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n  ObchOdy Święta wOjska POlskiegO. defilada wojskowa w warszawie

15 sierpnia 1920 r. – cud czy strategia?
Od 1923 r. do 1947 r. w dniu 15 sierpnia, w rocznicę przełomu w bitwie warszawkiej 1920 
roku, obchodzone było Święto Żołnierza. w okresie PRl-u zmieniono je na Święto wojska 
Polskiego i obchodzono 12 października – w rocznicę bitwy pod lenino. w wolnej Polsce 
od 1992 r. Święto wojska Polskiego obchodzone jest ponownie 15 sierpnia.

W lutym 1919 r., wkrótce po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości po 146 latach 
zaborów,  rozpoczęła się wojna polsko-

-rosyjska. Polacy chcieli zatrzymać wojska 
sowieckie, zajmujące samodzielne republiki 
ukraińską i białoruską. Początkowo losy woj-
ny były zmienne. Polska armia dotarła nawet 
do Kijowa. W maju 1920 r. Armia Czerwona 
rozpoczęła w kierunku zachodnim ofensywę, 
mającą zwiększyć zasięg rewolucji komuni-
stycznej na całą Europę i doprowadzić do usta-
nowienia władzy sowieckiej. Takie były plany 
Lenina. 

Bitwa Warszawska
W sierpniu armie sowieckie zbliżyły się do 
Warszawy i zajęły Radzymin. W tej trudnej 
sytuacji naczelnik państwa, marszałek Józef 
Piłsudski opracował śmiały plan operacji, któ-
ra później została nazwana bitwą warszawską. 
Rozegrana między 13 a 25 sierpnia 1920 r. bi-
twa stała się przełomem w wojnie polsko-bol-
szewickiej. Legenda utrwaliła nazwę „Cud nad 
Wisłą”,  jako że 15 sierpnia przypadało wiel-
kie kościelne Święto Wniebowzięcia Maryi 
Panny i Matki Boskiej Zielnej, a właśnie tego 
dnia odbito zajęty przez Rosjan Radzymin, 
a kolejnego rozpoczęła się udana kontrofen-
sywa wojsk polskich z kilku kierunków. Dal-

szy przebieg kampanii aż do 12 października, 
kiedy ogłoszono zawieszenie broni, to seria 
polskich zwycięstw. Bitwa warszawska ocaliła 
nie tylko niedawno odzyskaną polską niepod-
ległość, ale była to jedna z najważniejszych bi-
tew XX wieku w dziejach świata. Wojsko Pol-
skie, w tym 100-tysięczna armia ochotnicza, 
na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim 
zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę 
Armii Czerwonej, a także uratowało nie tylko 
Polskę, ale całą Europę przed niewolą i wpro-
wadzeniem sowieckiego totalitaryzmu i syste-
mu komunistycznego.

Obchody Święta Wojska Polskiego
15 sierpnia w wielu miejscach pamięci miesz-
kańcy i lokalne władze składali hołd bohate-
rom wojny 1920 roku. Prezydent Andrzej Duda 
z małżonką, Minister Obrony Narodowej An-
toni Macierewicz i dowódcy Wojska Polskie-
go złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. W stolicy miała miejsce wielka de-
filada wojskowa. W defiladzie zaprezentowało 
się tłumom warszawiaków i poprzez media 
całej Polsce 57 statków powietrznych (samo-
loty i śmigłowce), 176 pojazdów wojskowych 
(czołgi, armaty samobieżne, wyrzutnie rakiet, 
transportery, pojazdy specjalnego przeznacze-
nia), 17 pododdziałów pieszych, szwadron re-

prezentacyjny kawalerii WP, 60 pocztów sztan-
darowych z różnych formacji i regionów kraju, 
orkiestra reprezentacyjna WP. Oprócz naszych 
żołnierzy - przemaszerowały oddziały przysła-
ne przez NATO dla wzmocnienia wschodniej 
flanki paktu. Defilowali m.in. Amerykanie, 
Kanadyjczycy, Brytyjczycy i Rumuni. Pocz-
ty sztandarowe wystawiło kilkanaście państw 
sojuszniczych i partnerskich, w tym Chorwa-
cja, Hiszpania, Niemcy i Ukraina. Trybuna 
honorowa była usytuowana przy Belwederze, 
obok pomnika Józefa Piłsudskiego. Zasiedli na 
niej Prezydent, Premier, Marszałkowie Sejmu 
i Senatu, Minister Obrony Narodowej, mini-
strowie, posłowie, senatorowie, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, generalicja. Nie 
zauważyłem niestety przedstawicieli opozycji.
Prezydent Andrzej Duda, najwyższy zwierzch-
nik sił zbrojnych, złożył wieniec przed po-
mnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Następnie wygłosił przemówienie, w którym 
podziękował żołnierzom za służbę i poruszył 
wiele ważnych spraw.
Powiedział m.in.: 15. sierpnia od V wieku n.e. 
jest obchodzony jako Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Dla nas, Polaków, to 
od 97 lat święto wielkiego, polskiego zwycię-
stwa, święto wielkości Rzeczypospolitej, święto 
wielkości polskiego oręża. Wielkie święto prze-
łomu w wojnie polsko-bolszewickiej. Odparcie 
napadu bolszewików na Polskę i Europę. Pol-
scy rycerze wiele wieków wcześniej śpiewali – 
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Ma-
ryja, bo wierzyli w opiekę Matki 
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WYDARZENIA
cd. ze str. 1

Nie musimy wcale wyjeżdżać poza granice naszego kraju, żeby zoba-
czyć piękne miejsca i przeżyć ciekawą przygodę. Jeżeli ktoś jeszcze nie 
zwiedził Jaskini Raj znajdującej się w okolicach Chęcin, to warto się tam 
wybrać choćby dlatego, że występujące w niej bogactwo kalcytowych 
form i kształtów naciekowych jest wyjątkowe w skali europejskiej. 

J eżeli zaś już zdecydujemy się 
na zobaczenie tej niesamowitej 
jaskini, to radzę wcześniej zare-

zerwować sobie termin przez stronę 
internetową http://jaskiniaraj.pl/pl, 
ponieważ z jednej strony zaintereso-
wanych jej zwiedzaniem jest bardzo 
wielu turystów, a z drugiej na miej-
scu wpuszczane są jedynie mak-
symalnie piętnastoosobowe grupy 
w regularnych odstępach czasu – co 
15 minut. Ograniczenia te spowodo-
wane są układem trasy zwiedzania 
jaskini, zawierającej wąskie przej-
ścia i koniecznością dopilnowania 
grupy przez przewodnika. Zresztą na 
stronie internetowej Jaskini Raj po-
dano, że rezerwacja jest obowiązko-
wa, jednak w praktyce bilet na miej-
scu teoretycznie można zakupić, ale 
z reguły wiąże się to z kilkugodzin-
nym oczekiwaniem. Radziłabym 
również zabrać ze sobą ciepły polar 
i zakryte buty, ponieważ tempera-
tura w jaskini wynosi 8–10 stopni, 
a wilgotność powyżej 95 %. Trzeba 
pamiętać, że zgodnie z obowiązują-
cym regulaminem nie wolno też do 
jaskini wnosić żadnych plecaków ani 
toreb – a jest to dosyć skrzętnie egze-
kwowane, o czym przekonaliśmy się 
na własnej skórze. 

Jak było w Raju
Jaskinia Raj znajduje się na terenie re-
zerwatu przyrody który wziął od niej 
nazwę, na północnym stoku wzgórza 
Malik, w południowo-zachodniej 
części Gór Świętokrzyskich. 
Jaskinia została odkryta w 1964 roku 
przez czterech uczniów Technikum 

Geologicznego w Krakowie i ich 
nauczycielkę Mirosławę Boczarową 
podczas letnich praktyk terenowych. 
Wcześniej znali ją i eksplorowa-
li w amatorski sposób mieszkańcy 
okolicznych miejscowości.  To właś-
nie młodzi badacze związani z tech-
nikum jaskinię nazwali raj, gdy prze-
konali się, jak różnorodne bogactwo 
szaty naciekowej się w niej znajduje. 
W następnych latach grota była do-
kładnie badana przez polskich spe-
leologów oraz zabezpieczona przed 
niepożądaną dewastacją. Wreszcie, 
dokładnie 5 października 1968 roku 
jaskinię uznano za rezerwat przyro-
dy i udostępniono do zwiedzania. Ja-
skinia została na potrzeby turystów 
powiększona, jak również odpo-
wiednio oświetlona, żeby światło pa-
dało na najpiękniejsze okazy. Przed 
wejściem do niej utworzono dwie 
sale z ekspozycją muzealną, która 
wprowadza w tematykę związaną 
m.in. z procesem powstawania jaski-
ni i odkryciami śladów po człowieku 
neandertalskim w jej wnętrzu. 
Chociaż grota ta ma zaledwie 240 
metrów, to na tej stosunkowo nied-
użej przestrzeni występują skupiska 
stalaktytów, stalagmitów i stalagna-
tów o zagęszczeniu unikatowym na 
skalę światową. Korytarze jaskini 
powstały w wyniku procesu roz-
puszczania skał i doprowadziły do 
rozwoju fantastycznych form kraso-
wych. Można podziwiać przeróżne, 
przepiękne formy naciekowe, jakie 
kształtują się tam od około 360 mi-
lionów lat. Są to okazy różnej wiel-
kości przypominające sople zwisa-

Wycieczka do Raju      
z rezydencją 
królewską w tle

Najświętszej nad naszą ojczyzną. Wiara 
dodała sił ponad milionowi naszych żołnierzy 15 sierpnia 
1920 roku. Wszyscy stanęli razem ponad wszelkimi podzia-
łami niezależnie od poglądów politycznych. Zrealizowali 
genialny plan przeciwuderzenia przełamującego rosyjskie 
linie i skończyło sie to klęską bolszewików. Pomagali nam 
Węgrzy, przysyłając do Polski amunicję, pomagali żołnierze 
amerykańscy. Ponad 20. amerykańskich pilotów służyło w 7. 
Eskadrze Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki. Kilku oddało 
życie, wielu zostało odznaczonych orderami VM i KW. Chcę 
Was zapewnić, że polskie władze starają się w jak najlepszym 
stopniu realizować potrzeby, które ma dzisiaj polska armia. 
Że czynimy wszystko, aby móc wydawać jak największe środki 
na modernizację polskiej armii. Oczywiście są różne koncep-
cje, są różne wizje, ale jestem przekonany, że wszyscy politycy 
w Polsce – i ci, którzy sprawują dzisiaj władzę, i ci, którzy są 
w opozycji – rozumieją, że najważniejszą sprawą jest dobro 
wspólne. A dobro wspólne to przede wszystkim Rzeczypospoli-
ta, której absolutnie niewyjętą częścią jest polska armia. I jest 
to armia Rzeczypospolitej Polskiej, a nie czyjaś armia prywat-
na. To armia, którą musimy wspólnie kształtować, dla której 
dobra musimy wszyscy wspólnie pracować, bo jest to armia, 
która własną piersią broni Rzeczypospolitej – dzięki któ-
rej Rzeczypospolita jest wolna, suwerenna i niepodległa. To 
bardzo ważne zadania – a tym najważniejszym jest to, byśmy 
umieli obronić naszą ojczyznę w przypadku, gdyby komukol-
wiek wpadło do głowy podnieść rękę na Polskę, na bezpie-
czeństwo Polaków. To właśnie na straży tego bezpieczeństwa 
ma stać dobrze wyposażony, nowocześnie wyszkolony, pełen 
bojowego ducha polski żołnierz. 
(...) Wierzę w to głęboko, że spokojnie i z rozwagą, w sposób 
zaplanowany i logiczny właśnie dzięki wszystkim tym działa-
niom modernizację polskiej armii i zwiększenie jej liczebności 
uda nam się przeprowadzić. I wierzę także głęboko, że w tym 
procesie zachowamy jedność jako politycy, ale że będziemy 
umieli również zachować jedność w ramach polskiej armii. 
Bo polska armia jest jedna i nie można jej różnicować po-
przez rodzaje wojsk czy jakąkolwiek inną klasyfikację – wszy-
scy polscy żołnierze i wszystkie jednostki zasługują na szacu-
nek. Bo szacunek dla polskiego żołnierza, jego trudu, jego 
bohaterstwa, jego odwagi, jego gotowości obrony ojczyzny 
musi być zachowany w całym społeczeństwie – od władz aż 
do zwykłego obywatela. To jest podstawowy element budowy 
silnego państwa. Wierzę, że w taki właśnie sposób będziemy 
realizowali nasze obowiązki – i nie mówię tutaj tylko o lu-
dziach władzy. Mówię o naszym obowiązku jako polskiego 
społeczeństwa wobec polskich żołnierzy. Szacunku, szacunku 
i jeszcze raz szacunku! Gotowości także do służenia w pol-
skiej armii. To niezwykle ważne.
Wszystkim polskim żołnierzom, ich najbliższym, wszystkim 
pracownikom Wojska Polskiego chcę wyrazić jeszcze raz naj-
szczerszą wdzięczność, chcę złożyć najserdeczniejsze życze-
nia: niech Bóg ma w swojej opiece polskich żołnierzy, niech 
Bóg ma w swojej opiece nas, Polaków, niech Bóg ma w swo-
jej opiece Rzeczypospolitą.

Odznaczenie dla generała Fredericka Benjamina Hodgesa
W trakcie uroczystości Prezydent Duda odznaczył gen. 
Hodgesa, dowódcę wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w Europie za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-
-amerykańskiej współpracy wojskowej Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst i zdjęcia
Więcej zdjęć na MOCnESTROny.COM.Pl   Jacek Sulewski
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jące ze sklepienia jaskini, czy też przybierające 
interesujące kształty, np. kolumn naciekowych 
ukształtowanych od dna. Uwagę przykuwa bar-
dzo piękna kolumna o nazwie „Harfa” –  prze-
świtująca po podświetleniu. Występują także 
jeziorka, misy martwicowe, „ pola ryżowe”, czy 
też perły jaskiniowe. Po przejściu przez mostek 
znajdujący się nad jeziorkiem można podziwiać  
kolumnę naciekową zwaną od swojego kształtu 
„ Pagodą”. W jaskini mieszka około dwudziestu 
nietoperzy. Są to gacki brunatne i mopki. Oglą-
damy też korzenie drzew rosnących nad jaskinią, 
które w grocie swobodnie zwisają ze stropu, czer-
piąc wodę z wilgotnego powietrza. Dzięki temu 
w pieczarze czujemy się trochę jak neandertal-
czycy, którzy przebywali w tym miejscu miliony 
lat temu. Podczas zwiedzania jaskini przewod-
nicy pokazują najpiękniejsze kształty nacieków, 
często nazywając je w zabawny sposób, tak żeby 
najmłodsi turyści nie nudzili się podczas zwie-
dzania Raju. Oglądamy więc powstałe w grocie 
nacieki przypominające wyglądem marchewki, 
warkocze, żabki, syreny, krasnale itp. Dorośli 
zaś mogą dowiedzieć się wielu ciekawych szcze-
gółów i m.in. doświadczyć jaskiniowej totalnej, 
nieprzeniknionej ciemności, gdy przewodnik 
gasi na chwilę światła na trasie. 

Mamuty i neandertalczycy
W pobliżu jaskini, obok głównego parkingu, 
znajduje się też inna, powiązana z nią atrakcja tu-
rystyczna –  Centrum Neandertalczyka. Powsta-
ło ono w celach edukacyjnych przy współpracy 
z archeologami i antropologami. Centrum ma 
charakter muzeum, w którym znajdują się cztery 
sale na temat różnych aspektów życia człowieka 
neandertalskiego. Przed wejściem do muzeum 
otrzymuje się słuchawki z elektroniczną wersją 
przewodnika osobno dla dzieci i dla dorosłych. 
Jest to dobry pomysł, gdyż neandertalczycy żyli 
w epoce lodowcowej i musieli przetrwać w eks-
tremalnych warunkach klimatycznych, wygląda-
ło to nie tak zabawnie jak w znanych popkultu-
rowych filmach animowanych, dlatego dzieci 
otrzymują informacje edukacyjne dostosowane 
do ich wieku. Dużą atrakcją tego ośrodka jest re-
plika naturalnej wielkości mamuta o wysokości 
3,5 metra, czy odwzorowane czaszki ludzi pier-
wotnych. Możemy się dowiedzieć, do jakich naj-
nowszych ustaleń w sprawie neandertalczyków 
– ich blisko 200 tys. lat egzystowania na ziemi 
i tajemniczego wyginięcia – doszli współcześnie 
badacze. Wiedza podana jest w sposób przystęp-
ny i, co warto podkreślić, daleki od stereotypo-
wych opinii. O ile w samej jaskini nie można 
robić zdjęć, o tyle w Centrum każdy może sobie 
zrobić pamiątkową fotografię z niedźwiedziem 
jaskiniowym czy mamutem. 

Średniowieczne atrakcje
Skoro zdecydowaliśmy się na zobaczenie Ja-
skini Raj, to warto również podjechać kilka ki-
lometrów dalej do zamku w Chęcinach. Tutaj 
bilety możemy bez problemu kupić na miejscu. 
Już z szosy widać rozpościerający się na wzgó-
rzu zamek z imponującymi basztami. Wzniesie-
nie zamku z wysokim murem i mostem zwo-
dzonym, do tego na wzgórzu, było doskonałym 
rozwiązaniem architektonicznym i sprawiało, 
że stał się on warownią praktycznie nie do zdo-
bycia oraz miejscem schronienia. Warto zabrać 
ze sobą aparat fotograficzny, ponieważ z dwóch 
otwartych dla zwiedzających wież widokowych 
rozciąga się szeroka panorama okolicy – widać 
Góry Świętokrzyskie, a w pogodne dni można 
nawet dostrzec kontury Tatr. Na gości odwie-
dzających zamek czeka wiele atrakcji. Już po 
przejściu przez bramę rozbrzmiewa średnio-
wieczna muzyka. Na dziedzińcu można po-
ćwiczyć strzelanie z łuku, spróbować swych sił 
w walce na miecze oraz  zrobić sobie zdjęcie na 

sztucznym koniu nakrytym kropierzem. Oprócz 
tego znajdują się kramy z pamiątkami, a także 
odbywają się pokazy tańca średniowiecznego. 
Zamek zbudowano na przełomie XIII i XIV w., 
a pierwsze informacje o nim sięgają 1306 r., 
kiedy to Władysław Łokietek nadał go bisku-
powi krakowskiemu Janowi Muskacie. Jednak 
najprawdopodobniej już po roku zamek przejął 
z przyczyn politycznych Łokietek, czyniąc wa-
rownię terytorialnym ośrodkiem swej władzy 
książęcej. Zamek stał się szybko obiektem wy-
sokiej rangi. Tutaj odbywały się zjazdy możno-
władców i rycerstwa, a nawet przez pewien czas 
przechowywany był skarbiec koronny. Schodząc 
z wieży, można zobaczyć dokładne miejsce, 
w którym znajdował się niegdyś ów skarbiec. 
W połowie XIV w. zamek został rozbudowany 
przez Kazimierza Wielkiego i uchodził za jedną 
z najpotężniejszych polskich fortyfikacji, w któ-
rej rezydowały rodziny królewskie. Mieszkała tu 
m.in. królowa Bona, a jej majątek wieziony był  
na 24 wozach. Z kolei w lochach,  osadzono tu 
wielu krzyżackich jeńców, w tym również Mi-
chała Küchmeistra, późniejszego mistrza zakonu 
krzyżackiego. Obecnie „straszy” sztuczny szkie-
let w jednej z wież. W XVI w. zamek zaczął pod-
upadać i już nigdy potem nie odzyskał takiego 
znaczenia i świetności. Po wielu tragicznych zda-
rzeniach – podpaleniach i grabieżach – w 1707 
r. ostatecznie przestał pełnić funkcje rezydencjal-
ne. Przez następne stulecia zamek ulegał znisz-
czeniu, a jego budulec służył za materiał budow-
lany pobliskim mieszkańcom. 
Wjazd do zamku prowadził kiedyś od strony 
wschodniej przez zwodzony most, który niestety 
nie zachował się do czasów obecnych. Warownia 
dzieliła się na dwie części: starszą, stanowiącą 
zamek górny , usytuowany między dwiema basz-
tami i dolną, dobudowaną w XV w., z obszernym 
dziedzińcem zakończonym czworoboczną basztą 
i ostrołukową furtką. Dziedziniec otoczony był 
wysokimi murami ze strzelnicami i gankiem dla 
straży. Właśnie na tym dziedzińcu zorganizowa-
no obecnie najwięcej niespodzianek dla turystów 
m.in.: pokazy tańca, teatr ognia, czy też nocne 
zwiedzanie z przewodnikiem, na które warto za-
rezerwować sobie miejsce, przyjechać i poczuć 
klimat średniowiecznej warowni. 

Anna Zgutka
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Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule e-maila wpisując: PORADA 
PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

dom l ROdzina l Finanse

POMOC
PRaWna

... POMOżEMy!

Masz 
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

SzEf NIE zWRACA KAŻdEgO WydAtKU
Zostałem nagle odwołany z urlopu ze względu na realizację projektu, który tylko ja mogę 
w mojej firmie poprowadzić. wiem, że pracodawca musi mi oddać pieniądze, które zainwe-
stowałem w wakacje. czy ta zada dotyczy też sprzętu sportowego? bo sporo wydałem przed 
wyjazdem na nowy rower i specjalistyczne stroje do jazdy. 
Niestety nie może Pan liczyć na to, że pracodawca zwróci Panu wydatki na sprzęt sporto-
wy i specjalistyczne stroje kupione przed wakacjami. Chociaż, co do zasady, szef odwołując 
pracownika z urlopu wypoczynkowego ma obowiązek zwrócić mu wydatki jakie ten poniosł 
w związku z odwołaniem go z urlopu, to jednak  dotyczy to tylko tych wydatków, które pozo-
stają w bezpośrednim związku z tym odwołaniem. W praktyce oznacza to, że nie ma większych 
wątpliwości, że dostanie Pan zwrot za: opłaty za pobyt na wakacjach, podróż powrotną do 
domu oraz wykupione bilety na różnego rodzaju atrakcje urlopowe (wycieczki, wejściówki do 
muzeów i centrów rozrywki itp.). Przy czym w przypadku tej ostatniej kategorii obowiązuje 
zasada, że zwraca się tylko to, co nie zostało wykorzystane. Jeśli więc zwiedził Pan w czasie 
wakacji np. jakieś muzeum, to nie można żądać pieniędzy za wejściówkę do niego. Co inne-
go, gdyby ta wejściówka nie została przez Pana wykorzystana. Wszelkiego rodzaju wydatków 
na sprzęt sportowy oraz specjalistyczne stroje konieczne do uprawiania niektórych dyscyplin 
sportu nie da się zaliczyć do kategorii wydatków bezpośrednio związanych z odwołaniem z ur-
lopu. Sądy niejednokrotnie zwracały uwagę, że w przypadku takich rzeczy mogą one służyć  
pracownikowi i przy innych okazjach (np. kolejnych urlopach), dlatego żądanie zwrotu pienię-
dzy poświęconych na ich zakup jest nadużyciem. Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której 
pracodawca zgodzi się na pokrycie i takich wydatków, zwracamy jednak uwagę, że zgodnie 
z prawem pracy nie musi tego robić.  Warto pamiętać, że każdy zwrot kosztów związanych 
z odwołaniem z urlopu nie odbywa się automatycznie. To znaczy, że pracownik domagający się 
pieniędzy musi wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. Powinien on być na piś-
mie. W dokumencie takim podaje się wysokość żądanego zwrotu z opisem skąd ta kwota wyni-
ka (ile za podróż do domu, ile za pobyt na wczasach itp.). Pracownik powinien też do wniosku 
dołączyć rachunki potwierdzającego poniesione przez niego koszty wakacyjnego wypoczynku. 

dOROSły dOMOWNIK tEŻ PłACI
Moi rodzice są najemcami mieszkania. Niestety od kilku miesięcy nie płacą czynszu. Miesz-
kam z nimi i boję się, że te długi spadną na moje barki. czy rzeczywiście razem z rodzicami 
odpowiadam za czynsz?
Tak! Oczywiście, co do zasady, za opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego od-
powiada najemca. Jednak Kodeks cywilny stanowi, że za zapłatę czynszu i innych należnych 
opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowie-
dzialność solidarna w tym przypadku oznacza, że właściciel mieszkania ma prawo domagać się 
zapłaty czynszu w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie albo od każdego z nich 
z osobna, albo dochodzić płatności tylko od kilku wybranych przez siebie dłużników. Spłacenie 
długu przez któregokolwiek z dłużników zwalnia z tego obowiązku wszystkich pozostałych. 
Jeśli więc mieszka Pan razem z rodzicami i jest pełnoletni, zgodnie z prawem również na Panu 
ciąży odpowiedzialność za niezapłacony czynsz. Dług obejmuje tylko czynsz i inne opłaty 
powstałe w okresie, w którym stale zamieszkiwał Pan z rodzicami. Można się spotkać nawet 
z poglądem, że na dzieciach ciążą również długi powstałe w czasie, kiedy nie były one jesz-
cze pełnoletnie. Na szczęście częściej uważa się, że takie traktowanie dzieci byłoby sprzeczne 
z założeniami ustawodawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że może Pan zostać wezwany do ure-
gulowania zaległości czynszowych. Nawet jeśli Pan nie zarabia, wierzyciel ma prawo to zrobić. 
Dlatego – oczywiście o ile istnieje taka możliwość – warto uprzedzić fakty i spróbować razem 
w rodzicami ustalić, w jaki sposób dług z tytułu nieuregulowanego czynszu zostanie spłacony. 

OPłACA SIę tylKO tyM zdROWyM
czy opłaca się wykupienie w biurze podróży dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji 
z podróży? agentka w biurze twierdzi, że dzięki temu jeśli będę musiała zrezygnować z wy-
jazdu zwrócą mi wszystkie pieniądze.
W zasadzie agentka w biurze podróży ma rację. Trzeba jednak pamiętać, że najczęstszymi 
przyczynami odwołania wyjazdów są problemy zdrowotne. Jeśli cierpi Pani na którąś z cho-
rób przewlekłych (chodzi najczęściej o nowotwory, epilepsję, nadciśnienie, cukrzycę, silne 
alergie, astmę a nawet przewlekłe owrzodzenie żołądka itp.), to nie dostanie Pani ani grosza. 
W przypadku takich chorób – przy założeniu, że ich następstwem jest odwołanie wakacyjne-
go wyjazdu – ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność. Można dokupić dodatkowe 
ubezpieczenie i na takie choroby, ale składka wzrośnie wtedy nawet kilka razy. Tak więc takie 
ubezpieczenie polecamy tylko tym, którzy cieszą się zdrowiem.

W okresie tym komunika-
cja wyglądać będzie nastę-
pująco:

KOMuniKaCJa 
autOBusOWa:
Głównym ciągiem komuni-
kacyjnym dla autobusów linii 
zastępczych będą Al. Jerozo-
limskie. Końcowym punktem 
komunikacji zastępczej będzie 
Dworzec Warszawa Zachodnia. 
W granicach II strefy biletowej (do 
Pruszkowa) będzie obowiązywa-
ło wzajemne honorowanie biletów 
ZTM i KM. Na dzień publikowania 
niniejszej informacji nie ma potwier-
dzenia czy bilety będą honorowane 
w WKD.
Linia 717  
Linia ta będzie pełniła funkcję ko-
munikacji zastępczej dla miesz-
kańców Piastowa. Częstotliwość 
kursowania zostanie zwiększona 
do 7,5 min w szczycie; 15 min 
poza szczytem oraz święta. Poza 
ternem Piastowa linia ta będzie 
miała charakter linii przyspieszonej 
i będzie zatrzymywać się tylko na 
przystankach: Łopuszańska, PKP 
WKD Al. Jerozolimskie oraz Dwo-
rzec Zachodni. Pominięte zostaną 
przystanki: Popularna, Śmigłowca, 
Berestecka, rondo Zesłańców Sybe-
ryjskich do których dojazd ma być 
zapewniony przez pozostałe linie 
autobusowe kursujące Al. Jerozo-
limskimi. Takie rozwiązanie ma 
umożliwić kilkuminutowe oszczęd-
ności czasowe w stosunku do obec-
nego układu przystanków. 
Po uruchomieniu linii ZW linia 717 
kursować będzie w szczycie co 10 
min.
Linia 716
Trasa i częstotliwość kursowania 
bez zmian. Odjazd autobusów co 20 
min. w szczycie oraz 30 min poza 
szczytem i w święta.
Linia zW 
(planuje się uruchomienie linii 
po zakończeniu prac związanych 
z dostosowaniem ulic Warsztato-
wej, Broniewskiego oraz Warszaw-
skiej do prowadzenia komunikacji)
Linia zastępcza z Pruszkowa do 
Warszawy. Trasa: Dworzec Zachod-
ni – Al. Jerozolimskie – Piastów: 
Al. Tysiąclecia – wiadukt im. Oku-
lickiego – Warszawska – Pruszków: 
Broniewskiego – Warsztatowa – 3 
Maja – Kurca – Rondo Solidarności 
– POW – Pruszków/DULAG (po-
wrót: POW – Warsztatowa). Kursy 
w dni robocze co 20 min. w szczycie 
i co 30 min. poza szczytem. Na ul. 

Warszawskiej uruchomione zostaną 
dodatkowe tymczasowe przystanki: 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
(w kierunku do Piastowa); przy ul. 
Wieniawskiego (dwukierunkowo). 
Linia korzystać będzie również 
z istniejących przystanków na trasie 
przejazdu na terenie Piastowa. Po 
uruchomieniu linii ZW linia 717 kur-
sować będzie w szczycie co 10 min.
Linia zP
Linia zastępcza z Pruszkowa do 
Warszawy kursująca na trasie Dwo-
rzec Zachodni – Al. Jerozolimskie 
– Pruszków: Al. Wojska Polskiego 
– Kościuszki – Staszica – Powstań-
ców – Plantowa – Os. Staszica pęt-
la. Częstotliwość kursowania: w dni 
robocze co 6 min w szczycie prze-
wozowym, w godzinach pozaszczy-
towych co 10 min,  w dni wolne od 
pracy co 10–15 min
Po uruchomieniu linii ZW linia ZP 
kursować będzie w szczycie co 7 
min.
Linia zG
Linia zastępcza z Grodziska Mazo-
wieckiego do Warszawy z obsługą 
Milanówka, Brwinowa, Pruszkowa 
oraz Piastowa. Kursy w dni robocze 
co 15 minut, a w dni świąteczne – co 
30 minut. Trasa linii: Al. Jerozo-
limskie – Popularna – Chrobrego 
– Traktorzystów – Orląt Lwowskich 
– Piastów: Warszawska – wiadukt 
im. Okulickiego – Al. Tysiącle-
cia – Pruszków: Al. Jerozlimskie 
– Wojska Polskiego – Kościuszki – 
Sienkiewicza – Staszica – Plantowa 
– Al. Wojska Polskiego – Grodziska 
– Warszawska – Brwinów: Pszcze-
lińska – Grodziska – Milanówek: 
Brwinowska – Królewska – Piłsud-
skiego – Warszawska – Brzozowa 
– Dębowa – Staszica – (powrót: 
Staszica – Dębowa – Piłsudskie-
go) – Królewska – Grodzisk Maz.: 
Królewska – Okulickiego – 3 Maja 
– Bartniaka – 1 Maja (powrót: Ko-
walska – Zondka – Kościuszki – 
Sienkiewicza – Królewska).
Linia zB
Linia zastępcza z Brwinowa do 
Warszawy. Kursy w dni robocze co 
10 minut w szczycie przewozowym, 
w godzinach pozaszczytowych 

w dni robocze – co 15 mi-
nut, a w dni wolne od pracy 
– co 30 minut. W godzinach 
popołudniowych w dni robo-
cze co drugi kurs w kierunku 
Brwinowa będzie kierowany 
na drogę ekspresową S2 i au-
tostradę A2. Częstotliwość 
kursowania: w dni robocze 
co 10 min w szczycie prze-
wozowym, w godzinach 

pozaszczytowych co 15 min, w dni 
wolne od pracy co 30 min.
Linia zM
Linia zastępcza wahadłowa pomię-
dzy Grodziskiem Mazowieckim 
i Milanówkiem. Kursy w dni ro-
bocze w porach szczytu przewo-
zowego co 15 minut. Połączenie 
umożliwi przesiadkę z autobusu 
do pociągu w Grodzisku Mazowie-
ckim. 

KOMuniKaCJa KOLeJOWa:
Linia nr R1 Warszawa –  
– skierniewice
Remont linii 447 na odcinku War-
szawa Włochy – Grodzisk Mazo-
wiecki wejdzie w najtrudniejszą 
fazę. Pociągi KM i SKM Warsza-
wa nie będą zatrzymywały się na 
wszystkich stacjach i przystankach 
osobowych od Warszawy Włoch do 
Milanówka. Część pociągów do/z 
Grodziska Mazowieckiego zostanie 
odwołana. Pociągi KM kursujące ze 
Skierniewic/Żyrardowa/Grodziska 
Mazowieckiego do Warszawy będą 
się zatrzymywały w Grodzisku 
Mazowieckim, a następnie dopie-
ro na stacji Warszawa Zachodnia. 
W zamian uruchomiona zostanie 
komunikacja zastępcza. Szczegó-
łowy rozkład jazdy ZKA zostanie 
opublikowany wkrótce.
Linia nr R3 Warszawa – Łowicz
W dalszym ciągu będą prowadzone 
prace związane z remontem stacji 
Łowicz Główny. Wybrane pociągi 
skończą bieg w stacji Bednary, na-
tomiast na odcinku Bednary – Ło-
wicz kursowała będzie komunikacja 
zastępcza. Dodatkowo w związku 
z remontem linii nr 447 ruch pocią-
gów na odcinku Warszawa Włochy 
– Warszawa Gołąbki odbywał się 
będzie wahadłowo po jednym czyn-
nym torze. Część pociągów kurso-
wała będzie z pominięciem stacji 
Warszawa Gołąbki, Warszawa Ur-
sus Północny oraz Warszawa Wło-
chy. Część pociągów będzie miała 
zmieniony rozkład jazdy.
Źródło: http://www.mazowieckie.com.
pl/pl/zmiany-w-rozkladzie-jazdy-od-3-

wrzesnia-2017-r

Od 3 września – komunikacja zastępcza
w związku z całkowitym zamknięciem podmiejskiej linii kolejowej nr 447 na odcinku grodzisk  
Mazowiecki – warszawa włochy od 3 września 2017 roku zostanie wprowadzona autobusowa komu-
nikacja zastępcza. dodatkowo na terenie warszawy wzmocnione mają zostać kursy linii 517 i 127.

Organizatorami komunikacji zastępczej są:
Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Tel: 19 115; www.ztm.waw.pl 

„Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 00-802 Warszawa

Tel: (22) 364 44 44; www.mazowieckie.com.pl 

Poszukujemy osób  
do wsPółPracy dziennikarskiej 

z terenu Ożarowa Mazowieckiego, Ursusa, Piastowa, Włoch  
lub okolic, dużym atutem jest umiejętność fotografowania

redakcja@mocnestrony.com.pl
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Biuletyn Informacyjny Gminy michałowice

51 Rajd po Kamienistej drodze
W niedzielę, 6 sierpnia jak co roku, przed pomnikiem-mauzoleum 
w Pęcicach do apelu wzywani zostali polegli i ofiary egzekucji dla 
których właśnie w Pęcicach przyszedł czas największej próby. 

J ak co roku uroczystości ku pamię-
ci powstańców z IV Oddziału AK 
Ochota, którzy dokładnie 73 lata temu 

stoczyli niezwykle trudną bitwę pod Pę-
cicami zgromadziły ludzi pragnących 
oddać hołd. Cześć bohaterom Powstania 
Warszawskiego. Powstania, które okre-
ślane jest jako największa akcja zbrojna 
zorganizowana przez podziemie w czasie 
II wojny światowej.
Obchody rocznicowe na które uczestnicy 
rajdu przybyli w trzech grupach: kolar-
skiej, pieszej i motorowej zorganizowane 
zostały przy współpracy Kombatantów 
AK przez Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze Oddział Stołeczny im. 
Aleksandra Jankowskiego w Warszawie, 
a honorowy patronat na nimi objął wójt 
gminy Michałowice.
W kościele parafialnym w Pęcicach pieś-
nią „My pierwsza brygada” rozpoczął się 
koncert orkiestry dętej „Pruszkowianka”, 
a orkiestrze towarzyszyli soliści Elżbieta 
Stasiak – sopran oraz Mirosław Starza 
– tenor. Orkiestrą dyrygował kapelmi-
strza Adama Malcherka. Znane pieśni 
powstańcze i patriotyczne, które kiedyś 
zagrzewały do walki dziś śpiewane stano-
wią hołd tamtym czasom. Czasom, kiedy 
to o wolność i niepodległość naszej ojczy-
zny trzeba było walczyć, a niejednokrot-
nie oddać za nie swoje życie.   

W intencji poległych powstańców war-
szawskich, w bitwie pod Pęcicami została 
odprawiona msza święta, której koncele-
brował ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz 
kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła 
w Pęcicach.
Główne uroczystości obchodów 73 rocz-
nicy Powstania Warszawskiego oraz bi-
twy pod Pęcicami odbyły się pod pomni-
kiem-mauzoleum, do którego wspólnie 
wszyscy uczestnicy przemaszerowali 
bezpośrednio po mszy. Uroczystości zgro-
madziły wielu gości których w imieniu 
wójta gminy Michałowice – Krzysztofa 
Grabki powitał aktor – Wojciech Asiński, 
a byli wśród nich: powstańcy warszawscy, 
bliscy i krewni poległych i pomordowa-
nych, kombatanci wojenni, płk. Sławomir 
Krywko – Ministerstwo Obrony Narodo-
wej, Małgorzata Poczyłowska – Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
ppłk Andrzej Stachurzewski – Dowódz-
two Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych, 
Piotr Oleńczak – przedstawiciel wojewo-
dy mazowieckie, Agnieszka Kuźmińska 
– przedstawiciel marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego, Krzysztof Rymuza 
– wicestarosta powiatu pruszkowskiego, 
Maria Makowska – przewodnicząca rady 
powiatu pruszkowskiego, ks. Grzegorz 
Jasiński – proboszcz parafii Pęcice, Ma-
ria Marzena Grochowska, Bernard Ma-

linowski i Beata Tyme-
cka – reprezentujący 
Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy, Czesław Łu-
kasik, Mirosław Hada, 
mjr. Stefan Pastweka – 
IV Obwód AK Ochota, 
Jerzy Pamrow, Włady-
sława Marcinkiewicz, 
Włodzimierz Majkle-
iwcz – reprezentujący 
współorganizatorów, Jan 
Starzyński – prezydent 
Pruszkowa, Grzegorz 
Wysocki – zastępca bur-
mistrza dzielnicy War-
szawa-Ochota, Grzegorz 
Szuplewski – burmistrz 

Piastowa, Lesław Kuczyński – przewod-
niczący rady gminy Leszno, Andrzej 
Szafrański – naczelnik wydziału admini-
stracyjnego dzielnicy Warszawa-Ursus, 
radni gminy Michałowice, nadkom. Da-
riusz Nowotnik – zastępca komendanta 
powiatowego Policji, asp. szt. Witold Go-
łyński – zastępca komendanta posterunku 
Policji w Michałowicach, żołnierze Woj-
ska Polskiego z pododdziału honorowego 
32 Wieliszewskiego Dywizjonu Rakieto-
wego Obrony Powietrznej, któremu dowo-
dził por. Marcin Zagubjej, a także orkie-
stra wojskowa z Siedlec pod kierunkiem 
tamburmajora plut. Michała Kryńskiego.
Od wielu lat w tej roli, w tym miejscu staje 
przed wami i zawsze są z tym związane 
ogromne przeżycia i uczucia – mówił 
w swoim wystąpieniu wójt gminy Micha-
łowice, Krzysztof Grabka. To co najważ-
niejsze, co przewija się przez te lata, to 
duma i wdzięczność. Duma za to w jaki 
sposób ci bohaterowie walczyli za wolną 
Polskę. Wdzięczność za ich poświęcenie 
i cenę jaką ponieśli walcząc. Najwyż-
szą cenę jaką jest ludzkie życie. Jest też 
duma i wdzięczność za to, że pamiętamy 
ich czyny stojąc tu przy tym krzyżu pod 
orłem, który za czasów komunistycznych 
nie stracił korony. Apel poległych na który 
wezwani zostali wszyscy żołnierze – 91 
imion, nazwisk i pseudonimów – którzy 
zginęli w bitwie pod Pęcicami oraz salwa 
honorowa i złożenie wieńców przez dele-
gacje zakończyło oficjalne uroczystości 
73 rocznicy Powstania Warszawskiego.
Ostatnim punktem obchodów było za-
proszenie wszystkich uczestników na 
październikowy „Rajd Pęcicki” oraz na 
przepyszną grochówkę, którą najlepiej 
w naszej gminie gotują strażacy z Nowej 
Wsi.            UG Michałowice

Zdj. Mariusz Marcysiak
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OŻARÓW MAzOWIECKI

folklor potrafi przyciągnąć tłumy
Przy wnikliwej obserwacji tańca 
i całej otoczki kulturowej z nim 
związanej okazuje się, że folklor ta-
neczny to godny troskliwej ochrony 
oryginalny pomnik kultury. wielu 
uczonych i badaczy kultury twier-
dzi, że jest on swoistą kroniką życia 
narodu. w Ożarowie Mazowieckim 
kilkudniowy międzynarodowy fe-
stiwal przyciągnął tłumy, a wielu 
mieszkańców nie wyobraża sobie, 
że mogłoby zabraknąć za rok na-
stępnej, 6. edycji.

Co roku zagraniczni goście
– Skąd  w ogóle pomysł na takie 
duże, międzynarodowe wydarzenie? 
– zapytałam dyrektora ożarowskiego 
Domu Kultury „Uśmiech”, głównego 
organizatora festiwalu. – Wszystko 
zaczęło się kilka lat temu. Nasz ze-
spół „Ożarowiacy” wyjechał w 2012 
roku do Włoch na międzynarodowy 
festiwal. Obecny był wtedy również 
burmistrz Paweł Kanclerz, któremu 
bardzo spodobało się wydarzenie. Po-
stanowiliśmy zorganizować podobne 
u nas – opowiedziała Alina Holk (to 
właśnie Pani Alina powołała w 2002 
roku zespół ludowy „Ożarowiacy”). 
I w ten sposób Międzynarodowy Fe-
stiwal Folkloru zagościł w Ożarowie 
Maz. od 2013 roku. Zawsze prezentu-
ją się 4 zespoły zagraniczne (co roku 
inne) oraz „Ożarowiacy”. Nowym 
partnerem tegorocznej edycji stała 
się warszawska Dzielnica Bemowo. 
W bemowskim Amfiteatrze w Parku 
Górczewskim odbył się 5 sierpnia 
koncert zaproszonych zespołów. Stali 
partnerzy to Gmina Błonie i Centrum 
Kultury Błonie. 
Zespoły zagraniczne pojawiły się 
w Ożarowie już 1 sierpnia. Wieczo-
rem odbyło się uroczyste powitanie 
gości oraz wspólna zabawa i inte-
gracja zespołów ludowych. Dzień 
później, przed południem w Ożaro-
wie członkowie zespołów biorących 
udział w Festiwalu zapraszali osobi-
ście mieszkańców na niedzielną Para-
dę Zespołów oraz Koncert Finałowy 
na boisku. Wieczorem w Płochocinie 
na terenie Filii Józefów Domu Kultu-
ry „Uśmiech” odbył się pierwszy fe-
stiwalowy koncert. 3 sierpnia upłynął 
gościom na zwiedzaniu Warszawy. 
Dla nich czekał też uroczysty obiad 
w Pałacu Prymasowskim. A wieczo-
rem członkowie zespołów koncerto-
wali w Centrum Kultury w Błoniu.

Powrót na Koncert Finałowy
Wracamy wspomnieniami na sta-
dion. Zespół ze Splitu z Chorwacji 
występuje na scenie na stadionie na-
wet dwukrotnie. Jest jednym z naj-
starszych i najczęściej nagradzanych 
zespołów tanecznych w Chorwacji. 
Za dwa lata grupa będzie obchodziła 
jubileusz 100-lecia swojego istnienia. 

Mieszkańcy Ożarowa mieli szansę 
obejrzenia repertuaru przygotowa-
nego przez wybitnych ekspertów 
chorwackiego folkloru. Prawdziwe, 
żywiołowe przedstawienie urządzi-
li Meksykanie. Repertuar zespołu 
nawiązuje do wierzeń religijnych 
i scen z życia codziennego, wątków 
miłosnych i tragicznych, charaktery-
stycznych dla ludzi obecnie żyjących 
i czerpiących z trudnych doświadczeń 
z przeszłości. Tańce, najbardziej cha-
rakterystyczne dla Meksyku, spowo-
dowały, że naprawdę ciężko było ode-
rwać wzrok od sceny. Przyciągały też 
oryginalne stroje i instrumenty. Uda-
ło nam się porozmawiać po występie 
z członkami zespołu. Dziękowali za 
miłe przyjęcie. Widać było duże za-
interesowanie Polaków nie tylko ich 
występem ale i stoiskiem z oryginal-
nymi meksykańskimi pamiątkami. 
Zabrakło chyba tylko oryginalnych 
potraw i płyt z muzyką. Równie go-
rąco przywitany został na scenie ro-
dzimy zespół „Ożarowiacy”. W re-
pertuarze znajdują się polskie pieśni 
i tańce ludowe z regionu Łowicza, 
Lachów Sądeckich, Krakowa, Ślą-
ska Górnego, Spisza i Kaszub oraz 
polskie tańce narodowe: polonez, 
mazur, oberek, kujawiak, krakowiak.  
W niespotykanych na polskiej sce-
nie strojach wystąpiła grupa z Turcji. 
Również udało nam się porozmawiać 
z członkiem zespołu. 
– Wszędzie czuć energetyczną atmo-
sferę. Jestem w tym mieście pierwszy 
raz i nie żałuję. W Polsce również. 
W zespole jestem od 4 lat, a na co 
dzień nie zajmuję się muzyką – mówił 
Baran Göktepe. 

Ostatni na scenie wystąpili Białorusini 
z Pińska. Program koncertowy zespołu 
ukazuje życie Białorusinów, ich pieśni 
i tańce. Tło wokalno-choreograficzne 
przedstawia folklor Polesia. Zespół 
„Polleskiye Zori” jest laureatem prze-
glądów i festiwali krajowych oraz 
zagranicznych. Odwiedził ponad 20 
krajów. Artyści gościli również na Ku-
bie, podczas Światowego Festiwalu 

Młodzieży. Nietypowe okazało się za-
kończenie Festiwalu. Artyści opuścili 
scenę, by wmieszać się w tłum widzów 
i nauczyć ich choć trochę ludowych 
tańców. Ale, jak co roku, to już trady-
cja tego wydarzenia. Sporo osób przy-
łączyło się do wspólnej zabawy. 

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

n  V Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2017
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n  URsUs. do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę

Gmina oŻarów mazowiecki

– nowe ulgi
w 2013 r. w gminie Ożarów Mazo-
wiecki rozpoczął funkcjonowanie 
Program „Ożarowska karta Rodzi-
ny 3+”. wprowadzając Program, 
samorząd gminy miał na celu 
wsparcie rodzin wielodzietnych, 
ułatwienie korzystania z zajęć kul-
turalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, kształtowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny wielodzietnej.

M ieszkańcy gminy bardzo pozytyw-
nie ocenili pomysł systemu zniżek, 
widzieli jego celowość i zasad-

ność. W ciągu 4 lat karty wydano po-
nad 320 rodzinom. 
Ulgi wprowadzone uchwałą w 2013 
roku obejmowały:

●l 20% zniżki od ceny biletów na im-
prezy kulturalne organizowane lub 
odbywające się w Domu Kultury 
„Uśmiech”,

●l 20% zniżki od ceny za udział w sta-
łych zajęciach prowadzonych lub 
organizowanych przez Dom Kultury 
„Uśmiech”,

●l 20% zniżki od ceny biletów i kar-
netów na pływalnię oraz na inne 

zajęcia organizowane przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oża-
rowie Mazowieckim,

●l 20% zniżki od ceny obiadów wyda-
wanych w szkołach prowadzonych 
przez gminę Ożarów Mazowiecki, 
dla uczniów tych szkół, 

●l 20% zniżki w opłatach administra-
cyjnych w przedszkolach publicz-
nych prowadzonych przez gminę 
Ożarów Mazowiecki.

Od 2014 roku wprowadzono również 
20% zniżki w opłatach administracyj-
nych w żłobku miejskim, zaś w 2015 
roku 20% zniżki od ceny wyżywienia 
w przedszkolach publicznych i żłobku 
miejskim. 
Z „Ożarowskich Kart Rodziny 3+” 
z roku na rok korzysta coraz więcej 
mieszkańców:

●l W 2013 r. – 322 osoby,
●l W 2014 r. – 485 osób,
●l W 2015 r. – 570 osób,
●l W 2016 r. – 595 osób.

W latach 2013–2016 wysokość udzie-
lonych zniżek przedstawia się następu-
jąco:

●l W 2013 r. – 15 547,91 zł,
●l W 2014 r. – 33 524,74 zł,

●l W 2015 r. – 44 194,78 zł,
●l W 2016 r. – 69 266,61 zł.

Samorząd gminy stale ma na uwa-
dze potrzeby mieszkańców. Rodziny 
wielodzietne często same zgłaszają 
propozycje i uwagi do Programu. Za-
wsze są one rozważane i analizowane, 
m. in. pod kątem prawnym i finanso-
wym. Możliwość samodzielnego de-
cydowania o wykorzystaniu gminnego 
budżetu pełni tu ważną rolę. Dlatego 
też wsłuchując się w głosy posiadaczy 
„Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” bur-
mistrz wraz z radą miejską postanowili 
wprowadzić kolejne zniżki – rodziny 
wielodzietne, z których dzieci dojeż-
dżają do szkół średnich i wyższych, 
będą mogły ubiegać się o dopłatę 
do imiennego biletu długookresowe-
go (miesięcznego lub kwartalnego) 
w wysokości 20% kosztów biletu za-
kupionego na dojazd do szkoły śred-
niej lub wyższej.
Dzięki temu, wydatki na komunika-
cję dla rodzin wielodzietnych znacz-
nie się zmniejszą.

Nowe ulgi zaczną obowiązywać we 
wrześniu 2017 r. – zainteresowane oso-
by zapraszamy na www.ozarow-ma-
zowiecki.pl gdzie będą zamieszczane 
wszystkie bieżące informacje nt. zmian 
w Programie.

Urząd Miejski  
w Ożarowie Mazowieckim

kabarety, pokazy filmowe na świe-
żym powietrzu, potańcówki na 
dechach i pikniki tematyczne dla 
dzieci były atrakcjami Ożarow-
skiej sceny letniej. Projektu kul-
turalnego realizowanego w letnich 
plenerach w sąsiedztwie Parku 
Ołtarzewskiego przez dom kultury 
„Uśmiech”. wydarzenia propono-
wane w ramach tego cyklu wzbo-
gaciły ofertę kulturalną i urozmai-
ciły mieszkańcom lato w mieście.

O żarowska Scena Letnia to pro-
jekt przygotowany z w ramach 
obchodów 50-lecia nadania praw 

miejskich naszemu miastu. Orga-
nizatorem imprez był Dom Kultury 
„Uśmiech” pod patronatem Burmi-
strza Ożarowa Mazowieckiego  Pa-
wła Kanclerza. Na Scenie Letniej 
w Hali Namiotowej w Ołtarzewie 

zaprezentowały się najlepsze polskie 
kabarety: „Formacja Chatelet”, „Jur-
ki”, „Koń Polski”, „Rak”oraz „Chy-
ba”. W kinie plenerowym zaś wy-
świetlono między innymi takie filmy 
jak „Most szpiegów”, „Agentka” czy 
„Carte Blanche”. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla miłośników dobrej 
zabawy, muzyki i tańca „na dechach”, 
czyli coś w klimacie dawnych lat.                                                                  
Do tańca „na żywo” przygrywały ze-
społy „Oktan Band”, „”Music Top”, 
„Sobota” czy „Hot Sun”. W projek-
cie pomyślano tez o najmłodszych 
mieszkańcach gminy, przygotowując 
dla nich pikniki tematyczne – „Kra-
ina Wymyślanek”, „Piknik Piracki”, 
„Kraina Klaunów” oraz „Miasteczko 
sportowe”. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia był 
bezpłatny.
Staraliśmy się, aby co weekend przy-
gotować dla mieszkańców atrakcyjną 

propozycję. Biorąc pod uwagę spore 
zainteresowanie mieszkańców tym 
projektem, należy uznać, że atrak-
cyjny, zróżnicowany repertuar oraz 
wysoki poziom wykonawczy spełniły 
oczekiwania widzów i stały się waż-
nym punktem wakacyjnej oferty kul-
turalnej naszej gminy. 

Krzysztof Jabłoński 

Ożarowska Scena letnia
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URSUS l PIAStÓW

n  Piastów

Nowa sygnalizacja 
pod koniec sierpnia
w Piastowie trwa budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic zarządzanych przez Powiat Pruszkowski: 
bohaterów wolności i warszawskiej. Ze wcześniejszych 
informacji wynikało, że nowe światła powinny być gotowe 
wraz z końcem pierwszego tygodnia sierpnia. Mieszkańcy 
zwrócili nam uwagę, że prace nie postępują. 

Rzecznik Powiatu Pruszkowskiego Krzysztof Bukow-
ski bije się w piersi i uspokaja, że wszystko idzie 
zgodnie z harmonogramem. Nieporozumienia co do 

terminu wykonania wyniknęły z błędnego komunika-
tu starostwa. Sygnalizacja, zgodnie z planem, powinna 
działać już 25 sierpnia br. Zostanie wybudowana dzięki 
współpracy miasta Piastowa i Powiatu Pruszkowskie-

go. Samorządy pokryją po połowie koszty inwestycji 
– łącznie niemal 160 tys. zł. W 2016 roku Piastów wy-
konał projekt budowy tego urządzenia. Wybudowana 
sygnalizacja będzie działała w trybie akomodacyjnym  
– będzie przystosowywała się do aktualnie panujących 
warunków na drodze. Dzięki takiej optymalizacji ruch 
na skrzyżowaniu ulic ma być bezpieczny i nie wpływać 
negatywnie na przepustowość dróg.

Agnieszka Gorzkowska 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. Mickiewicza w Piastowie

 zaprasza absolwentów gimnazjów 
do kontynuacji nauki  

w Oddziale Dwujęzycznym

KANDyDATOM OfERUjEMy:
l  Naukę w dynamicznym zespole – średni wynik uzyskany przez kandydatów  

w rekrutacji – powyżej 160 punktów;
l  Zajęcia w małych grupach (do 15 osób);
l  Udział w dwuletnim programie unijnym, który zapewnia m.in.:
 –  dodatkowe godziny matematyki przygotowujące do matury,
 –  dodatkowe godziny języka angielskiego przygotowujące do egzaminów,
 –  kursy i szkolenia językowe z certyfikatami unijnymi,
 –  kursy komputerowe z certyfikatami unijnymi,
 –  zajęcia z grafiki komputerowej (również 3D),
 –  całoroczne dodatkowe szkolenia z przedsiębiorczości,
 –  nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, 

matematycznych i informatycznych,
 –  zajęcia dla uczniów metodą WebQuest z wykorzystaniem Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych i in.;
l  Możliwość zdawania  prestiżowej matury dwujęzycznej (tylko dla absolwen-

tów szkół z oddziałami dwujęzycznymi);
l  Uczestnictwo w zajęciach dwujęzycznych (na zajęciach z chemii, matema-

tyki i biologii praca z nowym materiałem odbywa się w języku polskim, 
natomiast dodatkowe lekcje ćwiczące poznany materiał z tych przedmiotów 
odbywają się w języku angielskim)

l  Nabycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim oraz 
zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych 
(duża liczba zajęć z przedmiotów maturalnych);

l  Umożliwienie kontynuacji studiów w języku angielskim w Polsce czy na 
świecie.

l  Zdobycie kompetencji do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodo-
wych, gdzie wymagana jest znajomość branżowego słownictwa w języku 
angielskim;

l  Umożliwienie najlepszym uczniom bezpłatnego zdawania egzaminów FCE 
(first Certificate in English);

l  Doskonałą kadrę nauczycielską i miłą atmosferę, która sprzyja uczeniu się. 

n   URsUs. czy wiceprzewodniczący Rady dzielnicy Ursus Robert Faliszewski został słusznie 
odwołany z funkcji radnego?

RAdA dzIElNICy URSUS 
kontra WOJEWOdA MAzOWIECKI
głównym punktem procedowania Rady dzielni-
cy Ursus 26 czerwca 2017 r. było głosowanie na 
wniosek wojewody Mazowieckiego w sprawie 
wygaszenia mandatu radnego Platformy Obywa-
telskiej Roberta Faliszewskiego. Radni postano-
wili pozostawić go w swoim gronie, ale 6 tygodni 
później o odejściu radnego zadecydował woje-
woda Mazowiecki Zdzisław sipiera.

– W całej mojej pracy samorządowej 
kierowałem się i kieruję uczciwością 
i praworządnością. Poświęcam bardzo 
wiele czasu pomocy innym ludziom, 
niejednokrotnie kosztem czasu, który 
winienem poświęcać swojej rodzinie. 
Sprawa miała swój początek w 2015 
roku. Dzięki uprzejmości kilku osób 
odwiedziłem różne instytucje i urzę-
dy i każdorazowo kończyło sie to dla 
mnie pozytywnie. Stwierdzono, że nie 
złamałem w żadnym momencie prawa. 
(...) Proszę żebyście głosowali zgod-
nie ze swoim sumieniem, wiedzą i do-
świadczeniem. (...) Proszę pamiętać, że 
w polskim prawie wszelkie wątpliwości 
nie poparte materiałem dowodowym 
rozstrzyga się na korzyść osoby, której 
stanowisko jest kwestionowane. I o ta-
kie podejście w głosowaniu Was pro-
szę. – tak zwrócił się do radnych Ro-
bert Faliszewski przed głosowaniem. 
– Jeśli Pan Wojewoda ma inne zdanie, 
niż przedstawiane przeze mnie opinie 
prawne, będziemy mieli czas i miejsce, 
żeby sobie z nim to wyjaśnić  – dodał.
Według zakulisowych wypowiedzi 
radnego – „Jest to sprawa czysto po-
lityczna”.

Przewodniczący klubu PO broni radnego
Przed głosowaniem wypowiedział 
się również przewodniczący Klubu 
PO Dariusz Pastor – Przypomnę, jak 
to wszystko przebiegało. Chodziło 
o klub (KS Ursus). Ktoś chciał usta-
wić zarząd w klubie i radny Faliszew-
ski się temu sprzeciwił. Do wszystkich 
możliwych organizacji były wysyłane 
na niego anonimy. Do CBA, do pro-
kuratury, nawet do Philipsa w Ho-
landii, z którym radny współpracuje. 
Nikt nigdy pod swymi stwierdzeniami 
nie miał odwagi się podpisać. Tak się 
dzieje w tej kadencji, tego nigdy wcześ-
niej nie było. Poprzedni Zarząd Klubu 
stwierdził, że działalność gospodarcza 
nie była prowadzona, obecny Zarząd 
twierdzi, że była. Nie jesteśmy w stanie 
tego rozstrzygnąć. Nawet sąd stwier-
dza, że jeżeli wina nie została udowod-
niona, to głosujemy za oskarżonym.

Radna PO wyłamuje się z głosowania
Klub Platformy Obywatelskiej wpro-
wadził w tym głosowaniu dyscypli-

nę. Radna Jolanta Dąbek nie wzięła 
udziału w głosowaniu. Oświadczyła: 
– Ze względów moralnych nie mogę 
się poddać tej dyscyplinie. Moje za-
sady nie pozwalają mi na podwójną 
moralność. Prawo znaczy prawo. 
Uczciwość znaczy uczciwość. W przy-
padku, gdy prawo zostało naruszone, 
nie mogę stanąć w obronie człowieka, 
który to prawo złamał i zawiódł moje 
zaufanie.
Radca prawny stwierdziła, że zgodnie 
ze statutem Rady, głosowanie w spra-
wie wygaszenia mandatu powinno być 
jawne. Po dyskusji, radni postanowili 
przeprowadzić głosowanie w trybie 
niejawnym. Uprawnionych do głoso-
wania było 19 radnych, w głosowaniu 
wzięło udział 17., za wygaszeniem 
były 2 głosy, 13 – przeciw, 2 osoby 
wstrzymały się od głosowania.
Radny Faliszewski podziękował rad-
nym za zaufanie i wspólnie z wice-
przewodniczącym Rady Pawłem Dili-
sem prowadzili dalej obrady. Ale to 
nie był jeszcze finał sprawy.

Wojewoda wkracza zdecydowanie
W dniu 9 sierpnia 2017 r. do Rady 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
wpłynęło zarządzenie zastępcze Woje-
wody Mazowieckiego, stwierdzające 
wygaśnięcie mandatu radnego Dziel-
nicy Ursus m. st. Warszawy Pana Ro-
berta Faliszewskiego.
Z 6-stronicowego uzasadnienia do-
wiadujemy się, że p. Faliszewski 
od 5 czerwca 2012 r. do 16 czerwca 
2016 r. był Członkiem Zarządu KS 
Ursus (rezygnację złożył 19 paź-
dziernika 2015 r.). Jeżeli radny przed 
dniem wyboru wykonywał funkcję 
lub prowadził działalność, o której 
mowa w art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu 
Wyborczego, obowi zany jest do zrze-
czenia się funkcji lub zaprzestania 
prowadzenia działalności w ciągu 3 
miesięcy od dnia złożenia ślubowa-
nia. W przypadku niezrzeczenia się 
funkcji lub niezaprzestania prowa-
dzenia działalności przez radnego 
w terminie, o którym mowa w § 5, 
rada stwierdza wygaśnięcie mandatu 
radnego, w drodze uchwały, w ciągu 
miesiąca od upływu tego terminu. 
Po wyborze w 2014 r., przez ponad 

11 miesięcy, radny Robert Faliszewski 
nie tylko prowadził działalność, jako 
członek zarządu KS Ursus, z wyko-
rzystaniem mienia komunalnego. Co 
więcej, radny Faliszewski przyjmował 
również zlecenia od Klubu, w którego 
zarządzie zasiadał, w ramach dzia-
łalności gospodarczej pod firmą: Ma-
ster Light Service Robert Faliszewski 
z wyłączeniem procedur zachowują-
cych konkurencję.
Powyższe ma dodatkowe znaczenie 
biorąc pod uwagę fakt, iż Pan Fali-
szewski jest członkiem Komisji Kul-
tury, Sportu i Spraw Społecznych od 
początku kadencji.

Rada Dzielnicy przez 2 lata nie po-
trafiła uporać się z tym problemem, 
mimo że według art. 24f ust. 1 Usta-
wy o Samorządzie Gminnym sprawa 
wydawała sie oczywista. Obecnie 
Radzie Dzielnicy oraz radnemu Fali-
szewskiemu przysługuje prawo skargi 
na decyzję Wojewody do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w cią-
gu 30 dni od dnia jej doręczenia.

Tekst i zdjęcie
Jacek Sulewski
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Kolejny sukces piastowskiej oświaty
Od 1 września 2017 r. w liceum Ogólnokształcącym z Oddzia-
łami dwujęzycznymi  im. a. Mickiewicza oraz gimnazjum nr 
2 im. bohaterów Powstania warszawskiego realizowany bę-
dzie projekt pn. „szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji 
kluczowych uczniów liceum i gimnazjum w Piastowie”. jego 
głównym jest wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do 
tworzenia nowoczesnej gospodarki. 

W artość przedsięwzięcia to ponad 1,4 
mln zł, z czego niemal 1,26 mln zł 
zostanie współfinansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach działań 
Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. 
Liderem projektu jest Liceum.
Głównym celem projektu jest wyposażenie 
szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy, 
urządzenia umożliwiające nieograniczony 
dostęp do internetu (rozbudowa szkolnych 
sieci Wi-Fi o elementy nowoczesnej in-
frastruktury sieciowo-usługowej), tablice 
interaktywne i inne pomoce dydaktyczne 
oraz intensywny rozwój kompetencji klu-
czowych uczniów szkół w okresie od 01.08 
2017 r. do 31.07.2019 r. 
W ramach inicjatywy zostanie opraco-
wana, wdrożona i utrzymana platforma 
edukacyjna oparta o grywalizację wspie-
rającą naukę przedsiębiorczości i kompe-
tencji młodzieży niezwykle przydatnych 
na rynku pracy. Z platformy tej będą też 
bezpłatnie korzystać pozostałe piastow-
skie szkoły. 

Szczególny nacisk po-
łożono na nowoczes-
ne wyposażenie w multimedia szkolnych 
pracowni: językowych, matematycznych 
i informatycznych. Uczniowie i nauczy-
ciele będą mieli nieograniczony dostęp do 
szerokopasmowego  internetu o wysokiej 
przepustowości na terenie całej szkoły. 
Dzięki działaniom projektowym zosta-
nie zrealizowana duża ilość dodatkowych 
zajęć z matematyki, informatyki i j. an-
gielskiego oraz kółek przedsiębiorczości 
i grafiki komputerowej. Młodzież pod-
czas trwania projektu będzie uczestniczyć 
w kursach z j. angielskiego i informatyki 
zakończonych procesem walidacji oraz 
zdaniem międzynarodowych egzaminów 
certyfikacyjnych Rady Europy. 
Podczas szkoleń uczniów i nauczycieli 
podnoszone będą ich kompetencje indywi-
dualne w zakresie Technologii Informacyj-
no-Komunikacyjnych (TIK). Zostaną rów-
nież zorganizowane zajęcia dla uczniów 
metodą WebQuest (nauczenie poszukiwa-

nia informacji) z wykorzystaniem Tech-
nologii Informacyjno-Komunikacyjnych. 
Uczniowie będą uczestniczyć także w sze-
rokiej ofercie warsztatów z kompetencji 
społecznych, ze szczególnym  uwzględ-
nieniem kompetencji niezbędnych na ryn-
ku pracy (praca zespołowa, kreatywność, 
inicjatywność, przedsiębiorczość i wiele 
innych).
Z uwagi na realizowane już w piastow-
skim Liceum działania podnoszące umie-
jętności uczniów z zakresu przedsiębior-
czości, zwycięski projekt jest niezwykle 
cennym uzupełnieniem dotychczasowej 
działalności szkoły. Wprowadzam też 
tę placówkę w nauczanie dwujęzyczne 
przedmiotów ogólnokształcących oraz 
przygotowanie uczniów do zdawania ma-
tury dwujęzycznej. 

hanna Babikowska 
Dyrektor lO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. A. Mickiewicza w Piastowie 

n  cykl grand Prix Piastowskich biegów historycznych

Pamięć historyczna 
i rekreacja
Niezwykle interesującą inicjatywą okazał się cykl grand Prix Piastow-
skich biegów historycznych. głównym organizatorem biegów, zwią-
zanych z ważnymi wydarzeniami z historii Polski jest Miejski Ośrodek 
sportu i Rekreacji w Piastowie. w niedzielę, 13 sierpnia, odbył się bieg 
bitwy warszawskiej na dystansie 1920 m.

P iastowskie Grand Prix łączy ważne wydarzenia historyczne z ak-
tywnością sportową. Cykl zapoczątkował 9. lipca 2017 r. Bieg Ma-
zurka Dąbrowskiego. Wówczas do pokonania był dystans 1797 

metrów, ponieważ Józef Wybicki właśnie w 1797 roku napisał słowa 
Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, który to utwór 130 lat póź-
niej stał się naszym Hymnem Narodowym. W tym biegu zwyciężył 
Arkadiusz Pajdosz osiągając czas 5:47.60. Drugi był Maciej Biało-
brzeski (5:46.23), a trzeci Robert Gromada (6:21.46). 
Tuż za nimi przybiegła na metę najszybsza z kobiet 
Anna Szewczykowska (6:28.55). Na podium kobiet 
stanęły także Henryka Dziewulska i Angelika Gro-
mada. Najmłodszymi uczestnikami biegu byli: sześ-
cioletni Bartek Przybylak, jego siedmioletnia siostra 
Natalia i dziewięcioletni Maciej Wałdykowski, któ-
ry przybiegł na metę na wysokim, ósmym miejscu.
W niedzielę, 13 sierpnia dwudziestu uczestników 
o godz. 11.00 wystartowało ze Stadionu MOSiR do 
biegu Bitwy Warszawskiej, kluczowej bitwy wojny 
polsko-bolszewickiej, rozegranej w sierpniu 1920 
roku na przedpolach stolicy i zakończonej wielkim 
polskim zwycięstwem. Dystans biegu to oczywiście 
1920 metrów. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Tadeusz Fojud 
z czasem 6:24:96, drugi był Maciej Białobrzeski z czasem 6:28:29, 
a trzeci Przemysław Gołębiewski z czasem 6:48:56. Wśród kobiet zwy-
ciężyła Anna Szewczykowska, która dystans 1920 metrów przebiegła 
w czasie 7:05:48, druga była Natalia Przybylak z czasem 13:31:82, 

a trzecia Wanda Przybylak z czasem 13:41:01. Zwycięz-
cy otrzymali okolicznościowe puchary oraz pamiątkowe 
medale.
Szczególne wyrazy uznania należy skierować pod adre-
sem Grzegorza Parysa, który po ciężkim wypadku pod-
jął trud uczczenia bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 
roku i również pokonał pełny dystans, za co został na-
grodzony przez Burmistrza Miasta Piastowa Pana Grze-
gorza Szuplewskiego okolicznościową statuetką.
Oprawę historyczną biegu stworzyła grupa rekonstrukcyj-
na 1920 roku, która rozdawała pamiątkowe „legitymacje 
ochotnicze” dla upamiętnienia czynu naszych przodków, 
którzy własnym wysiłkiem i krwią obronili Niepodle-
głość Ojczyzny.
Kolejny bieg z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów 
Historycznych odbędzie się 3 września 2017 r. Będzie to 
Bieg Solidarności na dystansie 1980 m, na który już teraz 
serdecznie zapraszają organizatorzy.

na podstawie materiałów Urzędu Miasta Piastowa - Tadeusz Kotus
Zdjęcia z Biegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku - Piotr Wojtczak
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Zdrowy uśmiech czworonoga
Właśnie mijają wakacje, nie zapominajmy o uzębieniu naszych czworonożnych pupili.

W ielu właścicieli piesków i kotków 
przychodzi do przychodni z prob-
lemem nieprzyjemnego zapachu 

z pyszczka swojego ukochanego pu-
pila. Jest on najczęściej spowodowany 
chorobami dziąseł. Jak dochodzi do 
ich powstawania? 
Na początku tak samo jak u ludzi na 
zębach tworzy się płytka nazębna po-
wstająca z zawartych w ślinie białek 
i bakterii. Sprzyjają temu: żywienie 
miękkim, nie wymagającym gryzienia 
pokarmem, zakażenia bakteryjne i wi-
rusowe jamy ustnej, skład śliny u psów, 
predyspozycje genetyczne zwierzęcia. 
Nie usuwana płytka, ulega mineraliza-
cji i powstaje kamień nazębny. Nasila 
to stan zapalny i powoduje uszkodzenie 
dziąseł. Długotrwałe zapalenie dziąseł 
prowadzi do powstania tzw. kieszonek 

dziąsłowych, w których gromadzą się 
i rozmnażają bakterie, wywołując za-
palenie całej jamy ustnej oraz zmiany 
szkliwa i uszkodzenie kości wokół 
korzeni zębów. Dlatego w końcowej 
fazie choroby dochodzi do wypadania 
zębów. 
Oprócz utraty zębów choroby przy-
zębia mają inne bardzo poważne kon-
sekwencje. Olbrzymie ilości bakterii, 
które znajdują się w chorej jamie ustnej 
mogą przedostawać się do innych or-
ganów ciała np. serca, płuc, nerek czy 
wątroby, powodując poważne schorze-
nia tych narządów. Możemy uchronić 
przed tym wszystkim naszego pupila 
poprzez: codzienne mycie zębów (kot 
ma 30 a dorosły pies 42 stałe zęby, 
więc jest o co dbać) szczoteczką i pastą 
smakową, regularne podawanie zwie-

rzaczkom specjalnych gryzaków: oral 
bar, greenies etc. Jeżeli zwierzę ma 
już kamień nazębny, wtedy koniecznie 
należy go usunąć najlepiej za pomocą 
urządzenia rozbijającego kamień ultra-
dźwiękami. 
Do wykonania tego zabiegu koniecz-
ne jest wprowadzenie zwierzęcia 
w stan znieczulenia ogólnego. Znie-
czulenie niesie ze sobą pewne ry-
zyko, ale można je zminimalizować 
dobierając indywidualnie narkozę dla 
każdego zwierzaka oraz wykonując 
przed zabiegiem badania profilak-
tyczne krwi. 
U kotów mogą występować ubyt-
ki szkliwa, które powodują silny ból 
i problemy z przyjmowaniem pokar-
mu. Ubytki te czasami nazywane są 
próchnicą, ale nie są to zmiany, jakie 

występują u ludzi. Te ubytki występują 
jedynie na zębach stałych i powodują 
zniszczenie części korony zęba aż do 
odsłonięcia miazgi i nerwu. Silny ból 
może objawiać się u kota np. niechę-
cią do jedzenia, wkładaniem łapy do 
pyska, obfitym ślinieniem się lub wy-
padaniem jedzenia w czasie posiłków.
Podsumowując, w myśl zasady lepiej 
zapobiegać niż leczyć: czyszcząc zęby 
i regularnie odwiedzając lekarza we-
terynarii jesteśmy w stanie utrzymać 
u swojego pupila zdrowy uśmiech, 
dzięki czemu z pyszczka nie będzie 
nieprzyjemnego zapachu.
Przed każdym zabiegiem stomatolo-
gicznym, wskazane jest wykonanie 
badania RTG jamy ustnej. Przychod-
nia Weterynaryjna Dla Psa i Kota od 
maja 2017 roku posiada najnowszej 
generacji cyfrowe RTG. Pozwala to 
na bezpieczniejsze  dla czworonogów 
i dokładniejsze wykonanie zdjęć. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

PrZychodniA
WeterynAryJnA

GoDziny otwarcia:

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

02-495 Warszawa-Ursus 
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
www.ursusweterynarz.pl

n  dla Psa i kOta

M ajątek w Duchnicach kilkakrotnie zmieniał 
właścicieli. Wiadomo, że od 1820 roku nale-
żał do Antoniego Szamockiego. Kolejnymi 

właścicielami były m.in. rody Stanzlów, Duczyń-
skich, Henryk Klawe, rodzina Derszów, któ-
rzy w 1935 r. sprzedali duchnickie dobra Marii 
Dunajewskiej z domu Gałczyńskiej. Od 1948 r. 
właścicielką była Jadwiga Modrzejewska, która 
w 1976 r. sprzedała część ziemi. Modrzejewska  
przez 40 lat parterową część pałacu udostępniała 
na przedszkole. W 2006 r., po jej śmierci, pałac 
stał się własnością jej bratanic – Marii i Doroty 
Gałczyńskich.

Pałac z aleją Lipową
Pałac o łącznej powierzchni 1470 m2 został wy-
budowany w 1867 roku według projektu Sta-

nisława Kierbedzia, posiada 
charakter neorenesansowej 
willi w stylu włoskim. Mu-
rowany z cegły, otynkowany 
i podpiwniczony. W  budynku 
zachowały się kominki i  piece 
kaflowe. Ponieważ był wielokrotnie 
remontowany, zanikły pewne elementy 
stylowe. Park krajobrazowy o powierzchni 
1,46 ha powstał prawdopodobnie równocześnie 
z budową pałacu. Pierwotny kształt parku był re-
gularny z dwiema osiami widokowymi, dziś jego 
duża część została wykarczowana i jest użytko-
wana jako pole uprawne. Zachowało się kilka 
pomnikowych drzew, m.in. blisko dwustuletni 
dąb szypułkowy Antoni o obwodzie pnia ponad 
5 metrów. Tym imieniem dąb został nazwany dla 

upamiętnienia Antoniego Szym-
borskiego, dziadka naszej noblist-
ki – Wisławy Szymborskiej, który 
w latach 1879–1881 był zarządcą 
duchnickich dóbr. Do pałacu pro-
wadzi 155-letnia Aleja Lipowa 
o powierzchni 30 arów, prawnie 
chroniony pomnik przyrody. 
Obecną właścicielką pałacu jest 
Maria Gałczyńska. Jak powiedziała 

mi pani Maria – Pałac jest włas-
nością rodzinną od 81 lat. Moja 
ciotka przekazała w spadku 
mnie i siostrze. Siostra zmarła. 
Teraz ja jestem właścicielką. 
Staram się udostępniać po-
siadłość na różne spotkania 

o charakterze kulturalnym. 
Piękny teren, piękny pałac, pięk-

na historia. Taka historia, przyro-
da, obiekty powinny mieć przyszłość. 

Powinny służyć nowym, młodym pokole-
niom. Chciałabym wyremontować pałac i stwo-
rzyć tu Centrum Kultury Artystycznej, poezji. 
Sama nie posiadam na to środków. Oczekuję na 
propozycje współpracy, m. in. z Urzędu Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki. Możemy połączyć siły 
w szczytnym celu. 
Dodała, że burmistrz Paweł Kanclerz odniósł 
się bardzo życzliwie do pomysłu obchodów 150 

rocznicy wybudowania pałacu, będącego jedną 
z wizytówek Gminy Ożarów Mazowiecki, i wal-
nie pomógł w organizacji.

Koncert
Obchody miały charakter koncertu w pięknym 
parkowym otoczeniu u stóp pałacu. Takie kon-
certy kiedyś były stałym elementem życia towa-
rzyskiego ziemiańskich rodzin. Gwiazdą imprezy 
był Genady Iskhakov – aktor Teatru Żydowskie-
go, śpiewak (tenor), piosenkarz. Śpiew przeplatał 
opowieściami o swojej drodze artystycznej. Do-
wiedzieliśmy się, że urodził się w Kazachstanie, 
w wieku 19 lat pojechał do Taszkientu, tam ukoń-
czył konserwatorium, potem występował w Wil-
nie, w Izraelu, następnie wrócił do Europy i do 
dzisiaj jest członkiem zespołu Teatru Żydowskie-
go w Warszawie. Wiodącym hasłem duchnickie-
go koncertu było – Kultura łączy. „Gieno” śpiewał 
urzekająco pieśni, romanse i piosenki operetkowe 
po polsku, rosyjsku i żydowsku. Towarzyszył mu 
Anton Filipowicz – architekt, malarz, poeta oraz 
Waldemar Dąbrowski – muzyk i aranżer.
Na zakończenie pod rozstawionymi namiotami 
zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz 
Gminy, przy dźwiękach muzyki raczyli się potra-
wami z grilla, pysznymi przekąskami i sałatkami.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

150 lat pałacu w Duchnicach
w czerwcu 2017 r. na terenie majątku w duchnicach przy ul. Ożarowskiej 47 odbyły się 
obchody 150-lecia istnienia Pałacu w duchnicach, jednego z najstarszych zabytko-
wych obiektów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
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nowoczesna 
fizjoterapia 
Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi 
i nawrotom choroby, usuwanie różnych dole-
gliwości i przywracanie sprawności fizycznej. 
Działania fizjoterapeutyczne są więc nieodzow-
nym elementem w doprowadzeniu organizmu 
do prawidłowego funkcjonowania, do utrwala-
nia pozytywnych nawyków ruchowych. 

W iększość z nas bagatelizuje 
takie dolegliwości, jak np. 
bóle karku, skręcenie stawu 

skokowego, czy nadwyrężenie 
nadgarstka, i – lecząc je domo-
wymi metodami – rzadko korzy-
sta z konsultacji ortopedy. Nie 
zdajemy sobie sprawy, że raz nie 
do końca wyleczony uraz z prze-
szłości może stać się przyczyną 
innego urazu w przyszłości. I tak 
się zazwyczaj dzieje, o czym do-
wiadujemy się w gabinecie, przy 
okazji wywiadu lekarskiego, kie-
dy to zwracamy się do lekarza 
o pomoc, bo ból przeszkadza nam 
tak bardzo w codziennym życiu, 
że nie jesteśmy w stanie prawid-
łowo funkcjonować.
Bywa, że jest to już stan prze-
wlekły, a mogliśmy go uniknąć. 
Zapewne już po pierwszym ura-
zie zostalibyśmy skierowani do 
fizjoterapeuty, który – oprócz 
zastosowania indywidualnej re-
habilitacji – nauczył by nas zasad 
funkcjonowania poszczególnych 
mięśni, ścięgien i wskazał ćwi-
czenia profilaktyczne, abyśmy nie 
popełniali błędów w przyszłości 
i nie cierpieli z tego powodu.

Niemowlęta
Szczególnej troski wymagają 
niemowlęta. Już w wieku 3–4 
miesięcy fizjoterapeuta może 
stwierdzić ewentualne niepra-
widłowości i zalecić ćwiczenia 
w domu. W tym okresie naj-
łatwiej i najszybciej następuje 
poprawa, i najczęściej ograni-
cza się ją do prostych ćwiczeń, 
zmiany sposobu noszenia, ukła-
dania dziecka. Jeśli rodzic zgłosi 
się z dzieckiem półrocznym lub 
8-9-miesięcznym, trzeba włożyć 
więcej pracy w rehabilitację i jest 
ona o wiele dłuższa, czego (oczy-
wiście) można było uniknąć. 

Dzieci i Dorośli
Wskazania do poddawania się 
zabiegom i ćwiczeniom reha-

bilitacyjnym dotyczą również 
dzieci oraz dorosłych po prze-
bytych urazach, kontuzjach, 
złamaniach, zabiegach chirur-
gicznych, z bólami i dysfunkcja-
mi kręgosłupa itp., a także osób 
starszych (i nie tylko) z choroba-
mi reumatologicznymi, zwyrod-
nieniami, chorobą Parkinsona, 
wszelkiego rodzaju dysfunkcja-
mi ruchowymi.

NiepełNosprawNi
Bardzo cenna jest pomoc reha-
bilitacyjna niesiona osobom nie-
pełnosprawnym, ze stwierdzo-
nym stwardnieniem rozsianym, 
z chorobą Parkinsona. Pozwala 
ona zwiększyć komfort bycia 
jak najdłużej samodzielnym, sa-
mowystarczalnym, lub znacznie 
poprawić wykonywanie codzien-
nych czynności.

Fizjoterapia
Nowoczesna fizjoterapia korzy-
sta ze wszystkich dostępnych 
środków, metod, technik, po-
partych wieloletnim doświad-
czeniem i z roku na rok głębszej 
wiedzy, wspierając się – dzięki 
postępowi technicznemu coraz 
to nowocześniejszym sprzętem 
rehabilitacyjnym.

Rozróżnia się następujące dzia-
ły fizjoterapii:
l● balneoterapię
l● klimatoterapię
l● hydroterapię
l● kinezyterapię
l● terapię manualną
l● masaż leczniczy
l● ergoterapię
l● fizykoterapię.

Fizjoterapeuta dobiera – indy-
widualnie dla każdego pacjenta 
– jedną lub kilka metod terapii 
najkorzystniejszych dla przywró-
cenia go do pełnej sprawności 
fizycznej lub znacznej poprawy 
funkcjonowania.

Ze względu na rosnącą złożo-
ność oddziaływań oraz potrzebę 
węższej specjalizacji już postu-
luje się wyodrębnienie fizjote-
rapii neurologicznej, fizjoterapii 
pediatrycznej, fizjoterapii geria-
trycznej oraz fizjoterapii sporto-
wej.

wzorcowa kliNika
Na całym świecie od lat powsta-
ją kliniki zatrudniające wyspe-
cjalizowanych fizjoterapeutów. 
U nas wzorcowym przykładem 
placówki o szerokim spektrum 
działań w zakresie nowoczes-
nej fizjoterapii i oferowanych 
usług rehabilitacyjnych jest 
Centrum rehabilitacji dla dzie-
ci i dorosłych w Ożarowie Ma-
zowieckim „Nasza Klinika”. 
To komfortowa, nowoczesna pla-
cówka – unikalna w skali kraju. 
W dwupoziomowym budynku 
do dyspozycji pacjentów są prze-
stronne sale rehabilitacyjne, wy-
posażone w nowoczesny sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny. 
Klimat tego miejsca bardzo 
sprzyja jakości świadczonych 
usług. Z kolei gwarancją wyso-
kiej jakości usług jest wykształ-
cony, doświadczony, interdyscy-
plinarny zespół medyczny, który 
oferuje kompleksową rehabilita-
cję dla niemowląt, dzieci i doro-
słych. Terapeuci wciąż podnoszą 
swoje kwalifikacje, aby oferować 
terapię na najwyższym pozio-
mie.

Jako jedyne w Polsce – Cen-
trum rehabilitacji dla dzieci 
i dorosłych w Ożarowie Ma-
zowieckim „Nasza Klinika”  – 
zapewnia całodzienną opiekę 
nad dziećmi w punkcie przed-
szkolnym wraz z intensywnym 
programem ćwiczeń terapeu-
tycznych. Praca zespołu rehabili-
tacyjnego odbywa się w ścisłym 
porozumieniu ze specjalistami 
zaangażowanymi w proces le-
czenia małego pacjenta.

Dużym atutem „Naszej Klini-
ki” jest również to, że świadczy 
usługi w ramach NFZ.

(AS)

Centrum rehabilitaCyjne dla dzieCi i dorosłyCh
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WyStAWA „Sąd boży 1920. 
Wojna polsko – bolszewicka”
Maksym gołoś starosta Pruszkowski i Muzeum dulag 121 zapraszają na wystawę plenerową „sąd 
boży 1920. wojna polsko–bolszewicka”, z którą będzie można się zapoznać przy żbikowskim koś-
ciele Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie od 15 sierpnia 2017 r. 

Wystawa podejmuje temat dramatycznej 
wojny między odradzającą się Polską 
a Rosją bolszewicką. Prezentowany jest 

na niej bogaty zbiór fotografii, dokumentów,  

przemówień, osobistych relacji i innych nie-
zwykle ciekawych i często nieznanych dotąd 
materiałów. Opowiada ona o przyczynach 
wybuchu wojny, sylwetkach przywódców 

walczących stron i pol-
skiej, sowieckiej a także 
o polskich sojuszników, 
najważniejszych bitwach 
i potyczkach, i o wielu 
często zapomnianych  wy-
darzeniach towarzyszących 
temu konfliktowi. 
Dzięki wystawie będzie 
można zapoznać się rów-
nież z informacjami mniej 
znanymi np. o Ochotniczej 
Lidze Kobiet, która była 
największą kobiecą forma-
cją w wojnie polsko – bol-
szewickiej. Często w zbio-
rowej świadomości, wojna 
1920 r. jest utożsamiana 
z jej kulminacyjnym punk-
tem, czyli Bitwą Warszaw-
ską, zwaną też ,,Cudem nad 
Wisłą”. W bitwie tej wzięli 
udział także  pruszkowscy 
harcerze – i z tego powodu 
warto dowiedzieć się wię-
cej o tym wydarzeniu. Ich 
poświęcenie docenił sam 
gen.  Józef Haller. Wystawa 
pokazuje pełny, rzeczywi-
sty obraz tego wielkiego 
starcia, walk, które toczyły 
się od Kijowa po przedpola 
Warszawy, od Połocka po 
Lwów. 

SerDeCZNie 
ZaPraSZaMy

WOLOntaRiusze POszuKiWani w dzielnicy ursus!
W całej Polsce ruszyła rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SzlACHEtNEJ PACzKI i AKAdE-
MII PRzySzłOŚCI! W tym roku w całej Polsce poszukujemy aż 13 500 wolontariuszy, którzy 
zorganizują mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci. W  dzielnicy Ursus 
również szukamy chętnych do zaangażowania! 

Zgłaszać się można do końca września przez 
stronę www.superw.pl.
SZLACHETNA PACZKA i  AKADEMIA PRZY-
SZŁOŚCI to dwa  ogólnopolskie programy spo-
łeczne  organizowanych przez Stowarzyszenie 
WIOSNA, które od 2001 r. pomagają ludziom 
wydobywać to, co w nich najpiękniejsze. 

 Kim jest SuperW? 
W SZLACHETNEJ PACZCE SuperW, czyli wo-
lontariusz,  dociera do rodzin, które znalazły się                   
w  trudnej sytuacji. Poprzez spotkania z rodziną  
określa, jaki rodzaj pomocy będzie dla nich mą-
drą pomocą, dającą impuls do zmiany. Następ-
nię łączą potrzebujących z darczyńcami. 

Aż 79% SuperW Paczki uważa, że udział w pro-
gramie to najważniejsze wydarzenie w ich życiu. 
Wolontariusze AKADEMII PRZYSZŁOŚCI przez 
cały rok regularnie spotykają się raz w tygodniu 
z dzieckiem, które nie wierzą w swoje możliwo-
ści i nie odnajdują sie w szkolnej rzeczywistości.  
Poprzez spotkania stają się dla podopiecznego  
przyjacielem i mentorem. SuperW uczy dziecko 
jak wygrywać i przeprowadza go od porażki 
w szkole, do sukcesu w życiu. 

 bez SuperW nie ma Paczki i Akademii
Liczba zaangażowanych wolontariuszy prze-
kłada się na to, ilu potrzebującym rodzinom 
i dzieciom będziemy mogli pomóc w nadchodzą-

cej edycji. W samym Ursusie poszukujemy 20 
śmiałków do naszej drużyny! 
W ubiegłorocznej edycji dzięki pracy wolon-
tariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII 
PRZYSZŁOŚCI w całej Polsce pomoc otrzymało 
blisko 19 tysięcy rodzin i  ponad 2000 dzieci 
w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

 dlaczego warto?
Angażując się w wolontariat w Paczce i Aka-
demii pomagasz innym, ale również rozwijasz 
siebie! zdobywając cenione na rynku pracy do-
świadczenie, nabywając kompetencje społecz-
no- bizneswe i umiejętności komunikacyjne sta-
jesz się atrakcyjnym kandydatem dla każdego 
pracodawcy. Paczka i Akademia to dobrze zor-
ganizowane, skuteczne wolontariaty. W SZLA-
CHETNEJ PACZCE i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 
spotkasz  osoby o podobnych wartościach, 
które chcą mieć wpływ na otoczenie. Wspólnie 

zaangażujecie się, przeżyjecie wzruszające spot-
kania z potrzebującymi i sprawicie, że ich świat 
będzie piękniejszy. 
Zdobądź cenione na rynku pracy umiejetności i  
miej wpływ na naszą lokalną społeczność. Wejdź 
na www.superw.pl i dołącz do naszej drużyny!
Kandydaci mogą się zgałaszać do końca wrześ-
nia.  Nie warto zwlekać – kolejność zgłoszeń ma 
znaczenie. 

SzlACHEtNA PACzKA to program, w którym 
docieramy do osób i rodzin żyjących w trudnej – 
niezawinionej – sytuacji. trudna sytuacja to nie 
tylko „ubóstwo” materialne, lecz także wykluczenie 
społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomo-
cy, brak odpowiedniej edukacji. 

AKAdEMIA PRzySzłOŚCI to program, w którym 
przez cały rok pracujemy z dziećmi z rodzin żyją-
cych w trudnej sytuacji i, w oparciu o model tutorin-
gu oraz System Motywatorów zmiany, przeprowa-
dzamy je od porażki w szkole do sukcesu w życiu.

 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  GOTÓWKA DO RĘKI!

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

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

n  PRUsZków. wystawa
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OGŁOszenia dROBne

NAGROBKI
już od 1990 zł

RATY
granit

lastryko
granit

lastryko tel.: 22 214 06 31
500 290 360

eksPozycja: W-wa, ul. Palisadowa 15

PRACA

LEKARSKIE

l●  WIZYTY DOMOWE. Lekarz specjalista PSYCHIATRA  
z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego (psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia nastroju, nerwice  

oraz psychozy. 
Elastyczne godziny wizyt.  
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

KUPIĘ

Kupię wojenne przemioty: szable, bagnety,  
hełmy, czapki, mundury, odznaki; tel. 505-529-328

Kupię stare motocykle-części: silniki,  
ramy, baki, koła, kosze; tel. 505-529-328

INNE

 
od zaraz

Do sortowania 
MakulaturY

na stałe
praca w miłej atmosferze, 9 godz. dziennie, 

umowa zlecenie, premia kwartalna,  
15 PLN/godz. brutto

KoNotoPa, ul. Fiołkowa 34 (okolice Piastowa) 
tel.:  669 114 442

Poszukujemy osób  
do wsPółPracy dziennikarskiej  
z terenu Ożarowa Mazowieckiego, Ursusa, Piastowa, Włoch  
lub okolic, dużym atutem jest umiejętność fotografowania

redakcja@mocnestrony.com.pl

OGŁOSZENIA DRObNE (tekstowe) – ZA DARMO do 15 słów. 

Chcesz zamówić – NAPISZ treść reklamy w mailu na adres:  
reklama@mocnestrony.com.pl

OGŁOSZENIA DRObNE (wyróżnione w ramce) 
od 20 zł (czarno-biale bez grafiki) 

od 50 zł (kolorowe + grafika / zdjęcie)
Chcesz zamówić – NAPISZ treść reklamy w mailu na adres:  

reklama@mocnestrony.com.pl

Wszystkie ogłoszenia widoczne są przez 2 tygodnie 
również na naszej stronie internetowej  
www.mocnestrony.com.pl

Dostarczenie tekstu reklam/materiałów reklamowych  
– 7 dni przed datą wydawniczą gwarantuje publikację

Wakacje
Często myślę, że z wakacjami, a w zasadzie z miejscem i sposobem ich spędzania jest 
trochę tak jak z wyższością świąt wielkanocnych nad bożonarodzeniowymi. Są tacy, 
którzy nie wyobrażają sobie urlopu bez pobytu nad polskim morzem, parawanów, go-
frów i innych atrakcji charakterystycznych dla tych miejsc, oraz tacy, którzy z pogardą 
wręcz patrzą na wylegujących się na plaży i krzyczą głośno, że najlepszy odpoczynek 
musi być czynny, więc wybierają się na południe kraju i z upodobaniem chodzą po gó-
rach. Oczywiście są też tak zwane pośrednie warianty: mazury, lasy i po prostu wczasy 
agroturystyczne oraz wyjazdy zagraniczne, ale o tym może innym razem.

zwolennicy naszego polskiego morza 
mogą godzinami opowiadać o urokach 
nadmorskich miejscowości, zarówno 

tych w obrębie zatoki, jak i otwartego mo-
rza. Słyszałam wiele razy, i to od tych, któ-
rzy w niejednym akwenie się kąpali i na nie-
jednym wybrzeżu leżeli, że „nie ma to jak 
Bałtyk”. Wprawdzie woda, owszem, bywa 
zimna, czasami pełna glonów, ale rekinów 
nie ma, parzących meduz również i krab nie 
zaciśnie swoich szczypców na naszej nodze, 
a jeśli idzie o piasek, to chyba tylko z Bali 
można go porównać, bo na południu Europy 
żwirek, gdzie indziej niewielkie kamienie, 
a w innych miejscach wręcz olbrzymie, nie-
malże leżące skały.

nad naszym morzem... 
... w zasadzie bywam co roku, ale bardzo 
pilnuję tego, aby mój pobyt tam przypadał 
na koniec sezonu lub też był już poza nim. 
Kilka lat temu, będąc pod koniec czerwca 
nad Bałtykiem, zobaczyłam jak puste by-
wają niewielkie nadmorskie miejscowości. 
Mimo rozpoczęcia wakacji tylko nieliczni 
pojawiali się na plaży. Nastąpiła zmiana, 
kiedy w kalendarzu pojawił się lipiec. Jak 
za dotknięciem magicznej różdżki – ulicz-
ki, smażalnie, plaża zapełniły się tłumami 
turystów, a – bynajmniej – nie było to zwią-
zane z poprawą pogody, wręcz przeciwnie. 
Ale wybierając moje ulubione Trójmiasto, 
mimo starań, nie jestem w stanie uniknąć 
tłumów turystów, którzy chociaż jeszcze 
trochę chcą pochodzić po „monciaku” 
i molo, najlepiej w tę i z powrotem, bez celu 
i potrzeby. Nie są mi znane – może przede 
wszystkim z racji pory roku – uroki wy-
legiwania się na słonecznej plaży, dlatego 
pominę tę kwestię.
Będąc bywalczynią zarówno Sopotu jak 
i Zakopanego zauważyłam pewną 
analogię. Myślę, że wiele osób ma 
podobne do moich spostrzeżenia, 
że Krupówki, mimo pewnych różnic 
i typowej regionalności, są bardzo 
podobnym miejscem jak ulica Monte 

Cassino w Sopocie.  Nie będę się tu bawiła 
w wyszukiwanie różnic i podobieństw – to 
zadanie dla chętnych, którzy bywają w oby-
dwu miejscach, ale czasami łapię się na tym, 
że w Zakopanem szukam konkretnego skle-
pu, pubu czy kawiarni, które – jak stwier-
dzam po krótkiej analizie – okazują się być 
w Sopocie.

W górach 
Jestem zdecydowanie zwolenniczką wypo-
czynku w górach, traktując Zakopane tylko 
jako miejsce, gdzie po przewędrowanym 
dniu można się przespać lub wysuszyć prze-
moczone ubrania. Każdy kto bywa w Ta-
trach wie, że czego jak czego, ale pogody 
nigdy tam nie można być pewnym. Bywa, 
i to niezmiernie często, że wybieramy się 
w góry w piękną słoneczną pogodę, a na 
szlaku zostajemy zmoczeni ulewnym desz-
czem lub przegonieni i przestraszeni przez 
burzę, sponiewierani przez wiatr. Wtedy, 
wracając na zatłoczone Krupówki – jakoś 
się tak składa, że gdzie bym nie mieszkała, 
to w tych okolicach wysiadam ze środka 
transportu miejsko-górskiego i trzeba tych 
kilkanaście lub kilkaset metrów przedreptać 
deptakiem – zostajemy omiatani krytycz-
nym wzrokiem przez nienagannie ubranych 
turystów, którzy z wielkim zdziwieniem pa-
trzą na zmoczonych i pobrudzonych błotem 
„dziwnych ludzi” – no bo jak można w ta-
kim stanie pokazać się „na mieście”. A to 
właśnie cały urok chodzenia po górach, albo 
nawet po dolinkach. 

W tatry na deptak i po selfi
Na Krupówkach dobry obserwator od razu 
zauważy chodzących po Tatrach i tych, 
którzy przyjechali do Zakopanego, aby

w pięknych ubrankach poprzechadzać się 
po głównym deptaku. 
W tym roku usłyszałam od znajomej, z któ-
rą dzieliłam posiłkowy stolik, a która, jak 
na zwolennika narciarstwa przystało, bywa 
w górach głównie zimą, że są tacy, którzy 
idą do wypożyczalni, tam po otrzymaniu 
sprzętu narciarskiego udają się na najbliż-
szą górkę, aby zrobić sobie tak dziś popu-
larne selfi z wypadu narciarskiego, i dnia 
następnego „nieśmigany” sprzęt oddają. 
Trochę mi się w to nie chce wierzyć, ale 
potraktuję tę opowieść jak „legendę miej-
ską”, w której zawsze znajdzie się ziarenko 
prawdy.

z dziećmi tylko nad morze? 
Pewnego roku szłam z grupą znajomych do 
Pięciu Stawów. Kto był, to wie, że począt-
kowe podejście jest – co by nie mówić – 
męczące, kamienne schody, cały czas pod 
górę, jakieś pół godziny drogi, no może dla 
bardziej sprawnych trochę mniej. Za nami 
rodzina z dziećmi w wieku 4–6 lat, tak 
mniej więcej. Młodzi raczej z tych, co na-
wet nad morzem mieliby problemy z do-
tarciem na plażę – jęczą, płaczą, marudzą. 
Rodzice próbują coś tłumaczyć, ale po od-
wróceniu się widzę, że gdyby nie kwestia 
honoru, sami najchętniej zawróciliby z tej 
trasy. W pewnym momencie mija wszyst-
kich nas trzech młodzieńców (którzy pew-
nikiem nie jeden sezon spędzili na siłowni 
i zdecydowanie korzystali ze wszystkich 
sprzętów), i w trakcie tego wymijania, je-
den z nich odwracając się rzuca – co się 
mimo wszystko rzadko zdarza – bez złośli-
wości, ale raczej aby szybko dać wskazów-
kę rodzicom: „z dziećmi, to się jeździ nad 
morze”. Usłyszawszy to wyjąca za nami 
sześcioletnia dziewczynka podwoiła ryk 
burcząc pod nosem „ja chcę nad morze”. 
Rodzice jeszcze chwilę byli konsekwentni, 
ale po kilku minutach poddali się i – za-
pewniając swoje pociechy, że pojadą na 
basen – zawrócili. 
Ale, aby nie było, że z dziećmi tylko nad 
morze, nie raz mijały mnie grupy wytraw-
nych turystów z dziećmi kilku- i kilkuna-
stoletnimi, które nie tylko nie marudziły, 
ale opowiadały sobie gdzie były w latach 
poprzednich, i o tym, dokąd wybiorą się 
następnego dnia.
Całe szczęście, że jesteśmy różni pod wie-
loma względami, dzięki czemu nie jeździ-
my wszyscy w te same miejsca, lubimy róż-
ne rodzaje wypoczynku. I tak jest właśnie 

pięknie. Szkoda tylko, że wakacje już 
się kończą...

Filomena
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WYDARZENIA l KULtURA

27 lipca koło godz. 15.00 dostawczy Volkswagen głównej dyrekcji dróg krajowych i autostrad jadący alejami jerozo-
limskimi w kierunku Pruszkowa, próbując skręcić w lewo w ul. Ryżową, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną wymusił 
pierwszeństwo i zderzył się z wyjeżdżającym z ul. Ryżowej osobowym Fordem, kierowanym przez młodą kobietę. 

Obydwa pojazdy zostały mocno uszkodzone. Kierująca 
Fordem uderzyła głową w szybę. Młody kierowca VW 
sprawiał wrażenie, że jest w szoku. Powtarzał: „jak ja 
mogłem jej nie widzieć?”. Pierwszej pomocy udzielili 
i wezwali odpowiednie służby przypadkowi kierowcy. 
Pierwsza bardzo szybko pojawiła się Straż Miejska, 

która zabezpieczyła miejsce wypadku. Po jakimś czasie 
przyjechały 2 karetki Pogotowia Ratunkowego i Policja. 
Uczestnicy wypadku zostali zabrani do szpitala.                   

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Jak mogłem jej nie widzieć...?

Kierowca nissana miał ponad 2 
promile
Policjanci z Ursusa kilka minut po pół-
nocy zatrzymali do kontroli drogowej 
jadącego ul. Orłów Piastowskich nis-
sana. W trakcie rozmowy z kierowcą 
mundurowi wyczuli od niego wyraźną 
woń alkoholu. Okazało się, że 30-letni 
obywatel Uzbekistanu jest nietrzeźwy. 
Badanie jego stanu trzeźwości wykaza-
ło ponad 2 promile alkoholu w organi-
zmie. Policjanci zatrzymali mężczyznę 
i przewieźli go do komisariatu. Śledczy 
przedstawili 30-latkowi zarzut za kiero-
wanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat 
więzienia, a także utrata prawa jazdy.

nietrzeźwy kierowca chciał wręczyć 
łapówkę
Kilka minut przed godz. 10.00 policjan-
ci z Ursusa w rejonie ul. Pużaka zatrzy-
mali do kontroli drogowej dostawczego 
volkswagena. Podczas policyjnych 
sprawdzeń okazało się, że siedzący za 
kierownicą 45-latek jest nietrzeźwy. 
Mężczyzna przyznał się mundurowym, 

że spożywał alkohol, ale zaproponował 
im pieniądze w zamian za odstąpienie 
przez nich od dalszych czynności służ-
bowych. Funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę, od którego wyczuli wy-
raźną woń alkoholu. W komisariacie 
policjanci zbadali stan jego trzeźwości. 
Okazało się, że mężczyzna ma blisko 
2,5 promila alkoholu w organizmie. 
Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty za 
popełnione przestępstwa. Odpowie za 
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeź-
wości oraz usiłowanie wręczenia funk-
cjonariuszom korzyści majątkowej. Za 
te przestępstwa kodeks karny przewi-
duje nawet 8 lat pozbawienia wolności.  

Poszukiwany listem gończym 
i nakazem doprowadzenia
Dzielnicowa z Ursusa patrolując ulicę 
Keniga postanowiła wylegitymować 
młodego mężczyznę, który na jej wi-
dok próbował szybko się oddalić. Po 
sprawdzeniu okazało się, że 34-latek 
jest poszukiwany przez Sąd w Łodzi, 
który wydał za nim list gończy i nakaz 
doprowadzenia do aresztu śledczego. 
Policjantka zatrzymała Karola B. Po-
szukiwany na swoim koncie ma sprawę 
za kierowanie pojazdem pod wpływem 
alkoholu. 34-latek został przewiezio-
ny do aresztu śledczego, gdzie spędzi 
najbliższe 10 miesięcy.

Zebrał tadeusz Kotus

 KR     niKa
 poli      yjna

dysKusyJny KLuB KsiążKi  
Biblioteki Publicznej w ursusie 

zaprasza 

na spotkanie autorskie 

z KRzysztOFeM tOMasiKieM, 
publicystą i biografistą,  

działaczem LGbT,  
członkiem zespołu Krytyki Politycznej. 

Autor książek „Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku” (2008), 
„Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u” (2012), „Seksbomby PRL-u” (2014), 
„Demony seksu” (2015), „Grażyna Hase. Miłość, moda, sztuka (2016).

Redaktor tomu „Mulat w pegeerze” (2011). Prowadził seminaria biograficzne 
na Uniwersytecie Krytycznym Krytyki Politycznej. 

 
Wydarzenie odbędzie się 

6 września, w środę o godz. 18.00 
w Czytelni Naukowej Nr XIX biblioteki Publicznej w Ursusie,  

przy ul. Plutonu Torpedy 47.
 

Spotkanie poprowadzi Lucyna Dąbrowska, animatorka DKK biblioteki Publicz-
nej w Ursusie. 

Wstęp wolny.

OŚRODEK KULTURy „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, tel.: 22 478 34 54,  
22 478 36 26, www.arsus.pl

Sprzedaż biletów OK. „Arsus” w dniach: 
pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 
oraz wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu BILETYNA.PL (zamówienia indywidualne i zbiorowe ).
Pobliski parking – Plac Czerwca 1976r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus 

4 WRZEŚNIA, godz. 16.00 (SALA KLUbOWA)
INAUgURACJA WARSztAtÓW W KlUbIE lItERACKIM „MEtAfORA”. Przygotowanie do 
wydania drukiem Almanachu 10 poezji członków Klubu. Prowadzenie Anna 
Rykowska i Zbigniew Kurzyński.

WSTęP WOlny
9 WRZEŚNIA, godz. 17.00 (gALERIA „AD-HOC”)

WERNISAŻ WyStAWy malarstwa Magdaleny Magrzyk.  
Wystawa czynna do 8.10.2017 r.

17 WRZEŚNIA, godz. 12.30 (SALA WIDOWISKOWA)
bAJKA dlA dzIECI (3 – 8 lAt) Pt. „z lEgENdą PRzEz POlSKę” w wykonaniu artystów 
Teatru „Jumaja” w ramach cyklu „niedzielne Spotkania z Teatrem”.

Cena biletu 10 zł.
Śmieszny smok wawelski zabiera widzów w podróż po Polsce przez różne 
legendy. Spotykają Zawiszę Czarnego, syrenkę warszawską, Halinę Krepiankę. 
Na plakacie może się pojawić mapa Polski, smok wawelski lub syrenka 
warszawska lub rycerz Zawisza Czarny.

21–22 WRZEŚNIA, godz. 9.00–15.00 (SALA KAMERALNA)
MIędzyNAROdOWy fEStIWAl fIlMOWy „dOzWOlONE dO 21 lAt/ UP tO 21”. Pokazy filmów 
krótkometrażowych dla młodych widzów.

WSTęP WOlny
21 WRZEŚNIA, godz. 16.00–19.00 (SALA NR 13)

SPOtKANIE I WARSztAty lItERACKIE twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich. 
Prowadzenie Janina Wielogurska.

WSTęP WOlny
21 WRZEŚNIA, godz. 19.00 (SALA KAMERALNA)

POWAKACyJNy WyStęP KAbAREtU „PÓł SERIO”. Reżyseria Wanda Stańczak.
WSTęP WOlny

26 WRZEŚNIA, godz. 18.00 (SALA KAMERALNA)
KlUb EdUKACJI SAMORządOWEJ – wykład Grażyny Kostawskiej (artysta plastyk, 
pedagog) pt. „Polityka w sztuce”.

WSTęP WOlny
27 WRZEŚNIA, godz. 17.00 (SALA KAMERALNA)

WIECzÓR POEzJI CzłONKÓW KlUbU lItERACKIEgO „MEtAfORA”. Prezentacja własnego 
dorobku poetyckiego.

WSTęP WOlny
29 WRZEŚNIA, godz. 17.00 (KINO „URSUS”)

POKAz fIlMU fAbUlARNEgO w ramach cyklu KINO „REtRO”.
Cena biletu 5 zł.

DOM KULTURy „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./fax. 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl 
www.mis.arsus.pl

2 WRZEŚNIA, godz. 16.00 
„A MNIE JESt SzKOdA lAtA …” – zabawa taneczna w Klubie 

Seniora ”Wesoła Chata”.

3 WRZEŚNIA, godz. 11.00 – 14.00 
dzIEń OtWARtyCH dRzWI W d.K. „MIS”. Informacje, prezentacje 

klubów, zespołów, pracowni i sekcji, zapisy na zajęcia 
w roku szkolnym 2017/2018.

 4–30 WRZEŚNIA (wstęp wolny) 
WyStAWA MAlARStWA bARbARy tROJANOWSKIEJ  

„gEOMEtRIA bRązU”.
Wystawa czynna  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.

12 WRZEŚNIA, godz. 18.00 
Wernisaż wystawy malarstwa Barbary Trojanowskiej.

13 WRZEŚNIA, godz. 10.00 
„UCzyMy SIę Żyć bEz PRzEMOCy” - Spotkanie dla uczniów 

klas drugich w ramach realizacji projektu „Rodzina 
Jednością”. Projekt realizowany z Wydziałem Profilaktyki 

Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

16 WRZEŚNIA, godz. 16.00 
„Wesołe jest życie staruszka”  

– zabawa taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

24 WRZEŚNIA, godz. 12.30 (wstęp 10 zł) 
niedzielne spotkanie z teatrem.  
bAJKA dlA dzIECI pt. „EMMANUEl”.  

Jak trudno gąsienicom oderwać się od ziemi  
– wszak tutaj są soczyste listki i własna norka!  

Do ogrodu przybywa Emmanuel z dobrą nowiną: uwierzcie 
a ogród oglądać będziecie z lotu... motyla!

28 WRZEŚNIA, godz. 9.00 
Wyjazd zespołu „Wesoła Chata”  

na XII Przegląd Piosenki Biesiadnej do Kozienic. 

30 WRZEŚNIA, godz. 16.00 
„gdzIE CI MęŻCzyźNI…” – biesiada i taniec  
w Klubie Seniora z okazji Dnia Chłopaka.

   kulturalny         wrzesień  2017
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Mistrzostwa Polski juniorów w szachach
wielkim sukcesem zakończył się udział drużyny Uks cZteRNastka w drużynowych mistrzostwach Polski 
juniorów w szachach rozegranych w dniach 21-30 lipca 2017 roku w szczyrku. 

Udział w turnieju był sfinansowany ze środków m.st. Warszawy oraz Fundacji wspierania szachów w Ursusie. 
 Jest to jak do tej pory największy sukces drużyn UKS CZTerNaSTKa na szczeblu ogólnopolskim. 

i Liga
Jako beniaminek I Ligi przyszło nam się zmierzyć z dzie-
sięcioma zespołami. We wszystkich rozegranych spotka-
niach zgromadziliśmy 10 punktów meczowych co w osta-
tecznym rozrachunku dało nam wysokie 4 miejsce. 
UKS CZTERNASTKA wystąpiła w następującym skła-
dzie: Jakub Fus, Kacper Jarzębowski, Janusz Baum, Ty-
mon Czernek, Aleksandra Tarka, Zuzanna Rejniak, Patry-
cja Reda i Szymon Pancewicz.

Nie można zapomnieć o indywidualnych sukcesach na-
szych zawodników: 

●l Janusz Baum wygrał konkurs rozwiązywania zadań, 
●l Tymon Czernek zdobył złoty medal na IV szachownicy 
●l Mateusz Bujalski zdobył srebrny medal i otrzymał na-

grodę za najładniejszą partię w całym turnieju.  

ii Liga
Warto wspomnieć o występie drugiej drużyny UKS 
CZTERNASTKA, która rywalizowała w rozgrywkach II 
Ligi. Spośród  32 zespołów nasz zespół zajął wysokie 6 
miejsce. Drużyna w 11 rundach zdobyła 14 punktów me-
czowych. 
Jej skład prezentował się następująco: Dominik Rzeszow-
ski, Wiktor Matyszkiewicz, Mateusz Bujalski, Wojciech 
Walonia, Weronika Tkaczyk, Klaudia Paździerz, Paulina 
Paździerz, Rafał Dalkowski, Michał Wolski, Piotr Kuba-
szewski, Michał Więckowski, Jakub Janeczko i Natalia 
Wolszczak.

Zawodnicy w czasie rozgrywek mieli szkolenie z arcymi-
strzem Arturem Jakubcem. Nadzór nad drużynami spra-
wował trener Andrzej Kądziołka. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nabór do sekcji szachowej 
7 września 2017 r. od godziny 16.30 w domu Kultury Kolorowa

oraz 
8 września 2017 r. od godziny 16.45 w szkole nr 14. 

zapraszamy dzieci od 5-go roku życia, zajęcia są BezPŁatne.

bOISKO do PIłKI PlAŻOWEJ 
w Ursusie otwarte
4 sierpnia bieżącego roku zostało oddane do użytku ogólnodostępne 
boisko do piłki plażowej, które powstało z inicjatywy lokalnej, dzięki 
bud żetowi partycypacyjnemu. boisko ma 308 m2, a za nawierzch-
nię posłużył piasek rzeczny. 
Podczas otwarcia boiska obecna była Pani burmistrz Urszula kierz-
kowska, która jako pierwsza wypróbowała nowe boisko.  
Obiekt zlokalizowany jest na terenie Ośrodka sportu i Rekreacji 
dla dzielnicy Ursus przy ulicy sosnkowskiego 3. boisko czynne jest 
w godzinach 6.00–22.00.

NOWy SEzON tRAKtORKÓW
Po wakacjach i miesięcznych przygotowaniach do sezonu 2017/2018 zespół seniorów ks Ursus przystąpił 
do rozgrywek iii ligowych. 

W klubie doszło do kilku zmian kadrowych – do klubu 
powrócił Piotr Ćwik, który spędził rok w Polonii War-
szawa, a z Traktorkami pożegnał się były już kapitan 

zespołu Grzegorz Skowroński, który wyjeżdża za grani-
cę. Do klubu przyszedł: Paweł Wolski (Lechia Tomaszów 
Mazowiecki), Maksymilian Vogtman (Hutnik Warszawa), 
Damian Ślesicki (Legionovia Legionowo), Łukasz Stani-
sławski (Dolcan Ząbki) oraz Kacper Winiarek (Varsovia 
Warszawa). Natomiast z klubu odeszli: Mariusz Selerski 
(Huragan Wołomin), Wiktor Kupiec (?), Maciej Ofmański 
(Dolcan Ząbki) i Piotr Maślanka (Polonia Warszawa). 

●l W pierwszej kolejce nasz zespół zmierzył się na wy-
jeździe z Pelikanem Łowicz. Spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem Ursusa, a jedyną bramkę w tym meczu 
zdobył Przemysław Sztybrych.

●l Kolejnym rywalem był zespół Polonii Warszawa, któ-
ry pokonał nas zespół 0:3 i odniósł pewne zwycięstwo 
w „derbach” Warszawy.

●l W ramach 3 kolejki rozgrywek III Ligi grupy 1 w nie-
dzielne popołudnie 20 sierpnia Traktorki zmierzyły się 
na wyjeździe z ŁKS Łomża. Mecz zakończył się zwy-
cięstwem Ursusa 2:1.



Podróżuj z
W nadchodzącym sezonie letnim 2017  Hellas Tra-
vel  zasko czy nas zupełnie nowymi destynacjami, odkrywając 
przez polskim turystą uroki malowniczej Grecji, w najpiękniej-
szych jej odsłonach.

A bsolutną gwiazdą tegorocznych programów będą urzekające Cykla-
dy, które oczarują swoich gości mnogością różnorodnych wysp oraz 
lazurem morskiej wody kąpiącym się w blasku słońca – świecącego 

w tym rejonie wyjątkowo intensywnie. Malownicze zatoki oraz śnieżnobiała 
zabudowa, a przede wszystkim długa historia oraz niezliczona ilość zabytków 
to tylko niektóre z powodów, dla których Cyklady są archipelagiem zupełnie 
wyjątkowym, stanowiąc idealny cel niezwykłej podróży.

Spośród wszystkich urokliwych wysp Cyklad –  Hellas Travel  wybrało dla 
swoich gości te najpiękniejsze i najciekawsze, takie które rozkochają w sobie 
wszystkich odwiedzających. Zaliczają się do nich: Santorini, Mykonos, Naxos, 
Sifnos i Milos.

Niezwykłe widoki sprawią, że nie będziemy chcieli opuścić tego miejsca.
Eleganckie hotele, rejsy, wycieczki oraz niezapomniane przeżycia czekają 
właśnie na Ciebie. Serdecznie polecam wakacje na Cykladach. To doskonałe 
miejsce na beztroski wypoczynek. Tu poczujesz że żyjesz – przekonuje właści-
ciel biura podróży Hellas Travel, Theofilos Vafidis, z pochodzenia Grek, z pasji 
podróżnik oraz Mistrz Kulinarny.

Każdy kto choć raz odwiedzi Cyklady, już zawsze będzie chciał tam wracać, 
ostrzegamy – to uzależnia!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi programami!

Warszawska 58c lok. 5
Galeria „GaWra”

02-496 Warszawa Ursus

22 291 55 05
790 807 055

info@hellastravel.pl
www.hellastravel.pl

Grecja i cały Świat

ZaprasZamy!

Plaża czy zabytki? A może plażowanie 
przeplatane zwie dzaniem? 
Oferujemy jedno i drugie  
– wybór nAleży dO wAs.

Dla ułaTwieNia KoNTaKTu, oraz jak 
najlepszego dostosowania oferty do Państwa 
wymagań STworZyliśMy 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.

gRECjA        od kuchni Smacznego!

TygANITA LACHANIKA 
– smażone warzywa w Diecie Kreteńskiej
Składniki na 4 porcje:

• Cebula dymka  ...................................1 szt.
• Marchew  ............................................1 szt.
• Papryka czerwona  ............................1 szt.
• Cukinia  ...............................................1 szt.
• Papryka zielona  ................................1 szt.
• Pieczarki ............................................ 3 szt.
• Miód tymiankowy  ........................  1 łyżka
• Pieprz i sól do smaku
• Oliwa z oliwek Extra  ...................... 4 łyżki
• Woda  ............................................... 2 łyżki
• Ser Graviera z Krety  

lub inny ser żółty twardy  ..................  50g
• Tymianek suszony  ............... 0,5 łyżeczki

SpoSób przygotowania:
Dymkę i marchewkę kroimy w kostkę, cuki-
nię i papryki w paseczki julienie, a pieczar-
ki w plasterki. Na oliwie z oliwek podsma-
żamy dymkę wraz z marchewką. Dodajemy 
papryki, cukinię oraz pieczarki, a także sól 
i pieprz do smaku. Mieszamy i podsmaża-
my przez 2 minuty. Dodajemy wodę oraz 
miód tymiankowy. Dusimy mieszając aż 
sos się zredukuje (około 2 minuty). Poda-
jemy posypane tymiankiem oraz tartym 
serem Graviera z Krety.

Składniki:

• kawa rozpuszczalna  ............... 2 łyżeczki
• cukier   ...................................... 2 łyżeczki
• mocno schłodzona woda  ...1/2 szklanki
• mleko schłodzone 
• kostki lodu 
dodatkowo: 
• 1 gałka lodów waniliowych

przygotowanie: 
Do shakera. wsypujemy kawę i cukier. Do-
dajemy wodę. Następnie zamykamy sha-
ker i tak długo wstrząsamy aż powstanie 
piana. Przelewamy do wysokiej szklanki. 
Dolewamy zimnego mleka i wrzucamy 
kostki lodu. Do picia podajemy ze słomką.
W wersji eleganckiej na wierzch można po-
łożyć gałkę lodów waniliowych.

Gotuj 
z TEO VAfIDISEM Teo Vafidis

KAWA fRAPPE


