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SPORT

Pierwszy raz Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagrała w 1992 

roku. Minęło ćwierć wieku i ofiarność 
społeczna wciąż rośnie. Setki milionów 

złotych, zebrane tą drogą, uratowały 
życie bardzo wielu dzieciom. Za 720 

mln zł ze zbiórek zakupiono najwyższej 
klasy urządzenia i aparaturę medyczną 

dla 650 polskich szpitali. Od kilku lat 
część pieniędzy przeznaczana jest 
na opiekę medyczną dla seniorów.

W	niedzielę 15 stycznia 2017 r. WOŚP grała pod hasłem 
„Gramy dla dzieci i seniorów”. Z puszkami wyruszyło 
120 tys. wolontariuszy, zorganizowanych w 1700 sztabach 

w Polsce i na całym świecie. Zebrane pieniądze zostaną prze-
znaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych. Pewna kwota zostanie również przy-
dzielona seniorom, aby zapewnić im godną opiekę medycz-
ną. Do godziny 0.33 w poniedziałek na koncie Orkiestry było 
ponad 62 mln zł. To prawie 20 mln więcej niż w roku 2016. 
Ostateczne wyniki tegorocznego finału będą podane 8 mar-
ca 2017 r., kiedy zakończą się aukcje i zaksięgowane zostaną 
wszystkie przelewy. 

W	 PIASTOWIE Finał zorganizował Hufiec ZHP 
Piastów. Wśród 65 wolontariuszy byli głównie 
harcerze i druhowie z OSP. Jak poinformował 
skarbnik hufca Cezary Nowakowski udało się ze-
brać 31 298,56 zł. To o 5 tysięcy więcej niż w roku 
ubiegłym. Ponad 2,5 tys. zł uzyskano z licytacji 
(prowadzonej przez druha Michała Kozłowskie-
go), która odbyła się w sali Miejskiego Ośrodka 
Kultury. W holu Miejska Biblioteka rozstawiła 
swoje stoły, na których odbywała się cykliczna 
akcja „Półki do spółki”. Tym razem można było 
nie tylko się wymieniać, ale można też było coś 
z wyłożonych książek wybrać dla siebie i wrzucić 
datek do puszki. Część tytułów trafiła na licytację. 
Wieczorem na placu OSP zorganizowano ognisko 
dla mieszkańców, a o godzinie 20.00, jak w wielu 
miastach w Polsce odbył sie pokaz fajerwerków 
i poleciało „światełko do nieba”.
	

KOMORÓW.	Szef komorowskie-
go sztabu, nauczyciel historii, Da-
niel Wolborski przedstawił nam 
następujące dane: na ulice wyru-
szyło 94 wolontariuszy (ucznio-
wie i pracownicy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Komoro-
wie), ogólna zebrana kwota to 58 
350 zł, czyli o 10 tys. zł więcej niż 
w roku ubiegłym, z licytacji uzyskano 7 tys. zł. Rekordową kwotę 
410 zł przyniosło zdjęcie z autografem Sergio Ramosa, gwiazdy 
Realu Madryt. Licytowane były też koszulki z podpisami zespo-

łów Znicza Pruszków i Bo-
gorii Grodzisk Mazowiecki, 
pamiątkowe książki na 25-le-

cie WOŚP, 
obraz Pawła Łąckiego i wiele innych przed-
miotów. Licytacja, prowadzona „zawodowo” 
przez dyrektora gimnazjum Wojciecha Benty-
na, odbywała się w wypełnionej po brzegi sali 
gimnastycznej ZSO. Czas między kolejnymi 
sekwencjami licytacji umilały zebranym wy-
stępy artystyczne dzieci i młodzieży z ZSO 
w Komorowie.

OŻARÓW
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor Domu Kul-
tury UŚMIECH Aliny Holk, pełniącej w dniu 
15 stycznia funkcję szefowej sztabu WOŚP, 
DK UŚMIECH uczestniczy w akcji   Wielkiej 
Orkiestry Jurka Owsiaka od samego początku. 
15 stycznia po raz 25 na ulice Ożarowa wyszło 
z puszkami 25 wolontariuszy, którzy pomimo 
mrozu dzielnie pełnili swoje zadania. Łacznie 
ze zbiórki i licytacji uzyskano kwotę ponad 23 
tys. zł. To więcej o 8 tys. w porównaniu z akcją 
ubiegłoroczną. W licytacji prowadzonej przez 
panią Ewę Sobieraj wzięło udział wielu miesz-
kańców, m.in. burmistrz Ożarowa Mazowie-
ckiego Paweł Kanclerz.

WIELKA ORKIESTRA  
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

DLA RATOWANIA 
ŻYCIA I ZDROWIA 
DZIECI I SENIORÓW

  
Zbiórka na rzecz WOŚP  
– niezależnie od wieku... 

PIASTÓW  
Ponad 2,5 tys. zł uzyskano z licytacji (prowadzonej  

przez druha Michała Kozłowskiego),  
która odbyła się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. 

KOMORÓW  
Występy artystyczne dzieci 

i młodzieży z ZSO w Komorowie
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Izba	Tożsamości	Ursusa
Od dawna w Ursusie wiele różnych środowisk zabiega o utwo rzenie 
muzeum Zakładów Mechanicznych „Ursus”. Ponieważ z  różnych 
powodów, przede wszystkim finanso wych, nie było to możliwe, 
w Ośrodku Kultury „Arsus” została stworzona Izba Tożsamości Ur-
susa, która może być zaczątkiem przyszłego muzeum.

D o pomysłu utworzenia mu-
zeum przychylał się po-
przedni Zarząd Dzielnicy 

i obecny z burmistrz Kierz-
kowską również popiera takie 
oddolne inicjatywy. Podstawą 
muzeum miała się stać ko-
lekcja po byłych zakładach, 
będąca obecnie własnością 
Polskiego Holdingu Obron-
nego, a znajdująca się w po-
mieszczeniu przy ul. Posag 7 
Panien. Przez 5 lat Dzielnicy 
Ursus nie udało się odzyskać 
owej kolekcji.

Uroczyste otwarcie
14 grudnia 2016 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie Izby Toż-
samości Ursusa. Eksponaty do 
tego mini muzeum dostarczyły 

m.in.: Związek Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Harcerski Krąg Se-
niorów, UTS Akro-Bad, RKS 
Ursus, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku,  Koło nr 6 „Helenów” 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK w Ursusie i wielu darczyń-
ców indywidualnych. 

Zatrzymane w obiektywie
Znalazło się też miejsce dla wy-
stawy zdjęć z wydarzeń 1976 r. 
w Ursusie, Radomiu i Płocku, 
przygotowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej oraz na 
dużą wystawę fotografii Irene-
usza Barskiego, który od 60 lat 
dokumentuje przemiany, jakie 
przez ten okres dokonywały się 

W dniu 7 grudnia 2016 r.  
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
miała miejsce konferencja na temat 
przeciwdziałania bezdomności  
– „Z ulicy do domu”. W wydarzeniu 
wzięli udział przedstawiciele m.in.: 
stowarzyszeń, Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz 
organizacji i urzędów zajmujących się 
problemem bezdomności. Poruszane 
były tematy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, polska mapa 
bezdomności oraz możliwości polityki 
regionalnej i krajowej.

K onferencja została zorganizowana z okazji 
pięciolecia programu „Za Bramą Warszawy – 
Streetworking i wsparcie wychodzenia z bez-

domności”, prowadzonego przez Fundację Dzieło 
Odbudowy Miłości w gminach wokół Warszawy 
przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego. Funda-
cja D.O.M. powstała w 1991 r. i skupia w swoich 
kręgach wolontariuszy oraz darczyńców, zjedno-
czonych w działaniach na rzecz dobra ludzi ubo-
gich, doświadczonych przez los. 

Bezdomność grozi śmiercią
W Polsce według spisu ze stycznia 2015 r. było po-
nad 35 tys. bezdomnych, w tym ponad 10 tys. poza 
placówkami instytucjonalnymi. Problem bezdom-
ności jest szczególnie istotny w okresie jesienno-
-zimowym. Brak ciepłego pomieszczenia grozi 
śmiercią. Od 1 listopada 2016 r. do 15 stycznia 
2017 r. w wyniku wychłodzenia (według Rządowe-
go Centrum Bezpieczeństwa) w Polsce zmarło 85 
osób. Są to dane niepełne, ponieważ uwzględniane 
są tylko osoby znalezione martwe, a są przypadki 
śmierci wychłodzonych osób już po przyjęciu do 
szpitala. Doliczyć też należy przypadki śmierci 
w wyniku pożarów pustostanów, czy altanek za-
mieszkiwanych przez bezdomnych. We wszystkich 
takich przypadkach w rubryce – przyczyna śmierci 

powinno się wpisać „bezdomność”. Nie prowadzi 
się też statystyk osób poddanych w wyniku prze-
mrożenia amputacjom rąk i nóg.

Wojewoda jest gotów 
do współpracy
Konferencję otworzył 
Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, zaczy-
nając od stwierdzenia, 
że sam przez wiele lat 
pracował w samorządzie 
na różnych szczeblach. 
Potwierdzając, że za-
pobieganie bezdomności jest problemem bardzo 
skomplikowanym zaznaczył, iż Polska nie jest 
jeszcze państwem zamożnym i tym ważniejsze 
jest ścisłe współdziałanie administracji państwowej 
z instytucjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, 
fundacjami, a szerzej – z całym społeczeństwem. 
– Chcemy budować sprawiedliwe, uczciwe, trans-
parentne państwo z ogromnym udziałem czynnika 
zewnętrznego – obywateli – stwierdził Wojewoda. 
Mówił o potrzebie wspólnego działania, o wielkiej 
wadze koordynacji tych działań, a także o tym, 
że dla potrzebujących polityka jest nieistotna. Za-
znaczył, że fundamentem jest dbałość o drugiego 
człowieka, który tej pomocy potrzebuje. Zakończył 
zapewnieniem o całkowitej swojej dyspozycji do 
współpracy.

Dyrektor Adriana 
Porowska o sprawach 
niezałatwionych
Jak mówiła w emocjo-
nalnym wystąpieniu 
przewodnicząca Komisji 
Dialogu Społecznego ds. 
Bezdomności, dyrektor-
ka Kamiliańskiej Misji 
Pomocy Społecznej, 

„Pensjonatu Święty Łazarz” w Ursusie Adriana 
Porowska, bezdomność dzieje się tu, w tej chwili 
i trzeba działać natychmiast – na bieżąco reagować 
na pojawiające się problemy. – Mamy wiele ośrod-
ków pomocy różnego rodzaju, ale nie doczekaliśmy 
się jeszcze ośrodka, w którym mogłyby przebywać 

całe rodziny – zaznaczyła. Innym ważnym proble-
mem stołecznej aglomeracji, według Porowskiej, 
jest to, że ościenne gminy nie zapewniają bezdom-
nym schronisk, nie mają nawet izb wytrzeźwień, 
łaźni, noclegowni. Dlatego wszyscy jadą do War-
szawy, żeby się schronić i umyć. Ale to ich wybór 
i mają do tego prawo.
– Przez wiele lat wypracowaliśmy minisystem 
wspierania tych ludzi: wychodzącym ze szpitala lub 
chorym wyrabiamy dowody osobiste, wypełniamy 
wnioski – wymieniała. Nie wyobrażam sobie, żeby 
człowiekowi, który jest chory, odmówić pomocy. 
Natomiast najnowsze przepisy, mówię tu o art. 48 
Ustawy o Pomocy Społecznej (... w noclegowni, 
schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą 
przebywać osoby zdolne do samoobsługi...), próbu-
ją mnie do tego zmusić, nakładając kary finansowe 

za przyjęcie do ośrodka osoby niezdolnej do samo-
obsługi. Nie jest nigdzie sprecyzowane, jak weryfi-
kować osoby niezdolne do samoobsługi. Dla mnie 
to każdy, kto zgłosił wniosek o pomoc społeczną. 
Jak powiedziała Porowska, od wielu lat organizacje 
pozarządowe zgłaszały wszystkim szczeblom wła-
dzy problemy, jakie pojawiają się z obsługą osób 
chorych. „Czekaliśmy na nową Ustawę o Pomo-
cy Społecznej i rozwiązano nasz problem w taki 
sposób, że... mamy się tymi ludźmi po prostu nie 
zajmować”.
Problemami związanymi z bezdomnością zajmują 
się w ponad 90 proc. organizacje pozarządowe.
Według Porowskiej, żadna z organizacji obecnych 
na konferencji nie będzie się w krytycznych sytu-
acjach oglądała na przepisy. – Jeżeli ktoś zapuka 
dzisiaj do moich drzwi i będzie miał problemy z po-
ruszaniem się, to nie ma możliwości, żebym go nie 
przyjęła. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby po-
magać człowiekowi, nie zastanawiam się skąd jest 
i czy jest np. wierzący czy nie. 
Adriana Porowska zwróciła się do wszystkich orga-
nizacji o zapoznanie się z ustawą i apelowanie do 
Ministerstwa o zmiany ustawowe.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

n  Konferencja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim o przeciwdziałaniu bezdomności

KARY ZA RATOWANIE ŻYCIA

Odwiedziłem	„Pensjonat	Święty	Łazarz”	13	stycznia	2017	roku	z	zapytaniem,		
co	zmieniło	się	po	grudniowej	konferencji.	A	oto	co	usłyszałem	od	dyrektor	Porowskiej:
Na konferencji mówiłam o problemie, jaki bę-
dzie związany z zimą. I tak się dzieje. Ludzie 
nie chcą udawać się do noclegowni, a w schro-
niskach nie ma wolnych miejsc. U nas jest teraz 
129 osób, a w zasadzie jesteśmy przygotowani 
na 80. Nie wydaje się, aby znalazło się jakie-
kolwiek rozwiązanie. Szukamy miejsca dla tych 
ludzi. Liczymy na to, że władze miasta znajdą 
jakieś pomieszczenie, w którym moglibyśmy 
zorganizować dodatkowe schronisko. Jeśli nie 
zajdą żadne zmiany systemowe i nie siądą do 
stołu ludzie z różnych resortów, to problem bez-
domności się nie rozwiąże. Teraz jest to przepy-
chanka, kto jest winny. Ludzi, którzy umierają 
nie interesuje z czyjej to jest winy. Za przebywa-
nie u mnie w pensjonacie 10. osób według or-
ganu kontrolnego niezdolnych do samoobsługi 
zapłacę 20 tys. zł kary, a przy ponownej kontroli 

40 tys. zł. W tej chwili jest u nas w placówce 
10 osób bez dowodu osobistego. My zwozimy 
ludzi z ulicy. Ja nawet nie wiem, jak oni mają 
na imię, my im ratujemy życie. Razem z Ogól-
nopolską Federacją na Rzecz Wychodzenia 
z Bezdomności napisaliśmy pismo do Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pro-
pozycjami, co powinno być zawarte w ustawie. 
Rozmawiałam z Biurem Prawnym Prezydenta 
RP, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Je-
stem przekonana, że oddałam tę sprawę w bar-
dzo kompetentne ręce. A swoją drogą nie ustaję 
w informowaniu jak najszerzej opinii publicznej 
o tym, co się właśnie dzieje. Dziś przyjęliśmy 
do pensjonatu pana, obok którego zamarzł w al-
tance jego współtowarzysz. Przyszedł ze strachu 
przed śmiercią.  

                     (JS)

Adriana Porowska – Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Warszawskiej 
Rady Opiekuńczej KDS ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy, członek Rady Społecznej 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdom-
ności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pracuje na rzecz obalenia negatywnego stereotypu osób wy-
kluczonych mieszkaniowo. W trakcie pracy z osobami doświadczającymi bezdomności nabrała przekona-
nia, że nie ma bezdomności z wyboru.

POSTSCRIPTUM

W	URSUSIE, jak co roku, sztab orkiestry mieścił się w Urzędzie 
Dzielnicy. Główna impreza pod nazwą „Wielkie Granie i Ślizga-
nie” odbywała się na lodowisku przy ul. Sosnkowskiego 10. Dla 
uczestników zorganizowano liczne konkursy, gry i zabawy na 
łyżwach oraz koncert na scenie przy lodowisku, gdzie wystąpili: 
Młodzieżowa Grupa Musicalowa, zespoły ze Szkoły Podstawowej 
nr 11, Piękni i Młodzi, Papa D, Young Ursus Voices, IMEO, Brak 
Czasu. Imprezę poprowadził prezenter telewizji Polo TV – Ma-
ciej Smoliński oraz Andrze Kołodziej z UKS Ursus. Frekwencja, 
mimo padającego co jakiś czas śniegu, dopisała wspaniale. Wśród 
rozbawionego tłumu krążyli mali i duzi wolontariusze z puszka-
mi WOŚP. Na zmarzniętych czekała pyszna grochówka, bułeczki 
i ciepła herbata. 
Jak poinformował szef ursuskiego sztabu Norbert Pyza wśród 140 
wolontariuszy byli m.in.: burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkow-
ska, wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, 
dzielnicowi radni Maria Miszkiewicz, Jolanta Dąbek i Rafał Wło-
darczyk, radna Warszawy Maria Łukaszewicz. Najmłodsza wo-
lontariuszka miała 5 lat, najstarsza przeszło siedemdziesiąt.
Do wtorku do godz. 15.00 odnotowano zaskakująco wysoką kwotę 
ze zbiórki i licytacji – powyżej 135 tys. zł (!). Jest to blisko dwukrot-
nie więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym, a liczenie ciągle trwa. 

Mamy nadzieję, że nieustający wysiłek Jurka Owsiaka i jego 
misja jednocząca już miliony ludzi otworzy wszystkim serca 
na nadrzędne wartości, którymi powinniśmy się kierować, bo na 
podjęcie decyzji o dołożeniu swojej cegiełki do wielkiej sprawy 
ratowania zdrowia i życia nie powinny mieć wpływu wzajemne 
animozje czy różnice poglądów.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

URSUS. Mróz nie zniechęcił żadnego z wolontariuszy. Na zdj. z lewej 
– Wiceburmistrz Kazimierz Sternik z puszką WOŚP, obok wolontariuszki 
witające przybyłych na teren imprezy WIELKIE GRANIE I ŚLIZGANIE; 
niżej: lodowisko zapełnione amatorami zimowych szaleństw.
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WOJACZEK - poeta przeklęty
Rafał Wojaczek urodził się w 1945 roku, zmarł śmiercią samobójczą 
11 maja 1971 r. we Wrocławiu. Był poetą niewątpliwie wybitnym, 
dla wielu kultowym. Przegląd jego poezji miał charakter konkursu 
i był adresowany, tak jak wszystkie wcześniejsze edycje, do ucz
niów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych z wo-
jewództwa mazowieckiego. Wzięło w nim udział 125 uczestników. 

O rganizatorem XIV Mazowieckie-
go Przeglądu Recytatorskiego 
Jednego Poety był Dom Kultury 

„Kolorowa” i  Ośrodek Kultury „Ar-
sus”. Patronat nad konkursem obję-
li: Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Ursus Henryk Linowski i Burmistrz 
Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkow-
ska. Oceniało jury w składzie: reży-
ser teatralny Antoni Baniukiewicz 
– przewodniczący, oraz Elżbieta Gru-
ca i Justyna Ścibor. 
We wtorkowy wieczór 29 listopada 
2016 r.  w DK „Kolorowa” odbyła się 
uroczysta gala, którą profesjonalnie 
poprowadził pomysłodawca Prze-
glądu i jego bezpośredni organizator 
– Janusz Łukaszewicz.
Wszyscy laureaci, wyłonieni spośród 
125 uczestników, z wielkim talentem 
recytatorskim zaprezentowali bardzo 
trudne do interpretacji utwory Rafała 
Wojaczka. 

Po zakończeniu recytacji Justyna Ści-
bor z OK „Arsus” wyraziła niezmier-
ną radość związaną z uhonorowaniem 
poezji Wojaczka w ramach Mazowie-
ckiego Przeglądu Recytatorskiego. 
Dodała, że jej zachwyt Wojaczkiem 
jest nieustający.
Antoni Baniukiewicz, jak zawsze 
przy okazji takich literackich wyda-
rzeń, uraczył zebranych wykładem 
o tragicznie zmarłym 45 lat temu poe-
cie. Umieścił Wojaczka w kategorii 
„poetów przeklętych” – przez życie, 
ludzi, Boga i przez samych siebie. 
Termin ten powstał w XIX wieku we 
Francji. Do poetów przeklętych zali-
cza się, m.in.: Shelleya, Lermontowa, 
Majakowskiego, Baudelairea, Rim-
bauda, Dillona, Geneta, a w Polsce: 
S. Przybyszewską, T. Borowskiego, 
E. Stachurę. To poeci nie mieszczący 
się w żadnych ramach, kontestujący 
wszystko, których boli samo istnie-

nie. Wojaczek rzeczywistość widział 
na czarno, pisał o niemożności życia, 
wszystko pozbawiał sensu. Jego ok-
rutna, drwiąca, bolesna poezja znala-
zła duże grono wyznawców, których 
ma do dziś. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych, tak jak jego guru – 
Edward Stachura – stał się poetą kul-
towym. Reżyser zauważył, że uczest-
nicy dobierali do swoich prezentacji 
utwory, w których można się doszu-
kiwać jaśniejszej strony duszy poety. 
Być może sami nie doświadczyli jesz-
cze ciemnej strony życia.
Nagrody laureatom wręczali: Wie-
sław Krzemień – zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Ursus, Henryk Linowski 
– Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Ursus, Wanda Kopcińska – Przewod-
nicząca Komisji Oświaty oraz Anna 
Lewandowska i Maria Miszkiewicz 
– radne Dzielnicy Ursus.
W kategorii uczniów gimnazjów przy-
znano następujące miejsca: I – Domi-
nika Adamczyk, II – Gustaw August 
Klyszcz i Julia Niedziałek, III – Wik-
toria Moch i Alicja Tomaszewska. 
W kategorii uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i dorosłych nagrody 
zdobyli: I – Agata Szmurło, II – Jan 
Domański, III – Robert Głowacki 
i Magdalena Mróz. 

Nagrodę specjalną Burmistrza Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy zdobyła 
Karolina Król z Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nr 1. 
Organizatorzy już planują kto stanie 
się bohaterem jubileuszowego XV 
Przeglądu w 2017 roku. Przewinęło 
się nazwisko poetki Ewy Lipskiej, ale 

padła też kandydatura Józefa Konrada 
Korzeniowskiego.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

  URSUS. XIV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety w Domu Kultury KOLOROWA

Alicja Tomaszewska – uczennica kl. III c  
Gimnazjum Nr 131 w Ursusie  
– III miejsce w kategorii gimnazjów   
XIV Mazowieckiego Przeglądu Recyta-
torskiego Jednego Poety. 
Alicja ma talent zarówno do interpretacji 
poezji jak i prozy. Niespełna 2 miesiące 
wcześniej (7 października 2016 r.) zdo-
była I nagrodę w kategorii gimnazjów 
w finale konkursu „Wszyscy czytają 
Sienkiewicza”.  Gustaw August Klyszcz – zdobywca  

II miejsca w kategorii gimnazjów.  
Podczas recytacji zarówno interpretacją  
jak i wizerunkiem bardzo przekonująco  

oddawał klimat poezji Wojaczka.

w Ursusie i wszystkie wydarze-
nia z życia, kiedyś samodziel-
nego miasta, obecnie dzielnicy. 
Barski, były pracownik Za-
kładów, fotoreporter, dzienni-
karz, człowiek wielu talentów, 
działacz opozycji, internowany 
w stanie wojennym w więzieniu 

w Białołęce, urodził się w Ursu-
sie w 1941 r. Na prezentowanych 
na wystawie jego zdjęciach z Ur-
susa możemy zobaczyć czołowe 
postacie polskiej historii ostat-
nich dziesięcioleci: Edwarda 
Gierka, Lecha Wałęsę, Lecha 
Kaczyńskiego. 

Czekamy na muzeum
Na uroczystość otwarcia Izby, 
połączoną z wernisażem wysta-
wy Barskiego, przybyli m.in.: 
burmistrz Urszula Kierzkow-
ska, dwaj jej zastępcy Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik, 
dyrektor Biblioteki Publicznej 

Piotr Jankowski, przedstawi-
ciele placówek kulturalnych 
i oświatowych, dzielnicowi rad-
ni i przedstawiciele wszystkich 
organizacji, mających udział 
w wyposażeniu Izby. Pani bur-
mistrz otwierając Izbę oddała 
głos wiceburmistrzowi Sterniko-

wi, twierdząc, że nowa placów-
ka jest jego dzieckiem. Sternik 
stwierdził, że to, co tu widzimy 
to zaczątek muzeum przyszło-
ści. Zaznaczył, że do dzielnicy 
wprowadzają się tysiące mło-
dych ludzi, którzy nic nie wiedzą 
o historii tej miejscowości i o fa-

bryce. Nie wiedzą na-
wet, skąd wzięła się jej 
nazwa. Trzeba umożli-
wić nowych  mieszkań-
com poznanie historii 
tego miejsca. 
Jak powiedział dyrek-
tor „Arsusa” Bogusław 
Łopuszyński, cała eks-
pozycja została tak za-
planowana, że w krót-
kim czasie może zostać 
przeniesiona w inne 
miejsce. Dyrektor po-
informował również 
o corocznej rotacji eks-

ponatów i wyraził nadzieję na 
przybywanie nowych pamiątek.
Wspaniały poczęstunek dla licz-
nie przybyłych gości przygoto-
wała Kamiliańska Misja Pomo-
cy Społecznej.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski
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Rodzice dopięli swego
Filia Szkoły Podstawowej Nr 4  

bez Gimnazjum Nr 132
Takich emocji podczas nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Dzielnicy (9 grudnia), a wcześniej 
–  obrad Komisji Oświaty (7 grudnia) – chyba dawno nie było. Wszystko przez budzący 
kontrowersje projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum nr 132 
z Oddziałami Integracyjnymi polegający na zmianie siedziby szkoły z ul. Dzieci Warszawy 42 
na ul. Konińską 2, gdzie mieści się obecnie szkoła filialna Szkoły Podstawowej nr 4. Zmiana 
miałaby nastąpić 31 sierpnia 2017. Rodzicom dzieci ze szkoły filialnej pomysł ten się nie 
spodobał – postanowili działać i postawili na swoim.

R odzice podkreślali, że zbyt późno, a na doda-
tek przypadkiem, dowiedzieli się o zamiarze 
przenosin gimnazjalistów do filii Szkoły Pod-

stawowej. Przekonywali, że informacja dotarła 
do nich dopiero w tym samym tygodniu, w któ-
rym miała się odbyć XXVI sesja Rady Dzielnicy, 
podczas której radni mieli głosować nad projek-
tem uchwały przeniesienia siedziby Gimnazjum 
nr 132. Już 6 grudnia  Rada Rodziców przy SP 
nr 4 przygotowała jako protest pismo do Urszuli 
Kierzkowskiej (burmistrz dzielnicy), Henryka 
Linowskiego (Przewodniczącego Rady Dzielni-
cy) oraz Wandy Kopcińskiej (Przewodniczącej 
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy). 7 grudnia 
rodzice z SP4 tłumnie przybyli na trzygodzinne 
(!) obrady Komisji Oświaty, gdzie w napiętej at-
mosferze sprzeciwiali się pomysłowi przenosin 
gimnazjum do podstawówki. Zwracali uwagę, że 
nikt z nimi wcześniej nie skonsultował pomysłu. 
Pod naciskiem zdenerwowanych rodziców złożo-
ny został wniosek o nadzwyczajną sesję – miała 
ona umożliwić protestującym wyrażenie swoje-
go niezadowolenia i wymusić inne rozwiązania. 
Komisja Oświaty, pod wpływem rodziców, nie 
zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały – na-
stępnego dnia, 8 grudnia, projekt został usunięty 
z porządku głosowania XXVI sesji Rady Dziel-
nicy po to właśnie, by głosowanie nad tym punk-
tem odbyło się w obecności kilkuset rodziców 
dzień później, na nadzwyczajnej sesji, połączonej 
z konsultacjami społecznymi.

Pomysł przenosin upadł
Podczas nadzwyczajnego, ponad dwugodzin-
nego posiedzenia XXVII sesji Rady Dzielnicy 
radni, cały Zarząd Dzielnicy, a także dyrektorzy 
szkół (Beata Żeromska – dyrektor Gimnazjum 
Nr 132 oraz Ewa Gerełło – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 4) oraz naczelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania Joanna Hermanowska i pracownik 
tego wydziału Zbigniew Konczewski, wysłuchali 
od rodziców przeciw przenosinom gimnazjum 
wielu argumentów, podobnych do tych zawar-
tych w piśmie i wypowiedzianych już na Komi-
sji Oświaty. Radni wszystkich klubów również 
żywo dyskutowali. Ostatecznie, tylko 6. radnych 
Stowarzyszenia Obywatelskiego zagłosowało 
podczas nadzwyczajnego, ponad dwugodzinne-
go posiedzenia za pomysłem przenosin Gimna-
zjum Nr 132 do filii podstawówki przy ul. Koniń-
skiej. Pomysł wymyślony przez Zarząd Dzielnicy 
upadł. Projekt uchwały nie zyskał aprobaty na-
wet radnych koalicji z Platformy Obywatelskiej. 
Przeciwni byli też radni PiS. Usatysfakcjonowani 
rodzice dzieci z podstawówki przy Konińskiej 2, 
tłumnie przysłuchujący się obradom na sali gim-
nastycznej tej szkoły, po głosowaniu bili brawo. 

Wymiana argumentów
Rodzice 700. 5–10-letnich uczniów chcieli wie-
dzieć, dlaczego o zamiarze przenosin Gimnazjum 
132 dowiedzieli się przez zwykły przypadek. Ich 
zdaniem jakby celowo było to przed nimi ukrywa-
ne. Woleli konsultacji społecznych. Zarzucali, że 
budynek przy ul. Konińskiej 2 nie jest przystoso-
wany do takich zmian. Wyrażali obawy o bezpie-
czeństwo dzieci. Argumentowali, że Gimnazjum 

nr 132 wg rankingu szkół warszawskich na lata 
2012–2014 było na 186 miejscu na 202 szkoły. 
Poza pismem rodzice burzyli się też, dlaczego 
nie można pozostawić gimnazjalistów w obec-
nym miejscu aż do wygaśnięcia gimnazjum. Nie 
podobał im się też pomysł, że dyrektorem na ul. 
Konińskiej po przeniesieniu tam gimnazjalistów 
miałaby zostać dyrektor Beata Żeromska. Wi-
ceburmistrz dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień 
(nadzorujący m.in. Wydział Oświaty oraz pla-
cówki oświatowe w Ursusie) kilkakrotnie prze-
praszał rodziców za brak konsultacji w kwestii 
przenosin gimnazjalistów z ul. Dzieci Warszawy 
do filii SP Nr 4. Słowa przeprosin rodzice usły-
szeli zarówno podczas obrad Komisji Oświaty, 
jak i nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy. Władze 
obiecały rodzicom lepszy przepływ informacji. 
Wiceburmistrz przedstawił także argumenty za 
przenosinami – i tak nie przekonały rodziców 
i większości radnych. Mówił, że rozpoczęły się 
prace budowy szkoły podstawowej przy ul. Dzieci 
Warszawy 42 z salami gimnastycznymi i boiska-
mi – prace będą trwały do 2018 roku. Dzieci z tej 
szkoły już mają problem z realizacją zajęć wf. 
Drugi powód to racjonalizacja kosztów. W Gim-
nazjum nr 132 są bardzo dobrze wyposażone sale 
lekcyjne. Wyposażenie przeszłoby razem z ucz-
niami i posłużyło już piątoklasistom. Nauczyciele 
nie mieliby problemu z realizacją godzin przed-
miotów. Uwolnienie pomieszczeń po Gimnazjum 
nr 132 polepszyłoby sytuację poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, która obecnie boryka się 
z bardzo skromnymi warunkami lokalowymi, 
a dzieci z dysfunkcjami, wymagających opieki, 
przybywa. Miejsce po Gimnazjum nr 132 zosta-
łoby też uwolnione dla oddziałów dla szkół po-
nadgimnazjalnych. Działające tam LO, wg słów 
burmistrza, coraz lepiej funkcjonuje.

Plany w związku z reformą edukacji w Ursusie
Z naszych informacji wynika też, że w wyniku 
awantury, do radnych dotarło w tygodniu mię-
dzy 5 a 9 grudnia kilkaset maili – wiele z nich 
było kopiowanych, niestosownych i obrażających 
dyrektora Gimnazjum nr 132 oraz uczących się 
w szkole gimnazjalistów. Jak Ursus wybrnął z tej 
sytuacji? Po nadzwyczajnej sesji Wiesław Krze-
mień mówił nam: – Jest kilka wariantów, które 
zaproponujemy w Biurze Edukacji i będziemy je 
uzgadniać z tym Biurem. Dziś nie jestem w sta-
nie powiedzieć, który wariant wybierzemy. (...) 
Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie. Jakie 
są aktualne ustalenia? Jak poinformował Urząd 
Dzielnicy Ursus, zaplanowano włączenie Gimna-
zjum nr 132 do LVI Liceum Ogólnokształcącego. 
W związku z reformą oświaty z przekształcenia 
gimnazjów powstaną nowe szkoły podstawowe: 
Szkoła Podstawowa przy ulicy Drzymały (po-
wstała z przekształcenia Gimnazjum nr 131) oraz 
Szkoła Podstawowa przy ulicy Warszawskiej 
(powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 133). 
Pozostałe szkoły podstawowe, zgodnie z zapisa-
mi ustawy Prawo Oświatowe, zostaną przekształ-
cone z 6-letnich w 8-letnie szkoły podstawowe. 
Gimnazjum nr 130 zostanie włączone do Szkoły 
Podstawowej nr 2.

Agnieszka Gorzkowska

n  Reforma oświaty w Ursusie: nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy

Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami
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DOM l RODZINA l FINANSE
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... POMOŻEMY!

Masz	
	problem	prawny?

Napisz	do	nas...*	

CO	MOŻE	BYĆ	WKŁADEM	WŁASNYM?
Razem z żoną kupiliśmy działkę budowlaną. Mamy już projekt domu, zrobiliśmy 
też wszystkie niezbędne prace geodezyjne. Musimy jeszcze tylko postarać 
się o  kredyt na budowę. I tu jest kłopot, bo wygląda na to, że mimo wszystko 
zabraknie nam gotówki na wkład własny do kredytu hipotecznego. Jak możemy 
rozwiązać ten problem?
Być może problem już się rozwiązał! Warto pamiętać, że wkład własny niezbędny do 
uzyskania kredytu hipotecznego wcale nie musi być w gotówce. Prawo dopuszcza, żeby 
w przypadku budowy domu jednorodzinnego za wkład własny uważać także wydatki 
poniesione na zakup działki. Niektóre banki zaliczają też do wkładu własnego pieniądze 
wydane na przygotowanie inwestycji. Jeśli kupiliście Państwo jakieś materiały budowlane 
albo zapłaciliście za prace ekipie budowlanej to też można takie wydatki uznać za część 
wkładu własnego. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach: kwestie uznawania za wkład 
własny wydatków na nabycie materiałów i ekipę zależą od polityki banku, w którym chcemy 
wziąć kredyt. Dlatego rozmawiając z nim należy skupić się nie tylko na wysokości odsetek 
za pożyczone pieniądze i prowizji dla banku, ale także zorientować się jak liberalnie bank 
podchodzi do już poniesionych wydatków. Udając się do niego na rozmowę warto zabrać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ile i na co wydaliśmy. I tu pojawia się druga kwestia: 
otóż wszystkie nasze wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane. O ile z zakupem 
działki nie będzie problemu, bo najlepszym z możliwych dowodów potwierdzających ile na 
nią wydaliśmy będzie po prostu akt notarialny, o tyle w przypadku innych kosztów przyjąć 
trzeba założenie, że bank niemal na pewno uzna tylko te, które są potwierdzone fakturami. 
Paragony z budowlanego supermarketu albo napisane na kolanie potwierdzenie od majstra 
prowadzącego budowę, że przyjął od nas pieniądze na pewno nie wystarczą. Jeśli okaże się, 
że wartość działki i inne  poniesione już wydatki nie wystarczą na pokrycie wymaganego 
wkładu własnego do wyboru jest jeszcze kilka innych rozwiązań. Po pierwsze warto spraw-
dzić, czy któryś z małżonków nie posiada starej książeczki mieszkaniowej. Premia doliczo-
na do zgromadzonych na niej wkładów, a także te wkłady są uznawane za wkład własny.  
Po drugie wkładem własnym może być (przynajmniej w niektórych bankach) także inna 
nieruchomość np. odziedziczone mieszkanie. Banki zazwyczaj wymagają w takiej sytuacji,  
by klient zadeklarował, że ma zamiar sprzedać posiadaną nieruchomość i uzyskane w ten 
sposób środki przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego. Są jednak i takie instytucje finan-
sowe, które sprzedaży nieruchomości nie wymagają. Możemy dalej pozostać jej właścicielem  
i np. wynajmować je. Niestety takich banków nie jest na polskim rynku zbyt wiele.

EKUZ	TO	ZA	MAŁO	DLA	NARCIARZA
Wybieram się w słowackie góry na nar ty. W biurze podróży namawiano mnie, 
żebym wykupił specjalne ubezpieczenia dla narciarzy. Moim zdaniem to nie-
potrzebny wydatek, bo leczenie gwarantuje mi przecież wyrobiona w NFZ Euro
pejska Kar ta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Naszym zdaniem warto jednak rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. 
EKUZ rzeczywiście pozwoli pokryć koszty ewentualnego pobytu w szpitalu albo wizytę u le-
karza, ale nie pokrywa ona innych wydatków. Na Słowacji np. niefortunny turysta musi zapła-
cić za pomoc ratowników górskich. A to kosztuje co najmniej kilkaset euro. Jeśli do pomocy 
konieczne będzie ściągnięcie helikoptera mówimy już o wydatkach rzędu kilku tysięcy euro. 
Żeby uniknąć ich zapłacenia z własnej kieszeni konieczne będzie posiadanie dodatkowego 
ubezpieczenia. W towarzystwach ubezpieczeniowych nazywa się je KRiP (czyli koszty ratow-
nictwa i poszukiwań). EKUZ nie pokrywa też wydatków związanych z podróżą chorego do 
kraju. A w przypadku złamanej nogi wynajęcie specjalistycznej karetki będzie bardzo kosz-
towne. Dodatkowo radzimy też zaopatrzyć się w ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NWW). Dzięki temu ubezpieczyciel zapłaci za poniesione przez nas ewentualne 
straty na zdrowiu. Warto też kupić polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ostatecznie 
– nie tylko my możemy zostać poszkodowani – także my możemy zrobić komuś krzywdę  
na stoku. Lepiej, żeby to towarzystwo ubezpieczeniowe za nią zapłaciło z naszej polisy.

SAME	PARAGONY	NIE	WYSTARCZĄ!
Od kilku miesięcy jestem inwalidą. Muszę kupować drogie lekarstwa. Czy wy
starczy jeśli będę zbierał paragony, żeby je później odliczyć w ramach ulgi reha-
bilitacyjnej?
Niestety paragony to za mało. Do udokumentowania wydatków na leki, które później zo-
staną odliczone od dochodu konieczne jest posiadanie dokumentów zawierających między 
innymi dane kupującego (czyli chorego) oraz opis zakupionego towaru. Paragony nie zawie-
rają takich informacji. Dlatego każdy kto chce prawidłowo skorzystać z odliczenia na zakup 
leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinien prosić w aptece o wystawienie faktury.



Mocne Strony    |    19	STYCZNIA	2017	R.    |    NR 1(10)/2017  (ROK II)
5NASZE STRONY

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

Doświetlenie	przejść	dla	pieszych
Jak informuje Urząd Dzielnicy Ursus, do połowy 2017 r. na terenie 
dzielnicy 7 przejść dla pieszych uzyska dodatkowe doświetlenie. 

B ędzie bezpieczniej. Zarząd Dróg 
Miejskich poinformował, że do koń-
ca lipca 2017 r. kilkadziesiąt przejść 

dla pieszych na terenie m.st. Warszawy 
zyska dodatkowe oświetlenie, w tym 
7 „zebr” na terenie dzielnicy Ursus. Ro-

boty będą polegały na ułożeniu nowych 
kabli oświetleniowych, montażu nowych 
fundamentów, słupów oświetleniowych 
oraz nowych opraw oświetleniowych.
W Ursusie nowe oświetlenie uzyska 
7 przejść dla pieszych w 6 lokalizacjach. 

1. Traktorzystów – Plac Czerwca 1976;
2. Traktorzystów – przy stacji PKP;
3. Jagiełły – Wojciechowskiego;
4.  Sosnkowskiego – Kolorowa (2 przej-

ścia);
5. Warszawska – Jagiełły;
6. Spisaka – Melcera – Szczawińskiego.

Tadeusz Kotus

Parkingi	w	Michałowicach	i	Piastowie
Do 2018 r. na obszarze metropolii warszawskiej powstanie 27 park-
ingów. Samorządy otrzymają blisko 60  mln  zł z funduszy europe-
jskich na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. 

Obiekty powstaną w Pruszkowie, Pia-
stowie, Michałowicach (tu zostanie 
rozbudowany) i innych gminach 

okołowarszawskich. Mieszkańcy zy-
skają możliwość pozostawienia swoich 
pojazdów na parkingach zlokalizowa-
nych blisko linii kolejowych, a następnie 
skorzystania z pociągów SKM i KM, 
które, zwłaszcza w godzinach szczytu,  
zapewniają znacznie szybsze dotarcie 
do stolicy. Trzy gminy z powiatu prusz-
kowskiego, czyli: Pruszków, Piastów 

i Michałowice złożyły wspólnie projekt 
partnerski. W Regułach przy ul. Kuchy 
(gmina Michałowice) zostanie rozbudo-
wany o 78 miejsc i miejsca dla rowerów 
już istniejący parking. Koszt rozbudowy 
to 978 tys. zł. W Piastowie przy ul. Hal-
lera powstanie parking naziemny, który 
pomieści ok. 50 samochodów. Na ten 
cel miasto otrzymało ponad 720 tys. zł 
dofinansowania.
 W Pruszkowie powstaną 2 parkingi. 
Jeden na ok. 390 miejsc przy ul. Sien-

kiewicza, drugi na ok. 110 miejsc przy 
ul. Waryńskiego. Na obie inwestycje 
miasto otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 13,7 mln zł.

 W sumie w Warszawie i gminach 
ościennych przybędzie 2676 miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych 
i 1133 dla rowerów. Inwestycje obejmą 
wybudowanie nowych lub przebudowa-
nie już istniejących parkingów w stolicy, 
Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie, 
Kobyłce, Legionowie, Lesznie, Mar-
kach, Michałowicach, Piastowie, Pod-
kowie Leśnej, Pruszkowie, Radzyminie, 
Wieliszewie, Wołominie, Ząbkach i Ży-
rardowie. 

Zebrał Tadeusz Kotus
Zdjęcie Jacek Sulewski

„Parkuj	i	Jedź”	
W październiku br. wykorzystanie obiektu w Ursusie sięgnęło 68%. 
Oprócz podróżujących spoza Warszawy do pracy na terenie mia-
sta, z  obiektu korzystają także mieszkańcy dzielnicy. Zarząd dziel-
nicy zabiegał o taką możliwość z uwagi na duże zapotrzebowanie 
mieszkańców na miejsca parkingowe na terenie osiedla „Niedźwiadek”. 
Stało się to możliwe, dzięki wprowadzeniu przez ZTM akcji promocyjno 
– informacyjnej, w ramach której m.in. wydłużono czas możliwości po-
zostawieniu pojazdu do 24 h. Co kilka miesięcy, mimo zakończenia ak-
cji, na prośbę Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy doba parkingo
wa jest ponownie wydłużana, tym razem do marca 2017 roku. 

P arking typu „Parkuj i Jedź” przy ul. Orląt 
Lwowskich 45 w Ursusie został wybu-
dowany w 2012 r. jako jeden z 14 obiek-

tów tego typu w Warszawie. Może pomieś-
cić 356 samochodów, z czego 8 miejsc 
przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. 
Wybudowano też 24 stanowiska dla ro-
werów. System parkingów „Parkuj i Jedź” 
(Park & Ride) umożliwia bezpłatne parko-
wanie pojazdów osobom, które w chwili 
wyjazdu z parkingu przedstawią ważny 
bilet autobusowy lub dokument uprawnia-
jący do bezpłatnych przejazdów środkami 
lokalnego transportu zbiorowego organi-
zowanego przez m.st. Warszawę. W innym 
przypadku użytkownik jest zobowiązany 
do uiszczenia przy wyjeździe z parkingu 
jednorazowej opłaty za wynajem miejsca 
parkingowego w wysokości 100 zł.
 Obiekty systemu parkingów „Parkuj 
i Jedź” ulokowane są przy węzłach komu-
nikacyjnych w granicznych dzielnicach 
miasta i po zostawieniu na nich pojazdu 
pozwalają na kontynuację podróży środ-
kami komunikacji miejskiej. 
 Niestety, do Zarządu Transportu Miej-
skiego napływają skargi dotyczące wyko-
rzystywania parkingu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, co znaczenie utrudnia 
kierowcom pozostawienie pojazdów na 
jego terenie i kontynuację podróży trans-
portem miejskim. Wskazują oni na samo-
chody, które są porzucane na parkingu, 
czy stoją pod przykryciem przez kilka 
miesięcy, czasami nawet bez kół. Taka sy-
tuacja może w przyszłości uniemożliwić 
kolejne przedłużenie doby parkowania na 
obiekcie typu „Parkuj i Jedź”, a mieszkań-
cy dzielnicy stracą możliwość pozostawia-
nia na noc samochodów w tym miejscu.

Zebrał Tadeusz Kotus
Zdjęcie Jacek Sulewski

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

n  URSUS. Do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę

n  URSUS. Nowe owietlenie w siedmiu miejscach 

WIĘCEJ INFORMACJI O ZASADACH KORZYSTANIA Z PARKINGU NA STRONIE WWW.ZTM.WAW.PL

Istniejący w Regułach parking (przy dworcu WKD)  
zostanie powiększony o 78 miejsc postojowych dla samochodów.  

Powstaną tam również stanowiska dla rowerów.
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ZDROWIE

NATURMED • 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

PRZYCHODNIA
lekarsko-rehabilitacyjna

BIAŁA
SOBOTA

W GODZ. OD 700–1700

ZATRUDNIAMY ZESPÓŁ  
DOŚWIADCZONYCH  
LEKARZY SPECJALISTÓW,  
FIZJOTERAPEUTÓW  
ORAZ WYSOKO 
WYKWALIFIKOWANEGO 
PSYCHOTERAPEUTĘ.

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
oraz REJESTRACJA:
Przychodnia Rehabilitacyjna
REMEDO
05-816 Opacz Kolonia,  
ul. Centralna 27
tel.:   22 11 00 312 

531 458 126

e-mail: 
kontakt@remedo.com.pl

DOSKONAŁY DOJAZD, 
zarówno transportem prywatnym,  
jak i publicznym 
(autobusy: 177, 307, kolejka WKD) 

21
STYCZNIA

2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

➧  BEZPŁATNE 
KONSULTACJE*:
l	LEKARZ ORTOPEDA		
l	FIZJOTERAPEUTA		
l 	PSYCHOTERAPEUTA		
l	LEKARZ PSYCHIATRA		
l	PROTETYKA SŁUCHU

➧  BEZPŁATNE  
BADANIA*:
l		Bezpłatna wideootoskopia  

– obejrzyj swoje ucho na monitorze 
l  Bezpłatne badanie słuchu – sprawdź jak 

słyszysz

➧  BEZPŁATNE 
ZABIEGI  
REHABILITACYJNE**:

     Pierwszego dnia zabiegowego  
zabiegi fizjoterapeutyczne  
zlecone przez lekarza  
lub fizjoterapeutę są bezpłatne.

  *   Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.        ** Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

www.konert.com.pl www.remedo.com.pl

Wojciech Papajewski
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Biuro podróży Hellas Travel to ekspert w wyjazdach wypo-
czynkowych, objazdowych oraz grupowych. 

NASZYM CELEM JEST POKAZANIE PRAWDZIWEGO 
UROKU PODRÓŻOWANIA.

Wprowadzamy na polski rynek niedostępne dotąd destyna-
cje. Są one nienaruszone przez masową turystykę. Wyspy 
znajdują się na morzu egejskim i wchodzą w skład Cyklad. 
Oferujemy regularne wyjazdy na PAROS, MILOS, NA-
XOS, MYKONOS, ANDROS i SANTORINI. Każdy ho-
tel z oferty jest osobiście sprawdzony przez Hellas Travel. 

Jakość i zadowolenie klienta jest naszym absolutnym 
priorytetem. Chcemy aby nasi turyści mogli przeżyć 
z nami coś, czego nikt inny nie jest im w stanie zaofe-
rować. 

PROPONUJEMY PRAWDZIWY WYPOCZYNEK 
W ZACHWYCAJĄCYCH MIEJSCACH.

W naszej ofercie znajdują się również wycieczki objazdo-
we oraz rejsy na pokładach luksusowych statków wy-
cieczkowych. 
Ideą naszych wycieczek jest połączenie wypoczynku na 
kilku wyspach, i tym samym pokazanie prawdziwego obra-
zu kraju, w którym spędzacie Państwo swój urlop. Styl na-
szych wycieczek odbiega od typowych „objazdówek”. 

Dajemy Wam więcej swobody, tak abyście mogli dostoso-
wać program wycieczki do siebie. 

PLAŻA CZY ZABYTKI? A MOŻE PLAŻOWANIE 
PRZEPLATANE ZWIEDZANIEM? OFERUJEMY JEDNO 
I DRUGIE – wybór należy do Was.

DLA UŁATWIENIA KONTAKTU, oraz jak najlepszego 
dostosowania oferty do Państwa wymagań STWORZYLI-
ŚMY SPECJALNE DZIAŁY:

 l wyjazdy grupowe
 l wyjazdy tematyczne
 l turystyka sportowa
 l rejsy
 l wille w Grecji i na Cyprze
 l podróże kulinarne
 l bilety lotnicze przewoźników regularnych i czarterowych
 l All Inclusive i last minute
 l oferta 10 największych touroperatorów.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do klienta, 
dzięki czemu JESTEŚMY W STANIE ZORGANIZOWAĆ 
WSZELKIE WYMARZONE PRZEZ PAŃSTWA 
ATRAKCJE.

ZAPRASZAMY!

Hellas Travel
Warszawska 58c lok. 5

Galeria „GAWRA”
02-496 Warszawa Ursus

22 291 55 05
790 807 055

info@hellastravel.pl
www.hellastravel.pl

Podróżuj z

GRECJA         od kuchni

GRECJA I CAŁY ŚWIAT

FETA SMAŻONA W CIEŚCIE FILLO  
z mieloną papryką, siemieniem lnianym, 
miodem i konfiturą z pomidorów
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Ser Feta  ...........................................  240 g

• Ciasto Fillo Kanaki  ................... 4 arkusze

• Siemię lniane  ..................................... 20 g

• Oregano  .............................................. 10 g

• Papryka mielona  .................................  8 g

• Miód  .................................................... 40 g

• Świeża mięta do dekoracji

• Oliwa z oliwek Extra Virgin Theofilos

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Na kawałku ciasta Fillo układamy plaster sera 
Feta, posypujemy oregano, siemieniem lnia-
nym i mieloną paprykę. Zawijamy w arkusze 
ciasta jak w husteczkę i smażymy na rozgrza-
nej oliwie, aż się zarumieni. Podajemy z konfi-
turą z pomidorów i miodem

NA KONFITURE Z POMIDORÓW 
POTRZEBUJEMY:

• cukier  ...............................................  200 g

• pomidory bez skóry i nasion  .......  200 g

• cynamon kora  ........................  1 kawałek

• anyż gwiazdkowy  ...........................  1 szt.

Pomidory kroimy w kostkę i karmelizujemy 
z cukrem, cynamonem i anyżem gwiazdkowym.

Gotuj z TEO VAFIDISEM

FASZEROWANE PAPRYKI  
z mięsem mielonym i makaronem Orzo
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Papryka czerwona  ..........................  4 szt.

• Papryka żółta  ..................................  4 szt.

• Mięso mielone wołowe  ...................150 g

• Mięso mielone wieprzowe  ..............150 g

• Pomidory krojone w soku  ............... 20 g

• Makaron Orzo  ...................................150 g

• Cebula  ............................................... 1 szt.

• Czosnek .........................................  3 ząbki

• Natka pietruszki posiekana  ........  3 łyżki

• Koperek posiekany  .......................1 łyżka

• Mięta posiekana  ...........................1 łyżka

• Oliwa z oliwek  ................................150 ml

• Sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Z papryki odcinamy „czapeczki” od strony 
ogonka o wysokości 2 cm i usuwamy gniaz-
da nasienne. Miksujemy pomidory wraz 
z sokiem. Gotujemy makaron Orzo al'dente 
według przepisu na opakowaniu. Na patelni 
rozgrzewamy niewielką ilość oliwy z oliwek 
i szklimy posiekaną cebulę oraz rozdrobnio-
ny czosnek. Dodajemy mielone mięso i pod-
smażamy mieszając, by nie było grudek. 
Dodajemy zmiksowane pomidory, zioła, sól 
i pieprz do smaku, mieszamy i gotujemy na 
wolnym ogniu przez 2 minuty, aż sos lekko 
się zredukuje. Zestawiamy garnek z kuchni 
i dodajemy ugotowany makaron. Delikatnie 
mieszamy. W posmarowanym oliwą z oliwek 
naczyniu żaroodpornym układamy papryki 
i napełniamy farszem, a następnie przy-
krywamy wcześniej odkrojonymi „czapecz-
kami”. Pieczemy w rozgrzanym do 180°C 
piekarniku przez 40 minut, aż papryka 
zmięknie.

SMACZNEGO!
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Zaproszenie	do	tańca

PIASTÓW

19 grudnia w Piastowie została uroczyście 
włączona świąteczna iluminacja. Wiodący 
element iluminacji to uśmiechnięty 
reniferek na tle rozgwieżdżonego nieba, 
zaprojektowany przez siedmioletnią  
Wiktorię Mińko. 
Jeszcze nigdy miasto, a w szczególności 
park miejski przy urzędzie nie tonął w tak 
nastrojowej i czarownej iluminacji. 
W związku z tym Piastów przystąpił  
do zorgani zowanego przez Wirtualną Polskę 
ogólnopolskiego plebiscytu na Świetlną 
Stolicę Polski (I etap – wojewódzki).  

Do 15 stycznia można było  
oddawać głosy na piastowską iluminację 
poprzez facebooka lub sms. 
Kolejny – II etap (ogólnopolski),  
trwający od 19 do 31 stycznia,  
to głosowanie na wyłonionych w I etapie 
zdobywców największej liczby głosów.
Już wkrótce dowiemy się czy Piastowska 
iluminacja znajdzie się w II etapie.   
Trzymamy kciuki! 

(AS)

PIASTÓW	wziął	udział	w	plebiscycie	na	ŚWIETLNĄ STOLICĘ POLSKI

Zd
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n  PIASTÓW. Koncert Noworoczny w MOK

J uż po raz drugi Miejski Ośrodek 
Kultury był gospodarzem Koncertu 
Noworocznego, na który mieszkań-

ców Piastowa zaprosił Burmistrz Miasta 
Pan Grzegorz Szuplewski oraz Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Pani Agata Kor-
czak. Współorganizatorem koncertu było 
także  Stowarzyszenie Możesz oraz Fun-
dacja im. Bogny Sokorskiej. W tegorocz-
nym koncercie „Zaproszenie do tańca” 
wystąpili Grażyna Mądroch – sopran ko-
loraturowy, Agata Marcewicz-Szymań-
ska – sopran, Piotr Kaczmarek – tenor, 
Witold Matulka – tenor oraz orkiestra 
kameralna Intermezzo pod dyrekcją Ada-

ma Sychowskiego. Koncert poprowadził 
aktor warszawski i prezenter TVP Tade-
usz Lempkowski. Licznie zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać takich 
operetkowych hitów jak: W rytm walczy-
ka czy Choć na świecie dziewcząt mnó-
stwo z operetki Księżniczka Czardasza 
Imre Kalmana, Mieć kochanek choćby 
sto z operetki Paganini Franciszka Le-
hara, Graj cyganie z operetki Hrabina 
Mariza Imre Kalmana. Przewodnicząca 
Rady Miasta Pani Agata Korczak po-
dziękowała wykonawcom oraz złożyła 
życzenia noworoczne.         
           n
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RAZEM dla poprawy środowiska
Smog, który ostatnio tak bardzo groźnie dał się we znaki 
mieszkańcom wielu polskich miast miał także jedną 
zaletę. Z powodu nadzwyczajnego zainteresowania 
mediów (w tym przede wszystkim tych o największym 
zasięgu oddziaływania) wielu z nas uświadomiło sobie, 
że właściwie wszyscy odpowiadamy za stan środowiska 
w którym żyjemy. Wszyscy, ale nie jednakowo. Problem 
systematycznego zanieczyszczania powietrza, który 
nieoczekiwanie pojawił  się w centrum powszechnej 
uwagi okazał się  wielokrotnie ważniejszy niż nieod-
powiedzialne przepychanki sejmowe politycznych cel-
ebrytów. I słusznie, bo problem jest dużej wagi. 

W
szyscy już chyba wie-
dzą, że pyły zawieszo-
ne PM10 i PM2,5 to 
groźne dla ludzkiego 
zdrowia mikrocząst-

ki powodujące choroby układu 
oddechowego i krążenia oraz 
choroby nowotworowe. Wie-
lokrotne przekroczenia norm 
bezpiecznego stężenia tych 
związków w powietrzu zanoto-
wane w dniach  8–10 stycznia 
oprócz ogłoszonych alertów 
i podjętych doraźnie działań 
zwróciły uwagę na przyczyny 
powstawania tych pyłów. Naj-
ważniejsze z nich to spalanie 
w piecach węglowych starszej 
generacji niskiej jakości opału 
(m.in. miału węglowego) oraz 
różnych odpadów i śmieci – cze-
go oczywiście czynić nie wolno. 
W znacznie mniejszym stopniu 
odpowiedzialne za zanieczysz-
czanie  powietrza są spaliny ko-
munikacyjne i efekty działalno-
ści lokalnych ciepłowni. 

Stacja pomiarowa w Piastowie
W naszym mieście, Piastowie, 
od trzynastu lat znajduje się sta-
cja pomiarowa Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 
Rejestruje ona w sposób cią-
gły stężenia w powietrzu tlen-
ków siarki i azotu, ozonu i pyłu 
PM2,5. Godzinowe pomiary  
z naszej stacji są łatwo dostęp-
ne poprzez stronę internetową 
miasta www.piastow.pl i każ-
dy z nas może je kontrolować 
na bieżąco. We wspomnianych 
wcześniej dniach stacja nasza 
także zanotowała znaczne prze-
kroczenia poziomu pyłu PM2,5. 

Co należy zrobić, by ograniczyć 
groźne konsekwencje smogu?
Przede wszystkim trzeba przy-
jąć do wiadomości dość oczy-
wisty fakt wspólnej odpowie-
dzialności za zanieczyszczanie 
środowiska. 
Ta odpowiedzialność spoczywa 
na władzach centralnych pań-
stwa, na władzach samorządo-
wych i mieszkańcach gmin. 
Potrzebne są przepisy regulu-
jące możliwość instalacji tylko 
pieców o odpowiednich para-
metrach technicznych (oprócz 
wysokich parametrów spalania 
także uniemożliwiających spa-
lanie odpadów i śmieci), a także 
dopuszczających do sprzedaży 
wyłącznie paliwa odpowiedniej 

jakości. Pilnie potrzeba także 
wdrożyć programy wspierające 
w dużej skali akcje dotowanej 
finansowo wymiany pieców wę-
glowych na gazowe oraz gazo-
we starszej generacji na nowsze 
(popularny program „Kawka” 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej spełniający taką rolę 
został w ub. roku zawieszony). 
Działania samorządu w tym 
zakresie możliwe do realizacji 
warto prześledzić na własnym 
przykładzie. 

Piastów walczy o poprawę 
jakości powietrza w mieście
W grudniu 2015 roku Rada 
Miejska w Piastowie przyjęła 
Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej ujmujący w swoim zakresie 
wiele działań w zakresie popra-
wy jakości powietrza. Są w nim 
ujęte m.in: 

 l wsparcie do udziału w pro-
gramie dofinansowanej wy-
miany pieców (zebraliśmy 
już ok. 60 wniosków miesz-
kańców zainteresowanych 
tych działaniem, rozpoczy-
namy drugi etap naboru 
w celu aplikowania w tym 
roku o środki do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej), 

 l budowa sieci ścieżek rowe-
rowych i miejsc parkingo-
wych w systemie  P+R (oba 
wnioski zostały wysoko 
ocenione i skierowane do 
dofinansowania w ramach 
programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego), 

 l termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej 

(przygotowaliśmy projek-
ty wykonawcze dla ośmiu 
obiektów z pewną szansą 
na dofinansowanie, w tym 
roku chcemy przystąpić do 
termomodernizacji pierw-
szych dwóch obiektów). 

Systematycznie poprawiamy  
nawierzchnie ulic, w tym utwar-
dzenie dróg gruntowych, uzu-
pełniając sieć wodociągów i ka-
nalizacji (na inwestycje w tym 
zakresie przeznaczamy corocz-
nie ok. 4 mln zł). 

Rewitalizacja terenów zielonych
W tym roku rozpoczniemy 
realizację dużego programu 
rewitalizacji terenów zielo-
nych w mieście (parki, skwe-
ry, główne ciągi uliczne, teren 
rekreacyjno-sportowy przy 
ul. J. Sułkowskiego). 
Program uzyskał znaczne do-
finansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
Całość planowanych działań na 
rzecz ograniczenia szkodliwej 
emisji i poprawy środowiska 
dopełniają dwie inwestycje 
związane z rozwojem sieci cie-
płowniczej i wodociągowo-ka-

nalizacyjnej biegnących przez 
nasze miasto. 
Pierwsza z nich realizowana bę-
dzie przez spółkę ciepłowniczą 
Veolia Warszawa, która wybu-
duje ciepłociąg łączący war-
szawskie ciepłownie PGNIG 
Termika z elektrociepłownią 
pruszkowską. Efektem inwe-
stycji będzie wyłączenie EC 
w Pruszkowie, a dotychczasowi 
odbiorcy ciepła z tego źródła 
(m.in. mieszkańcy piastowskich 
osiedli mieszkaniowych) zaopa-
trzeni będą w ciepło ze źródeł 
warszawskich. W ten sposób 
zlikwidowane zostanie jedno 
z istotnych źródeł szkodliwego 
zapylenia naszego powietrza. 
Druga inwestycja, którą zreali-
zuje stołeczne Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji pozwoli na poprawę 
możliwości odbioru ścieków 
i zasilania w wodę mieszkań-
ców naszego miasta, eliminując 
znaczną awaryjność eksploato-
wanych obecnie sieci. 

Oszczędność energii
Na zakończenie warto do-
dać, że miasto konsekwentnie 
działa także na rzecz poprawy 
oszczędności energii. Przygo-
towaliśmy koncepcję założenia 
instalacji fotowoltaicznych na 
11 obiektach użyteczności pub-
licznej, które pozwolą zaspoko-
ić zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w tych obiektach. 
Pierwsze instalacje planujemy 
do realizacji w I półroczu. 
Dalsze działania mające na 
celu ograniczenie zużycia ener-
gii wiązać się będą z moderni-
zacją oświetlenia ulic, placów 
i terenów zielonych. 
W końcu grudnia ub. roku za-
instalowane zostało pierwsze 
oświetlenie uliczne z wykorzy-
staniem nowoczesnych ener-
gooszczędnych opraw LED. 
Planujemy stopniową wymianę 
starych opraw, redukcję para-
metrów mocy oraz porozumie-

nie z zakładem energetycznym 
w zakresie przejęcia do własnej 
eksploatacji całości instalacji 
ulicznych przekazując to zada-
nie przedsiębiorstwu komunal-
nemu. 
Ważne zadanie racjonalnej 
gospodarki energią mieści się 
w szerszym działaniu podjętym 
w w ostatnim czasie w ramach 
inicjatywy klastra energii. Roz-
wój klastra powinien zaowo-
cować dobrymi efektami w za-
kresie poprawy zużycia energii 
w sferze publicznej, a co za tym 
idzie – pozwoli zoszczędzić 
środki finansowe i co niemniej 
ważne poprawić stan naszego 
środowiska. Pamiętajmy, że ra-
zem odpowiadamy za ten stan. 

Prośba do mieszkąńców
Na zakończenie zwracam się 
z prośbą do mieszkańców Pia-
stowa. 

Szanujmy nasze miasto. 
Szanujmy zdrowie własne, 
sąsiadów i wszystkich, 
którzy tu mieszkają. Nie 
zaśmiecajmy naszych ulic 
i terenów zielonych. Przede 
wszystkim zaś nie używajmy 
odpadów i śmieci do 
spalania w piecach. Śmieci 
nie są żadnym opałem, jeśli 
lekkomyślnie czy z fałszywie 
pojętej oszczędności ktoś 
tak je traktuje ten nie tylko 
łamie prawo, ale także szkodzi 
środowisku i działa na rzecz 
poważnego zagrożenia dla 
zdrowia swojego i innych. 
Program wymiany pieców 
z dofinansowaniem, który 
proponujemy stanowi dobrą 
alternatywę. SKORZYSTAJMY 
Z TEGO PROGRAMU.

GRZEGORZ SZUPLEWSKI
Burmistrz Miasta Piastowa
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NASZE ZWIERZAKI l KULTURA

  DLA PSA I KOTA

KASTRACJA I STERYLIZACJA
Często właściciele czworonogów zadają sobie pytanie, czy warto sterylizować, kastrować 
swojego pupila? Na czym polega ten zabieg?  W jakim wieku go wykonać? Jakie są korzyści, 
a jakie skutki uboczne? Na te pytania pokrótce postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Z acznijmy od wyjaśnienia na czym polega za-
bieg. Sterylizacja – zabieg będący w istocie 
synonimem kastracji polega na usunięciu gonad 

(jajników, jąder). W weterynarii potocznie tego 
terminu używa się odnośnie kotek i suk u których 
dodatkowo usuwamy macicę. U psów i kocurów 
zabieg nazywany jest kastracją i w tym przypadku 
usuwamy tylko jądra. Są to zabiegi, które w sposób 
nieodwracalny powodują bezpłodność u zwierząt. 
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, 
więc zawsze warto przed jego wykonaniem  wy-
konać przynajmniej badanie krwi (szczególnie 
u zwierząt starszych). 
Skoro wiemy już na czym polega zabieg, to kie-
dy go wykonać i dlaczego warto? 
Badania naukowe dowodzą, że sterylizacja u suk/
kotek przed pierwszą cieczką/rują, w 95% procen-
tach stanowi profilaktykę przeciw nowotworom 
złośliwym gruczołów mlekowych, po pierwszej 
cieczce/rui już 70%. Dodatkowo zabieg wykonany 
w każdym wieku jest zabezpieczeniem przeciwko 
stanom zapalnym macicy (ropomacicze), niepo-
żądanym ciążom, uciążliwym cieczkom/rujkom, 
ciążom urojonym. 

U kotek i szczególnie kocurów, wczesny zabieg 
już w wieku ok 4–5 miesięcy, zapobiega przed 
znaczeniem terenu moczem, który ma bardzo nie-
przyjemny intensywny zapach. Również plusem 
przemawiającym za wykonywaniem zabiegu ste-
rylizacji i kastracji w młodym wieku zwierzęcia 
jest fakt, że w tym wieku rzadziej zdarzają się ja-
kiekolwiek komplikacje wynikające ze złego zra-
stania się rany pooperacyjnej, a zwierzęta szybciej 
dochodzą do siebie po zabiegu. 

U osobników męskich – kastrując – zapobiega-
my często agresji, nowotworom jąder, chorobom 
prostaty, nadpobudliwości seksualnej. 
No dobrze, a jakie są wady takich zabiegów? 
Komplikacje związane ze znieczuleniem ogól-
nym. U zdrowych zwierząt ryzyko powikłań jest 
niewielkie, niemniej przed operacją można i nale-
ży wykonać podstawowe badania krwi, dokładnie 
zbadać zwierzaka zwracając szczególną uwagę na 
układ krążenia i układ oddechowy oraz w razie 
wątpliwości wykonać badania dodatkowe (EKG, 
echo serca, RTG klatki piersiowej). 

Powikłania związane z samym zabiegiem 
chirurgicznym, w obecnych czasach   występują 

bardzo rzadko. Możemy im dodatkowo zapo-
biegać, poprzez przestrzeganie zaleceń lekarza, 
wizyty kontrolne, zabezpieczenie rany za pomo-
cą specjalnych ubranek oraz kołnierzy. U kilku 
procent suczek ok. 3–4 lat po zabiegu sterylizacji 
w związku z niskim poziomem hormonów do-
chodzi do nietrzymania moczu. Możemy temu 
zaradzić podając odpowiednie leki. Często mamy 
po zabiegu do czynienia z otyłością, gdyż wzrasta 
łaknienie, spowalnia metabolizm. Temu również 
można zapobiec podając odpowiednią karmę. 

Podsumowując – więcej jest plusów wykona-
nia wymienionych zabiegów, niż minusów. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

Nasza	Przychodnia	Weterynaryjna			
Dla	Psa	i	Kota	

jak	co	roku	bierze	udział	w 

AKCJI STERYLIZACJI i KASTRACJI. 
Od	stycznia	do	końca	marca	koszt	zabiegów		

kastracji	psów	i	kocurów	oraz	sterylizacji	kotek		
jest niższy o 50%. 

Gorąco	polecamy	i	zachęcamy	do	telefonicznego	
rezerwowania	terminów		

pod	nr	tel.	22 245 31 07.

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  
DLA PSA I KOTA

www.ursusweterynarz.pl

tel. 22 245 31 07
02-495 WARSZAWA-URSUS 
ul. Rynkowa 5
GODZINY OTWARCIA:

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

PROGRAM kina „URSUS”
Nowy cyfrowy projektor! Nagłośnienie DOLBY SURROUND!
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
BILETY w cenie 15 zł i 20 zł, kino  retro – 5 zł

21.01
sobota

godz.
1400 �„ZAKWAKANI”

Chiny, Rosja, USA, b/o, animacja/przygodowy

1600 „POWIDOKI”
Polska, od lat 15, biograficzny/dramat1800

22.01
niedziela

godz.
1400 �„ZAKWAKANI”

Chiny, Rosja, USA, b/o, animacja/przygodowy

1600 „POWIDOKI”
Polska, od lat 15, biograficzny/dramat1800

27.01
piątek

godz. 1700 Kino retro: „LAST�VEGAS”
USA, b/o, animacja/familijny

28.01
sobota

godz.
1600

„ZAĆMA”
Polska, od lat 15, biograficzny/historyczny

1800

29.01
niedziela

godz.
1600

1800

Parking dla zmotoryzowanych widzów.

www.arsus.pl            facebook.com/kinoursus
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URSUS

PIASTÓW

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 

gm. MICHAŁOWICE
OŚRODEK KULTURY ARSUS

20	STYCZNIA,	GODZ.	19.00
Koncert	Noworoczny w wykonaniu Grupy Musicalowej „Arsus”  

oraz zaproszonych gości. Reżyseria Anna Kałużna. (sala widowiskowa)

| Wstęp wolny
26	STYCZNIA,	GODZ.	17.00

Wieczór	autorski	poetów Wiesława Kołtuskiego i Krystyny Rozmus.  
Prowadzenie Anna Rykowska.

Sala kameralna | Wstęp wolny

2	LUTEGO,	GODZ.	19.00
Program	satyryczno-rozrywkowy	pt.	„PRZEBÓJ	SEZONU”	

 w wykonaniu K. Ibisza, O. Borys, E. Kuklińskiej i M. Milowicza (patrz: plakat na sąsiedniej stronie)
Sala widowiskowa | Cena biletu 40 zł.

Daniel Wielorak to uwielbiany aktor-celebryta, znany z powszechnie z telewizyjnych reklam. Zarabia ogromne pienią-
dze, jest oczkiem w głowie pism plotkarskich, prowadzi wystawny dom. Ma piękną, efektowną żonę, bardzo przytom-
nego impresaria i uległą asystentkę-sekretarkę. I chociaż żona romansuje z jego impresariem, który w dodatku oszuku-
je go w rozliczeniach, a asystentka w dodatku oszukuje go w rozliczeniach, a asystentka z trudem znosi nieustanne do 
niej zaloty Mistrza, to jego życie wydaje się bajką... do pewnego dnia, gdy przypadkowo do jego willi trafia uciekinier 
z pobliskiego więzienia. Niejaki Stasiek, niczym nie wyróżniający się gość, oprócz tego, że jest łudząco podobny do 
słynnego Daniela Wieloraka. Nie jest to żaden groźny przestępca- to tylko wielokrotny bigamista. Ale w gruncie rzeczy 
nieporadny życiowo pechowiec. Trafia w ręce (i nie tylko) asystentki Wieloraka- Doroty, która ulega wdziękowi Staśka 
i wymyśla niezwykły plan, w który nieświadomie wciąga resztę domowników, a nawet samego Mistrza.
To komedia o tym, że jednego dnia możesz być na szczycie, ale już następnego będziesz na dnie. I nawet nie spodzie-
wasz się, że ktoś przypadkowy obok będzie spijał nektary Twojej kariery.
To przedstawienie o tym, że nic nie możesz wiedzieć o swojej przyszłości. Życie wymyśla najdziwniejsze rozwiązania. 
Nawet nie spodziewasz się jakie!

	3	LUTEGO,	GODZ.	19.00
Spektakl	pt.	„Kolacja	wigilijna”		

w wykonaniu aktorów Teatru „Scena Przyfabryczna”.

Sala widowiskowa | Cena biletu 10 zł.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
21	STYCZNIA	(sobota)

XXI	BOMBA
Piastowski	Festiwal	Piosenki	Harcerskiej

GODZ.	12.00 Festiwal Zuchowy   |   GODZ.	15.00	Festiwal Harcerski    
|   GODZ.	19.00 Koncert Zespołu [Harcerze]n

Miejski Ośrodek Kultury

22	STYCZNIA	(niedziela),	GODZ.	13.00
Przedstawienie	Bożonarodzeniowe	POLSKIE	BETLEJEM	–	Przesłanie	miłosierdzia	(patrz: plakat na str. 8)

Zespół Teatralny Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

Miejski Ośrodek Kultury | zaproszenia do odbioru w sekretariacie     | Wstęp wolny

27.01.2017	(piątek),	GODZ.	18.00
Wernisaż	wystawy	malarstwa	Tamary	Baczkowskiej-Urban

 Prezentacja obrazów w technice malarstwa olejnego, akrylowego oraz pasteli.
Sala Kolumnowa Miejskiego Ośrodka Kultury (I piętro)  | Wstęp wolnyKINO

BAŚŃ  STYCZEŃ

			POWIDOKI 19–20  godz. 19.00 
 22  godz. 17.00, 19.00

 27  godz. 17.00
			VAIANA	–	SKARB	OCEANÓW 28  godz. 15.00, 17.00
 29	 godz. 17.00

			PO	PROSTU	PRZYJAŹŃ 27–29  godz. 19.00

  LUTY

			KRÓLOWA	ŚNIEGU	3:	 3  godz. 17.00

			OGIEŃ	I	LÓD 4 godz. 15.00, 17.00
 5  godz. 17.00

			LA	LA	LAND 3–5  godz. 19.00

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu biletów (na seanse kinowe) online  
na portaluhttps://www.tiketto.pl/

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście  
lub pon nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina (godzinę przed każdym seansem).

OŻARÓW MAZ.

Od	17	STYCZNIA	GODZ.	19.00	(wtorki)
Gimnastyka	taneczna	–	ZUMBA	(Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego)

Świetlica wiejska – Komorów, ul. Kaliszany 18 | Wstęp wolny

Od	18	STYCZNIA	GODZ.	18.30	(środy)
Gimnastyka	z	elementami	pilatesu	(Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego)

Świetlica wiejska – Komorów, ul. Kaliszany 18 | Wstęp wolny

21	STYCZNIA	(sobota),	GODZ.	15.00
Dzień	Babci	i	Dziadka

Koło nr 2 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza swoich członków 
Michałowice, ul.Raszyńska 34 (II piętro)

21	STYCZNIA	(sobota),	GODZ.	15.00
Kresy	pod	zaborami	–	działania	Polaków	na	rzecz	podtrzymania	tożsamości	narodowej 

– spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów”. 
Muzeum Dulag 121 | Wstęp wolny

22	STYCZNIA	(niedziela),	GODZ.	19.30
„Julieta”	Pedro	Almodovara	–		projekcja filmu (finansowana z funduszu osiedla Michałowice)

Michałowice, ul.Raszyńska 34 (II piętro)

28	STYCZNIA	(sobota)
KRÓLOWA	ŚNIEGU	– teatrzyk dla dzieci  

GODZ.	11.00 – Świetlica NOWA WIEŚ,ul. Główna 52a
GODZ.	12.30 – Świetlica OPACZ KOLONIA,ul. Ryżowa 90           
GODZ.	11.00 – Świetlica KOMORÓW, ul. Kaliszany 18
GODZ.	11.00 – Świetlica PĘCICE MAŁE, ul. Brzozowa 18                 | Wstęp wolny

DOM KULTURY „UŚMIECH”
OŻARÓW MAZOWIECKI (ul.	Poznańska	165)	

21	STYCZNIA	(sobota),	GODZ.	16.15	
Koncert: „Kolędy Wielkie” w wykonaniu Ani Wyszkoni 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim)

22	STYCZNIA	(niedziela),	GODZ.	15.00	
Pokazy taneczne z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci i młodzieży  

uczęszczających na zajęcia w Domu Kultury „Uśmiech”

28	STYCZNIA	(sobota),	GODZ.	17.00 
Spektakl pt.: „Indiańska Bajka” 

w wykonaniu Teatru Rodziców działającego w Domu Kultury „Uśmiech”.    | Wstęp wolny
29	STYCZNIA	(niedziela),	GODZINA	16.00 

Spotkanie z Anną Seniuk i jej córką oraz promocja książki pt.: „Nietypowa baba jestem” 
współorganizowane z Biblioteką  Publiczną w Ożarowie Mazowieckim.                                  | Wstęp wolny

 

FILIA W JÓZEFOWIE (ul.	Fabryczna	15)

22	STYCZNIA	2017	(niedziela)	
GODZ.	15.00–16.30  

„Podwieczorek	u	Dziadków”.	
Zabawa fabularyzowana dla wszystkich  babć, dziadków oraz ich wnuczków  
w wykonaniu Teatru Narwal.                                                         | Wstęp wolny

Dziadziuś Leopold i Babcia Klementyna zapraszają na herbatkę zagadkę. Taki podwieczorek to doskonała 
okazja do uczczenia dnia naszych dziadków. Fabularyzowaną imprezę poprowadzą aktorzy Teatru Narwal 
w strojach babci i dziadka.

GODZ.	16.30–18.00		
Wspólne	warsztaty	twórcze	dla	babć,	dziadków	i	wnuków.

Podczas trwania warsztatów uczestnicy będą mogli wykonać dekoracyjną pamiątkę z fotografią wykonaną na 
miejscu oraz stworzą wspólną pracę malarską. Praca twórcza w miłej atmosferze przy herbatce i ciasteczku 
będzie doskonałą okazją do integracji  międzypokoleniowej i mile spędzonego popołudnia z najbliższymi.

29	STYCZNIA	2017	(niedziela),	GODZ.	16.00–20.00		
Bal	karnawałowo-maskowy	dla	dorosłych.	

Karnawałowa zabawa dla dorosłych przy muzyce na żywo. Wskazane stroje karnawałowe.
     | Wstęp wolny

FILIA W BRONISZACH (ul.	Przyparkowa	15)      

15	STYCZNIA	(niedziela),	GODZ.	15.00–19.00		
Spotkanie	opłatkowo-noworoczne	Związku	Emerytów	i	Rencistów

22 stycznia – niedziela godz. 14.00 - 16.00 Warsztaty rodzinne z okazji Dnia Babci i Dziadka
29 stycznia – niedziela godz. 15.00 Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Baśniowy pokoik” w wykonaniu 

aktorów z Teatru Dobrego Serca.
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KULTURA

„Powidoki”	mistrza	Wajdy
Powidoki to poruszająca opowieść o ostatnich latach życia Władysława Strzemińskiego, 
polskiego ar tysty awangardowego o międzynarodowej sławie, który konsekwentnie 
trwał przy własnej wizji sztuki i nie akceptował, a nawet kontestował nur t socrealistyczny 
w sztu ce wytyczony przez komunistyczne władze jako jedynie słuszny i obowiązujący.
To jednocześnie ostatni film Andrzeja Wajdy, jego nieplanowane pożegnanie, a przy tym 
polski kandydat do Oscara 2017 w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. 

G łówną osią filmu są tragicz-
ne losy niepełnosprawnego 
fizycznie, ale niezłomnego 

duchem, prześladowanego przez 
władzę artysty. U progu lat 50. 
XX w. Strzemińskiego wyrzucono 
za niepokorną postawę z łódzkiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (gdzie pracował jako 
wykładowca), cofnięto także jego 
członkostwo w Związku Polskich 
Artystów Plastyków, a Salę Neo-
plastyczną z jego autorskimi pra-
cami w Muzeum Sztuki z dnia na 
dzień zlikwidowano. Co więcej, 
jako osoba niewygodna i szykano-
wana nie mógł znaleźć żadnej pra-
cy i w końcu został pozbawiony 
środków do życia. W filmie widzi-
my jak przy pomocy nielicznych 
lojalnych przyjaciół artyście led-
wo udawało się przetrwać, gdy na 
krótko podejmował chałturnicze 
prace, m.in. przy dekorowaniu witryn sklepo-
wych. W przejmującej, symbolicznej scenie uka-
zana jest jego kaleka postać, gdy upada, próbując 
łapać przewracające się manekiny na wystawie 
sklepowej; z kolei w innej   bardzo realistycznej 
scenie zmorzony głodem bohater wylizuje łap-
czywie resztki zupy z talerza. 

Reżyser celowo pokazał tylko schyłkowy 
wycinek z bogatego życiorysu Strzemińskiego 
i konsekwencje jego niezgody na socrealizm. 
Ponadto w filmie podkreślono charyzmę artysty 
i jego wspaniały kontakt ze studentami, którym 
starał się przekazać własne spojrzenie na sztukę, 
a którzy garnęli się do niego i odwiedzali go, 
mimo wiążącego się z tym ryzyka. W tle uka-
zano też inne aspekty życia artysty, takie jak 

jego relacja z odwiedzającą go 
córką Niką i jedynie epizodycznie 
śmierć żony, rzeźbiarki Katarzyny 
Kobro, zresztą widzianą z perspek-
tywy córki. 

W dość tradycyjnym scenariu-
szu Andrzeja Mularczyka aktorzy 
dobrze się odnaleźli. Na pierw-
szym planie możemy podziwiać 
wspaniałą grę Bogusława Lindy, 
który po raz kolejny udowodnił, 
że potrafi wcielić się również we 
wrażliwego, niesztampowego, 
a przy tym kalekiego człowieka 
i eksponować głębię emocji, co 
trochę budzi skojarzenia z jego 
nagrodzoną rolą w zatrzymanym 
niegdyś przez cenzurę filmie Ag-
nieszki Holland z 1981 r. Kobieta 
samotna. Z dużym wyczuciem 
pokazał on tragizm artysty i targa-
jące nim uczucia. W sposób wy-
ważony i dość spójny zagrali też 

pozostali aktorzy obsadzeni w głównych rolach: 
Zofia Wichłacz, Krzysztof Pieczyński, Szymon 
Bobrowski czy nad wyraz dojrzale jak na swój 
wiek, właściwie debiutująca na srebrnym ekra-
nie, Bronisława Zamachowska. 

Jest to profesjonalnie zrealizowany film, 
z odpowiednio dobraną scenografią, kostiuma-
mi. Trochę może zabrakło w nim większego 
polotu, w końcu opowiada o twórcy awangardo-
wym, a jest zrobiony w tradycyjny sposób. Poka-
zuje też historię, w której nie mamy wątpliwości, 
gdzie jest zło, a gdzie dobro. Jednakże w takiej 
uproszczonej wizji dramatycznych skutków 
ludzkich wyborów tkwi też siła filmu i pewnie 
dlatego jest on tak poruszający.

W sposób niezwykle sugestywny pokaza-
ne zostały również czasy stalini-
zmu w polskich realiach. Scena, 
w której Strzemiński wchodzi do 
sklepu mięsnego, wymijając jako 
inwalida masę ludzi stojących 
w kolejce, a następnie i tak nie 
dostaje towaru z powodu braku 
kartek żywnościowych, wygląda 
bardzo realistycznie. Wspaniałe są 
też zdjęcia Pawła Edelmana, który 
z artystycznym wyczuciem od-
daje klimat tamtej epoki i miasta 
Łodzi. Doskonale pokazuje szare, 
odrapane budynki, czy ciemne 
przytłaczające wnętrza. Jedno-
cześnie Powidoki, mimo że niepo-
zbawione scen patetycznych, nie 
eksponują martyrologii, przez co 
pokazują złowrogie tło historycz-
ne przekonująco i realistycznie.

Ostatni obraz Andrzeja Wajdy 
niesie przesłanie uniwersalne – to 
heroiczna postawa wiernej swym 
przekonaniom jednostki w walce 
z opresyjnym systemem, w któ-
rym tak nieskrępowane w swej 
istocie medium jak sztuka ma być 
podporządkowane jedynie słusz-
nej wykładni politycznej. 

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI (1893–1952), malarz, 
plastyk, historyk i teoretyk sztuki. Jeden z najwybitniej-
szych reprezentantów awangardy polskiej. Żonaty z rzeź-
biarką Katarzyną Kobro. Podczas I wojny światowej został 
ciężko okaleczony: stracił nogę, rękę oraz wzrok w jednym 
oku. Współzałożyciel ugrupowań Blok oraz Praesens. Był 
także pomysłodawcą utworzenia awangardowej grupy 
artystyczno-literackiej – artyści rewolucyjni (a.r.), funkcjo-
nującej w Łodzi w latach 1929–1936. Należeli do niej m.in.: 
Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski, a także poeta Julian 
Przyboś. Strzemiński realizował również wspólne przedsię-
wzięcia w Paryżu ze światowymi kręgami awangardy, m.in. 
z konstruktywistami i abstrakcjonistami. W 1931 r. współ-
tworzył Międzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej 
w Łodzi. Od 1945 r. pracował jako wykładowca w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1948 r. 
zaprojektował w Muzeum Sztuki w Łodzi Salę Neoplastycz-
ną, będącą integralną częścią stałej ekspozycji. Był także 
prekursorem łódzkiej szkoły nowoczesnej typografii. W la-
tach 1948–1949 namalował cykl obrazów Powidoki, który 
był wynikiem badań nad strukturą słonecznego światła; 
opracowywał też książkę z wykładnią swojej nowatorskiej 
teorii widzenia (wydaną dopiero w 1958 r.). W 1949 r. zwol-
niono go z pracy na uczelni pod zarzutem nierespektowania 
norm doktryny realizmu socjalistycznego. W tym czasie roz-
padło się też jego małżeństwo z Kobro. Artysta został po-
zbawiony środków do życia. Chwytał się dorywczych prac, 
m.in. przy malowaniu szyldów. Zmarł w 1952 r., pochowano 
go na Cmentarzu Starym w Łodzi.

Anna Zgutka

n  RECENZJA FILMU

WARSZAWA-URSUS
ul. Bohaterów warszawy 43   

l DAMSKIE l MĘSKIE 
l DZIĘCIĘCE tylko	tekstylne
l kosmetyki l wkładki	do	obuwia

10%
RABATU

X

X

SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Monika Szuplewska, Urszula Zaorska

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA 

WYCENA BRYLANTÓW 
i BIŻUTERII  
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII 
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS 
ul.  Wiosny Ludów 79a 

(przy stacji PKP)

Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 10.00–18.00 

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

Rekomendowany  
pRzez:
l  Stowarzyszenie  

Rzeczoznawców  
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo 
Gemologiczne Wrocław

Przynależność: Cech Złotników,  
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

GawrońscyJubiler
l  l 

ZŁOTO
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DOM KULTURY 
  

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 
02-495 Warszawa  

tel. 22 867 63 95  l  tel./faks 22 667 83 75

21–22 i 28–29 STYCZNIA (sobota,	niedziela)

Turniej	szachowy 

❅ 
22 STYCZNIA (niedziela) GODZ. 12:30

„Muzyka	przy	świecach” Poranek muzyczny dla dzieci  
w Domu Kultury „Kolorowa”  

– projekt Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.
Koncert w wykonaniu zespołu wokalnego muzyki daw-
nej „Continuum” i instrumentalnego zespołu „Furibon-
do”. W programie: chorały gregoriańskie, „Bogurodzi-
ca” „Gaude mater Polonia”. Uczestnicy koncertu będą 
mogli poznać i nauczyć się podstawy tańca dawnego. 

Bezpłatne wejściówki do pobrania  
w Domu Kultury „Kolorowa”

DOM KULTURY
„MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus” 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./fax. 667-92-18 l e-mail: domkulturymis@op.pl 

www.mis.arsus.pl

3–31 STYCZNIA 
(dni	powszednie) w	godz.	10.00–16.00

Wystawa	malarstwa	olejnego	Ady Bold i Alicji Swobody.
 WSTĘP WOLNY

19 STYCZNIA (czwartek) GODZ. 18.00
Spotkanie	przy	udziale	Policji	dotyczące	bezpieczeństwa	
ludzi	starszych, zorganizowane przez Biuro Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Ursus. 
 WSTĘP WOLNY

21 STYCZNIA (sobota) GODZ. 18.00
„Dzień	Babci	i	Dziadka	w	Wesołej	Chacie” – biesiada 
i zabawa taneczna dla członków Klubu Seniora.

22 STYCZNIA (niedziela) GODZ. 12.30
Bal	karnawałowy	księżniczek	i	książąt  
dla dzieci i rodziców.   WSTĘP 10 ZŁ

23 STYCZNIA (poniedziałek) GODZ. 10.00  
„Moje	pierwsze	kroki	ze	Strażą	Miejską”  
– „Kto mnie chroni  i pomaga?” – spotkanie dla przedszko-
laków w ramach realizacji projektu „Rodzina Jednością”.

24 STYCZNIA (wtorek) GODZ. 18.00
„Kilka	słów	na	papierze”	– spotkanie literacko-poetyckie.  
Prezentacja twórczości Wandy Stańczak. WSTĘP WOLNY

28 STYCZNIA (sobota) GODZ. 16.00
„Karnawałowy	Bal		Kostiumowy”		
– wieczór rozrywki i tańca w Klubie Seniora.

To się czyta
Dzisiejszym odcinkiem kończymy nasz cykl o książkach 
cieszących się największym zainteresowaniem w biblio
tekach z naszego obszaru. Na koniec przedstawiamy 
wybory czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki 
Publicz nej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Działa  
na terenie gminy Michałowice i pod swoimi skrzydłami  
ma blisko 7 tys. mieszkańców. W grudniu 2016 roku 
książnica obchodziła też swoje 70lecie.

U	dorosłych bibliotekarze 
zwracają uwagę na szcze-
gólne zainteresowanie trylo-

gią Ałbeny Grabowskiej „Stule-
cie winnych”. W skład wchodzą: 
„Ci, którzy przeżyli”, „Ci, któ-
rzy walczyli”, „Ci, którzy wie-
rzyli”. Pisarka (z wykształcenia 
lekarka) w „Stuleciu Winnych” 
stworzyła rodzinę – także posta-
ci autentyczne – i osadziła akcję 
głównie w Brwinowie. Losy 
bohaterów trylogii rozgrywają 
się od czasów I. wojny świato-
wej i epidemii grypy hiszpanki 
po lata 70. z Pruszkowem w tle. 

Chętnie pożyczana jest także 
obyczajowa „Tajemnica mor-
skiej latarni” Santy Montefiore 
– osadzona w realiach Irlandii. 

Przyciągają kryminały i filmowe 
adaptacje
Podobnie, jak w pozostałych bi-
bliotekach, także tutaj rozchwy-

tywane są kryminały Szwedki 
Camilii Läckberg pomimo tego, 
że pierwszy tom jej serii („Księż-
niczka z lodu”) ukazał się na 
polskim rynku już kilka lat temu, 
w 2009 roku. Warto dodać, że 
kilka jej książek zostało w Szwe-
cji zekranizowanych. Ogrom-
ne rekordy popularności budzi 
także bestseller Pauli Hawkins 
„Dziewczyna z pociągu”. Polski 
przekład ukazał się rok temu, 

jednak dzięki filmowej wersji 
tego thrillera z października br. 
po książkę ustawiają się kolejki. 
Dobre recenzje wystawili Pauli 
inni mistrzowie tego gatunku, 
m.in. Stephen King, Tess Ger-
ritsen czy Lisa Gardner. Czytel-
nicy, co zaobserwować można 
również w innych bibliotekach, 
chętnie sięgają po obyczajo-
we książki Nicholasa Sparksa. 
Szczególnie poczytna okazuje 
się „Jesienna miłość”, na podsta-

wie której w 2002 roku powstał 
film „Szkoła uczuć”. Zekranizo-
wanych zostało też kilka innych 
dzieł Sparksa.

Serie kuszą dzieci
Najmłodsi upodobali sobie se-
rię „Mądra mysz”. Każdy ty-
tuł w kwadratowym formacie 
odsłania kolejne obyczajowe 
opowiadania o przygodach Zuzi 
– rezolutnej dziewczynki, która 
towarzyszy rówieśnikom w waż-
nych w ich życiu momentach, ta-
kich jak pierwszy dzień w przed-
szkolu, narodziny rodzeństwa, 
czy pierwsza wizyta u lekarza. 
Dzięki Zuzi dzieci mają szansę 
wcześniej poznać i oswoić 
nieznane sytuacje. 

Wydawca (Media 
Rodzina) przygo-
tował również na 
stronie internetowej 
scenariusze do za-
baw z bohaterami 
serii (do pobrania 
za darmo). Podob-
nie, jak w innych 
placówkach opi-
sywanych przez 

nas, także w Komorowie re-
kordy, zwłaszcza wśród dzieci 
w podstawówkach, biją książki 
szwedzkich autorów z cyklu 
„Biuro Detektywistyczne Las-
sego i Mai” – przypomnijmy: 
to tytuły zaczynające się od sło-
wa „Tajemnica...”. Lasse i Maja 
to najlepsi przyjaciele, którzy 
chodzą do jednej klasy. Potrafią 
rozwiązać każdą zagadkę krymi-
nalną. W niewielkim szwedzkim 
miasteczku Valleby posiadają 
swoje Biuro Detektywistyczne. 
Wiele niezwykłych zagadek tego 
miasteczka rozwiązać potrafi 
tylko ta para przyjaciół. Każda 
ujęta jest w osobnej książce. Ko-
lejnym popularnym cyklem dla 
młodzieży okazuje się „Percy 
Jackson i Bogowie Olimpijscy” 
– fantasy amerykańskiego pisa-
rza Ricka Riordana. We wszyst-
kich częściach pojawiają się po-
staci znane z greckiej mitologii. 
Akcja rozkręca się z chwilą, gdy 
nastoletni Percy Jackson, współ-
czesny amerykański chłopiec, 
odkrywa, że w rzeczywistości 
jest... synem greckiego boga Po-
sejdona. Fani mają też do wybo-
ru komiks. Przygody Percy’ego 
Jacksona również doczekały się 
ekranizacji.

Agnieszka  
Gorzkowska

n  W NASZYCH BIBLIOTEKACH (cz. 5)

Popularne	serie	dla	d
zieci:	

„MĄDRA	MYSZ”	oraz		

„BIURO	DETEKTYWISTYCZNE		

LASSEGO	I	MAI”	
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inkę, a dyrektor Łopuszyński życzył również dobrej zabawy 
sylwestrowej. Następnie wspólnie odśpiewano piękną kolędę 
„Bóg się rodzi” i wszyscy podzielili się opłatkiem. A potem, 
ciesząc ciało wigilijnymi potrawami, piękne panie i eleganccy 
panowie rozmawiali o tym, co minęło i co czeka nas w następ-
nych latach.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Ursuscy emeryci to nie babcie 
i dziadkowie siedzący bezczynnie  
w fotelach z przysłowiowymi 
drutami czy fajeczką. To młodzi 
duchem, czynni, otwarci na świat 
członkowie społeczeństwa.  
Nie dziwi zatem, że na wigilijnym 
spotkaniu w Acherówce liczba 
uczestników znacznie przerosła 
liczbę miejsc i spotkanie zostało 
podzielone na dwie tury. 

Gośćmi opłatkowego spotkania emerytów i ren-
cistów w dniu 15 grudnia byli: ks. prałat Zbi-
gniew Sajnóg, przewodniczący Rady Dzielnicy 

Henryk Linowski, wiceburmistrzowie dzielnicy 
Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński 
i dzielnicowi radni. Zajęte były wszystkie miejsca 
przy suto zastawionych stołach. Przewodniczący 
Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Ursusie Bolesław Staniszewski złożył serdeczne 
życzenia świąteczne i podziękował wszystkim za 
przybycie. Ksiądz Sajnóg odmówił modlitwę i po-
błogosławił wszystkim obecnym i ich rodzinom. 
Życzył zdrowia duszy i ciała. Pozostali znamienici 
goście również złożyli życzenia w swoim imieniu. 
Burmistrz Sternik zauważył, że warto być przede 
wszystkim przyzwoitym człowiekiem, burmistrz 
Krzemień nie zapomniał o prezentach pod cho-

Seniorski	opłatek	w	„Acherówce”
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Komorowscy koszykarze w Łomży 
zgarnęli wszystko
W dniach 25–27 listopada 2016 r. 
w Łomży, na XXIV Ogólnopolskim 
Turnieju Łomżyczki w minikoszy-
kówce chłopców z roczników 2006, 
pierwszy zespół UKS Akademia 
Koszykówki Komorów okazał się 
bezkonkurencyjny i wygrał wszyst-
kie mecze. Druga drużyna, złożona 
głównie z młodszych zawodników, 
zajęła trzecie, medalowe miejsce. 
W zawodach uczestniczyło 7 drużyn. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju  wy-
brano Maksa Niemirowicza Szczytta 
z UKS Akademia Koszykówki Ko-
morów, który otrzymał cenną nagrodę 
– laserową drukarkę. Do piątki gwiazd 
turnieju wybrano Filipa Kowalczyka 
oraz Adama Karolonka,  którzy otrzy-

mali plecaki oraz pamięć przenośną. 
Do drugiej piątki turnieju wybrano 
Franciszka Wdówika. Natomiast za 
najlepszych zawodników w zespole 
uznano Szymona Marczaka z UKS 
Akademia Koszykówki  Komorów 
II  i Jana Czeladko z UKS Akademia 
Koszykówki  Komorów I. Chłopcy ci 
otrzymali plecaki, bidony i słuchawki. 
Wszyscy zawodnicy dostali koszulki. 
Medaliści – medale i duże puchary.

KOŃCOWA	KLASYFIKACJA	TURNIEJU	
1. Akademia Koszykówki Komorów I 
2. Dziewiątka  Łomża 
3. Akademia Koszykówki Komorów II 
4. Białystok 
5. Pisz 
6. Dziesiątka Łomża 
7. Nidzica

Turniej w Żyrardowie
Na ogólnopolskim XII Festiwalu Ko-
szykówki Turnieju PIVOT CUP w Ży-
rardowie chłopcy I zdobyli srebro, zaś 
z zespołu II – IV miejsce. Turniej odbył 
się w dniach 10–13 listopada, w hali 
sportowej AQUA w czterech katego-
riach wiekowych (dziewcząt i chłop-
ców z rocznika 2005 i 2006). Uczest-
niczyło w nim 26 zespołów, ponad 400 
osób. Rozegrano 70 meczów.  Zmaga-
nia odbywały się w systemie rozgrywek 
„każdy z każdym”. W kategorii wieko-
wej 2006–2007 wystartowało 6 drużyn. 

Informacje ze strony UG Michałowice

URSUSKA LIGA SIATKÓWKI	–	sezon	2016/2017	
URSUSKA LIGA SIATKÓWKI to wieloletnia 
tradycja piłki siatkowej na terenie naszej 
dzielnicy. Poprzednia edycja liczyła przeszło  
50 zespołów, jest to około 500 zawodników, i już 
wte dy były to największe amatorskie rozgrywki 
piłki siatkowej w całym kraju. 

W tym roku organizatorzy liczą na pobicie tego 
rekordu i w zależności od ilości zgłoszonych 
zespołów wystar tują następujące ligi: 
n  Ekstraklasa, 
n  I Liga, II Liga, III Liga – rozgrywki męskie, 
n  I Liga, II Liga – rozgrywki żeńskie oraz 
n   Liga Młodzieżowa, w której będą mogli  

brać udział wyłącznie zawodnicy w wieku  
od 15 do 17 roku życia.  

UWAGA! Wszystkie zgłoszenia drużyn 
przyjmowane są do dnia 20.01.2017 r.  
wyłącznie drogą mailową: 
ligasiatkowki@o2.pl

Udział w rozgrywkach jest BEZPŁATNY!!!!  
Obowiązuje jedynie wpłata kaucji zwrotnej  
w wysokości 100 zł w dniu rozgrywania  
pierwszego meczu!!!! 
Rozgrywki sędziują wyłącznie sędziowie  
z WSMWZPS z pierwszą klasą sędziowską!!!!!
Mecze toczyć się będą na terenie szkół: 
n   Zespół Szkół nr 80  

przy ul. Orłów Piastowskich 47 
n  Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Keniga 20 
w każdą niedzielę  
(w przypadku dużej liczby zgłoszeń niektóre 
mecze I, II i III Ligi męskiej mogą być przenie-
sione na sobotę  
po godzinie 14.00) 

Zachęcamy do odwiedzenia strony ligi
www.liga-ursus.siatkowka.org 
oraz śledzenia na bieżąco naszej ligi.

n  Kolejne sukcesy UKS Akademia Koszykówki Komorów

Klub UKS Akademia Koszykówki Komorów 
zaprasza wszystkich, którzy chcieliby rozwijać 
talent ruchowy i czerpać radość z gry i zaba-
wy w duchu fair-play. Rocznik 2005 to aktualni 
mistrzowie Mazowsza, a kolejne roczniki 2006–
2009 dzielnie trenują i przez sport kształtują swój 
charakter do dorosłego życia.  Nabór trwa cały 
rok. WARTO PRZYJŚĆ I SPRÓBOWAĆ. 

 
Mecz ligowy siatkówki w Ursusie
W dniu 10 stycznia br. na terenie Zespołu 
Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 
47 odbyła się 4 kolejka IV Mazowieckiej 
Ligi Piłki Siatkowej pomiędzy wiceliderem 
tabeli UKS Iskra Warszawa a liderem Za-
wkrze Mława. Po emocjonujących trzech 
setach lepsza okazałą się Mława. Każdy 
set był bardzo zacięty, obfity w silne ataki 
i spektakularne obrony, a o końcowym re-
zultacie decydowały dwa, góra trzy błędy. 
Dzięki bardzo dobrej grze zawodników Isk-
ry oraz ciekawym konkursom organizowa-
nym w przerwach między setami, mecze 
przyciągają coraz więcej kibiców. – Jeżeli 
frekwencja kibiców na meczach naszej se-
niorskiej drużyny utrzyma się, będziemy 
chcieli przenieść rozgrywki na najnowocześ-
niejszą halę w Ursusie, która mieści się przy 
ul. Konińskiej przy Szkole Podstawowej nr 4 
– twierdzi prezes UKS Iskra Warszawa Ma-
ciej Karczewski. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z zespołem z Lipowca Kościelnego,  
które odbędzie się 23 stycznia na terenie Zespołu Szkół nr 80.
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W gronie ponad pięciuset polskich miast, ulicami których 6. stycznia przemaszerował 
Orszak Trzech Króli, już po raz drugi znalazł się Piastów. W mroźny, piątkowy poranek 
duża grupa piastowian zebrała się na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Lwowskiej. 
Prowadzeni przez symboliczną gwiazdę udali się do kościoła pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej na spotkanie z dzieciątkiem Jezus.

Z ebranych powitali: Burmistrz Grzegorz 
Szuplewski, Proboszcz Parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej Marek Wolniewicz 

oraz najbardziej aktywny organizator – Piotr 
Wojtczak ze Stowarzyszenia „Nasz Piastów”. 
Burmistrz szczególnie gorąco podziękował 
mieszkańcom za przybycie mimo kilkunasto-
stopniowego mrozu i odczytał życzenia, nade-
słane przez kardynała Stanisława Dziwisza. 

Spotkanie z Herodem
Po odśpiewaniu kilku kolęd cały orszak w ślad za 
gwiazdą betlejemską i trzema królami wyruszył 
w drogę ul. Lwowską w stronę wiaduktu. Tutaj 
czekał na nich król Herod, który udzielił audien-
cji trzem królom z dalekich krajów. Kacper, Mel-
chior i Baltazar, zwani w przekazach magami lub 
mędrcami, powiedzieli mu o królu świata, który 
narodził się w Betlejem, a Herod zażądał, żeby 
odnaleźli nowonarodzone dzieciątko i zdali mu 
relację. Jak wiadomo, męd-
rcy nie spełnili jego ocze-
kiwań. W udzielonym po 
spotkaniu z nimi wywiadzie 
dla mieszkańców Piastowa, 
Herod wyznał, że na wieść 
o narodzinach nowego króla 
„bardzo się zirytował i całą 
noc jadł i pił”. Po tym spot-
kaniu wszystkim uczestni-
kom rozdano symboliczne 
królewskie korony, mające 
upamiętnić ten szczególny 
dzień i orszak ze śpiewem 
ruszył dalej ulicami Hallera, 
Słowiańską i Al. Krakowską. 

Pastorałki i ciasteczka
Kolejnym przystankiem było przedszkole Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi. Tutaj pięknie 
przebrani mali podopieczni Sióstr zaśpiewali pa-
storałki, m.in. „Świeć gwiazdeczko mała, świeć” 
i obdarowali uczestników orszaku ciasteczkami 
w kształcie gwiazdek. 

Trzy Królowe i...  
gorąca herbata
Przy Miejskim Ośrodku Kul-
tury czekały Trzy Królowe, 
o których przekazy biblijne nic 
nie mówią. Dziewczyny mó-
wiły słowami ks. Jana Twar-
dowskiego z utworu „Trzy 
królowe”. Ich występ spotkał 
się z ciepłym i niemal entuzja-
stycznym przyjęciem. 
Tutaj też sama dyrektor 
MOK-u Wanda Przybylak 
raczyła zziębniętych wędrow-
ców gorącą herbatą z termosu. 

Dary dla Króla Królów
Następnie ksiądz proboszcz wprowadził orszak 
do ciepłego kościoła, gdzie Trzej Królowie zło-
żyli w darze Królowi Królów – Jezusowi mirrę, 
kadzidło i złoto. Uroczysta Eucharystia nawią-
zywała do obchodzonego Święta oraz piastow-

skiego orszaku. W mszy czynnie uczestniczyły 
licznie przybyłe dzieci.
Trasę przemarszu zabezpieczyła piastowska po-
licja i Ochotnicza Straż Pożarna.
Całe wydarzenie zorganizowali: Stowarzyszenie 
„Nasz Piastów”, Parafia p.w. Matki Bożej Czę-

stochowskiej i Siostry 
Franciszkanki Misjonarki 
Maryi. 
W rolach Trzech Króli 
wystąpili, podobnie jak 
w roku ubiegłym, miesz-
kańcy Piastowa. W He-
roda wcielił się dyrektor 
Gimnazjum Nr 2 Tomasz 
Osiński, a Trzy Królowe to 
wolontariuszki z III klasy 
gimnazjum nr 2: Marianna 
Przybyłowska, Agnieszka 
Sevoyan i Agata Kogu-
ciuk.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Nasze Szopki Bożonarodzeniowe

Piastowski Orszak Trzech Króli

Kluczową rolę w tradycji budowania szopek odegrał św. Franciszek 
z Asyżu (1181–1226), włoski duchowny katolicki, średniowieczny 
mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu żebraczego. 24 grudnia 
1223 r. zorganizował on w Greccio pierwszą na świecie żywą szopkę 
bożonarodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejem-
skiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Fran-
ciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę 
zbawienia. W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku 
XIII wieku przez zakon franciszkanów, który w tym czasie osiedlił 
się w naszym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą popularnością. 
Obecnie są stawiane niemal we wszystkich świątyniach.

NA ZDJĘCIACH (u góry od lewej ) SZOPKI BOŻONARODZENIOWE W KOŚCIOŁACH:  
1. P.w. Św. Józefa w Ursusie  2. Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie  
3. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Ursusie. Niżej szopki Bożonarodzeniowe 
wykonane przez dzieci z piastowskich przedszkoli.                    Zdj. Jacek Sulewski


