotr 
Jankowski.
Przewodniczący jury reżyser teatral-
ny prof. Antoni Baniukiewicz dobrze 
ocenił poziom laureatów, ale przy-
znał również, że niektórzy uczestnicy 
konkursu wykazywali się tylko umie-
jętnością czytania. Profesor Baniu-
kiewicz wygłosił porywający wykład 
o Henryku Sienkiewiczu, który do lat 
osiemdziesiątych XX wieku był naj-

popularniejszym polskim pisarzem. 
Wspomniał też o obecnej zmianie 
stosunku, przede wszystkim młodzie-
ży, do tradycji kulturalnej, która była 
przecież tworzona przez 3 tysiące lat. 
Stwierdził, że nasze społeczeństwo 
ubożeje, traci swoje korzenie. Wśród 
kilkudziesięciu zebranych na sali lau-
reatów konkursu Trylogię w całości 
przeczytała 1 osoba, 2 osoby „Potop” 
i 2 osoby „Krzyżaków”. Organizato-
rzy nie mogli kupić w żadnej księgar-
ni książek Sienkiewicza. Księgarze 
twierdzili, że nie ma na nie zapotrze-
bowania. W zamian laureaci otrzymali 
książkę autorki powieści historycz-
nych Elżbiety Cherezińskiej.
Laureat II nagrody Bartosz Winiarski 
z III klasy LO im. T. Zana w Prusz-
kowie czytał „Potop” i nawet próbował 
przeczytać „Ogniem i mieczem”. Do 

udziału w konkursie zachęciła Barto-
sza profesor języka polskiego. Po ma-
turze będzie zdawał na prawo na UW.
Alicja Tomaszewska, uczennica III 
klasy gimnazjum przy ul. Drzymały 
w Ursusie, zwyciężczyni w kategorii 
gimnazjów, przyznała, że teatrem i li-

teraturą zainteresowała ją i jej siostrę 
Jagodę, która została przez jury wy-
różniona, ich mama – poetka. Wyrazi-
ła też chęć przeczytania w najbliższym 
czasie całej Trylogii.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

  URSUS. XXV Jubileuszowe Dzielnicowe Dni Seniora

W naszym społeczeństwie wciąż powiększa się grupa osób 
60+. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dużej zmianie uległ 
profil osób przechodzących na emeryturę. Są to wciąż akty-
wni, ciekawi świata, w pełni sił witalnych ludzie. Czasem tylko 
siwe włosy mogą sugerować, że jakiś czas temu przekroczyli 
czterdziestkę. Nie są to już, jak niegdyś, babcie wyszywające 
w fotelu serwetki, czy dziadkowie z fajką przy kominku. Przed 
nimi często jest jeszcze 20 i więcej lat aktywnego życia. 

P owstają więc stowarzyszenia, 
kluby, w których osoby po sześć-
dziesiątce wspólnie się dokształ-

cają, tworzą, tańczą, śpiewają, razem 
jeżdżą na imprezy kulturalne i wy-
cieczki. W Ursusie należy wyróżnić 
działający już 13 lat Uniwersytet 
Trzeciego Wieku im. Prezydenta 
Władysława Wojciechowskiego, 
który skupia ok. 300 członków oraz 
Kluby Seniora: „Promyk”, „Ursus” 
i  „Wesoła Chata”. Od 25 lat w paź-
dzierniku w dzielnicy odbywają się 
Dni Seniora. Wszystkie seniorskie 
organizacje urządzają intensywniej 
niż zwykle: spotkania, występy, 
konkursy, wieczorki taneczne, wy-
cieczki. Inauguracja XXV Jubileu-
szowych Dzielnicowych Dni Senio-
ra odbyła się 6 października w sali 

Ośrodka Kultury „Arsus”. Wystą-
pił gość specjalny – zespół „Ode-
on Band” z solistką Ewą Szlachcic 
– śpiew. Zespół wykonuje muzykę 
retro we własnych aranżacjach in-
spirowanych stylem muzycznym lat 
dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku. Widzowie usłyszeli znane 
przeboje przedwojennych filmów 
i kabaretów w ciekawym, oryginal-
nym brzmieniu z wizerunkiem sce-
nicznym nawiązującym do czasów 
Eugeniusza Bodo i Hanki Ordonów-
ny. Przed koncertem miało miejsce 
wręczenie pamiątkowych statuetek 
i dyplomów dla zasłużonych Se-
niorów Dzielnicy Ursus. Niektórzy 
z uhonorowanych do grona seniorów 
według metryki zaliczają się nawet 
od 30 lat. W uroczystościach jubi-

leuszowych udział wzięli: zastępca 
Burmistrza Dzielnicy – Kazimierz 
Sternik, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty – Wanda Kopcińska, rad-
na i Wiceprezes Stowarzyszenia 
Obywatelskiego w Ursusie – Anna 
Lewandowska i Dyrektor Ośrodka 
Kultury „Arsus” – Bogusław Łopu-
szyński. 

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Alicja Tomaszewska 
– I nagroda w kategorii gimnazjów.

Bartosz Winiarski – II nagroda  
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Przewodniczący jury – reżyser teatralny  
prof. Antoni Baniukiewicz.

Elżbieta Zdanowska-Cozac – kierownik Domu Kultury „Kolorowa” wręcza nagrody 
laureatom w kategorii gimnazjów.
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  Władze podpisują umowę na dofinansowanie projektu

 

W Ursusie powstanie nowe przedszkole 
– pierwsze na terenach pofabrycznych 
dzielnicy, gdzie obecne budowane są osie-
dla mieszkaniowe. Placówka dla 150 dzieci 
będzie gotowa w 2019 roku.

I nwestycja obejmuje budowę dwukondygna-
cyjnego, sześciooddziałowego przedszkola 
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z uzbroje-

niem i zagospodarowaniem terenu oraz wyposa-
żeniem placówki.  W przedszkolu o całkowitej 
powierzchni 1611 m2 sale zajęć będą miały mi-
nimum 70 m2. W każdej z nich osobna łazienka 
i kącik zabaw – labirynt wykonany jako pełna, 
stała, wielopoziomowa zabudowa typu meblo-
wego. W obiekcie znajdzie się także m.in.: 
l	 sala gimnastyczna z możliwością otwarcia 

na przyległy hol na potrzeby organizacji im-
prez i uroczystości z udziałem rodziców, 

l	 sala zajęć integracji sensorycznej, 
l	 własny blok żywienia, 
l	 wydzielona część pedagogiczna, w tym po-

kój logopedy, pokój psychologa, pokój roz-
mów z rodzicami i pokój nauczycielski. 

Na terenie ogrodu przy budynku powstaną trzy 
wydzielone place zabaw, osobno dla każdej gru-
py wiekowej. Przedszkolaki będą miały do dys-
pozycji także zewnętrzne otwarte tarasy, które 
powstaną przy salach zajęć na parterze.

Urząd Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy

Budowa przedszkola warta 
ok. 7 mln zł zostanie zrealizowana  
na działce przy ul. Hennela.  
Będzie to I etap inwestycji, która 
przewiduje w przyszłości budowę 
szkoły podstawowej z halą sportową. 

– URSZULA KIERZKOWSKA  
burmistrz dzielnicy Ursus

autorzy wizualizacji: 
artur cebula
anna kunkel 

architekci

W dniu 2 listopada 2016 roku Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy 
Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. 
„Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem 
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Ma-
zowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infras-
truktura i Środowisko 2014–2020.

P rojekt obejmuje uporządkowanie istnieją-
cego drzewostanu oraz nowe nasadzenia 
przy gminnych placówkach oświatowych, 

pływalni miejskiej i wzdłuż ciągów dróg 
gminnych. Wsparciem objęty został również 
Park Ołtarzewski, w którym pojawią się nie 
tylko nowe nasadzenia roślinne, ale również 

elementy małej architektury – ławki rekrea-
cyjne, kosze na śmieci oraz pomost nad zbior-
nikiem wodnym. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwięk-
szenia powierzchni biologicznie czynnej oraz 
poprawy walorów rekreacyjnych i estetycz-

nych przestrzeni pub-
licznej miasta Ożarów 
Mazowiecki.

Wartość projektu to pra-
wie 2,5 mln zł, z czego 
wnioskowana kwota 
dofinansowania to ok. 
1,7 mln zł.
Planowany termin rea-
lizacji projektu to gru-
dzień 2017 roku.

Serwis Gminy  
Ożarów Mazowiecki

www.ozarow-mazowiecki.pl

Odeszli	od	nas		 				w	2016	roku
MJR	 MARIA	 STYPUŁKOWSKA-CHOJE-
CKA – świadek historii i uczest-
niczka Powstania Warszawskie-
go. Od 2007 roku Honorowy 
Obywatel Miasta Piastowa.  Od 
1937 roku związana z harcer-
stwem; brała udział w obronie 
Warszawy 1939 roku. Członek 
Szarych Szeregów i od 3 sierp-
nia żołnierz Armii Krajowej 
ps. „Kama”. Po wojnie Maria 
Stypułkowska-Chojecka ukoń-
czyła naukę w zakresie szkoły 
średniej rozpoczętą na tajnych 
kompletach. Po zdaniu matu-
ry odbyła studia pedagogiczne 
w Uniwersytecie Warszawskim. 
Pracowała jako redaktor w PW-
SiP. Przez całe życie pozostała 
aktywna uczestnicząc w licz-
nych spotkaniach środowiska 
Stowarzyszenia Szarych Sze-
regów, pełniąc funkcję Prze-
wodniczącej Rady Naczelnej. 
Odznaczona Krzyżem Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari i dwukrotnie Krzyżem 
Walecznym oraz wieloma inny-
mi orderami i medalami (wśród 
nich także Orderem Uśmiechu). 
Odeszła w wieku 89 lat 

•
ELŻBIETA	MISZCZYŃSKA – wielolet-
nia nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 i Nr 5. Pracę roz-
poczęła w 1983 roku w SP Nr 4. 
W latach 1985–1999 pełniła 
funkcję wicedyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Piastowie.  
Od 1999 r. zatrudniona w SP 
Nr 4 jako nauczyciel nauczania 
początkowego, następnie jako 
wychowawca świetlicy szkol-
nej. Zmarła 8 marca.

•
JAN	 TRĘBSKI	 – Honorowy Oby-
watel Miasta Piastowa. W cza-
sie okupacji kilka lat ukrywał 
się przed wywózką na roboty 
przymusowe, później pracował 
w małej niemieckiej fabryce. 
W latach 1950–54 był nauczy-
cielem, a następnie dyrektorem 
jednej ze szkół podstawowych 
Łowicza. Z Piastowiem zwią-
zany od 1957 roku. Zajmował 
stanowiska: dyrektora Mło-
dzieżowego Domu Kultury, 
który mieścił się w dawnej 
willi fabrykanta Fryderyka 
Millera, dyrektora Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej miesz-
czącej się w baraku „Stomi-
lu”, wicedyrektora Zespołu 
Szkół Chemicznych. W latach 
1963–64 był przewodniczącym 
Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej. Pod jego zarządem 
utwardzono poprzez wyłoże-
nie trylinką Al. Tysiąclecia i ul. 
Reja, utwardzono i ogrodzono 
targowisko miejskie. Prezy-
dium MRN wspomagało także 
powstanie i rozwój Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Piastowian-
ka”. Przez 2 kadencje pełnił 
mandat radnego Miejskiej 
Rady Narodowej w Piastowie. 

Przewodniczył Komisji Loka-
lowej. Działał także w Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. 
Odszedł w wieku 89 lat.

PROF.	 MACIEJ	 WŁADYSŁAW	 GRABSKI 
– mieszkaniec Gołąbek, wy-
bitny naukowiec w dziedzinie 
metaloznawstwa. W latach 
1992–2005 prezes zarządu 
Fundacji na rzecz Nauki Pol-
skiej. Człowiek o wszech-
stronnych zainteresowaniach 
i wysokiej kulturze osobistej. 
27 września 2002 roku poja-
wił się wraz z najbliższymi 
członkami rodziny Grabskich, 
by nadać Bibliotece Publicznej 
w Ursusie imię swojego ojca. 
W ostatnich latach znacząco 
wspierał działalność Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Ur-
susie (Przewodniczący Rady 
Programowej). Mimo licznych 
obowiązków i pogarszającego 
się stanu zdrowia znajdował 

czas, by uczestniczyć w wielu 
wydarzeniach ważnych dla spo-
łeczności Ursusa. Wystąpienia 
i wykłady Profesora w czasie 
spotkań i uroczystości zawsze 
były niezwykle ciekawe. Hojny 
darczyńca. Ofiarowany Biblio-
tece fragment rękopisu „Rap-
sodii Świdnickiej” Władysława 
Jana Grabskiego jest najcen-
niejszym zabytkiem piśmienni-
czym Książnicy w Ursusie.

•
LESZEK	 ORŁOWSKI – wieloletni 
prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej Ursus. Był nauczycielem 
i wychowawcą wielu pokoleń 
młodzieży w Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 42. Przez całe 
swoje życie działał na rzecz lo-
kalnej społeczności dzielnicy 
Ursus jako samorządowiec. Re-
alizował się też pełniąc odpo-
wiedzialne funkcje w Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych powiatów: Pruszkowskie-
go i Warszawskiego. OSP pod 
jego kierownictwem nie tylko 

zajmowała się ratownictwem 
i niesieniem pomocy w czasie 
klęsk żywiołowych – strażacy 
brali też czynny udział  w życiu 
lokalnej społeczności. Leszek 
Orłowski wygrał w tegorocz-
nym plebiscycie na najważ-
niejszych ludzi Ursusa, organi-
zowanym przez lokalną prasę. 
Odszedł w wieku 83 lat.

•
JACEK	 GŁUSKI – zaczynał jako 
dziennikarz „Expressu Wie-
czornego”. Pracował też 
w „Kontynentach” i wielu in-
nych tytułach. Jego pasją stał 
się reportaż. Pozostawił po so-
bie wiele artykułów, kilka ksią-
żek, ale i dokumenty. W Te-
lewizji Polskiej przepracował 
ponad ćwierć wieku. Odwiedził 
z kamerą kilka kontynentów zo-
stawiając po sobie kilkadziesiąt 
filmów. Przez blisko pięć lat 
w zespole redakcyjnym „Na-
szego Ursusa”. Szczególnie 
przypadł Czytelnikom do gustu 
Jego cykl „Twórcy pośród nas”, 
gdzie przedstawiał sylwetki pi-
sarzy, poetów, plastyków, ani-
matorów kultury. 

•
TADEUSZ	 MARYNIAK	 – realizował 
swoją pasję od czasów studen-
ckich. Już wtedy interesował się 
poezją. W Klubie Literackim 
„Metafora” Tadeusz Maryniak 
od 1996 roku pełnił funkcję 
prezesa. 20 lat organizował 

działalność Klubu i przygoto-
wywał kolejne wydawnictwa 
książkowe. Opublikował ponad 
trzydzieści pięć tomów: wier-
szy, fraszek, aforyzmów, hai-
ku i limeryków. Utwory poety 
ukazały się w wielu czasopis-
mach i pięćdziesięciu jeden 
antologiach. Działał aktywnie 
w Związku Literatów Polskich, 
Stowarzyszeniu Autorów Pol-
skich, Sekcji Literackiej „Vena” 
przy RSTK w Warszawie. 
Znany w Ursusie także dzię-
ki swojej pracy w ZPC – do 
załogi dołączył w 1960 roku 
po ukończeniu Politechniki 
Warszawskiej. Pełnił funkcję 
dyrektora technicznego Zakła-
du Doświadczalnego. W 2008 
roku został przyjęty w poczet 
osobistości encyklopedii „Who 
is Who”. W 2015 roku minister 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego udekorował poetę me-
dalem „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. W lutym 2016 r. za 
zasługi dla upowszechniania 
kultury w Ursusie został uho-
norowany przez burmistrza 
dzielnicy, Urszulę Kierzkow-
ską oraz dyrektora OK „Arsus” 
specjalnym dyplomem uznania. 
W 2015 r. obchodził w DK 
„Kolorowa” jubileusz pracy 
twórczej i 80. urodziny. 

Agnieszka Gorzkowska

Źródła: Nasz Ursus, Dziennik Ursusa, 
http://www.piastow.pl/

ZA NAMI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH... 
•

Wielu z nas odwiedziło cmentarze i zapaliło  
znicze na grobach – nie tylko swoich 

najbliższych, ale i tych od lat zapomnianych.  
W ostatnim roku odeszło od nas wiele 

szanowa nych i zasłużonych osób  
związanych z naszym regionem.  

Przypominamy ich sylwetki.
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KULTURA

URSUS

PIASTÓW

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 
10	LISTOPADA,	GODZ.	18:00

Koncert	z	okazji	Dnia	Niepodległości
W pierwszej części koncertu usłyszymy wiersze  

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Sławomira Zygmunta.  
W drugiej  organizatorzy zapraszają do wspólnego śpiewania pieśni legionowych. 

REMIZA STRAŻACKA W NOWEJ WSI, ul. Główna 2

10	LISTOPADA,	GODZ.	18:00
Wieczór	pieśni	patriotycznej

Wystąpią Czerwone Korale i Czerwone Koraliki 
ŚWIETLICA W OPACZY-KOLONII, ul. Ryżowa 90

11	LISTOPADA,	GODZ.	18:00

GODZ.	12:00 – MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ

GODZ.	13:00 – KONCERT PATRIOTYCZNY
Po koncercie PIKNIK PATRIOTYCZNY

KOŚCIÓŁ W MICHAŁOWICACH, ul. Szkolna 11

19	LISTOPADA,	GODZ.	20:00–2:00
Andrzejki

Muzyka: DJ DIL, szwedzki stół do zapełnienia własnymi potrawami
ZAPISY (decyduje kolejność zgłoszeń):

Tel. 600 058 085, adrianakrolpopiel@gmail.com
OŚRODEK REHABILITACJI OLIMPIJCZYKÓW, Michałowice, ul. Kościuszki 5

20	LISTOPADA,	GODZ.	17:00 
Koncert	celtycki

Zespół JIG REEL MANIACS wystąpi ze specjalnym programem
 wraz z zespołem tańca irlandzkiego Ellorien 

 REMIZA STRAŻACKA W NOWEJ WSI, ul. Główna 2

DOM KULTURY „UŚMIECH”
OŻARÓW MAZOWIECKI

ul.	Poznańska	165	

13	LISTOPADA,	GODZ.	12:00
Spektakl	teatralny	dla	dzieci	

„Wielkie wydarzenia w świecie małych”w wykonaniu Teatru PATIGO
Wesoły i nacechowany profilaktyką spektakl, dzięki któremu najmłodsi dowiadują się jak powinni 

zachować się w różnych sytuacjach. 
Wstęp wolny

19	LISTOPADA
Warsztaty	Międzykulturowe	o	Meksyku

DLA	DOROSŁYCH,	GODZ.	15:00–16:30:	
W królestwie Azteków i Majów – Meksyk.

Czy potomków Azteków można jeszcze dziś spotkać? Jakie tereny zamieszkiwali Majowie? Dlaczego wizerunek 
Matki Boskiej z Guadelupe był badany przez NASA? Jakie znaczenie miał jaguar?

DLA	DZIECI,	GODZ.	16:45–18:15:
W	królestwie	Azteków	i	Majów	–	Meksyk

Kim byli Aztekowie? Jakie wtedy były zasady gry w piłkę? Kto mógł pić gorącą czekoladę? Jakie mie
li skarby i gdzie je ukrywali? Kiedy meksykańskie dzieci jedzą marcepanowe trumienki i lukrowe czaszki?  
Odpowie psycholog międzykulturowy, podróżnik i lektor języków obcych Ewa Klah. 

Ponadto:	nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim 
oraz pokaz slajdów i pamiątek z Meksyku.

Wstęp wolny!

FILIA W JÓZEFOWIE
ul.	Fabryczna	15 

20	LISTOPADA,	GODZ.	15:00	
Przedstawienie	dla	dzieci

„Bajka	o	Jeżach”	w wykonaniu Teatru Lalkowego Czarodziej
„Bajka” opowiada o małym jeżyku, który nie chciał chodzić do szkoły i poszedł do lasu, gdzie spotkało go wiele 
niebezpiecznych przygód. W bajce dzieci poznają m. in. życie jeży oraz ich zwyczaje. 

Wstęp wolny

FILIA W BRONISZACH
ul.	Przyparkowa	15

20	LISTOPADA,	GODZ.	16:00–20:00
Wieczorek	taneczny	dla	seniorów	„Andrzejki”

Wstęp wolny

OŚRODEK KULTURY ARSUS
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 imprezy: sala widowiskowa

13	LISTOPADA	2016,	GODZ.	11:30–12:30
Bajka	dla	dzieci	(3-8	lat)	pt.	„O	smoku	i	królu	Leniuchu”
w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej „Bajlandia”

w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”.
Król Histeriusz zapada na groźną chorobę zwaną lenistwem. Podwładni gromadzą wszystkich ludzi, którzy mogliby 
uleczyć ukochanego władcę. Niespodziewanie w zamku pojawia się tajemniczy gość, który wśród publiczności wzbu
dza salwy śmiechu, a przed którym umykają wszyscy dworzanie. O SMOKU I KRÓLU LENIUCHU to barwne widowisko, 
wspaniała zabawa ale i nauka szlachetnych zasad . Spektakl tworzony jest przy interakcji z Najmłodszymi Widzami, 
dzięki czemu historia zapada na długo w ich pamięci a muzyka i barwna scenografia przenosi widza w świat baśni.

Cena biletu 10 zł
Miejsce imprezy: sala widowiskowa

16	LISTOPADA	2016,	GODZ.	17:00
Wieczór	autorski	i	prezentacja	twórczości	poetów:	Marianny	Godawy	i	Zdzisława	Kamińskiego.

Moderator: Anna Rykowska.
Wstęp wolny

Miejsce imprezy: sala kameralna

19	LISTOPADA	2016,	GODZ.	17:00
Wernisaż	wystawy	malarstwa	i	rysunku	artystów:

Lucyny Krzywik, Elżbiety Czerwińskiej i Katarzyny Wiśniewskiej. Komisarz wystawy Piotr Szałkowski.
Wystawa czynna do	18.12.2016	r.

Wstęp wolny
Miejsce imprezy: galeria „AdHoc”

20	LISTOPADA	2016,	GODZ.	15:00
	20.	Jubileuszowy	Koncert	„RODZINA	JEDNOŚCIĄ”	według	projektu	Anny	Chruślińskiej.		

W programie spektakl – widowisko tanecznowokalnomuzyczne  
pt. „WODEWIL WARSZAWSKI” w wykonaniu TEATRU MUZYCZNEGO  

PIJANA SYPIALNIA w reżyserii Stanisława Dembskiego.
Jak na wodewil przystało spektakl wypełniają piosenki i muzyka na żywo oraz wytańczone przez aktorów polki  

i walczyki. Scenariusz został skonstruowany w oparciu o komedię Feliksa Szobera „Podróż po Warszawie” z 1876 r.”
Wstęp wolny

Miejsce imprezy: sala widowiskowa

22	LISTOPADA	2016,	GODZ.	18:00
Koncert	Laureatów	VI	Mazowieckiego	Festiwalu	Piosenki	„Muzyczna	Jesień”.  

W programie występy nagrodzonych solistów i zespołów. Reżyseria i prowadzenie Anna Kałużna.
Wstęp wolny

Miejsce imprezy: sala widowiskowa

24	LISTOPADA	2016,	GODZ.	19:00
	Występ	zespołu	kabaretowego	„Pół	serio”.  

Program „Jesień na wesoło” w reżyserii Wandy Stańczak.
Wstęp wolny

Miejsce imprezy: sala kameralna

9	LISTOPADA,	GODZ.	17:00

Koncer t	Niepodległościowy
Zapraszają: Burmistrz Grzegorz Szuplewski, 
Przewodnicząca Rady Miasta Agata Korczak,

Dyrektor SP Nr 1 Urszula Skrzypczak,
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Wanda Wojtczuk

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Warszawska 24

SEANSE	FILMOWE	W	KINIE	„BAŚŃ”
12–13	LISTOPADA,		GODZ.	15:00,	17:00	– BOCIANY

18–19	LISTOPADA,		GODZ.	17:00	– SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH

20	LISTOPADA,		 GODZ.	15:00,	17:00	– SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH

18–20	LISTOPADA,		GODZ.	19:00	– ASY BEZ KASY

Możliwość zakupu biletów online na portalu https://www.tiketto.pl/ 
Bilety ulgowe tylko za okazaniem ważnej legitymacji

KINO BAŚŃ,  ul. Warszawska 24

gm. MICHAŁOWICE

OŻARÓW MAZ.
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POMOC
PRAWNA

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

związane z domem, rodziną i finansami

*  Pytanie można zadać drogą emailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl 
w tytule emaila 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

KTO	PŁACI	ZA	PODWYKONAWCÓW?
Wynająłem firmę budowlaną do budowy mojego 
domu. Firma ta zatrudniła podwykonawców  
do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.  
Niestety wykonanli oni wadliwie swoją robotę.  
Firma budowlana, którą wynająłem twierdzi,  
że to nie ich problem i jeśli chcę to mogę 
dochodzić roszczeń bezpośrednio od hydraulików. 
Czy rzeczywiście tak jest?
Absolutnie nie! W takim przypadku należy się powołać 
na art. 474 Kodeksu cywilnego stanowiący, że dłużnik (a 
więc firma budowlana podejmująca się kompleksowego 
wykonania domu jednorodzinnego) odpowiedzialny jest 
jak za własne działanie lub za zaniechanie osób, z których 
pomocą realizuje swoje zobowiązanie (w naszym przy-
padku będzie to firma wykonująca jako podwykonawca 
instalacje centralnego ogrzewania) lub którym je powie-
rzył. Oznacza to, że wszelkie roszczenia związane z wad-
liwym wykonaniem instalacji kierować należy do firmy 
budowlanej, której zleciliśmy kompleksowe wybudowa-
nie domu. Nie może być inaczej bo przecież tylko z nią 
inwestor ma umowę – z podwykonawcą nie zawierał żad-
nych kontraktów, trudno więc mówić, że można ją bezpo-
średnio pociągnąć do odpowiedzialności za nienależycie 
wykonaną robotę. Główny wykonawca nie może się też 
bronić twierdzeniem, że do fuszerki doszło zupełnie bez 
jego winy – inwestora  w ogóle to nie obchodzi, prze-
de wszystkim dlatego, iż nie miał on żadnego wpływu 
na wybór podwykonawcy. Podsumowując – w opisanym 
przypadku osoba budująca dom jednorodzinny powinna 
skierować przeciwko głównemu wykonawcy roszczenie 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wznoszonego domu.

Polska	małych	miast
W gościnnej sali Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie 
Biblioteka Publiczna 
zorganizowała spotkanie 
autorskie z Filipem Springerem 
– autorem wielu bardzo 
charakterystycznych reportaży.

 urodził się w 1982 
roku. Pochodzi z Poznania i tam na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
ukończył archeologię z antropologią 
kulturową. Wcześniej, dopóki nie oka-
zało się, że nie znosi zapachu piasku, 
przez trzy lata studiował geologię. 
Zgłębiał też tajniki etnologii, a pew-
nie i innych nauk, o których nie wspo-
mniał.

Fotograf i reportażysta
Pracę zarobkową rozpoczął jako foto-
reporter w lokalnych czasopismach, 
nie ominęło go również fotograficzne 
rejestrowanie uroczystości ślubnych. 
Stopniowo pod jego zdjęciami w gaze-
tach pojawiały się kilkuzdaniowe opi-
sy, później dłuższe, aż szala zaczęła 
się przechylać w stronę reportaży pisa-
nych. Jak sam o sobie mówi, obecnie 
jest reporterem piszącym, który cza-
sem używa aparatu fotograficznego. 
Jako osoba częściowo skromna twier-
dzi, że lepiej wychodzi mu pisanie niż 
fotografowanie. Nie sposób się z nim 
nie zgodzić, skoro sławę zdobywa jako 
autor doskonałych książek i reportaży, 
publikowanych, również cyklicznie, 
w prasie ogólnopolskiej. Od 2011 roku 
wydał kilka książek, cieszących się 
uznaniem zarówno krytyki jak i czy-
telników, był nominowany do nagród 
w najbardziej prestiżowych konkur-
sach literackich. 

Fascynacja architekturą
Debiutem literackim Springera był 
zbiór reportaży „Miedzianka. Historia 
znikania” o małym, śląskim miastecz-
ku z siedemsetletnim rodowodem, 
które musiało zniknąć z powierzchni 
ziemi. Kolejne książki to „Źle uro-
dzone. Reportaże o architekturze 
PRL-u”, „Zaczyn. O Zofii i Oskarze 
Hansenach”, „Wanna z kolumnadą. 
Reportaże o polskiej przestrzeni”, „13 

pięter”, „Księga zachwytów”. Spot-
kanie z artystą w Piastowie było po-
łączone z promocją jego najnowszej 
książki „Miasto Archipelag. Polska 
mniejszych miast”. Jest to efekt pię-
ciomiesięcznej podróży autora po Pol-
sce oraz, jak sam twierdzi, współpracy 
i pomocy wielu osób. W tej podróży 
Springer odwiedził 31 miast, od 42-ty-
sięcznego Sieradza po 228-tysięcz-
ną Częstochowę, które przed 1999 
rokiem były stolicami województw. 
Pytał ludzi, z czego są w swoim mie-
ście dumni, a co chcieliby zmienić. 
Reporter uważa, że nie zrozumie tego, 
co teraz dzieje się w Polsce, jeżeli nie 
zrozumie, co dzieje się w Polsce ma-
łych miast. Wszystkie jego książki 
mają głębszy, egzystencjalny charak-

ter, a wątki są po pro-
stu bardzo interesujące. 
Może się wydawać, że 
architektura jest waż-
nym tłem dla opisu ludzkich losów, ale 
jest też współbohaterem, tworzonym 
przez ludzi ale też oddziałującym zna-
cząco na ich życie.

Otwarty na Czytelnika
Rozmowę z Filipem Springerem pro-
wadziła Agnieszka Gorzkowska. Bo-
hater prawie 1,5-godzinnego spotkania 
w bardzo interesującej formie mówił 
o sobie, swojej twórczości i warszta-
cie. Chętnie odpowiadał na pytania 
wyjątkowo licznie zgromadzonej pub-
liczności, a po spotkaniu wiele osób 
otrzymało autografy mistrza.

Dobra informacja dla wszystkich 
zainteresowanych, którzy nie mogli 
uczestniczyć w spotkaniu w Piasto-
wie – w środę, 30 listopada o godz. 
18.00 w Czytelni Naukowej Biblio-
teki Publicznej przy ul. Plutonu 
Torpedy 47 w Ursusie odbędzie się 
ogólnodostępne spotkanie z Filipem 
Springerem.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

  PIASTÓW. Spotkanie z Filipem Springerem

Prowadząca – Agnieszka Gorzkowska 
dziękuje Filipowi Springerowi 

za bardzo interesujące spotkanie. 

DADZĄ	MANDAT	I	ZABIORĄ	PRAWKO	
Przekroczyłem o ponad 50 km/h prędkość w terenie 
zabudowanym. Policjanci ukarali mnie mandatem  
i dodatkowo czasowo zatrzymali prawo jazdy.  
Czy nie jest tak, że w takich przypadkach można  
stosować tylko jedną karę a nie od razu dwie na raz?
To prawda, że istnieje prawna zasada zakazująca karania dwa razy 
w tej samej sprawie. Jednak w przypadku wykroczenia polegającego 
na przekroczeniu o ponad 50 km/h dozwolonej prędkości w terenie 
zabudowanym nie mamy wbrew pozorom do czynienia z wymie-
rzeniem dwóch kar. Formalnie kierowca dopuszczający się takiego 
wykroczenia podlega tylko jednej karze czyli grzywnie. Czasowe 
zatrzymanie prawa jazdy uznaje się w tym przypadku nie za karę, 
ale za sankcję administracyjną. Stosuje się ją za naruszenie zakazu 
administracyjnego ograniczającego prędkość poruszania się pojaz-
dem mechanicznym w terenie zabudowanym. Ma ona na celu znie-
chęcenie prowadzących pojazdy do poruszania się z nadmiernymi 
prędkościami. I może być stosowana równocześnie z grzywną.

OPAKOWANIE	MOŻE	BYĆ	USZKODZONE
Kupiłam w sklepie internetowym kartę SD do aparatu 
cyfrowego. Okazała się wadliwa więc chciałam ją oddać.  
Sklep odmówił jej przyjęcia bo wysłałam im kartę 
w uszkodzonym opakowaniu. Czy to jest powód  
do odmowy przyjęcia zwrotu towaru?
Oczywiście, że nie! Sklepy internetowe często zastrzegają w swoich 
regulaminach, że sprzedawane przez nich towary podlegają zwroto-
wi tylko wtedy, gdy znajdują się one w oryginalnym i nienaruszonym 
opakowaniu. Dodatkowo zastrzegają też, że towar nie może mieć śla-
dów użytkowania i żadnych innych wad poza tymi, które stanowią 

podstawę reklamacji. Takie zapisy w regulaminach sprzedawców 
są uznawane za zakazane. Mówią o tym nie tylko polskie przepisy, 
ale i normy Unii Europejskiej. Polski konsument ma pełne prawo 
do skorzystania z rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia jej 
charakteru, cech czy funkcjonowania, a to oznacza wyjęcie towaru 
z opakowania, obejrzenie, przejrzenie, a w przypadku ubrań tak-
że ich przymierzenie. W polskim prawie konsumenckim nie ma 
też zapisu nakazującego oddawanie zakupów w nienaruszonym 
opakowaniu. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyro-
ku z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. XVII AmA 134/14) stwierdził 
wprost, że usunięcie oryginalnego opakowania jest gwarancją za-
poznania się z towarem i na podstawie oceny zawartości opakowa-
nia (nabytej rzeczy) podjęcia decyzji o ewentualnym odstąpieniu 
od umowy. Konsument ma prawo wykonać takie czynności, aby 
sprawdzić cechy i właściwości towaru, których nie miał okazji 
sprawdzić przy zakupie w sposób tradycyjny. Przepisy Unii Eu-
ropejskiej stanowią z kolei, że w przypadku zawierania umów na 
odległość konsument powinien móc zapoznać się z towarem w taki 
sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym. Wszystkie po-
wyższe rozważania prowadzą do jednego wniosku – ma Pani pełne 
prawo domagać się przyjęcia zwrotu towaru nawet jeśli został on 
wysłany do sprzedawcy w uszkodzonym opakowaniu. Wszelkie 
zapisy w regulaminie sklepu internetowego, którego tego zabrania-
ją są nielegalne. Na tej podstawie z łatwością powinna Pani wygrać 
przed sądem każdy spór ze sprzedawcą.
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NASZE ZWIERZAKI 

Potrzebujemy
od	zaraz...

...	domu	i	miłości

		  to ok. 4 letni, silny i żywiołowy pies,  
nie przepada za towarzystwem innych zwierząt. 
Przepracowaliśmy z nim szkolenie na posłuszeństwo 
oraz stonowaliśmy jego tendencję do gromadzenia 
przedmiotów. Sticz uwielbia zabawę patykami 
i piłkami. Wymaga doświadczonego oraz silnego 
psychicznie i fizycznie opiekuna. Tylko i wyłącznie 
do domu z ogrodem. Nie nadaje się do rodziny 
z małymi dziećmi. Pies przebywa u nas w azylu 
Mazowieckiej Fundacji Opieki nad Zwierzętami, 
Warszawa-Ursus. Kontakt w sprawie adopcji  
tel. 661 029 058 lub 22-823 01 72 (DM) 
 

Cześć, jestem , w schronisku już ponad 4 lata,   
a nie wiem czemu, bo fajny ze mnie gość. Jestem 

głuchy i pewnie niektórzy myślą, że jak głuchy  
to i głupi, a to nieprawda, bo łebski ze mnie koleś. 

Jestem mądry i inteligentny; znam komendy  
na gesty, nieźle chodzę na smyczy, mam doskonały 

węch i wyczuwam wibracje takie, jak tupanie 
nogą w podłogę czy przelatujące samoloty. Lubię 
inne zwierzaki (psy, koty), chodzenie na spacery 
i obserwowanie przyrody. Lubię ludzi, zwłaszcza 

kiedy drapią mnie za uszkiem lub pod brodą. Marzy 
mi się dom z wygodną kanapą i jakąś psią koleżanką, 

z którą będę się mógł bawić, no i z podwórkiem, 
na które będę wychodzić i obserwować przyrodę. 

W sprawie mojej adopcji dzwońcie  
do MFOZ: 661 029 058 lub 22-823 01 72. (DM)

  DLA PSA I KOTA

Idą	święta	–	zadbajmy	o	nasze	zwierzaki
Kochani, zbliżają się święta, sylwester i związane z nim głośne wita-
nie Nowego Roku, petardy, fajerwerki, etc. Musimy pamiętać w tym 
okresie o naszych czworonożnych milusińskich. Z najnowszych 
badań wynika, że wiele piesków i kotków boi się głośnych dźwięków, 
jak: grzmoty, petardy. Często lekceważone psie lęki, przeradzają się 
w fobie, utrudniające normalne funkcjonowanie im i ich opiekunom. 

O statni sondaż królewskiego 
towarzystwa na rzecz pre-
wencji przed okrucieństwem 

zwierząt (rspca) z Wielkiej Bry-
tanii, wykazuje iż 49% psów ma 
objawy strachu przed głośnymi 
dźwiękami, z czego blisko poło-
wa boi się fajerwerków. Z nasze-
go wieloletniego doświadczenia 
wynika, że psy starsze prezentują 
objawy strachu częściej niż psy 
młodsze. Fobia dźwiękowa może 
się różnie objawiać. Zwierzęta 
mogą: drżeć, trząść się, ślinić, 
mogą mieć rozszerzone źrenice, 
szukać opiekuna lub chować się, 

krążyć po domu, próbować ucie-
kać, nieustannie chodzić, a nawet 
oddawać mocz i kał. Pomyślmy 

już teraz by Nasz czworonożny 
przyjaciel nie przeżywał tego 
wszystkiego, kiedy my będziemy 
radośnie witać nowy rok. Jak so-
bie z tym problemem radzić? Są 
działania długoterminowe oparte 
na terapii behawioralnej. Postępo-
wanie krótkoterminowe opar te na 
stworzeniu na kilka tygodni przed 
sylwestrem przyjaznej kryjówki, 
którą zwierzak polubi. To miejsce 
powinno być oddalone od okien, 
zabudowane legowisko najlepiej 
okryć kocem, w celu wytłumienia 
kryjówki. Dodatkowo na kilka dni 
przez spodziewanymi wystrzałami 
stosujemy leki łagodzące objawy 
fobii, ważnym jest by nie zwlekać 
do ostatniego dnia!!! Większość 
leków potrzebuje kilku dni po-
dawania, by skutecznie ochronić 
Naszego pupila. Ostatnio na ryn-
ku polskim pojawiło się kilka no-
wych leków. 

Zapraszamy do Przychodni Dla 
Psa i Kota w celu doboru naj-
odpowiedniejszego. Nie zwlekaj-
cie na ostatnią chwilę.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

Aresztowany za rozbój
Na początku października br. w godzinach 
wieczornych policjanci z Piastowa otrzy-
mali zgłoszenie od jednego z mieszkańców, 
że kilka minut wcześniej w okolicy dworca 
PKP został zaczepiony przez nieznanego mu 
mężczyznę, który wyciągnął nóż, przystawił 
go do klatki piersiowej pokrzywdzonego 
i zażądał od niego telefonu oraz portfela. 
Następnie po dokonaniu rozboju, sprawca 
nakazał pokrzywdzonemu udać się w prze-
ciwnym niż on kierunku. Policjanci wraz ze 
zgłaszającym natychmiast udali się w po-
szukiwanie sprawcy. Udało się go zatrzymać 
w jednym ze sklepów spożywczych na tere-
nie Piastowa. Sprawca zdążył już dokonać 
zakupów. Wykorzystał do tego  kartę płat-
niczą należącą do zgłaszającego. W trakcie 
dalszych czynności przy zatrzymanym męż-
czyźnie policjanci ujawnili resztę przedmio-
tów należących do pokrzywdzonego oprócz 
telefonu komórkowego. Mimo sprowadzenia 
na miejsce zdarzenia przewodnika z psem, 
nie zlokalizowano skradzionego telefonu. 
28-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju 
z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Częś-
ciowo przyznał się do zarzucanego czynu. 
Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.  
Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Pijani rodzice z 4-miesięcznym dzieckiem
Kilka minut przed godz. 1.00 w nocy funk-
cjonariusze z Ursusa zostali wezwani do 
interwencji przy ulicy Ryżowej. Policyjny 
patrol już po chwili był na miejscu. W loka-
lu zastali dwoje dorosłych osób oraz 4-mie-
sięcznego chłopca. Badanie alkomatem 
wykazało, że 37-letnia matka dziecka ma 
2,5 promila alkoholu w organizmie, a 45-let-
ni ojciec ponad promil. Chłopiec trafił do 
Domu Małego Dziecka. Pijani rodzice zo-
stali zatrzymani. Dodatkowo mężczyzna był 
poszukiwany nakazem doprowadzenia do 
aresztu śledczego za kradzieże. Dochodze-
niowcy, po zebraniu materiału dowodowego, 
przedstawili rodzicom zarzut za narażenie 
dziecka na utratę zdrowia lub życia w związ-
ku z ciążącym na nich obowiązkiem opieki. 
O całym zdarzeniu funkcjonariusze powia-
domili sąd rodzinny.

Konopie w akwarium
Funkcjonariusze z Ochoty ustalili, że w jed-
nym z mieszkań na terenie Ursusa może 
znajdować się plantacja konopi indyjskich. 
Policjanci postanowili to sprawdzić. Krymi-
nalni udali się pod wskazany adres. W poko-
ju, na biurku, w akwarium, ujawnili kono-
pie indyjskie. Właściciel konopi był bardzo 
zaskoczony widokiem policjantów. Mateusz 
K. został zatrzymany, a konopie zabezpie-
czone. 30-latek usłyszy zarzuty z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomani, w tym upra-
wy środków odurzających. Teraz może mu 
grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zebrał Tadeusz Kotus

Nie daj się oszukać!
Pomysłowość wyłudzających pieniądze nie 
zna granic, ich opowieści są wzruszające 
i mogą budzić współczucie. Są bardzo mili.
Jednak nie daj się zwieść pozorom. Kiedy 
sięgasz po pieniądze – oszust już wie, gdzie 
je trzymasz. Może cię poprosić o coś do pi-
cia, abyś wyszedł do kuchni, a w tym czasie, 
zanim zauważysz – pozbawi cię wszystkich 
oszczędności. Zanim więc zdecydujesz się 
być ofiarodawcą – sprawdź wiarygodność 
osoby, np. poproś o dowód osobisty. Lepiej 
jednak zachować ostrożność i po prostu 
– obcych do domu nie wpuszczać.

 KR     NIKA
 poli      yjna

Przychodnia 
Weterynaryjna  
DLA PSA I KOTA

www.ursusweterynarz.pl

02495 WARSZAWAURSUS,  
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
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GODZINY OTWARCIA:

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

W	poprzednim numerze (MS 6/2016 na str. 14) opublikowaliśmy materiał 
o Mazowieckiej Fundacji Opieki nad Zwierzętami prowadzonej przez  
p. Dianę Malinowską. Poruszeni losem psiaków „po przejściach”, będą-

cych częstokroć ofiarami nieodpowiedzialnych i lekkomyślnych właścicieli, 
razem z Fundacją szukamy nowych domów i dobrych właścicieli dla kolejnych 
czworonogów. Rekomendowaliśmy już Biszkopta i Rudka. Dzisiaj przedsta-
wiamy Państwu Sticza, a Fafik, którego znają już Państwo z poprzedniego nu-
meru, sam o sobie opowie.                                 (AS)

n  URSUS. Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami: W imieniu czworonogów...

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

... i wpłacając dowolną kwotę
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.
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Liga siódemek piłkarskich „Możesz Zagrać”  
działa od 2009 roku. Organizatorem zawodów 
ligowych jest Stowarzyszenie „Możesz”  
na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci 
i młodzieży. Jak można przeczytać na stronie 
organizacji „Za jeden z celów organizacja ta 
postawiła upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu wśród społeczności Piastowa,  
a także integrację środowiska lokalnego  
poprzez tego typu aktywność. 

N a potrzeby prowadzenia amatorskiej ligi  
piłki nożnej powołano zespół ludzi,  
dla których ruch, sport, zdrowa  

rywalizacja, aktywność społeczna stanowią  
bardzo ważną część życia. Amatorskie  
rozgrywki prowadzone są na boisku  
przy Gimnazjum nr 2 w Piastowie.  
Obejmują spotkania rundy jesiennej i wiosennej.  
Co roku bierze w nich udział średnio  
10 zespołów – ich składy oparte są głównie  
na mieszkańcach Piastowa. Sezon po sezonie  
liga się rozwija i przynosi uczestnikom wiele 
emocji. Zaangażowanie w rozgrywki daje  
wiele powodów do satysfakcji, 
a także dodatkowy i znaczący efekt uboczny 
– możliwość osobistego poznania bliższych 
i dalszych sąsiadów”.

PODSTAWOWE INFORMACJE  
O ROZGRYWKACH
l  Rozgrywki otwarte są dla osób  

powyżej 16-ego roku życia. 
l  Do rozgrywek można zgłaszać  

15 zawodników (w każdym zespole  
może być maksymalnie 6 zawodników  
spoza Piastowa). Zasada ta nie dotyczy 
zespołów licealnych – w ich przypadku  
jedynym warunkiem dopuszczenia  
do rywalizacji jest posiadanie ważnej  
legitymacji uczniowskiej jednego  
z piastowskich liceów. 

l  Na boisku gra 6 zawodników z pola  
i 1 bramkarz. 

l  System rozgrywek dopasowywany jest  
do liczby zgłoszonych zespołów. 

l  Organizatorzy dopuszczają udział  
maksymalnie 12 zespołów. O przyjęciu 
decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. 

l  Miejscem rozgrywek jest boisko  
przy Gimnazjum nr 2 w Piastowie,  
Al. Tysiąclecia 5. 

l  Mecze odbywają się w niedziele, 
w godz. 9.00–13.00.  
Każdy z nich trwa 2 × 25 minut. 

l  Zawodnicy grają na sztucznej trawie,  
na boisku do mini piłki nożnej. 

l  Obowiązują oficjalne zasady gry  
w piłkę nożną, z modyfikacjami ustalonymi 
wspólnie na odprawie kapitanów.

Piastowska  liga siódemek piłkarskich
„Możesz	Zagrać”

JESIEŃ	SIÓDEMEK	PIŁKARSKICH
Niedzielnym, listopadowym turnie-
jem zakończyliśmy rundę jesienną 
rozgrywek ligi siódemek piłkarskich 
w Piastowe. Do zawodów w sezo-
nie 2016/2017 zgłosiło się osiem 
drużyn, które od września miały 
okazję rozegrać pełną rundę syste-
mem „każdy z każdym”.

W lidze, na czele tabeli, lider poprzedniego 
sezonu „Błękitna Narkoza”. Tuż za nim, 
z takim samym dorobkiem punktowym ze-
spół „Nienażarty”. Z pięcioma punktami 
straty do prowadzących drużyna „Contra”. 
Kolejne zespoły ze sporą stratą do czołowej 
trójki: „Offside”, „Bronx”, „White Figh-
ters”, „Sunday Football Club” oraz „No 
Name”. Początek rundy rewanżowej na wios-
nę 2017.
Dopełnieniem do całości piłkarskich zmagań 
był turniej jaki rozegrano 6 listopada. Wy-
startowały w nim wszystkie z ww. zespołów 
z wyłączeniem drużyny „No Name”, która 

cierpi na braki kadrowe. Mimo zapowiadanej 
niekorzystnej aury, pogoda dopisała – osiem 
stopni i bezdeszczowy dzień to idealne wa-
runki do rozegrania zawodów. Turniej roze-
grano na przyjaznym boisku Gimnazjum nr 2 
w Piastowie. Przed południem rozegrano eli-
minacje grupowe, z których do fazy finałowej 
awans uzyskały drużyny: „Contra”, „Niena-
żarty”, „Błękitna Narkoza” oraz „Offside.
W zaciętych półfinałach odnotowano nastę-
pujące wyniki: „Błękitna Narkoza” – „Con-
tra” 0:1 „Offside” – „Nienażarty” 0:1
Zaraz po nich rozegrano mecze o kluczowe 
miejsca turnieju. W spotkaniu o III miejsce 
można mówić o niespodziance. Faworyzowa-
na „Błękitna Narkoza” uległa „Offside” 1:2, 
a błękitni bramkę na pocieszenie zdołali zdo-
być dopiero tuż przed ostatnim gwizdkiem 
spotkania.
W finałowej walce o puchar jesieni zmierzyły 
się „Contra” i „Nienażarty”. Drużyny te miały 
okazję spotkać się już wcześniej w rozgryw-
kach grupowych – wtedy górą byli „Niena-
żarci” (3:1). Tym razem „Contra” zrewanżo-

wała się za grupową porażkę w adekwatnym 
wymiarze – wygrała 3:1. Dodatkową nagrodą 
obok pucharu dla „Contry” było wyróżnienie 
Króla Strzelców, które zdobył jej zawodnik 
Jarosław Staszków. Nagrodę dla najlepszego 
strzelca turnieju ufundowała MFPservice zaj-
mująca się m.in. naprawą sprzętu biurowego 
większości znanych i cenionych marek. Sto-
warzyszenie „Możesz” – organizator rozgry-
wek na rozgrzanie przygotowało dla zawodni-
ków gorącą i pożywną grochówkę.
Podczas krótkiej ceremonii podsumowania 
turnieju puchar dla najlepszej drużyny wrę-
czył Tomasz Sarnacki – Przewodniczący 
Rady Miejskiej Miasta Piastowa – w oczach 
obserwatorów określany najlepszym bramka-
rzem turnieju – reprezentował drużynę „Off-
side”.
W grudniu zespoły wezmą udział w świątecz-
nym turnieju piłki nożnej halowej.

(MW)

Zdobywca pucharu drużyna „Contra”. Pierwszy w dolnym rzędzie z lewej strony, król strzelców – Jarosław Staszków.

Drużyny „Contra”  i  „Nienażarty” z organizatorami.
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