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n  URSUS. PIĘKNA POGODA PRZYCIĄGNĘŁA MIESZKAŃCÓW NA FESTYN 

Pożegnanie lata
W sobotę, 9 września, mieszkańcy Ursusa, i przybyli do Parku Czechowickiego goście, żegnali 
lato 2017. Ale do czwartku, poprzedzającego imprezę, to lato chyba samo chciało pożegnać 
nas – mieliśmy 7 dni z deszczem, z szaf trzeba było wyciągnąć cieplejsze ubrania. Na szczęś-
cie pogoda w dniu „Pożegnania z latem” była jak na bieżącą porę roku przystało.  

Impreza, na którą zaprosili nas bur-
mistrz dzielnicy Ursus – Urszula 
Kierzkowska i zastępca przewodni-

czącego rady dzielnicy Ursus  – Pa-
weł Dilis, rozpoczęła się… z górki, 
na szczyt której wspinali się uczest-
nicy „Święta Latawca” – konkursu,  
po raz ósmy z rzędu, zorganizowane-
go  przez Zarząd Dzielnicowy Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Ursusie. 
Dzieci zbiegały ze swoimi latawca-
mi, a jury konkursowe wybierało te 
najładniejsze ( I kategoria) i najdłu-
żej latające (II kategoria). Po zakoń-
czeniu lotów uczestników zaproszo-

no przed scenę. Prezes 
TPD – Robert Faliszew-
ski zakończył konkurs 
słowami: – Dziękuję 
wszystkim za przyby-
cie,  Pani burmistrz za 
wzorową współpracę, 
a wychowawczyniom 
z koła TPD za pomoc 
w zorganizowaniu tej 
uroczystości.  Komisja, 
po burzliwych obra-
dach, wyłoniła zwy-
cięzców. Najładniejszy 
latawiec zaprezentowała 

Natalia Cieślak, a najdłuższymi lo-
tami mogli się pochwalić Patrycja 
Opioła i  Kamil Księżopolski (ex 

aequo). Przyznano także II i III 
miejsca, a także 6 wyróż-

nień. Wszyscy otrzymali 
upominki i brawa, po 

czym był czas dla 
fotorepor terów.  

Miejmy nadzieję, 
że również w przy-

szłym roku, po raz 9 
z rzędu, uczestnicy „Świę-

ta Latawca” , wraz z pogodą, 
dopiszą. 

Po tej uroczystości burmistrz Ur-
susa – Urszula Kierzkowska, i jej 

zastępca – Kazimierz Sternik, przy-
witali  wszystkich bardzo gorąco: – 
Dzisiaj mamy pożegnanie lata , ale 
pogoda jest naprawdę przepiękna, 
mamy mnóstwo atrakcji. Bawcie się 
wspaniale i bezpiecznie. Pokażmy 
dzisiaj, jak Ursus potrafi się bawić, 
pogoda jest dla nas.
Na przybyłych, jak co roku, czeka-
ło mnóstwo dokończenie na str. 2

TU 
jest dobre miejsce na reklamę

DAJ SIĘ          POZNAĆ!
zadzwoń: 602 666 134,  509 559 506 

lub napisz:
reklama@mocnestrony.com.pl

TWOJA REKLAMA  
równolegle na mocnestrony.com.pl 

unas
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URSUS

atrakcji – najwięcej 
przygotowano dla dzieci. Mogły sko-
rzystać z dmuchanych zjeżdżalni ( 
w tym ogromnego traktora), odwie-
dzić wioskę indiańską, przejechać się 
na kucyku, poskakać na euro-bungee, 
pobudować z klocków LEGO. Spe-
cjalnie dla nich otwarto Misiowy 
Oddział Ratunkowy, Fundacja Cul-
tureLab, prowadząca  blog www.tup-
tuptup.org.pl, zorganizowała warszta-
ty ekologiczne „KOSZO-MRÓWKA 
KOSZYKÓWKA”, a instruktorzy 
z Oxygen Fitness & Wellness Club 
prowadzili zabawy ruchowe. Klub  
Karate, którego zajęcia odbywają się 
w SPnr.14, pokazami i rozdawanymi 
ulotkami zachęcał do przyjścia na 
treningi. Dorośli i młodzież mogli za-
pisać się na zajęcia TAI-CHI prowa-

dzone przez Szkołę YMAA we współ-
pracy z Urzędem Dzielnicy Ursus czy 
poćwiczyć sztuczne oddychanie na 
fantomie, Bardzo dobrze zorganizo-
wano zaplecze gastronomiczne – było 
czym  i gdzie posilić się.
Ale główną atrakcją stanowiły  wystę-
py zaproszonych gości. Punktualnie 
o 16.00 rozpoczął AKCENT. Rzadko 
się zdarza, żeby pierwszy wykonawca 
zgromadził najliczniejszą widownię, 
a tak było tego popołudnia. Zgro-
madzeni śpiewali wspólnie z Zen-
kiem Martyniukiem – m.in. „Życie 
to są chwile”, „Chłopak z gitarą”, czy 
„Przez twe oczy zielone”. Po koncercie 
grupa fanów oczekiwała na lidera za 
sceną. Słychać  było „Zenek, Zenek”… 
A na scenie instalował się, związany 
z Ursusem, TOP ONE. Gitarzysta, 

klawiszowiec, perkusista, wokalista 
i 2 tancerki – przy aplauzie publicz-
ności wykonali „Ciao Italia”, „Białego 
misia”, cover LADY PANK –„Zostaw-
cie Titanica”… Kolejny wykonawca to 
całkowita zmiana klimatu – NOCNA 
ZMIANA BLUESA. Lider zespołu – 
Sławek Wierzcholski przez 12 lat (do 
2000r.) miał w radiowej „TRÓJCE” 
swoją „Pigułkę bluesową”, w której 
z pasją opowiadał o prezentowanej  
muzyce. Także podczas sobotniego 
koncertu okazał się świetnym gawę-
dziarzem. Grono miłośników bluesa 
reagowało intensywnymi brawami, 
a energia,  jaką muzycy emanowali na 
scenie, potwierdzała, że rzeczywiście 
są „Chorzy na bluesa”. Oczywiście 
nie mogło się obyć bez bisu… Na za-
kończenie wystąpił zespół BRACIA 
prowadzony  od 20 lat przez Wojcie-
cha i Piotra Cugowskich. Ze sceny 
usłyszeliśmy siarczystego rocka. Za-
grali własne kompozycje oraz covery 
(the Beatles, AC/DC, Metallica, Deep 
Purple). W pewnym momencie Woj-
ciech zastąpił Piotra przy mikrofonie. 
Znalazło się miejsce na indywidualne 
popisy instrumentalistów, publiczność 
śpiewała razem z zespołem, również 
były bisy. Przed 22.00 prowadzący im-
prezę, tak jak i w ubiegłym roku, Ma-
ciej Smoliński, podziękował wszystkim 
za udaną zabawę. 
Do zobaczenia za rok!

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

cd. ze str. 1

Nowy rok szkolny
w URSUSIE

W poniedziałek, 4 września rok 
szkolny 2017/2018 rozpoczął 
się dla 4660 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalistów 
i licealistów oraz uczniów tech-
nikum. Do klas pierwszych pod-
stawówek poszło 684 nowych 
uczniów. 

W związku z reformą oświaty 
i zaplanowaną likwidacją 
(tzw. wygaszaniem) gimna-

zjów nie ma w tym roku szkolnym 
pierwszych klas gimnazjalnych. 
Uczniowie z klas drugiej i trzeciej 
Gimnazjum nr 132 z Oddziałami 
Integracyjnymi zostali włączeni 
do LVI Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Leona Kruczkowskiego. 
Nowym dyrektorem połączonych 
szkół została Beata Żeromska, 
dotychczasowa dyrektorka gim-
nazjum. 
Podczas uroczystej inauguracji 
roku szkolnego 2017/2018 dyrek-
tor Żeromska powiedziała o histo-
rycznym momencie, w jakim ucz-
niowie rozpoczynają kolejny rok 
nauki – start reformy oświatowej. 
Przypomniała, że podobna sytu-
acja miała miejsce po 1944 roku. 

Powiedziała też parę słów o so-
bie. Jest geografem, absolwentką 
Uniwersytetu Warszawskiego 
z wieloletnim doświadczeniem 
nauczycielskim i dyrektorskim 
w ursuskich szkołach. W 1984 r. 
zdała maturę w liceum, w którym 
teraz została dyrektorem. Zapew-
niła o zamiarze prowadzenia szko-
ły tak, aby osiągała jak najlepsze 
wyniki i żeby przed wszystkimi 
absolwentami była otwarta droga 
do szkolnictwa wyższego. Przed-
stawiła wszystkich 47. nauczycieli 
liceum i gimnazjum. Wielu z nich 
będzie uczyć w obu szkołach. Dy-
rektorka zwróciła uwagę na motto 
liceum – „Bądźcie wierni korze-
niom, mocni duchem, otwarci na 
świat”. Wyraziła nadzieję, że ucz-
niowie będą dumni z uczęszczania 
do tej właśnie szkoły.
Jak powiedział obecny na uroczy-
stości zastępca burmistrza dziel-
nicy Wiesław Krzemień, sytuacja 
jest nowa zarówno dla uczniów jak 
i grona pedagogicznego. Obiecał 
również, że za kilka miesięcy za-
kończy się trwająca za oknami bu-
dowa i uczniowie dostaną do dys-
pozycji nowe obiekty sportowe. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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NASZA PRZYJAZNA KLINIKA
W ostatnim numerze „Mocnych Stron” – w mate-
riale „Nowoczesna fizjoterapia” – jako przykład 
wzorcowej placówki rehabilitacyjnej z naszego 
rejonu zaprezentowaliśmy CENTRUM REHA
BILITACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH w Ożaro-
wie Mazowieckim „Nasza Klinika”. 

T o nie przypadek, że funkcjonowanie  Naszej Kliniki jest – 
jak pisaliśmy – tak perfekcyjnie zorganizowane. Choć po-
wstała dopiero na początku 2017 roku, ma już prawie 10 lat 

doświadczenia. 

NAJPIERW BYŁ POMYSŁ 
Trzy lata temu w firmie deweloperskiej rozpatrywano możliwości 
inwestycyjne na zaoferowanej nieruchomości. Tam padł pomysł 
wybudowania kliniki. Pomysłodawczynią była Pani Aneta Cydejko 
(zatrudniona obecnie w klinice na stanowisku  Dyrektora ds. Admi-
nistracji i Marketingu). Chociaż początkowo działka nie otrzyma-
ła stosownych zgód administracyjnych, to pomysł i zapał pozostał. 
Wkrótce, dzięki nawiązaniu współpracy nowo utworzonej spółki 
„Nasza Klinika sp. z o.o.” ze spółką „Wa Zdrowie” z Izabelina (po-
siadającą poszukiwane atrybuty, z 8-letnim doświadczeniem, będą-
cą ośrodkiem cenionym i rozpoznawalnym wśród pacjentów) obie 
spółki stały się wspólnikami. 

ICH AMBICJA, ZAPAŁ, PASJA – NASZE ZDROWIE
Chociaż „Nasza Klinika” funkcjonuje od niespełna roku, już stała 
się znanym – nie tylko lokalnym mieszkańcom – miejscem, w któ-
rym od progu pacjenci mogą poczuć się lepiej. Dzieje się tak za 
sprawą spokojnej, doskonale zaaranżowanej przestrzeni, gabinetów 
i sal rehabilitacyjnych, wzbogaconych pięknymi, wielkoformatowy-
mi fotografiami zwierząt, natury. To tylko pierwsze wrażenie, ale 

miejsce, do którego udajemy się sami, jako pacjenci lub z naszymi 
dziećmi czy bliskimi – po pomoc, powinno już na wstępie dawać 
pozytywne bodźce: ukojenie, relaks i wywoływać uśmiech. 
I tak się dzieje. Sprawia to i samo miejsce, i – przede wszyst-
kim – doskonały, zgrany i doświadczony zespół lekarzy, fizjo-
terapeutów, psychologów, logopedów i terapeutów zajęciowych. 
Bo ich ambicją i celem jest niesienie skutecznej pomocy pacjen-
tom w szybkim powrocie do zdrowia. Taka też jest misja kliniki. 
A dzięki pasji zespołu i korzystaniu z najnowocześniejszych me-
tod, technik oraz całego arsenału urządzeń rehabilitacyjnych na 
miarę XXI wieku – są skuteczni, czego sami możemy doświad-
czyć, korzystając z ich usług.

DOBRE ŹRÓDŁO INFORMACJI I KOMUNIKACJI
Klinika jest niewątpliwie nowoczesna,  o czym świadczą nie tylko 
wyposażenie, aranżacja przestrzeni, gabinetów i sal rehabilitacyj-
nych,  ale również sposoby i drogi komunikacji ze stałymi i poten-
cjalnymi pacjentami. Jest to m.in. profesjonalna, czytelna strona 
internetowa, na której można szczegółowo zapoznać się ze stoso-
wanymi metodami rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej pa-
cjentów w różnym wieku i z różnymi schorzeniami, poznać twa-
rze lekarzy – specjalistów z różnych dziedzin, rehabilitantów, czyli 
osób, z którymi będziemy mieli kontakt osobisty – podczas konsul-
tacji czy zabiegów, przygotować się do wizyt w gabinetach zabie-
gowych i salach rehabilitacyjnych, zajęciowych oglądając zdjęcia. 
Poczujemy się bezpieczniej idąc w poznane już miejsca, kontaktując 
się z widzianymi na fotografiach osobami, co zaoszczędzi nam do-
datkowego stresu związanego z „nieznanym”. Kolejna droga komu-
nikacji kliniki to powszechnie funkcjonujący facebook. Stąd zasięg-
niemy opinii pacjentów o skuteczności pracy kliniki, sami również 
możemy takie zdanie wyrazić  – to taki barometr zadowolenia, ale 
jednocześnie stały informator o nadchodzących wydarzeniach, 
np.  promocjach, wykładach, czy bezpłatnych zajęciach. 

WYRÓŻNIONE STAŁE USŁUGI DLA DZIECI  
Dla najmłodszych pacjentów – Klinika oferuje nowe stałe usługi: 
l   5- i 10-dniowe turnusy rehabilitacyjne, podczas których dzieci 

ze skoliozami i wadami postawy, a także ze schorzeniami neuro-
logicznymi mają możliwość uczestniczenia w całodziennych za-
jęciach rehabilitacyjnych; w przerwach między nimi przebywają 
w idealnie dla ich potrzeb przystosowanym punkcie przedszkol-
nym, gdzie zapewnione mają – oprócz zabawy pod fachową opie-
ką i wypoczynku między zajęciami – całodzienne wyżywienie. To 
duże odciążenie dla rodziców i nieoceniona korzyść dla dziecka.  

l   Turnusy dla dzieci ze skoliozami i wadami postawy, ale bez po-
bytu w punkcie przedszkolnym; w programie: różnego rodzaju 
zajęcia rehabilitacyjne (m.in. indywidualne, grupowe); po zaję-
ciach dziecko wraca z opiekunem do domu.

WYJĄTKOWE OFERTY 
Stały element funkcjonowania Naszej Kliniki stanowią pojawiają-
ce się z różnych okazji oferty rabatowe – na Dzień Ojca, z oka-
zji Dnia Matki…  Dla wymagających pacjentów jest wiele innych 
sezonowych ofert, również grupowych, oraz bezpłatne wykłady 
tematyczne czy dni otwarte. Dla tych, którzy nie powinni z przy-
czyn zdrowotnych przyjmować leków – doskonała (i skuteczna!) 
akupunktura. A wszystko po to, aby dostarczać nam – pacjentom 
opiekę medyczną najwyższej jakości i pewność, że w każdym przy-
padku choroby, urazu czy zaburzenia rozwojowego osiągniemy 
maksymalne możliwe efekty terapeutyczne.
Nie sposób opisać wszystkiego szczegółowo. Najkorzystniej dla nas 
będzie samodzielnie zapoznać się z pracą i ofertą Kliniki wchodząc 
na jej stronę internetową: www.naszaklinika.com.pl lub na face-
booka: www.facebook.com/naszaklinika, choć najlepszą reko-
mendacją są – jak zawsze – bezpośrednie opinie pacjentów (a takich 
jest naprawdę wiele).                     (AS)

C E N T R U M  R E H A B I L I TA C YJ N E  D L A  D Z I E C I  I  D O R O S ŁY C H

OPIEKA MEDYCZNA  
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

W każdym przypadku choroby, 
urazu czy zaburzenia  

rozwojowego osiągamy  
maksymalne możliwe  
efekty terapeutyczne.

UNIKALNY OŚRODEK REHABILITACYJNY Z DEDYKOWANYMI TURNUSAMI REHABILITACYJNYMI DLA DZIECI W OPARCIU O PUNKT PRZEDSZKOLNY

CO NAS WYRÓŻNIA
l   doświadczenie
l   interdyscyplinarny zespół medyczny
l   kompleksowa oferta rehabilitacyjna dla  osób do

rosłych i dzieci
l   punkt przedszkolny dla zdrowia dzieci i  wygody 

rodziców
l   przyjazna atmosfera i bycie blisko pacjenta

Leczymy dolegliwości układu kostnego, stawowego, 
mięśniowego, powięziowego oraz nerwowego.

Prowadzimy rehabilitację przygotowującą do opera 
cji, jak i kompleksową terapię pooperacyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI na: 

www.naszaklinika.com.pl

FIZJOTERAPIA MASAŻE LECZNICZE PROGRAMY REHABILITACYJNE PUNKT PRZEDSZKOLNY KONSULTACJE LEKARSKIE

REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄT, m.in.:
l   Rehabilitacja skolioz i innych wad postawy u dzieci
l   Rehabilitacja dzieci po urazach i kontuzjach
l   Rehabilitacja dzieci z mózgowym  

porażeniem dziecięcym
l   Rehabilitacja dzieci z Zespołem Downa
l   Rehabilitacja dzieci z chorobą  

Scheuermanna
l   Rehabilitacja dzieci ze spektrum autyzmu
l   Terapia logopedyczna
l   Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami  

integracji sensorycznej
l   Stymulacja rozwoju neuromotorycznego  

u niemowląt
l   Handling baby

REHABILITACJA  
PACJENTÓW DOROSŁYCH:
l   z bólami przeciążeniowymi
l   z bólem i dysfunkcją kręgosłupa, 
l   z bólem i dysfunkcją obręczy  

barkowej i kończyn górnych
l   ze stwardnieniem rozsianym
l   z zespołami bólowymi
l   po zabiegach chirurgicznych, urazach i kontuzjach
l   ze stwardnieniem zanikowym bocznym
l   z chorobą Parkinsona
l   z chorobami reumatologicznymi
l   z bólami i dysfunkcją stawów skokowych i stawów stopy
l   po przebytym udarze niedokrwiennym
l   z bólem i dysfunkcją stawów kolanowych i biodrowych
l   z chorobą zwyrodnieniową
l   rehabilitacja kobiet po przebytej mastektomii

Skontaktuj się z nami

22 292 11 01

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek:  700 – 2100

sobota:  800 – 1400

Nasza Klinika
ul. Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki
e-mail: rejestracja@naszaklinika.com.pl
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Ożarowskie

DOŻYNKI
2017

O bchody Święta Plonów rozpoczęły 
się w niedzielę, 3 września, mszą 
dziękczynną w intencji rolników, 

odprawioną w kościele NMP Królo-
wej Apostołów w Ołtarzewie, podczas 
której w procesji z darami ofiarowano  
chleb i wieniec dożynkowy – symbo-
le owoców ziemi i urodzaju. Dalsze 
obchody miały miejsce na pobliskim 
boisku UKS Ołtarzew przy ul. Parko-
wej. 
Gdy któryś  z mieszkańców gminy, 
budząc się rano, w niedzielę, wyjrzał 
przez okno – mógł mieć wątpliwości, 
czy impreza się odbędzie – wokół 
chmury i deszcz. 

Dożynkowe atrakcje, zabawy, konkursy
Organizatorzy – DK Uśmiech – byli 
jednak świetnie przygotowani, nawet 
i na taką ewentualnośc. Zadaszona 

scena, zabezpieczone kable, ogromny 
namiot – pod którym przybyli goście 
mogli korzystać z części przygotowa-
nych atrakcji. Były – prowadzone przez 
animatorów – gry i  zabawy ruchowe 
dla dzieci, m.in. przeciąganie liny, wy-
ścigi z woreczkami na głowach, rzuty 
do celu. Chętni mogli wykonać ekspe-
rymenty chemiczne i puszczać banki 
mydlane. Oblegane było stoisko, gdzie 
najmłodszym malowano buźki. 
Ożarów Mazowiecki obchodzi w tym 
roku 50-lecie nadania praw miejskich – 
z tej okazji m.in. wydano kolorowankę 
z charakterystycznymi dla miasta miej-
scami: fontanna, szkoła, biblioteka, 
oraz gry planszowe – „Wolica” i „Oża-
rowiak młody” – wszystkie można było 
otrzymać właśnie pod namiotem. 
Biblioteka Publiczna  w Ożarowie, 
wraz z filiami w Święcicach i Józe-

fowie,  przygotowały „Bigos lite-
racki”, czyli wymienialnię książek. 

– Czytelnicy mogą do nas przynosić 
wszystkie książki – mówiła kierownik 
placówki w Ożarowie, p. Ewa Sobieraj 
– a my darujemy każdej z nich drugie, 
a nawet  trzecie życie. Nie oddajemy 
książek na makulaturę, tylko podczas 
akcji takich jak tutaj, każdy może 
przyjść i wziąć coś do poczytania dla 
siebie. To taka wymiana książek. Na 
wszystkich imprezach plenerowych, na 
Dożynkach, na Dniach Ożarowa, od 
zawsze, odkąd zaczęliśmy się na nich 
pojawiac – ludzie korzystają, czasami 
trzeba książki dowozić. 
Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrków-
ka Małego i Święcic, jak co roku,  
przygotowały degustację tradycyjnych 
potraw – chętni mogli  pożywić się 
m.in. chlebem ze smalcem i ogórkiem. 
Strudzeni mieli możliwość odpoczyn-
ku na  rozstawionych leżakach. 
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, 
wspólnie z placówką terenową KRUS 
w Błoniu zorganizował konkurs pla-
styczny „Pamiętaj zuchu, nie dochodź 
do maszyn w ruchu”. Jego celem było 
zmniejszenie ilości wypadków, którym 
ulegają dzieci pomagające w gospo-
darstwach i wykonujące niebezpieczne 
prace.  Udział wzięło 26 dzieci w wie-
ku 6–15 lat. Komisja w składzie: Bo-
żena Kobylińska – kierownik placówki 
terenowej KRUS w Błoniu, Katarzy-
na Rykowska i Teresa Młynarczyk – 
z Urzędu Miasta i Gminy, oceniała 
prace pod względem jakości i tematy-
ki – wyłoniono 6 najlepszych – każde 
dziecko dostało nagrodę ufundowana 
przez burmistrza. 
Po wyjściu z namiotu można było 
skorzystać z rozstawionych na terenie 

Tegoroczne Dożynki  w gminie Ożarów Mazowiecki odbyły się 
w Ołtarzewie. Rok temu świętowano w Płochocinie, dwie wcześniej 
edycje miały miejsce w Ołtarzewie. Płochocin – Ołtarzew…
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UKS Ołtarzew stoisk gastronomicz-
nych  z przekąskami  oraz gorącymi 
i zimnymi napojami. Oferowano rów-
nież darmowy poczęstunek: kiełbaski 
i kaszankę z grilla, które można było 
spożyć w ogrodzonej strefie z ławami 
i stolikami. Także tutaj organizatorzy 
zadbali, żeby nikomu nic nie leciało na 
głowę.  Deszcz, gdyby padał, uniemoż-
liwiłby jedynie korzystanie dzieciom 
(za 0 złotych) z dmuchanych zabawek 
i karuzeli, rozłożonych obok lunapar-
ku, a dorosłym postrzelanie z łuku pod 
okiem członków  Polskiego Stowarzy-
szenia Łucznictwa Tradycyjnego.  

Lokalni artyści na scenie,  
wręczanie nagród, medali
Ale padać przestało i kiedy o 14.00 roz-
poczęły się występy na scenie – tylko 
chmury, mokra trawa i gdzieniegdzie 
błoto, przypominały o deszczowym 
przedpołudniu. Parasole nie były po-
trzebne, przydały się za to kurtki i bluzy 
z długim rękawem. Wrzesień przypomi-
nał, że w tym miesiącu będziemy się wi-
tać z jesienią. Ale na scenie było gorąco. 
Występy artystyczne rozpoczęli wy-
konawcy lokalni. Prowadząca imprezę 
przybliżała ich sylwetki, dzięki czemu, 
kiedy ci zaczynali występ, nie byli już 
dla publiczności anonimowi. Punktu-
alnie o 14-tej na scenę wyszedł zespół  
ludowy Ożarowiacy, po nich scenę 
opanowały żywiołowe Wesołe Wdówki 
z Płochocina (w składzie: 7 pań i 1 pan) 

– w ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. 
przebój zespołu AKCENT – „Przez 
twe oczy zielone”. 
Po występie KAPELI  Z UŚMIE-
CHEM na scenie pojawili się uczest-
nicy wędkarskiego konkursu spławi-
kowego o Puchar Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego. Nagrody wręczał oso-
biście fundator – Paweł Kanclerz. Za-
wody odbyły się na Łowisku Glinianka 
w Ołtarzewie. 
Uczestnicy (zgłosiło się 20 osób) star-
towali w dwóch kategoriach:  juniorów 
i seniorów. Złowiono ponad 20 kilogra-
mów ryb. Wśród juniorów zwyciężył 
Patryk Powoniak – 1550 pkt. Wśród 
seniorów – Piotr Nowicki – 3470 pkt. 
Wszystkim uczestnikom pogratulowa-
no i życzono „połamania kija na na-
stępnych zawodach”. 
Burmistrz oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej – Andrzej Cichal,  uhono-
rowali także reprezentantki drużyny 
unihokeja z Ożarowa Mazowieckie-
go. W sezonie 2015/16 zespół Ambra 
Ożarów Mazowiecki po raz pierwszy 
wystartował w Salming Ekstralidze 
Kobiet w Unihokeju i zajął VI miejsce. 
Dagmara Zadrożna została uznana za 
najlepszą bramkarkę w Polsce (ze sku-
tecznością 80% obronionych strzałów), 
dzięki czemu otrzymała powołanie 
do kadry narodowej. Trenerka i każda 
z zawodniczek  otrzymały upominki, a  
burmistrz obiecał – O ten zespół warto 
i trzeba dbać, dlatego od nowego se-

zonu warunki gry ulegną diametralnej 
zmianie. Będziemy kończyli halę wido-
wiskowo-sportową i to będzie właściwe 
miejsce dla bardzo dobrego, ekstraligo-
wego zespołu. Jak ktoś gra w ekstrali-
dze – musi pomału mieć ekstra warunki 
do gry. My to zapewnimy…

Oficjalne otwarcie Festynu 
Po występie Ożarowskich Kumoszek 
– amatorskiego zespołu seniorów, 
istniejącego  od 1978 roku, nastąpiło 
oficjalne otwarcie Festynu Dożyn-
kowego przez Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego – Pawła Kanclerza 
i  przewodniczącego Rady Miejskiej – 
Andrzeja Cichala. W krótkim wystą-
pieniu burmistrz mówił – (…) Pamię-
tajmy o trudach pracy rolnika, jaka to 
ciężka praca, jak nieprzewidywalna. 
Dziś nie wystarczy być producentem, 
ale trzeba potrafić sprzedać to, co się 
wyprodukuje.
Andrzej Cichal przywitał zgromadzo-
ną publicznośc, przedstawił swoich 
współpracowników z Rady Miejskiej, 
po czym usłyszeliśmy – Życzymy Pań-
stwu udanej zabawy, mamy nadzieję, 
że wszystko będzie OK. Dożynki uwa-
żamy za otwarte!. 
Ale obaj panowie nie opuścili jeszcze 
sceny, na której zaczęło pojawiać się 
coraz więcej osób. To kolejny punkt 
obchodów Święta Plonów. Radny 
Grzegorz Pietrzak zgłosił propozycję, 
żeby uhonorować  najbardziej zasłużo-
nych  rolników z terenu tutejszej gmi-
ny. Burmistrz pomysł poparł, przedło-
żył odpowiedni wniosek Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ponad 30 
osób – tych, którzy całe życie praco-
wali na roli, poświęcając swój czas, 
zdrowie, a nawet i sprawy rodzinne, 
„żeby chleba na naszych stołach nie 
zabrakło” – otrzymało medale „Za-
służony dla rolnictwa”. – Medal jest 
piękny, godny i trochę waży – musi-
cie mi uwierzyć na słowo – zapewniał 
Burmistrz. Najstarszy z odznaczonych 
miał ponad 100 lat.  
Po tych bardzo miłych chwilach na estra-
dzie zainstalował się ostatni przedstawi-
ciel lokalnej sceny muzycznej – zespół 
Alibi Blues z Ożarowa. Jak sama nazwa 
wskazuje, ze sceny usłyszeliśmy żywio-
łowo wykonywanego bluesa. – Chodź-
cie tu do nas – zachęcał wokalista coraz 
liczniej przybywającą publicznośc.

Występy gwiazd
Od kilku lat organizatorom ożarow-
skich dożynek udaje się zapraszać czo-
łowych przedstawicieli polskiej sceny 
kabaretowej i muzycznej. Gościli tutaj 
Grzegorz Halama, Neo-nówka, Smile, 

Kabaret Skeczów Męczących, Łowcy.B, 
grali i śpiewali Golec uOrkiestra, Enej, 
Maciej Maleńczuk i Psychodancing. 
W ubiegłym roku występował nieodża-
łowany Zbigniew Wodecki… 
Gwiazdami tegorocznej edycji Oża-
rowskich Dożynek byli: Grzegorz 
Hyży – znany przede wszystkim młod-
szej widowni, Kabaret Moralnego Nie-
pokoju – znany z „Tygodnika moral-
nego niepokoju”, Kabaretowej Sceny 
Dwójki i „Ucha Prezesa” oraz legenda 
polskiej sceny muzycznej – zespół Per-
fect, obchodzący w tym roku 40-lecie 
istnienia. 
Grzegorz Hyży, finalista   trzeciej edy-
cji programu X Factor, zaśpiewał  pio-
senki z dwóch dotąd wydanych płyt 
– debiutanckiej – „Z całych sił” z roku 
2014 i  tegorocznej – „Momenty”. Wy-
stęp był energetyczny – na  początku  
scenę spowiły dymy, spośród których 
ukazywali się poszczególni muzycy. 
Artysta chętnie ujawniał kulisy powsta-
nia niektórych piosenek… 
Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpił 
w składzie czteroosobowym – męskim, 
stąd nie dane nam było usłyszeć skeczu 
„Jerzyk dzisiaj nie pije”. Grupa ma jed-

nak bardzo bogaty repertuar, a co rusz 
powstają nowe pomysły, tak że na ich 
występach nikt się nie nudzi. Panowie 
cały czas prezentują wysoki poziom. 

Perfect nie może zejść ze sceny
Najliczniejszą publicznośc zgromadził 
ostatni wykonawca. Perfect  na scenie 
pojawił się o 20.30 – zaczęli ostro – od 
„Chyba nie umarłem”, potem było „Idź 
precz”, „Bla bla bla”, po którym front-
man zespołu – Grzegorz Markowski – 
przywitał się z publicznością. Zespół nie 
skupił się wyłącznie na odegraniu ever-
greenów – obecne były utwory z ostat-
nich płyt studyjnych – „DaDaDam” 
i „Muzyka”. Wykonania wzbogacały 
wizualizacje świetlne.  Z klasyki zagrali 
m.in. „Nie mogę Ci wiele dac”, „Pepe 
wróc”. Przed wykonaniem „Autobio-
grafii” Grzegorz Markowski wyznał, że 
zawsze jest bardzo skupiony, kiedy ma 
ją zaśpiewać – wielką nobilitacją dla 
zespołu był wybór tej piosenki przez 
słuchaczy radiowej „Trójki” na piosenkę 
wszechczasów. Na zakończenie bloku 
podstawowego zagrali „Ale wkoło jest 
wesoło” z pięknym solem gitarzysty – 
Dariusza Kozakiewicza oraz „Chcemy 
być sobą”. Po muzykach widać było, 
że granie dzisiejszego wieczoru sprawia 
im dużą frajdę. Aplauz publiczności 
sprawił, że nie schodzili ze sceny. Na bis 
zebrani usłyszeli „Lokomotywę z ogło-
szenia”, „Nie płacz Ewka” i utwór, od 
którego zaczęli koncert – „Jeszcze nie 
umarłem”. Na koniec – zespołowy głę-
boki ukłon i, przy dużych brawach, ze-
spół opuścił scenę. 

Do zobaczenia w maju...
Burmistrz Ożarowa – Paweł Kanclerz 
żegnając zgromadzoną publicznośc, 
dziękował za wspólną zabawę – Byliście 
wspaniali – i zapraszał na Dni Ożarowa 
w maju – Pomyślcie, kto ma wystąpić, ja 
parę propozycji już mam…

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik
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NASZE STRONY

Gdzie przybywa najwięcej mieszkańców?
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w ogólnopolskim ran-
kingu za 2016 rok najwyższe dodatnie saldo migracji, określające różnicę 
między napływem a odpływem ludności, zanotowała Warszawa (6571 osób). 
Sprawdziliśmy, jak wypadły pod tym względem inne miejscowości z naszego 
regionu. Gdzie więcej osób przybywa niż ubywa?

Na 39. miejscu uplasował się Ożarów 
Mazowiecki (344 osób). 109. miejsce 
przypadło gminie Michałowice (140 
osób). Ujemne saldo migracji odno-
towała gmina miejska Piastów (-39 
osób), przez co znalazła się na 2007 
miejscu.
Zajrzeliśmy również do opubliko-
wanego 11 sierpnia br. rocznika 
„Ludność, ruch naturalny i migra-

cje w województwie mazowieckim 
w 2016 roku”. Z tabeli przedstawiają-
cej ruch naturalny ludności w powia-
tach i gminach w 2016 roku możemy 
wyczytać więcej szczegółów. 
W Piastowie jest ujemny przyrost natu-
ralny – więcej zgonów niż urodzeń (-3). 
W Michałowicach przyrost natural-
ny wyniósł 15, w Ożarowie Mazo-
wieckim – 96. Największy wyniósł 

w Warszawie – 2468. Najczęstszymi 
przyczynami zgonów w 2016 roku 
okazały się choroby układu krążenia, 
a następnie – pod względem ilości 
zmarłych – nowotwory. W Warszawie 
liczba osób, które zmarły z powodu 
tych chorób, wyniosła odpowiednio 
8437 oraz 5504. W powiecie prusz-
kowskim: 678 oraz 400. W powiecie 
warszawskim zachodnim: 452 i 277.

Agnieszka Gorzkowska

*  Zestawienie gmin pod względem migracji 
wewnętrznych na pobyt stały na podstawie 
danych pochodzących z Banku Danych Lo-
kalnych GUS.

IDEALNE MIEJSCE 
NA REKLAMĘ TWOJEJ FIRMY!

zadzwoń: tel.:  602 666 134,  509 559 506 
lub napisz: reklama@mocnestrony.com.pl

CHCESZ ZAMIEŚCIĆ 
OGŁOSZENIE?

zadzwoń: tel.:  602 666 134,  509 559 506 
lub napisz: reklama@mocnestrony.com.pl
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WARSZAWA URSUS 
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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

Doskonała metoda na ból
– OSTEOPATIA
Zapewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, Internecie, prześcigają się 
w atrakcyjności, trzeba jednak wiele wiedzy na ich temat, aby nie narobić sobie 
jeszcze większych kłopotów. Do Naturmedu często przychodzą ludzie z uszkodzonymi 
przez niewykwalifikowanych „specjalistów” kręgosłupami. 

Paradoksem jest, że likwiduje się bóle 
kręgosłupa, barku, pleców i inne, które 
mają swe źródło w kręgosłupie – nie-

mal zawsze lekami przeciwbólowymi. 
Takie leki, żele, plastry – ból przyćmią 
na krótko, ale nie usuwają przyczyn bólu. 
Ból powraca. Skutki stosowania leków 
bywają bardzo poważne. Jednak należy 
pamiętać, że każdy objaw bólu należy 
zdiagnozować.
A jeśli to kręgosłup „winien” – najbardziej 
sensowną i skuteczną metodą jest medycy-
na manualna i osteopatia.
Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie do-
kręcona, to manipulowanie samym wyłącz-
nikiem nie spowoduje, że zaświeci. 
Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pa-
cjentów, dziś również:
u To, co się dzieje w leczeniu, to w ogromnej 
ilości przypadków nie jest system ochrony 
zdrowia, ale system ochrony chorób, by nie 
wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny leków i le-
czenie rosną szybciej niż inflacja! Te koktajle 
z przyjmowanych leków niszczą tysiące ludzi 
rocznie! Uzmysłowiłam sobie to dobitnie 
po pomocy, jaką uzyskałam w Naturmedzie 
u mgr Jakuba Górnickiego. Czuję się świet-
nie! (prawnik z Łowicza l. 59)
u Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po żad-
nym pobycie nie było lepiej. Czytałem dano 
temu o Naturmedzie. Nieufnie, ale przyje-
chałem tu. To czego doświadczyłem od pana 
mgr Górnickiego jest zdumiewające. Ustąpi-
ły moje problemy z nogami i barkiem, lepiej 
śpię. (Waldemar K. l. 71)
u Choć byłam w kilku gabinetach, to takie-
go zabiegu, jak u p. Górnickiego jeszcze 
nie miałam. Jestem tu czwarty raz, czuję 
się nieporównanie lepiej, bez bólu i leków! 
Może uda mi się uratować wątrobę zniszczo-
ną lekami przez prawie dziewięć lat! Unor-
mowało mi się trawienie! Nie bolą kolana 
i lędźwie! Wdzięczna ogromnie jestem! (na-
uczycielka l. 56) 

u Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. 
Moja ginekolog podpowiedziała mi osteo-
patię w Ośrodku Naturmed. Tu bezpiecznie 
zlikwidowano mi ból pleców! Osteopatia, 
to rewelacyjna metoda! Jestem szczęśliwa! 
(Anna W. L. 29 z Błonia)
u Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od dzie-
cka ciężka praca. Już nie było dla mnie leku. 
Plecy, bark, lędźwie – niesamowicie bolały. 
Zaczęły siadać kolana i biodra. Czego ja 
nie łykałem?! Strach mówić! Sanatoria nie 
pomagały. Załamany i bez nadziei trafiłem 
do Naturmedu! Pan Górnicki wyprowadził 
mnie na spokojne wody. Jestem przeszczę-
śliwy! Brak mi słów podziękowania! Całym 
sercem dziękuję! (Janusz Wrotycz l. 62)
u Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie do 
zniesienia. To niewiarygodne, że człowieko-
wi w tym wieku można tak bardzo pomóc i to 
bez leków! Jestem wzruszony i wdzięczny. 
(emeryt)
u Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy 
wnieśli mnie na krześle. Zastrzyki przez 12 
dni nic nie pomogły. A tu już po drugim za-
biegu chodzę samodzielnie, to po prostu re-
welacja. (41 lat, pacjent z Sochaczewa)

u Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie ma 
sensu leczyć mnie lekami, fizykoterapia to za 
mało i dał mi namiar na Naturmed, do pana 
mgr Jakuba Górnickiego lub mgr Wojciecha 
Papajewskiego. Powiedział: obaj świetni! 
Stwierdziłem, że takich, jak oni powinno być 
chociaż kilku w każdym mieście! Trzy zabie-
gi u pana Jakuba Górnickiego i dwa u pana 
Wojciecha Papajewskiego postawiły mnie na 
nogi! Mogę wykonywać wszystkie obowiązki 
w pracy i w domu, chodzę nawet na tenisa, 
byłem miesiąc temu w górach! Coś niesamo-
witego! (Andrzej z Warszawy l. 66)

JAKUB GÓRNICKI – magister fizjoterapii, osteo-
pata – przyjmuje pacjentów w każdym wieku. 
Leczy ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, sta-
wów i mięśni. Do największych zalet zabiegów 
u osteopaty należy szybki i długotrwały efekt, 
a poprawa następuje często po 3–5 zabiegach.
Jest wykładowcą w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale Fizjoterapii i Wydziale Me-
dycyny Osteopatycznej.

Ośrodek Medycyny Manualnej i OSTEOPATII  
– NATURMED, Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15 

ZAPISY: 
tel.: 604 092 007 lub 22 662 49 07  
od poniedziałku do piątku 900–1700

PONIEWAŻ BÓLE KRĘGOSŁUPA, TO PROBLEM WCIĄŻ NARASTAJĄCY, PRZEDSTAWIAMY CZYTELNIKOM KO-
LEJNY RAZ OŚRODEK WYJĄTKOWO SKUTECZNYCH METOD PRZECIWBÓLOWYCH – BEZ LEKÓW – NATURMED.

n  Ranking gmin pod względem salda migracji wewnętrznych*

Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, 
pourazo we, nerwobóle, bóle głowy, 
kręgosłupa, barku, kolan, bioder. 

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, 
aby ustalić wskazania do zabiegu lub 

przeciwwskazania. 
NALEŻY PRZYNIEŚĆ BADANIA  

(również dawne) RTG lub rezonans.
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n  URSUS. Do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim brała 
udział w akcji Narodowego Czytania już po raz kolejny. 
Tradycyjnie do współpracy zaprosiliśmy Dom Kultury 
„Uśmiech”, a spotkanie, które planowaliśmy przy 
fontannie miejskiej, z powodu złej pogody odbyło się 
w gościnnych progach Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Przy Parku”. 

T egoroczne wspólne głoś-
ne czytanie pod patrona-
tem Pary Prezydenckiej 

w naszym mieście  miało 
zupełnie odmienny charakter 
niż w ubiegłych latach, na co 
niewątpliwie wpłynęła lektu-
ra – wybrany przez Polaków 
w internetowym głosowaniu 
dramat Stanisława Wyspiań-
skiego „Wesele”. Wyjątkowy, 
pełen barwnych postaci i od-
niesień do tradycji utwór, był 
doskonałą okazją do pokazania 

piękna folkloru i doskonałej 
polszczyzny. Zaprosiliśmy do 
współpracy młodzież z Zespo-
łu Ludowego „Ożarowiacy”. 
Młodzi ludzie z wdziękiem 
odegrali role Pary Młodej oraz 
druhen i drużbów. Wystąpi-
li w bogatych krakowskich 
strojach ludowych. Pomiędzy 
poszczególnymi scenami za-
prezentowali wspaniałe tańce 
krakowskie i porwali pozosta-
łych uczestników do żywioło-
wego, finałowego tańca.

Prowadząca Zespół pani Mał-
gorzata Wojciechowska za-
dbała o choreografię i krótki 
instruktaż dla widzów. Przed-
stawiła również historię kra-
kowskiego stroju ludowego 
(„Wesele” powstało na kan-
wie autentycznego wesela 
w podkrakowskich Bronowi-
cach w 1900 r. wyprawionego 
dla Lucjana Rydla i Jadwisi 
Mikołajczykówny).
Dzięki muzyce i tańcom 
grupowe czytanie dramatu 
przerodziło się w prawdziwe 
wesele z pięknym duetem 
Młodej Pary i uroczystymi 
oczepinami. O oprawę mu-
zyczną zadbał pan Waldemar 
Dąbrowski, o atrakcje dla naj-
młodszych uczestników spot-
kania nasza koleżanka Anna 
Marsula.

Czytający, posługując 
się piękną polszczy-
zną, ujawnili niewąt-
pliwe talenty aktor-
skie. Poza młodzieżą 
z „Ożarowiaków” w 
Narodowym Czytaniu 
„Wesela” udział wzię-
li przedstawiciele inteligencji 
ożarowskiej – aktor, dyrygent 
chóru, samorządowcy, pra-
cownicy oświaty i słuchaczka 
Ożarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Zajrzał do 
nas również Burmistrz Oża-
rowa Paweł Kanclerz, który 
aktywnie uczestniczył w po-
przednich edycjach akcji.
Niespodzianką dla całej grupy 
„weselników”  była możliwość 
obejrzenia białych kruków 
– wydań „Wesela” i „Nocy 
listopadowej” z początku XX 

wieku, pochodzących z pry-
watnych zbiorów pana Roberta 
Walkowskiego – aktora i reży-
sera, który przeczytał również 
fragment listu Lucjana Rydla 
z opisem tamtego wydarzenia.
Całe spotkanie – a zwłaszcza 
wspólne tańce – dało nam 
wszystkim wiele radości oraz 
wprowadziło w klimat trady-
cyjnego polskiego wesela.

Elżbieta Paderewska 
Dyrektor BP  

w Ożarowie Mazowieckim

ZB I ÓRKA  ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych  

na terenie gminy odbędzie się 

18 października br. 
Warunkiem uczestnictwa w akcji  
jest zgłoszenie zapotrzebowania  

odbioru odpadów z posesji  
do 13 października br. 

Można to zrobić:
l  dzwoniąc pod nr tel.:  

22 731 32 63, 731 32 64, 
l  wysyłając e-maila na adres:  

odpady@ozarow-mazowiecki.pl 
lub 
l  osobiście  

w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim  
(I piętro, pokój nr 112).

Właściciele nieruchomości jednorodzin-
nych dwukrotnie w ciągu roku mają możli-
wość wystawienia bezpośrednio przed po-
sesję odpadów typu: meble, okna, drzwi, 
opony od samochodów osobowych, arma-
tura sanitarna oraz sprzęt AGD i RTV. 

Poprzednia zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych, organizowana cyklicznie w ra-
mach systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie gminy, odbyła się 
19 kwietnia 2017 r. Zainteresowanie zbiórką 
było bardzo duże, chęć uczestnictwa w akcji 
zgłosiło 500 nieruchomości, z których łącz-
nie odebrano prawie 80 ton odpadów. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

NARODOWE CZYTANIE 2017
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URSUS l PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Narodowe czytanie 
„Wesela” w Piastowie
W minioną sobotę, 2 września, odbyła się już szósta edycja Narodowego 
Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. W Piastowie 
czytano po raz piąty. 

T ym razem piastowanie w sali kolumnowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piastowie czytali i wsłuchiwali się w dramat Stanisława Wyspiańskiego 
pt. „Wesele”. Do wspólnego czytania zaproszono także aktora Pana Jerzego 

Łazewskiego, który podzielił się ciekawostkami dotyczącymi dzieła Wyspiań-
skiego, a sam zaprezentował ulubioną scenę, w której wcielił się w postaci 
Dziennikarza i Stańczyka.  
Na scenie nie zabrakło Czepca, Radczyni, Żyda, Pana Młodego, Panny Młodej, 
Kliminy, Zosi, Haneczki, Poety, Racheli, Rycerza, Jaśka i Chochoła.  Maskot-
ką wydarzenia, z którą wszyscy chętnie się fotografowali był Chochoł, postać 
dramatu – element scenografii. 
Na każdego czytającego czekały nagrody w postaci książek, biletów kinowych 
oraz biletów do Teatru Powszechnego w Warszawie ufundowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Piastowie. 
Wszystkim biorącym udział dziękujemy za chęć i zaangażowanie w tym nie-
zwykłym wydarzeniu, mającym na celu propagowanie literatury narodowej. 
Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji Narodowego Czytania.

Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka w Piastowie

Ogólnopolski turniej 
siatkówki plażowej
W ubiegły weekend (9 i 10 września 2017 r.) w Piastowie od-
był się ogólnopolski  turniej siatkówki plażowej zorganizowa-
ny przez Burmistrza Piastowa Grzegorza Szuplewkiego oraz 
Marcina Nowaka, wielokrotnego mistrza kraju, reprezentanta 
kadry narodowej.

Dwudniowa impreza odbyła się na boisku do siatkówki plażowej 
przy MOSiR Piastów na  Al. Tysiąclecia 1. Turniej rozpoczął się 
rozgrywkami amatorskimi. Udział w nich mogli wziąć wszyscy 

zainteresowani. Tego dnia zostały wyłonione 3 najlepsze pary, które 
mogły stanąć do walki z uczestnikami turnieju dla siatkarzy zawo-
dowych dzień później. Rozgrywki umiliła sprzyjająca turniejowi 
słoneczna pogoda.

Sobota
Pierwszy dzień amatorskich zmagań zakończył się zwycięsko dla 
par:
1 miejsce –  Kacper Szewczyk, Dawid Ryński
2 miejsce –  Jakub Lendas, Bartosz Nędzarek
3 miejsce –  Daniel Ajdys, Wojciech Ubysz

Niedziela
Drugiego dnia, w turnieju dla graczy zawodowych zwyciężyły pary:
1 miejsce –  Bartosz Kujawski, Marcin Nowak
2 miejsce –  Bartosz Lewicki, Tomasz Maziarek
3 miejsce –  Bartłomiej Kiernoz, Michał Korycki
Była to pierwsza edycja turnieju piłki plażowej Piastów Beach Vol-
ley Cup I. 

(PZ)

n  PIASTÓW BEACH VOLLEY CUP I
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Bieg Solidarności 1980 m
W dniu 3 września piastowianie uczestniczyli w trzecim już biegu z cyklu Grand Prix 
Piastowskich Biegów Historycznych. 

Tym razem w Biegu Solidarności na dystan-
sie 1980 m wróciliśmy pamięcią i przypo-
mnieliśmy bardzo ważne dla naszego kraju 
wydarzenia z sierpnia 1980 roku - fale straj-
ków, porozumienia sierpniowe oraz powstanie 
ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” jako ma-

sowego ruchu oporu przeciw rządom komuni-
stycznym w okresie PRL-u. 
Pierwsze trzy miejsca wśród kobiet kolejno 
zajęły: Szewczykowska Anna, Dziewulska 
Henryka i Przybylak Wanda; wśród męż-
czyzn: Arkadiusz Pajdosz, Maciej Bia-
łobrzeski i Tomasz Sęk. Najmłodszym 
biegaczem był Karol Kozłowski (7 lat). 

Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe pucha-
ry oraz pamiątkowe medale.
W ogólnej klasyfikacji po trzech biegach 
Grand Prix Piastowskich Biegów Historycz-
nych, tj. po Biegu Mazurka Dąbrowskie go 

(9 lipca), Biegu Bitwy Warszawskiej (13 sierp-
nia) i Biegu Solidarności prowadzi Arkadiusz 
Pajdosz. Po nim jest Maciej Białobrzeski, 
a trzecią pozycję zajmuje Tadeusz Fojud.

Piastowskie Grand Prix łączy ważne wydarze-
nia historyczne z aktywnością sportową.
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych 
imprezach Grand Prix Piastowskich Biegów 
Historycznych: 

 l 1 października – Bieg Pamięci Powstań-
czej Warszawy oraz 

 l 12 listopada – Bieg Niepodległości.

Reforma edukacji. PIASTÓW
4 września 630 przedszkolaków i ponad 2,5 tysiąca uczniów rozpoczęło rok szkolny 
w piastowskich placówkach oświatowych. Czy reorganizacja szkół w wyniku reformy 
spowodowała zwolnienia nauczycieli? Jakie koszty poniosło miasto Piastów w związku 
przystosowaniem placówek oświatowych do nowej rzeczywistości? Pytamy Urszulę Nel-
ken – nową Dyrektor Centrum Usług Oświatowych. W następnych numerach sprawdzimy 
Ursus, Michałowice oraz Ożarów Mazowiecki.

– Żadna szkoła nie została zamknięta, żaden 
nauczyciel nie został zwolniony – zapewnia 
Urszula Nelken. Problem dla dyrektorów to… 
wręcz przeciwnie: znalezienie chętnych do 
pracy. Zatrudnieni zostali nowi pedagodzy. 
W Piastowie działa obecnie pięć szkół pod-
stawowych. Trzy spośród nich istniały przed 
reformą. Natomiast 2 nowe podstawówki po-
wstały następująco: Gimnazjum Nr 1 zostało 
przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 5. 
Gimnazjum Nr 2 zostało włączone do odtwo-
rzonej w ubiegłym roku Szkoły Podsta-
wowej Nr 3. 

Koszt remontów:  
niemal pół mln zł
– Największym obciąże-
niem finansowym dla mia-
sta były remonty placówek 
oświatowych, w tym także 
te, które polegały na do-
stosowaniu np. toalet dla 
najmłodszych uczniów – 
przyznaje Urszula Nelken. 

Dodaje, że wymiany podłóg, schodów czy od-
świeżanie ścian trwały, jak zwykle, przez całe 
wakacje i objęły także wszystkie piastowskie 
przedszkola. Jednakże największe zmia-
ny dokonały się w budynkach szkół. – Naj-
większy zakres prac remontowych dotyczył 
gimnazjów, gdzie wkrótce zagoszczą małe 
dzieci – uzupełnia. We wszystkich placów-
kach wakacyjne remonty pochłonęły w sumie 
498 844 zł. W samych szkołach na ten cel wy-
dano 381 344 zł.  – Wyodrębnienie z tej kwoty 

wydatków poniesionych wyłącznie w związ-
ku z wdrażaną reformą szkolnictwa 

byłoby jednak trudne. Podobnie 
jeśli chodzi o zakup wyposaże-

nia sal lekcyjnych, bibliotek 
czy gabinetów logopedów. 
Z kolei część zakupów – cho-
dzi zwłaszcza o specjalistycz-
ne pomoce dydaktyczne czy 
elementy placów zabaw – ze 
względu na wielką liczbę za-
mówień i fakt, że firmy nie 
nadążają z ich realizacją, nie 

została jeszcze zafakturowana – przyznaje 
Urszula Nelken. 
Jak oficjalnie podaje na swojej stronie mia-
sto, liczba przyjętych najmłodszych dzieci 
w przypadku niektórych szkół przekraczała 
ich możliwości, ale dzięki dobrej współpra-
cy dyrektorów sąsiadujących placówek, udało 
się znaleźć miejsce dla wszystkich. – W pia-
stowskich przedszkolach zostały zapewnione 
miejsca dla wszystkich dzieci, także dla kolej-
nego rocznika, najmłodszych. Ten nowy, kosz-
towny obowiązek samorządów, z którym wiele 
nawet zamożnych gmin sobie nie poradziło, 
w przypadku Piastowa został zrealizowany 
celująco! – ocenia Urszula Nelken.

Nie koniec prac w placówkach
W Gimnazjum Nr 1, które w wyniku prze-
kształcenia stało się Szkołą Podstawową 
Nr 5, a wśród 755. uczniów w 32. oddziałach 
we wrześniu pojawią się cztery „zerówki”, 
powstał nowy gabinet dla logopedy, sala do 
gimnastyki korekcyjnej, specjalna łazienka 
dla najmłodszych, a korytarz w sektorze „ze-
rówek” zyskał wesołe barwy. Wymieniono też 
podłogę w świetlicy i – po dziesięciu latach 
od ostatniego odświeżania – wymalowano 

salę gimnastyczną. Gruntownego remontu do-
czekał się również dach placówki oraz schody 
prowadzące na wewnętrzne patio, na którym 
powstał specjalny plac zabaw dla maluchów.
W Szkole Podstawowej Nr 3 miał miejsce ka-
pitalny remont dwóch łazienek, polegający na 
dostosowaniu ich do potrzeb małych dzieci. 
Sala gimnastyczna oraz pomieszczenia dwóch 
klas doczekały się także wymiany podłogi. 
W Szkole Podstawowej Nr 4 doszczelniono 
dach i wykonano wymianę części instalacji 
elektrycznej. W pozostałych pomieszcze-
niach wymiana odbędzie się podczas zimo-
wych ferii. Zupełnie nową bibliotekę zyskała 
Szkoła Podstawowa Nr 2. Książnica, choć 
w tym samym miejscu, wypiękniała dzięki 
nowej podłodze i pomalowanym ścianom. 
W Szkole Podstawowej Nr 1 wymalowano 
zaplecze terapeutyczne i część kuchenną, wy-
mieniono wszystkie skorodowane drzwi wej-
ściowe oraz świetliki nad holami i wejściem 
głównym. Dzięki współpracy z PGE szkoła 
zyskała też zupełnie nową salę językową. 
W trzech szkołach podstawowych zostały za-
kupione mobilne laboratoria wieloprzedmio-
towe za łączną sumę 120 000 zł. 

Agnieszka Gorzkowska

n  NOWY ROK SZKOLNY
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OCHRONA KLIMATU – PROJEKT STRATEGII DLA WARSZAWY
W lipcu podsumowano wyniki konsultacji społecznych, które przeprowadzono we wszystkich dzielnicach w ra-
mach projektu ADAPTCITY. Na podstawie przedstawionych przez mieszkańców pomysłów zespół Adaptcity 
przygotuje projekt strategii dla Warszawy w związku z ochroną klimatu. Dokument będzie określał kierunki 
działań oraz konkretne rozwiązania z przypisaniem ich do odpowiednich struktur (biur) w mieście. Wskaże 
również środki i narzędzia realizacji oraz źródła finansowania. 

J ednego dnia ledwo wytrzymujemy 
upalną temperaturę 36°C, a następ-
nego poranka termometr wskazuje 

tylko 20°C… Do tego dochodzą gwał-
towne zjawiska pogodowe niosące 
ogromne straty, a niekiedy śmierć 
ludzi, którym przyszło zmierzyć się 
z żywiołem. To tylko krótki zarys bie-
żącego, polskiego lata. 

Projekt strategiczny dla Warszawy
Zmiany klimatu to obecnie jedno 
z największych wyzwań światowych, 

jakiemu ludzkość musi stawić czoła, 
aby nie dopuścić do nieodwracal-
nych zmian w niedalekiej przyszłości. 
Miasta jako wielkie skupiska ludzi są 
szczególnie narażone na negatywne 
skutki zmian klimatu. Dlatego właś-
nie od 1 lipca 2014 roku do 31 grud-
nia 2018 roku realizowany jest projekt 
„Przygotowanie strategii adaptacji do 
zmian klimatu miasta metropolitalne-
go przy wykorzystaniu mapy klima-
tycznej i partycypacji społecznej”( 
w skrótcie: „Adaptcity”). Projekt ma 

na celu przygotowanie strategii adap-
tacji do zmian klimatu dla Warszawy. 
Będzie to pierwsza tego typu strategia 
w Polsce. 
Metody działania w obliczu zmian 
klimatu wypracowane w Warszawie 
dzięki Fundacji Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Miastu Stołecznemu 
Warszawa, Unii Metropolii Polskich 
oraz Verband Region Stuttgart  będą 
rozpowszechniane jako dobre przy-
kłady w największych miastach kra-
ju. Działania w tym zakresie będzie 
prowadzić Unia Metropolii Polskich, 
która zorganizuje Klimatyczne Fora 
Metropolitalne oraz będzie ognisko-
wać proces współpracy polskich me-
tropolii wokół problemu adaptacji do 
zmian klimatu w ramach swoich dzia-
łań statutowych.

Ryzyko klimatyczne Ursusa
Ekspert ds. klimatu dr Andrzej Kas-
senberg z Instytutu na rzecz Ekoroz-
woju podczas konsultacji 31 maja 
w Domu Kultury „Kolorowa” scha-
rakteryzował Warszawę i dzielnicę 
Ursus pod względem stopnia zagro-
żenia ryzykiem klimatycznym. Prob-
lemy podzielone zostały na termiczne 
i hydrologiczne. Ursus uszeregowano 
w grupie dzielnic o średnim zagro-
żeniu klimatycznym (łącznie ob-
szar średniego zagrożenia stanowi 
87,2 km2 czyli 11,9% powierzchni sto-
licy). Tereny zielone odgrywają małą 
rolę w dzielnicy. 
W Ursusie, podobnie jak na Woli, 
Ochocie czy Północnych Włochach 
są zurbanizowane obszary (jednak nie 
w wysokim stopniu), gęsto zabudowa-
ne, ze średnim przyrostem jednostek 
mieszkalnych, które zwiększają zagro-
żenie termiczne. Średnia temperatura 
w Ursusie jest bardzo wysoka. Liczbę 
nocy ciepłych określono jako średnią. 
Gleba ma wysoki stopień nieprzepusz-
czalności (od 80 do 100%), co także 
ma wpływ na wyższe temperatury. 
– Stwarza to warunki do funkcjonowa-
nia tzw. miejskiej wyspy ciepła, czyli 
gorszych warunków bez przewiewów 
powietrza, bez terenów zielonych 
sprzyjających szybkiemu parowaniu 
wody – zwrócił uwagę  dr Andrzej 
Kassenberg. Sytuację z powierzchnią 
biologicznie czynną określił jako do-
brą ze względu na mały jej niedobór  
w stosunku do studium zagospoda-
rowania przestrzennego m.st. War-
szawy.  Jednak, jego zdaniem, wciąż 
tych terenów jest za mało. – W Ursu-
sie nie ma zagrożenia powodziowego, 
natomiast istnieje średnie zagrożenie 
podtopieniami. Według danych, wy-
stępuje  6–10 interwencji związanych 
z podtopieniami – wyliczał ekspert. 
Okresy bezopadowe scharakteryzowa-
no jako średnie. Pojawia się problem, 

jak pogodzić funkcje mieszkaniowe 
z przyrodniczymi? Zastępca Burmi-
strza Dzielnicy Ursus Wiesław Krze-
mień przypomniał problem napływu 
do Ursusa szkodliwych substancji – 
pyłu zawieszonego – z Piastowa czy 
Ożarowa. 

Pomysły mieszkańców
Liczna grupa mieszkańców, kilkoro 
radnych i pracowników Urzędu Dziel-
nicy Ursus oraz Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Ursus mieli okazję poroz-
mawiać z ekspertem. Podczas pracy 
w 3. grupach zidentyfikowali rozwią-
zania problemów Ursusa nakreślonych 
wcześniej przez dra Andrzeja Kassen-
berga – związanych ze smogiem, pod-
topieniami i upałami. Aby zapobie-
gać smogowi, mieszkańcy podsunęli 

usprawnienie komunikacji przez bus-
pasy, wzmocnienie bazy pomiarowej, 
współpracę z gminami, z których na-
pływają do Ursusa zanieczyszczenia. 
Utrzymywano dalszą potrzebę dofi-
nansowań termomodernizacji. Zwró-
cono uwagę na potrzebę uwzględ-
niania zieleni nie tylko w planach 
zagospodarowania. Padały pomysły 
tworzenia zielonych dachów na budyn-
kach czy też zieleni przy torowiskach. 
Podstawą jest oczywiście edukacja 
ekologiczna. Jak natomiast miesz-
kańcy widzą walkę z podtopieniami? 
Proponują wyznaczanie zarządcy dla 
kanalizacji, chcą więcej parków, nasa-
dzeń, zbiorników wodnych oraz syste-
mów ostrzegających przed zjawiskami 
pogodowymi. Podobne rozwiązania 
widzą  w przypadku upałów. Dodają 
pomysły na kurtyny wodne, zbiorniki 
retencyjne na parkingach, separatory 
przydatne przy ponownym zagospo-
darowaniu wód opadowych. Proponu-
ją budowanie parkingów z ażurowym 
podłożem. Mieszkańcy chcieliby, aby 
na placach zabaw – w celu uzyskania 
cienia – były np. pergole i krytycznie 
odnoszą się do likwidacji ogródków 
działkowych. Zwracali również uwa-
gę na potrzebę wybudowania nowych 
linii energetycznych oraz weryfikowa-
nia jakości izolacji termicznych w do-
mach, by chronić je przed pożarami.

Prognozy dla Warszawy
To pewne: klimat w Warszawie nie 
będzie już stabilny, a pogoda będzie 
nas zaskakiwała anomaliami, do któ-
rych nie jesteśmy przyzwyczajeni, 
a co za tym idzie – nie jesteśmy na nie 
przygotowani. Należy się spodziewać 
gwałtownych zjawisk pogodowych, 
które choć wcześniej były mało praw-
dopodobne, teraz będą występować 
częściej, powodując coraz większe 
straty. Częściej sąsiadować ze sobą 
będą lata ekstremalnie suche i mokre, 
tak jak to miało miejsce w latach 2010 
i 2011. Przede wszystkim wzrośnie 
liczba gorących dni i nocy w okresie 
od kwietnia do września. 
Dzięki działaniom Adaptcity sporzą-
dzono modelowanie do końca bieżą-
cego stulecia. Obrazuje ono dalszy 

przebieg zmian klimatu w regionie 
Warszawy. Modelowanie przeprowa-
dzono w formie dwóch scenariuszy: 
łagodnych zmian i znaczących zmian. 
Przewiduje się, że średnia temperatura 
roczna w mieście będzie rosła o ok. 
0,5°C w ciągu każdych 25 lat i może 
osiągnąć wartość od 10 do 12°C 
w 2100 roku. Wrośnie również liczba 
dni z opadami nawalnymi oraz ich 
wielkość, co spowoduje zwiększenie 
przepływów wody w korycie Wisły, 
a więc zwiększone zagrożenie powo-
dziowe, a także większą erozję dna 
koryta rzeki, co utrudni lokalną że-
glugę. Gwałtowne burze oraz wichu-
ry przyniosą starty materialne głów-
nie w zakresie mienia mieszkańców 
(przygniecione przez konary i drzewa 
samochody, zniszczona przestrzeń 
miejska, zerwane dachy) oraz znaczne 
ubytki w zieleni miejskiej. 
Zespół Adaptcity ma nadzieję, że przy-
gotowywany projekt strategii dla War-
szawy w kwestii klimatu zostanie już 
w przyszłym roku przyjęty przez Radę 
Warszawy, co przyspieszy proces wdra-
żania zawartych w strategii rozwiązań. 
Podejmowane działania oraz dobre 
praktyki na bieżąco można śledzić za 
pośrednictwem strony internetowej 
http://adaptcity.pl/

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

Na zdjęciach: ekspert ds. klimatu dr ANDRZEJ KASSENBERG (Instytut na rzecz 
Ekorozwoju) podczas wykładu i prezentacji;  

niżej – mieszkańcy analizujący zaprezentowaną planszę.

Ocena ryzyka klimatycznego m.st. Warszawy według dzielnic
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Łatwiejsze uzgadnianie projektów
Odbywające się do tej pory w formie cotygodniowych spotkań narady 
koordynacyjne od niedawna w naszym urzędzie można odbywać również 
poprzez Internet. Dokładnie 9 sierpnia odbyła się pierwsza z nich. Aby 
skorzystać z takiej możliwości niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

C elem narady koordynacyjnej jest 
wsparcie projektanta i inwestora 
w działaniach związanych z właści-

wym usytuowaniem projektowanej sie-
ci uzbrojenia terenu i wyeliminowania 
ewentualnych zagrożeń wynikających 
z nieodpowiedniego usytuowania tych 
sieci. Przedmiotem narady jest usytu-
owanie projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu w kontekście stanu faktyczne-
go, obowiązujących przepisów prawa 
i norm technicznych. Narady odbywają 
się w formie zebrania raz w tygodniu, 
a od niedawna możliwe jest również 
ich przeprowadzanie przez Internet. Co 
należy zrobić, aby móc skorzystać z ta-
kiego rozwiązania?
W celu przeprowadzenia uzgodnienia 
projektu przez Internet należy doko-
nać wcześniejszej rejestracji wnio-

skodawcy na stronie: httpp://www.
epodgik.pl/rejestracja/?teryt=1421, 
a wygenerowany i podpisany wnio-
sek dostarczyć do Starostwa. Po uzy-
skaniu dostępu, składanie wniosku 
możliwe jest poprzez stronę: www.
pruszkowski.e-mapa.net, a dokona-
nie opłaty i sam udział w procesie 
koordynacji poprzez serwis: www.
epodgik.pl 

Uruchomiony moduł technologii 
iGeoMap/ePODGIK umożliwia:

 l przesłanie wniosku wraz z mate-
riałami drogą elektroniczną 

 l dokonania opłat z wykorzysta-
niem płatności internetowych 

 l realizację całego procesu koordy-
nacji z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

 l automatyczne generowanie pro-
tokołu z narady koordynacyjnej 
i przesłanie do wnioskodawcy.

 
Do wniosku elektronicznego złożo-
nego za pomocą modułu technologii 
iGeoMap/ePODGIK wymagane są 
następujące załączniki: 

 l skan projektu usytuowania sieci 
uzbrojenia terenu, opracowanego 
na aktualnej mapie do celów pro-
jektowych, w formie pliku PDF

 l projekt w postaci zapisu elektro-
nicznego (plik w formacie .txt, 
.map, lub .dxf)

Dodatkowo można przesłać inne do-
kumenty w postaci elektronicznej. 
Wszystkie materiały muszą być spa-
kowane do archiwum ZIP. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do korzystania z nowego rozwiązania.

Informacja  
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

n  PRUSZKÓW. Starostwo Pruszkowskie organizuje narady koordynacyjne 
– również poprzez Internet – wspierające projektantów i inwestorów

78 lat temu, 1. września 1939 roku o godz. 4.45 salwami w kierun-
ku polskiej placówki na Westerplatte z pancernika Schlezwig Holste-
in Niemcy rozpoczęły, trwającą sześć lat, II Wojnę Światową. W tej, 
najkrwawszej w historii świata wojnie, w której uczestniczyło ponad 
50 państw, straciło życie ok. 72 miliony ludzi. Polska poniosła relatyw-
nie najkrwawszą ofiarę. Zginęło ok. 6 mln polskich obywateli (w tym 
3 mln Żydów), co stanowiło ok. 17% całej ludności. Mieszkańcy Ursusa 
przy pomniku w parku przy ul. Cierlickiej złożyli hołd ofiarom tej wojny.

W obchodach wzięli udział wice-
burmistrzowie dzielnicy Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik, 

przewodniczący Radzie Dzielnicy Pa-
weł Dilis, poczty sztandarowe: Świato-
wego Związku Żołnierzy AK Koło Nr 
6, OSP Ursus, SP nr 4 im. Władysława 
Broniewskiego, SP nr 11 im. I Dywizji 
Kościuszkowskiej, SP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów 
Warszawy, Gimnazjum nr 133 im. 
Księdza Stefana Kardynała Wyszyń-

skiego, 56 LO im. Leona Kruczkow-
skiego, Zespołu Szkół nr 42 im. Jana 
Karskiego oraz mieszkańcy Ursusa. 
Kwiaty złożyli przedstawiciele władz 
dzielnicy, przedstawiciele klubów 
radnych, UTW z Prezes Lucyną Wa-
silewską, Szkół Podstawowych nr 352 
i 381, kombatanci. Burmistrz Krze-
mień wymienił ważne, symboliczne 
punkty obronne Polaków we wrześniu 
1939 roku, przypomniał, że w Ursusie 
był produkowany nowoczesny czołg 

7PT, użyty w kampanii wrześniowej, 
niestety w małej liczbie. Ksiądz prałat 
Zbigniew Sajnóg, dziekan dekanatu 
ursuskiego odmówił modlitwę i zapro-
sił obecnych na uroczystą mszę w in-
tencji poległych za wolność ojczyzny. 
Uroczystość poprowadził kierownik 
Domu Kultury „Miś”, Paweł Wyrzy-
kiewicz, wartę przy pomniku pełniły 
druhny z OSP Ursus.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski 

Ursus pamiętał o poległych w II Wojnie Światowej
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Potop na ulicy Traktorzystów
Przez ostatnie pół roku mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w spra-
wie nietypowego tsunami na ulicy Traktorzystów. Zamieszczane na por-
talach społecznościowych materiały lub telefony z prośbą o interwencję 
u władz dzielnicy pozostały bez echa.

N iestety, w dalszym ciągu nawet 
po niewielkich opadach, na ulicy 
Traktorzystów stoi głęboka woda. 

Ogromne kałuże nie tylko utrudniają 
ruch samochodowy, ale uniemożli-
wiają przejście pieszym, narażając ich 
ponadto na niezbyt komfortowy prysz-
nic. Przejście dla pieszych na wyso-
kości przystanku ZTM jest całkowicie 
zalane, co zmusza przechodzących do 
omijania go w miejscu niedozwolo-
nym, narażając na niebezpieczeństwo 
wypadku, a przy nasileniu ruchu spo-
wodowanym zwężeniem jezdni na tym 
odcinku (ruch wahadłowy) jest to wiel-
ce prawdopodobne. Również pasażero-
wie oczekujący na autobus narażeni są 
na ochlapanie przez jadące pojazdy.
Obecnie, po zamknięciu stacji PKP, 
dojazd z Ursusa, np. w kierunku 

Śródmieścia odbywa się autobusową 
komunikacją zastępczą, właśnie uli-
cą Traktorzystów. Więcej osób prze-
mieszcza się też swoimi samochoda-
mi, co powoduje znaczne zwiększenie 
natężenia ruchu.
Sytuacja taka permanentnie powtarza 
się po każdym deszczu. Przyczyną 
jest prawdopodobnie niedrożność 
studzienek kanalizacyjnych.
Mamy nadzieją, ze włodarze dzielnicy 
zainteresują „mokrym” problemem 
odpowiednie służby. Udrożnienie stu-
dzienek z pewnością zapobiegnie tym 
cyklicznym niedogodnościom.
Za zainteresowanie tematem i sku-
teczne działania z góry dziękujemy.
 

Tekst i zdjęcia
Tomasz Laskowski

n  URSUS. Nie pomogły interwencje...

Petycja w sprawie Kolekcji Ursus

Już 6 lat trwa zastanawiająca... walka(?), przepychanka(?), niemoc(?) w sprawie ponownego zaistnie-
nia – już na zawsze w Ursusie – tzw. Kolekcji Ursus – zbioru pamiątek po Zakładach Mechanicznych. 
Inicjatywę wykazują głównie mieszkańcy, ale też niektóre organizacje, czasem nagłaśniają temat me-
dia. Władze przyznają rację i... nic.

29  sierpnia trzy osoby, reprezentu-
jące duże, zróżnicowane środo-
wiska wystosowały petycję do 

Burmistrza i Zarządu Dzielnicy Ursus 
„w sprawie zachowania w Ursusie za-
bytkowej kolekcji po byłych ZPC Ur-
sus”. Przytaczam treść petycji:
„Szanowna Pani Burmistrz. Działa-
jąc jako mieszkańcy dzielnicy Ursus, 
w trybie ustawy z 11.07.2014 r. o pe-
tycjach (Dz.U.2014 poz. 1195), niniej-
szym wnosimy o niezwłoczne podjęcie 
przez zarząd dzielnicy Ursus decyzji 
ws nabycia i docelowej ekspozycji 
w Ursusie zabytkowej kolekcji po daw-
nych ZPC Ursus. Decyzja taka powin-
na określać harmonogram działań wraz 

z niezbędnym ich zabezpieczeniem 
finansowym oraz być udostępniona do 
wiadomości publicznej.
Uzasadnienie. Zabytkowa kolekcja Ur-
sus tworzy piękną i niewykorzystaną 
dotychczas kartę historii, która wciąż 
stanowi o unikalnej tożsamości naszej 
dzielnicy i posiada ogromny potencjał 
integrujący mieszkańców. Kolekcja 
należąca obecnie do spółki Polski Hol-
ding Obronny, zlokalizowana w tym-
czasowej hali, pozostaje od wielu lat 
w stanie zawieszenia co do jej dalszych 
losów właścicielskich. Ten stan trwa od 
2011 roku. Zdecydowanie za długo.
Wg naszej najlepszej wiedzy obecny 
właściciel kolekcji na przestrzeni ostat-

nich lat wielokrotnie zapewniał o chęci 
jej zbycia i pozostawienie na terenie 
Ursusa, doceniając jej ogromne znacze-
nie emocjonalne i kulturowe. Zarząd 
dzielnicy, mimo dklarowanych pozy-
tywnych intencji, do tej pory nie nabył 
kolekcji. O ile w poprzednich latach, 
w publicznych wypowiedziach, wła-
dze dzielnicy informowały mieszkań-
ców o braku niezbędnych funduszy na 
nabycie kolekcji, to obecnie bariera ta 
nie występuje. Załącznik dzielnicowy 
dla Ursusa do budżetu Warszawy 2017 
wyraźnie wskazuje w spisie zadań in-
westycyjnych, w dziale Kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego (str. 37 
dokumentu dostępnego na www.ursus.

warszawa.pl) w poz.921 Zakup kolekcji 
po byłych Zakładach Przemysłu Ciąg-
nikowego „Ursus” kwotę 2 260 297 zł.
Znaczenie zabytkowej kolekcji Ursus 
dla tożsamości naszej dzielnicy trudno 
przecenić. Jest to wartość wymaga-
jąca szczególnej ochrony w imię do-
bra wspólnego obecnych i przyszłych 
mieszkańców Ursusa. Jak powiedział 
jeden z odwiedzających wystawę ko-
lekcji: „Każdy powinien to zobaczyć. 
To jest wielki dar dla całego kraju, 
a nasza tożsamość” (gazeta „Mocne 
Strony” nr 10/2017).
W ocenie wnoszących petycję, władze 
dzielnicy dotychczas nie wykazywały 
dostatecznej determinacji w przepro-
wadzenie nabycia kolekcji oraz w przy-
gotowanie docelowego miejsca jej eks-
pozycji na terenie Ursusa. Mieszkańcy 
dzielnicy nie są informowani o przy-
czynach tego stanu rzeczy, ani o pla-
nach zarządu dzielnicy w.s. dalszych 
działąń. Kontynuowanie tej sytuacji 
grozi zbyciem kolekcji na rzecz osób 
trzecich, rozdrobnieniem i bezpowrot-
ną utratą szans jej stałej ekspozycji 
w Ursusie. (...).”
Pod petycją podpisali się: Maciej Ja-
kaczyński, Bolesław Staniszewski 
i Jaśmina Wójcik. Pan Staniszewski, 

jako przewodniczący Rady Seniorów 
Dzielnicy Ursus wiele razy w imie-
niu całego środowiska występował do 
władz dzielnicy o zakup i udostępnie-
nie kolekcji. Pani dr Wójcik – znana 
artystka plastyk – kilka lat temu zain-
teresowała się historią ursuskich trakto-
rów, stworzyła wystawę, organizowała 
parady starych traktorów i inne głośne 
publiczne wydarzenia przybliżające 
mieszkańcom 100-letnią historię zakła-
dów i ciągników Ursus. Była też jedną 
z głównych organizatorów zbiórki 2600 
podpisów mieszkańców pod petycją do 
Prezydent Warszawy w sprawie odzy-
skania kolekcji. Maciej Jakaczyński – 
pomysłodawca napisania petycji – jest 
przewodniczącym koła Nowoczesnej 
w Ursusie. Sygnatariusze petycji liczą, 
że władze dzielnicy zechcą się z nimi 
spotkać i przedstawią jakieś rozwią-
zanie, również odnośnie miejsca pre-
zentowania przyszłej kolekcji, a może 
muzeum Ursusa. 
Z zainteresowaniem będziemy czekać 
na efekt kolejnej społecznej inicja-
tywy w dobrej sprawie i oczywiście 
niezwłocznie powiadomimy o tym na-
szych czytelników.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

n  Społeczność Ursusa nadal walczy o tożsamość i pamięć o fabryce
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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...* 

SPORTOWIEC DROŻEJ KOSZTUJE
Mój syn zacznie w szkole grać w koszykówkę. W tym sporcie często zdarzają się kontuzje. 
Czy szkolne ubezpieczenie kupione na początku roku szkolnego pokryje wszystkie ewentual-
ne koszty leczenia mojego dziecka?
Niestety, nie może Pan na to liczyć! Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NWW) wykupywane przez szkoły w zasadzie mają tylko jedną zaletę – są stosunkowo tanie. 
Niestety, odbywa się to kosztem zakresu ochrony, które oferują dzieciom.  Dlatego takie polisy na 
ogół nie zabezpieczają uczniów uprawiających sporty wyczynowe, sporty wysokiego ryzyka lub 
uczestników szkolnych zawodów sportowych. Oczywiście radzimy sprawdzić czy ubezpieczenie 
wykupione w szkole, do której uczęszcza pańskie dziecko zawiera takie opcje, ale nie należy sie 
dziwić jeśli tak nie będzie. Ubezpieczenie sportowców wymaga rozszerzenia  zakresu odpowie-
dzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, a to automatycznie pociąga za sobą wzrost składki. 
Mając to na uwadze radzimy rozważyć opcję wykupienia dla syna indywidualnej polisy. W ten 
sposób będzie Pan mógł optymalnie wybrać zakres ochrony, jaki rodzic chce zapewnić swojemu 
dziecku. W przypadku sportowca warto rozważyć polisę obejmująca dodatkowe ryzyka. Chodzi 
przede wszystkim o koszty leczenia po odniesieniu kontuzji, wydatki na rehabilitację oraz świad-
czenia związane z pobytem w szpitalu. Ponieważ leczenie wyczynowców będzie raczej drogie, 
trzeba też odpowiednio wysoko skalkulować sumę ubezpieczenia. Inaczej po wypadku dziecko 
dostanie groszowe odszkodowanie, bo w typowych polisach NWW kalkuluje się je jako procent 
od sumy ubezpieczenia (np. jeśli ubezpieczyciel uzna, że kontuzja spowodowała tylko 2% utraty 
zdrowia, tylko na taką część sumy ubezpieczenia będzie można liczyć). Naszym zdaniem op-
tymalne jest łączenie kilku polis. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, żeby wykupić dziecku 
typową polisę oferowaną przez szkołę, co będzie kosztować tylko kilkadziesiąt złotych rocznie. 
Ona będzie chronić przed typowymi zagrożeniami, na jakie narażone jest uczeń w szkole. Do 
tego na wszelki wypadek dokupujemy polisę indywidualną (niestety sporo droższą), której za-
daniem będzie ochrona dziecka przed nietypowymi zagrożeniami na boisku. Takie rozwiązanie 
jest możliwe ponieważ w przypadku ubezpieczeń NWW można dostać odszkodowanie z każdej 
polisy jaką się posiada. 

DAROWIZNA OD OJCA BEZ PODATKU
Mam spore zaległości podatkowe. Mój tata chce mi pomóc i zaoferował, że da mi kilkanaście 
tysięcy złotych na uregulowanie zaległego podatku. Co muszę zrobić, żeby taka transakcja 
była jak najbardziej legalna?
Ponieważ ojciec chce dać pieniądze będziemy mieli do czynienia z darowizną (w odróżnieniu od 
pożyczki, w której pieniądze po ustalonym okresie muszą zostać zwrócone). Ponieważ transakcja 
ta odbywa się między członkami najbliższej rodziny zaliczonymi do pierwszej grypy podatkowej, 
można skorzystać w tym przypadku ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Jest to 
możliwe jeśli spełnione zostanie kilka warunków. Zgodnie z przepisami  zwalnia się od podatku 
nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 
rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile tylko zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw mająt-
kowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania 
obowiązku podatkowego (służy do tego formularz SD-Z2). Dodatkowo w przypadku darowi-
zny pieniędzy trzeba udokumentować ich otrzymanie dowodem przelania ich na konto bankowe 
należące do obdarowanego. Przekazanie pieniędzy może się odbyć nie tylko za pośrednictwem 
banku, ale również spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Dla skarbówki darowizna 
będzie też uprawniała do zwolnienia, jeśli gotówkę przekaże się przekazem pocztowym. Nie ma 
potrzeby dokumentowania przekazania pieniędzy jeśli wartość majątku (wszystkiego co dostali-
śmy) nabytego łącznie od tej samej najbliższej nam osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, 
poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw 
majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza w sumie kwoty 9637 zł. 

SPÓŁDZIELNIA MOŻE WYRZUCIĆ Z LOKALU
Mam kilkumiesięczne zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, w której 
mam lokatorskie prawo do mieszkania. Czy mogą mnie pozbawić dachu nad głową?
9 września weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Zgodnie z jedną ze zmian spółdzielca, który co najmniej 6 miesięcy zalega z opłatami musi się 
liczyć z tym, że zostanie pozbawiony mieszkania. Z formalnego punktu widzenia spółdzielnia 
będzie miała bowiem prawo do wytoczenia mu procesu, w którym sąd może orzec o wygaśnię-
ciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Do chwili wydania prawomocnego orzeczenia 
w tej sprawie spółdzielca może spłacić swoje zaległości. W takim przypadku sąd nie będzie mógł 
orzec o wygaśnięciu prawa do lokalu. Podobną procedurę można tez zastosować wobec tych lo-
katorów, którzy utrudniają życie swoim sąsiadom.

PIERWSZA POMOC 
Jakże często się zdarza, że w obliczu ekstre-
malnej sytuacji, związanej z chęcią pomocy 
drugiemu człowiekowi, jesteśmy bezsilni. 
Wyobraźmy sobie, że w autobusie traci 
przytomność człowiek. Upada, nie rusza się, 
traci świadomość. Co robić?! Działać? Ucie-
kać? Odwrócić wzrok w inną stronę? 

T akie wahania spowodowane są brakiem wie-
dzy i doświadczenia. Człowiek z natury ma 
zakodowaną pomoc swojemu gatunkowi, 

zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia. Dla-
tego, obojętnie w jakim jesteśmy wieku, powin-
niśmy uczyć się jak ratować innych. Aby poma-
gając, nie szkodzić, należy nabywać niezbędnej 
wiedzy w tej materii. Dlatego godne polece-
nia są kursy, szkolenia, warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy.

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej w Ur-
susie gościła zespół Straży Miejskiej z refera-
tu profilaktyki na Ochocie, a także z jednostki 
OT-3 w Ursusie, którzy zorganizowali szkolenie 
wśród podopiecznych schroniska dla osób bez-
domnych. Ludzie doświadczający bezdomności, 
tak jak każdy obywatel mogą znaleźć się w sy-
tuacji, kiedy inna osoba będzie potrzebowała 
wsparcia. Frekwencja na zajęciach zaskoczyła 
prowadzących. Goście, w składzie: st. inspektor 
Halina Ceglińska, inspektor Piotr Waszkiewicz 
i mł. specjalista Piotr Kożuch, wygłosili pre-
lekcje i odbyły się ćwiczenia praktyczne. Było 
ogromne zainteresowanie i wiele pytań. Uczest-

nicy chłonęli wiedzę i było widać w ich oczach 
ową iskrę, która daje pewność, że każdy z nich 
kiedyś może uratować komuś życie.
Ciekawym doświadczeniem stało się uczest-
nictwo najmłodszego ratownika – 11-letniego 
syna Pani Dyrektor KMPS – Adriany Porow-
skiej. Nikodem ośmielał uczestników do zada-
wania pytań, udzielania odpowiedzi. Zaskoczył 
wszystkich swoją wiedzą, zaangażowaniem 
i odwagą. Brawo Nikodem!
Dlaczego warto uczyć się pierwszej pomocy? 
Bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy 
i komu nasza wiedza może się przydać. Gdy-
by każdy z nas miał przygotowanie z udziela-
nia pierwszej pomocy, bylibyśmy spokojniejsi, 
że przyjdzie ona na czas. Wszyscy powinniśmy 
być dla siebie wsparciem.

Tekst i zdjęcia 
Tomasz Laskowski

n  URSUS. Teoria i ćwiczenia praktyczne w pensjonacie „Św. Łazarz” 
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n  URSUS. Wyjątkowa współpraca między klubami.

REKLAMA l SPORT

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

Kupię monety, banknoty, militaria, srebra, platery, 
pocztówki, zdjęcia i inne starocie; tel. 502-510-493

SPRZEDAM

Nowy wózek inwalidzki,  
cena do uzgodnienia; tel. 669-044-075

INNE

POSZUKUJEMY OSÓB  
DO WSPÓŁPRACY DZIENNIKARSKIEJ  

z terenu Ożarowa Mazowieckiego, Ursusa,  
Piastowa, Pruszkowa, 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

UKS Iskra Warszawa w III Lidze!
Z przyjemnością informujemy, że od nowego sezonu 
2017/2018 seniorzy Iskry Warszawa, lokalnego klubu siat-
karskiego z Ursusa, występować będą w rozgrywkach III Ligi! 

B ędzie to debiut na tym 
szczeblu rozgrywkowym 
dla naszej drużyny. Zarząd 

klubu zadbał również o odpo-
wiednie wzmocnienia przed 
rozpoczęciem sezonu. Niewąt-
pliwie największym transferem 
było podpisanie rocznego kon-
traktu z byłym reprezentantem 
Polski Marcinem Nowakiem. 
Marcin ma na swoim koncie nie 
tylko występy w kadrze narodo-
wej, ale również czterokrotne 
Mistrzostwo Polski z drużyną 
AZS Częstochowa. Obecnie 
jest jednym z pomysłodawców 
programu „Gmina, dzielnica, 
miasto”, w ramach którego wy-
stępujący w siatkarskiej ekstra-
klasie klub ONICO Warszawa 
zaprosił do współpracy lokalny 
klub siatkarski i dzielnicę Ur-
sus. Stosowna umowa została 
podpisana w lipcu w obecności 
burmistrz Urszuli Kierzkow-
skiej.
W ramach podjętej współpra-
cy między klubami w nadcho-
dzącym sezonie sportowym 

odbędą się wspólne treningi, 
szkolenia, a dzielnica stanie 
się patronem meczu ONICO 
Warszawa – Asseco Resovia 
Rzeszów, na który zawodni-
ków pierwszej drużyny wypro-
wadzą młodzi siatkarze UKS 
Iskry Warszawa. W ten sposób 
wezmą udział w wyjątkowym 
wydarzeniu sportowym, w któ-
rym zmierzą się jedne z najlep-
szych klubów w Polsce. 
Trenerem ONICO Warsza-
wa jest Stéphane Antiga, były 
trener reprezentacji Polski, 
obecnie trener siatkarskiej re-
prezentacji Kanady, w druży-
nie gra wielu zawodników re-
prezentacji narodowej w piłce 
siatkowej.

Przed nadchodzącym sezonem 
pozostaje nam życzyć powo-
dzenia i trzymać kciuki za dal-
szy rozwój oraz sukcesy UKS 
Iskra Warszawa! 

UD Ursus 
Zespół Sportu i Rekreacji

Odrobaczanie psa i kota
Doktorze, jak często odrobaczać trzeba zwierzęta? Takie pytanie zadawane 
mam przynajmniej kilka razy dziennie. 

Z acznijmy od tego, że pa-
sożyty bytujące w orga-
nizmie naszych pupili, 

głównie tasiemce, glisty – są 
zagrożeniem nie tylko dla nich 
samych, ale również dla właś-
cicieli oraz dzieci. Ich jaja, lar-
wy można znaleźć wszędzie, 
na trawniku, w piaskownicy. 
Według badań Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w War-
szawie stopień zarażenia 
tych ostatnich sięga nawet do 
10%! Ocenia się, że blisko 
10–40% zwierząt dorosłych 
i blisko 70% szczeniąt jest 
nosicielem pasożytów. Dla-
tego bardzo ważne jest regu-
larne odrobaczanie. 
Szczenięta i kocięta po-
winnno się odrobaczać już 
w wieku 2 i 4 tygodni, potem 
co 30 dni – do szóstego mie-
siąca życia. Następnie, jeżeli 
w domu są małe dzieci, zale-
cam odrobaczanie cztery razy 

do roku. W innym przypadku 
wystarczy dwa razy do roku. 
Oprócz profilaktyki dotyczą-
cej samych zwierząt, bardzo 
ważna jest higiena. Należy 
sprzątać odchody naszych 
czworonogów, nie wypro-
wadzać w okolicy placów 
zabaw, pilnować, by nie 
miały kontaktu z odchodami 
innych zwierząt, oraz aby nie 
jadły surowego mięsa, szcze-
gólnie niewiadomego pocho-
dzenia. 
Po czym możemy poznać, że 
nasz czworonożny przyjaciel 
jest nosicielem pasożytów? 
Pasożyty bytujące w organi-
zmie zwierzęcia zatruwają 
go produktami przemiany 
materii. Uszkadzją często 
tkankę mięśniową, wątro-
bę, gałkę oczną. Powodują 
znaczne obniżenie odpor-
ności organizmu, wskutek 
czego narażony on jest na 

różnego rodzaju choroby: 
wirusowe, bakteryjne, grzy-
bicze. Zwierzęta, pomimo 
normalnego apetytu, chudną. 
Często „saneczkują” w wy-
niku świądu odbytu.
Dbajmy o nasze i naszych 
podopiecznych zdrowie, od-
robaczajmy zwierzęta regu-
larnie. 
Dostępne leki odrobaczające 
są w pełni bezpieczne, nie 
są metabolizowane przez 
organizm. Niszczą pasożyty 
w układzie pokarmowym. 
Nawet kilkukrotne przekro-
czenie dawki nie jest niebez-
pieczne. Należy też pamię-
tać, że cena leku zależna jest 
od jego skuteczności spek-
trum działania. 
Nie wszystkie leki działają 
na wszystkie pasożyty. Są 
różne formy leków: pasty, 
zawiesiny, tabletki, prepa-
raty stosowane na skórę. Te 

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

ostatnie chętnie stosowane u zwie-
rząt, którym ciężko jest podać lek 
doustnie. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów
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Znicz Pruszków 
uciekł ze strefy 
spadkowej
Znicz Pruszków v GKS Bełchatów
2 września na stadionie w Pruszkowie 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 od-
był się mecz w ramach siódmej kolejki 
II ligi. Zespół Znicza Pruszków podej-
mował na własnym stadionie drużynę 
GKS Bełchatów. Podopieczni trenera 
Dariusza Żurawia nie spisują się w tym 
sezonie na miarę swoich możliwości 
– po 6 kolejkach zespół z Pruszkowa 
zajmował 16 pozycję w tabeli z dorob-
kiem jedynie 4 pkt. Drużyna z Bełcha-
towa natomiast 4 lokatę z 8 punktową 
przewagą nad drużyną Znicza. Nie 
jest to udany start sezonu spadkowicza 
z 1 ligi. 

Początek meczu
Równo o godzinie 17:00 sędzia głów-
ny, Karol Rudziński rozpoczął mecz.
Pierwszą sytuację stworzyła sobie dru-
żyna gości już w 6 minucie, na szczęś-
cie dla drużyny z Pruszkowa strzał 
był niecelny. W 31. minucie pięknym 
uderzeniem z dystansu popisał się 
piłkarz GKS-u i tym razem drużynę 
gospodarzy przed utratą bramki urato-
wała poprzeczka. Osiem minut później 
w końcu doczekaliśmy się okazji dla 
gospodarzy, strzał z przed osiemnaste-
go metra odbił przed siebie bramkarz, 
niestety napastnikowi nie udało się do-
bić tego uderzenia. Niespełna minutę 
później kontrowała drużyna z Bełcha-
towa, ale na posterunku był bramkarz 
żółto-czerwonych Michał Olczak, któ-
ry popisał się piękną interwencją.  I tak 
zakończyło się pierwsze 45 minut, któ-
re nie należało  do zbytnio ciekawych.

Po przerwie
Po przerwie jak już padał strzał, to za-
mieniał się na bramkę. W 62. minucie 

piękne uderzenie z dystansu zamienił 
na gola Mateusz Stryjewski. Radość 
drużyny z Pruszkowa nie trwała jed-
nak zbyt długo, bo 4 minuty później 
do wyrównania doprowadził Mar-
cin Garuch po nieudanej interwencji 
Pruszkowskiego bramkarza, który nie 
zdołał czysto złapać uderzenia zawod-
nika GKS-u i wypuścił piłkę wprost 
pod nadbiegającego rywala. 78. mi-
nuta, akcja gospodarzy lewą stroną, po 
dośrodkowaniu piłkarza Znicza bram-
karz gospodarzy wybija piłkę tuż przed 
Kamila Włodykę a ten nie marnuje 
okazji  i ofiarnym wślizgiem zamienia 
dośrodkowanie na bramkę. Mecz za-
kończył się wynikiem 2:1 dla Znicza 
Pruszków, dla którego było to dopiero 
drugie zwycięstwo w tym sezonie. 

Strzelcy bramek 
Znicz Pruszków:
Mateusz Stryjewski (62 minuta) i Ka-
mil Włodyka  (78 minuta)
GKS Bełchatów: Marcin Garuch 
(66 minuta)

Podsumowanie
Na pomeczowej konferencji  trener  
gospodarzy  Dariusz Żuraw podzię-
kował swoim podopiecznym  za wal-
kę do końca i za charakter. 
Dzięki zwycięstwu Znicz uciekł ze 
strefy spadkowej i aktualnie zajmuje  
13 miejsce. Na szczycie tabeli znajdu-
je się Radomiak Radom z dorobkiem 
19 pkt po 7 meczach. 
Atrakcyjność spotkania w skali od 
1–5 oceniłbym na 2.

Piotr Zimnota

Słabe otwarcie „Anprela”
W sobotę 26 sierpnia o godzinie 16:30 w Nowej Wsi odbyło się pierwsze, 
oficjalne spotkanie na nowo powstałym boisku przy ul. Głównej 96. Ze-
spół gospodarzy Anprel Nowa Wieś podejmował na własnym stadionie 
drużynę MKS II Piaseczno.

Gospodarzom pierwszym udało się 
wyjść na prowadzenie lecz dosłownie 
minutę później drużyna z Piaseczna 
wyrównała, po pięknym uderzeniu 
z główki. Na kolejną bramkę również 
nie musieliśmy długo czekać i pierw-
sza połowa zakończyła się wynikiem 
2:1 dla przyjezdnych.
Po zmianie stron goście podwyższy-
li wynik na 3:1 co pozwoliło im  na 

spokojne kontrolowanie przebiegu 
spotkania.  Gospodarze jednak starali 
się odrobić straty i byli całkiem bli-
sko, ponieważ na dziesięć minut przed 
końcem udało im się zdobyć bramkę 
kontaktową. Próbując odrobić starty 
i wyrównać wynik zespół z Nowej 
Wsi rzucił się do ataku, co niestety 
poskutkowało kontrą  w ostatnich mi-
nutach i spotkanie zakończyło się wy-

nikiem  4:2 dla drużyny z Piaseczna. 
Mimo niekorzystnego rezultatu kibice 
podziękowali drużynie za walkę do sa-
mego końca. 
Bramki dla Anprela strzelili: Dawid 
Kozłowski  oraz Dominik Stawski.

Otwarcie sezonu nie należy dla zespo-
łu z Nowej Wsi do udanych, w pierw-
szej kolejce na wyjeździe doznali 
dotkliwej porażki aż 0:6 z Okęciem 
Warszawa i aktualnie zajmują przed-
ostatnią pozycję w tabeli A klasy. Li-
derem tabeli jest Laura Chylice.

Piotr Zimnota

n  Gmina Michałowice

Drużyna  Ursus zanotowała kolejne dwa cenne zwycięstwa. Pierwsze z nich na-
stąpiło w starciu z Victorią Sulejówek. Nasz zespół po bardzo emocjonującym 
spotkaniu pokonał lokalnego rywala 2-1 po trafieniu niezawodnego w ostatnim 
czasie Przemysława Sztybrycha oraz debiutanckiej bramce w naszych barwach 
Maksymiliana Vogtmana. Passa została podtrzymana w minioną sobotę w spotka-
niu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycię-
stwem podopiecznych Ariela Jakubowskiego 3-1. Bramki dla naszej drużyny w tym 
spotkaniu zdobywali: Patryk Kamiński, Mateusz Muszyński i Maciej Prusinowski. 
Głęboko wierzymy w podtrzymanie serii zwycięstw! 

UD Ursus
Zdjęcie: Archiwum facebooka notosport. Zespół Sportu i Rekreacji

Zwycięska passa Traktorków podtrzymana!



CO   GDZIE KIEDY? ?  kulturalny 

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 

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

 do 30 WRZEŚNIA (wstęp wolny) 
WYSTAWA MALARSTWA BARBARY TROJANOWSKIEJ  

„GEOMETRIA BRĄZU”.
Wystawa czynna  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.

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.

DOM KULTURY 
„KOLOROWA”

Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,
tel. 22 867 63 95; tel./faks 22 667 83 75

Osoba odpowiedzialna – Elżbieta Zdanowska-Cozac

 W tym roku Dom Kultury „Kolorowa” uruchomił 
ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW  

ORAZ OPŁAT ZA ZAJĘCIA  
funkcjonujący na platformie „BILETYNA.PL”.

Za zajęcia możecie Państwo także płacić gotówką
w kasie DK Kolorowa.

Kasa czynna jest  
od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 19:00.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  
22 867 63 95.

17 WRZEŚNIA, godz. 16:30–17:30
NIEDZIELNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ KAMERALNĄ

Recital skrzypcowy „Arycydzieła wiolinistyki” 
w wykonaniu:

Kamila Zawadzkiego – skrzypce,  
Krzysztofa Ceglińskiego - fortepian

 wstęp wolny

23 WRZEŚNIA, godz. 17:00–19:00
WERNISAŻ WYSTAWY  

malarstwa Michaliny Czurakowskiej
 i Ewy Kamienieckiej

PIASTÓW
19 WRZEŚNIA, GODZ. 19:00

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ELŻBIETĄ CHEREZIŃSKĄ 
autorką powieści historycznych 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIASTOWIE, ul. Warszawska 24

23 WRZEŚNIA, GODZ. 18:00
„POROZMAWIAJMY O SZTUCE” 

Tematyka: ciemność 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PIASTOWIE, ul. Warszawska 24

30 WRZEŚNIA, GODZ. 10:00-18:00
XXIV PIASTOWSKA BIESIADA POETYCKA 

Zapraszają Miejska Biblioteka Publiczna oraz MOK w Piastowie 
W programie m.in. prezentacja twórczości z regionu, występ Joanny i Janusza Godlewskich, 

spotkania autorskie jurorów, Turniej Jednego Wiersza, koncert Joanny Jagiełło 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PIASTOWIE,  

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Warszawska 24

GM. MICHAŁOWICE
16 WRZEŚNIA, GODZ. 16:00

RECITAL ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO „LIVE?” 
poeta, pisarz, satyryk, bard, reżyser 

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE, sala multimedialna, Aleja Powstańców Warszawy 1  
WSTĘP TYLKO ZA OKAZANIEM WEJŚCIÓWEK 

Rezerwacja: 
koncert@michalowice.pl; tel. - 22 350 91 43;  

osobiście pok.226 (pon.- pt. w godz. pracy urzędu).  
Jedna osoba dokonująca zgłoszenia uprawniona jest do rezerwacji wyłącznie 2 wejściówek

16 WRZEŚNIA, GODZ. 18:00
POŻEGNAJ LATO Z SĄSIADEM 

Animacje dla dzieci. Własne kosze piknikowe i koce mile widziane 
MICHAŁOWICE-WIEŚ, zbieg ul. Kolejowej i Kasztanowej

17 WRZEŚNIA, GODZ. 17:30
GRANICA SUNDAY FESTIVAL 

Koncert „One Woman Show” - czyli rzecz o miłości.  
Występują: Katarzyna Konieczna, Piotr Matusik 

ŚWIETLICA GRANICA, ul. Czeremchy 1

29 WRZEŚNIA, GODZ. 18:00
SPOTKANIE AUTORSKIE Z AŁBENĄ GRABOWSKĄ 

autorką podwarszawskiej sagi „Stulecie winnych”, której akcja dzieje się w Brwinowie 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE, ul. Raszyńska 34

GM.  OŻARÓW MAZ.
22 WRZEŚNIA, GODZ. 18:00

SPOTKANIE AUTORSKIE Z DOROTĄ SUMIŃSKĄ 
lekarzem weterynarii, przyjacielem zwierząt, autorką książek 

BIBLIOTEKA W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15
ODBIÓR DARMOWYCH WEJŚCIÓWEK DO 20 IX

27 WRZEŚNIA, GODZ. 19:00
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANETĄ KRASIŃSKĄ 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OŻAROWIE MAZ., ul. Szkolna 2

KULTURALNE PIĄTKI
Nowa inicjatywa kilku instytucji kultury 
http://kulturalnepiatki.cisprzyparku.pl/ 

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU”, ul. Poznańska 292

URSUS
WRZESIEŃ 2017


