
NR 15(24)/2017 (ROK II) 28 WRZEŚNIA 2017 R. GAZETA BEZPŁATNA mocnestrony.com.pl ISSN 2451-3377

DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta miasta miasta i gminy gminy

URSUS PIASTÓW PRUSZKÓW OŻARÓW MAZ. MICHAŁOWICE

Mocne Strony

Piastowski magistrat 
LIDEREM INFORMATYKI .................. 13

PIASTÓW

zapraszamy na naszą stronę

Nowość systemu „Rower Gminny”  
– rowery towarowe ...........................12

GMINA MICHAŁOWICE

„Solidarność  
Polsko-Czechosłowacka” ................2

URSUS

facebook.com/Mocne-Strony

DOŁĄCZ DO NAS!

FORUM HUMANUM MAZURKAS
w Ożarowie Mazowieckim STR. 10–11

Kolejne wydanie
12 PAŹDZIERNIKA

DAJ SIĘ POZNAĆ!
TU jest DOBRE MIEJSCE  

na TWOJĄ REKLAMĘ 
zadzwoń: 602 666 134,  509 559 506 

lub napisz:
reklama@mocnestrony.com.pl

TWOJA REKLAMA  
równolegle na mocnestrony.com.pl 

u nas

Pruszkowska katecheza
Jak co roku pod koniec września, przy hali nr 5 na terenie byłego obozu Dulag 121 pod pomnikiem „Tędy 
przeszła Warszawa” w sobotę, 23 września 2017 r. odbyły się obchody „Dnia Pamięci Więźniów Obozu 
Dulag 121 i Niosących im Pomoc”.

n  PRUSZKÓW. Uroczystości w 73 rocznicę wysiedlenia Warszawy

dokończenie na str. 2

P rzez obóz Durchgangslager 121 na terenie dawnych 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Prusz-
kowie od sierpnia do połowy października 1944 r. 

przeszło ok. 650 tys. warszawiaków, wypędzonych ze 
stolicy w czasie i po upadku Powstania Warszawskiego. 
Ponieważ Warszawa była zaplanowana do całkowitego 
zniszczenia, Niemcy po kapitulacji Powstania ewakuo-

wali ze stolicy całą ludność. Warszawiacy byli do Prusz-
kowa pędzeni piechotą lub dowożeni pociągami. Blisko 
100 tys. zostało uwolnionych podczas transportu i wprost 
z obozu dzięki pomocy okolicznej ludności. Przeszło pół 
miliona ludzi, w tym dzieci, zostało przewiezionych do 
Generalnej Guberni, do Rzeszy do pracy i do obozów 
koncentracyjnych.
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Życie publiczne i społeczne 
PRUSZKOWA do roku 1921
Książnica Pruszkowska ma przy-
jemność zaprosić do lektury 
swojej najnowszej publikacji, 
mającej na celu wyjaśnić 
tajemniczy fenomen naszego 
Miasta – niezwykłą aktyw-
ność społeczną pruszkowian 
od zarania dziejów do prze-
tworzenia się w prężny 
ośrodek miejski.

P raca doktora Mirosława Waw-
rzyńskiego jest pierwszą syntezą 
wszystkich zjawisk, które dopro-

wadziły od pól folwarcznych do prze-
mysłowego miasta.

Życie publiczne i społeczne Pruszkowa – oraz samo 
miasto – kształtowały się w wyniku oddzielnych, przypadko-
wych interwencji i regulacji rosyjskiego oraz niemieckiego państwa 
związanych z formowaniem się nowego ładu ekonomicznego XIX wie-
ku – kapitalizmu. Takie zdarzenie można opisać mianem outliery, czyli 
niezwykle rzadkiej, pojedynczej sytuacji leżącej poza standardowym 
prawdopodobieństwem, czyli nigdy nie powtarzającej się. Uruchomiła 
ten cały długi proces sekwencja odrębnych czynników bezpośrednich 
i pośrednich w otoczeniu ogólnym – makrootoczeniu.

Na koniec można stwierdzić, że o ile życie publiczne i społeczne 
Pruszkowa w opisywanym okresie kształtowało się pod wpływem 
instytucjonalnej interwencji władz rosyjskich i niemieckich, to jed-
nak kluczową rolę odegrała właściwa reakcja władz lokalnych, któ-
re dopasowały się do wymogów chwili. Ludzie ci potrafili wspólnie 
działać, myśleli w kategoriach miejscowego dobra publicznego, czego 
wspaniałym, choć nie do końca spodziewanym, rezultatem okazało się 
w 1916 roku samodzielne miasto, a wkrótce niepodległa Polska.

Przyjazny szpital „Na Wrzesinie”
W Szpitalu Powiatowym przy ul. Armii Krajowej w Pruszkowie 12 wrześ-
nia 2017 roku podpisano umowę na przebudowę i modernizację trzech 
oddziałów i przychodni. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zadbał o popra-
wę jakości pracy i komfortu pacjentów szpitala.

W ciągu pięciu miesięcy ubiegłe-
go roku w szpitalu za przeszło 
2 mln zł został przeprowadzo-

ny remont Oddziału Wewnętrznego. 
Obecna inwestycja obejmie remont 
Oddziału Chirurgicznego, Izby Przy-

jęć, Poradni Endoskopowej i Przy-
chodni Chirurgiczno-Ortopedycznej. 
Jej koszt to 4 177 364,28 zł. – Jest to 
bardzo duże wyzwanie logistyczne, 
ponieważ remont będzie przebiegał 
w trakcie normalnej pracy szpitala. 

Razem z wykonawcą chcemy precy-
zyjnie ustalić, jak będziemy wyłączać 
poszczególne oddziały czy przychod-
nie. Dołożymy wszelkich starań, żeby 
prowadzone prace były jak najmniej 
uciążliwe dla pacjentów – powiedział 

Tomasz Sławatyniec, od 1 listo-
pada 2016 r. dyrektor Szpitala Po-
wiatowego w Pruszkowie.
Według Starosty Pruszkowskiego 
Maksyma Gołosia remont obiektu 
znacząco podniesie komfort obsłu-
gi pacjentów: – Wypełniamy w ten 
sposób nasze przedwyborcze zobo-
wiązania. Będziemy czynić wszyst-
ko, żeby pozyskać dofinansowanie 
na te działania. Mamy nadzieję na 

wsparcie Wojewody Mazowieckiego, 
który doskonale zna potrzeby prusz-
kowskiej służby zdrowia. Chcemy, 
żeby prace przebiegły jak najszybciej 
i skończyły się jeszcze przed końcem 
roku. Firma, która realizuje przetarg, 

ma duże doświadczenie, jesteśmy więc 
dobrej myśli. Liczymy też, że uda się 
pozytywnie rozstrzygnąć drugą część 
przetargu, żeby zakres robót był jesz-
cze szerszy.” Jeżeli drugi przetarg zo-
stanie rozstrzygnięty (otwarcie ofert 
ma nastąpić już wkrótce), od strony 
ulicy Armii Krajowej powstanie do-
celowo Izba Przyjęć z podjazdem 
dla karetek oraz zaplecze dla poradni 
specjalistycznych. Przetarg opiewa na 
przeszło 3 mln zł, z czego lwia część 

to dotacja Starostwa powiatowego. 
Dyrektor Sławatyniec chciałby całość 
inwestycji zakończyć w marcu 2018 r. 
Uroczystość podpisania umowy prze-
biegła w ekspresowym tempie, ponie-
waż dyrektor szpitala i przedstawicie-
le firmy remontowej spieszyli się do 
swoich obowiązków. Mamy nadzieję, 
że to dobry prognostyk na szybkie za-
kończenie prac.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

n  PRUSZKÓW. Rusza przebudowa i modernizacja kolejnych oddziałów Szpitala Powiatowego

n  WARSZAWA–PRUSZKÓW

Marsze rekonstrukcyjne i inscenizacje 
dla upamiętnienia wydarzeń 1944 r. 
1 października 2017 r.
odbędą się obchody Dnia Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosą-
cych Im Pomoc. W tym roku orga-
nizowana już od 9 lat w Warszawie 
rekonstrukcja historyczna – Marsz 
Niepokonanych – połączy swe siły 
z pruszkowskim Marszem Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosą-
cych Im Pomoc, i wspólnie przejdą 
ulicami Warszawy oraz Pruszkowa. 
Organizowane wspólnie przez Sta-
rostwo Powiatowe w Pruszkowie, 
Muzeum Dulag 121 oraz Fundację 
Edukacji Historycznej obchody 
honorowym patronatem objął Jan 
Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.
Warszawska część marszu rozpo-
cznie się o g. 10:00 na Placu Kra-
sińskich, pruszkowska o g. 14.00 
pod kościołem św. Kazimierza przy 
ul. Kraszewskiego 23.

STRONA WYDARZENIA: 
http://dulag121.pl/2017/09/marsz- 

pamieci-wiezniow-obozu-dulag-121-i-
niosacych-im-pomoc/

n  URSUS. Wystawa „Solidarność Polsko-Czechosłowacka” na murze Ośrodka Kultury „Arsus”

SOLIDARNOŚĆ 
międzynarodowa
Ostatniego dnia sierpnia 2017 roku na murze Ośrodka Kultury „Arsus” 
od strony ulicy Traktorzystów pojawiły się wielkoformatowe zdjęcia 
obrazujące wydarzenia sprzed ok. 30 lat. Wystawę otworzył Zbigniew 
Janas – legendarny działacz opozycji solidarnościowej.

W październiku 1981 r. w Pradze 
miało miejsce spotkanie działa-
czy, wywodzących się z niezależ-

nych środowisk opozycyjnych – Karty 
77 w Czechosłowacji, Komitetu Samo-
obrony Społecznej „KOR” i „Solidar-
ności” w Polsce. Celem Solidarności 
Polsko-Czechosłowackiej  początkowo 
była wymiana informacji o inicjatywach 
demokratycznych w Polsce i Czecho-
słowacji oraz represjach stosowanych 
przez komunistów wobec działaczy 
tych inicjatyw. Z biegiem czasu przy-
szła kolej na konkretne działania. O tym 
przypomina, przygotowana przez Fun-
dację dla Ursusa we współpracy z Do-
mem Spotkań z Historią i OK „Arsus” 
wystawa na murach Arsusa.
Na otwarciu wystawy pojawiła się gru-
pa, przede wszystkim starszych osób, 

często uczestników tamtych wydarzeń. 
Zbigniew Janas, prezentując ekspo-
zycję, opowiadał o okolicznościach 
powstania poszczególnych zdjęć, o ów-
czesnej działalności podziemnej, o lu-
dziach tamtych czasów. 
Już w 1986 roku odbyło się pierwsze 
duże, tajne spotkanie działaczy niepod-
ległościowych polskich i czechosłowa-
ckich. W następnych latach takie spot-
kania były kontynuowane. Wszystkie 
spotkania i przerzuty ludzi i materiałów 
przez granice odbywało się w Zachod-
nich Tatrach. W dniu 17 marca 1990 
roku, a więc już po odzyskaniu wolności, 
z inicjatywy SPCzS odbyło się pierwsze 
oficjalne spotkanie prezydenta Vaclava 
Havla i przewodniczącego „Solidarno-
ści” Lecha Wałęsy. Zgodnie z tradycją 
wcześniejszych, nielegalnych spotkań, 

miało to miejsce w górskim schronisku 
przy granicy. Jednym z głównych orga-
nizatorów tamtych, tajnych kontaktów, 
jak również organizatorem przerzutów 
przez granicę książek, ulotek, materia-
łów i sprzętu dla podziemnych drukarni 
był właśnie Zbigniew Janas.
W trakcie prezentacji przy OK „Ar-
sus” do zebranych dołączył Zbigniew 
Bujak, jeden z czołowych działaczy 
podziemnej „Solidarności” (w ZM Ur-
sus od 1973 do 1981 r.), który zapytany, 
dlaczego uczestniczył w działalności 
SPCzS, odpowiedział: – W drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych utwo-
rzyło się poczucie wspólnoty środowisk 
opozycyjnych w Polsce, w Czechach, 
w Rosji i w Ukrainie. To poczucie było 
bardzo silne. Dla nas Havel (czeski pi-
sarz, poeta, dramaturg, pierwszy nieko-
munistyczny prezydent) i jego eseje były 
rodzajem drogi opozycyjnej. To, co wte-
dy robiliśmy, robiliśmy cały czas razem. 
Janas uruchamiał logistykę, dla mnie 
było oczywiste, że muszę wziąć w tym 
udział”. 

W uznaniu zasług w okresie podziem-
nej współpracy polsko-czechosłowa-
ckiej lat 80. Zbigniew Janas został od-
znaczony przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

W sobotnie południe przed pomnikiem 
zebrali się świadkowie tamtych dni 
i ich rodziny, uczniowie pruszkowskich 
szkół, przedstawiciele organizacji kom-
batanckich, placówek kultury, insty-
tucji, delegacje służb mundurowych. 
Obchody zorganizował Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński. Obecni byli 
m.in.: Starosta Pruszkowski Maksym 
Gołoś, Burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski, Wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba, Dyrektor Muzeum Du-
lag 121 Małgorzata Bojanowska.
Proboszcz żbikowskiej Parafii Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny, ks. Bogdan Przegaliński odpra-
wił mszę świętą ku czci tych, którzy od-
dali swoje życie za ojczyznę i Warszawę 
w czasie powstania. Jak powiedział, 
„Wydarzenia te są nie tylko wspomnie-
niem, ale i wspaniałą katechezą dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych”.
Prezydent Starzyński w krótkim 
przemówieniu wspomniał ofiary nie-
mieckiej zbrodni specjalnej i uczcił 
odwagę niosących im pomoc miesz-

kańców Pruszkowa. Przypomniał też, 
że „To tutaj rozegrał się ostatni rozdział 
najtragiczniejszego z polskich powstań 
narodowych”. Starosta Pruszkowski 
Gołoś podziękował Prezydentowi za 
organizowanie uroczystości i wszystkim 
za obecność, gdyż jak powiedział, za 
niewiele lat naoczni świadkowie historii 
odejdą i wtedy dla następnych pokoleń 
to my dzięki naszej pamięci staniemy 
się świadkami historii. Zwrócił również 
uwagę, że „trzeba też pamiętać, kogo 
tutaj z nami nie ma i nigdy nie było... 
A być powinien”. Dodał, że „w związku 
z tym postanowiliśmy wyjść z naszymi 
uroczystościami do Warszawy” i zapro-
sił wszystkich 1 października na Plac 
Krasińskich na Marsz Pamięci Ofiar 
Obozu Dulag 121 i Osób Niosących 
im Pomoc. Zakończył wołaniem „Tak, 
jak wtedy nasz naród był jednością, tak 
i dzisiaj powinniśmy być zjednoczeni”. 
Delegacje w obecności wielu pocztów 
sztandarowych szkół, harcerzy i innych 
organizacji złożyły kwiaty przed po-
mnikiem przy fragmencie torów kolejo-
wych, po których 73 lata temu jechały 

transporty. Wśród kilkudzie-
sięciu delegacji wyróżniali 
się przedstawiciele: Stowa-
rzyszenia Polskich Komba-
tantów w Pruszkowie, Świa-
towego Związku Żołnierzy 
AK – Koło Nr 6 w Prusz-
kowie i Pruszkowskiego 
Towarzystwa Kulturalno-
-Naukowego. Prezydent 
miasta stołecznego Warsza-
wy reprezentowało dwoje 
strażników miejskich.
Na zakończenie pięknie 
prezentująca się Orkiestra 
Dęta „Pruszkowianka” pod 
dyrekcją Adama Malcherka 
zagrała wspaniały koncert 
pieśni patriotycznych.Całą 
uroczystość poprowadził 
Komendant Straży Miej-
skiej w Pruszkowie Wło-
dzimierz Majchrzak.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

cd. ze str. 1
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Recital Andrzeja Poniedzielskiego „Live?”
Artysta określany jako poeta, muzyk i satyryk od wielu lat bawi inteligent-
nym dowcipem, ale i otwiera przestrzeń do wielu przemyśleń w swoich 
wierszach i piosenkach. Tak też było w sobotni wieczór, 16 września,  
w zapełnionej po brzegi sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.

T ak naprawdę Andrzeja Poniedziel-
skiego nikomu nie trzeba przed-
stawiać. Jego, jak sam określa 

„nienachalny wizerunek sceniczny” 
polega na tym, że jest taki sam na 
scenie jak i poza nią. W tracie wystę-
pów nigdzie się nie spieszy, ma czas 
do przemyśleń, a swój temperament 
określa jako ujemny.  

Recital „Live?” to pełen zabawnych 
anegdot, opowieści o życiu arty-
sty, a także przywar i zalet na temat 
związków między kobietą i mężczy-
zną. Podczas występu nie zabrakło 
również piosenek, określanych przez 
Andrzeja Poniedzielskiego jako „ma-
ine kleine cover garden”, czyli pio-
senek napisanych w języku obcym, 

które on sam przetłumaczył i zinter-
pretował na swój sposób. 
Na zakończenie wójt gminy Micha-
łowice, Krzysztof Grabka oraz prze-
wodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk podziękowali artyście za 
wspaniały występ i moc wrażeń ja-
kich dostarczył zgromadzonej pub-
liczności.
Recital Andrzeja Poniedzielskiego 
został zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie K40 w ramach dotacji gmi-
ny Michałowice dla organizacji poza-
rządowych.

UG Michałowice

 

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

Nowe przedszkole w Ursusie

Blisko setka dzieci wraz z rodzicami przekroczyła 
4 września 2017 r. progi nowego przedszkola „Emilka” 
przy ul. Wojciechowskiego. 

Z arząd dzielnicy w tej 
kadencji postawił na 
oświatę. Oddane zo-

stało do użytku kolejne 
przedszkole dla stu dzieci 
i dzięki temu po raz pierw-
szy w Ursusie dla wszyst-
kich chętnych znalazły się 
miejsca w przedszkolach. 
Nowa placówka jest filią 
Przedszkola Integracyj-
nego nr 137 im. Janusza 
Korczaka, którego dyrek-
torka, Małgorzata Polkow-

ska, podjęła się przyjęcia pod swoje 
skrzydła jeszcze czterech przedszkol-
nych oddziałów. Należy pamiętać, że 
jest to zadanie tym bardziej odpowie-
dzialne, że jest to przedszkole z od-
działami integracyjnymi. 

To nie była budowa od podstaw
Adaptując budynek po salonie meblo-
wym „Emilia” projektanci i budowlań-
cy byli ograniczeni murami po sklepie, 
które dostali do dyspozycji, więc nie 
starczyło miejsca na salę gimnastycz-
ną (widowiskową). Mimo to udało się 

stworzyć cztery 60-metrowe sale z ła-
zienkami, ładną, nowoczesną kuchnię, 
zaplecze. Na zewnątrz jest plac zabaw 
dostosowany do potrzeb dzieci w wie-
ku od 3 do 4 lat. Zaprojektowano też 
specjalne miejsce na zajęcia dydak-
tyczne. Koszt przedsięwzięcia to ok. 
2 mln zł.

Przybyli znamienici goście
Uroczystości inauguracyjne odbyły 
się w przygotowanym przez urząd 
dzielnicy wielkim namiocie, który 
pomieścił przedszkolaki, rodziców, 
personel, zaproszonych gości i jeszcze 
pozostało trochę miejsca na wystę-
py artystyczne. Na otwarcie przybyli 
członkowie Zarządu Dzielnicy: bur-
mistrz Urszula Kierzkowska i zastęp-
cy – Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik, z-ca dyrektora Biura Edu-
kacji m.st. Warszawy Beata Muraw-
ska, dyrektorki wszystkich ursuskich 
przedszkoli, naczelniczki wydziałów 
Oświaty i Wychowania i Infrastruktu-
ry Dzielnicy Ursus, dzielnicowi radni. 
Ksiądz proboszcz Ryszard Laskowski 

odmówił modlitwę i poświęcił krzy-
żyki do wszystkich sal, burmistrz 
Kierzkowska przywitała zebranych, 
podziękowała wszystkim uczestniczą-
cym w tworzeniu nowego przedszkola 
i zapewniła, że to nie koniec - kolejne 
przedszkola już się budują, bądź są za-
planowane.

Ślubuję uroczyście...
Dyrektor Polkowska poprowadziła 
uroczyste pasowanie na przedszkolaka, 
rozpoczynające się od słów – ślubuję 
uroczyście być dobrym przedszkola-
kiem. Każda grupa dostała prezenty od 
Zarządu Dzielnicy w postaci zabawek 
– zwierzątek oraz symboliczne torciki. 
Były to: tygryski, delfinki, niedźwiad-
ki i pszczółki, odpowiadające nazwom 
poszczególnych grup przedszkolnych. 
Krótki program artystyczny przedsta-
wili artyści przebrani za Myszkę Miki 
i Kubusia Puchatka. Burmistrzowie, 
ksiądz i radni złotymi nożyczkami 
przecięli symboliczną wstęgę.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

n  URSUS. Podpisanie umowy na opracowanie projektu

Ruszył pilotażowy projekt 
utworzenia Centrum 
Lokalnego „Niedźwiadek”
W dniu 1 września 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursus podpisano umowę 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Warszawskie-
go Centrum Lokalnego w Ursusie. W spotkaniu wzięli udział burmistrz 

Urszula Kierzkowska oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik. Zadanie zrealizuje firma Sepagroup Sebastian Połczyński. 
Wartość umowy wynosi 354 240, 00 zł. Projektowany obszar obejmuje 88 000 
m2 na terenie Parku 
Hassów, pływalni 
„Albatros”, targo-
wiska „Centrum 
Handlowego – Spół-
ka Kupców Ursus”, 
placu zabaw „Ha-
sanka” oraz wzdłuż 
torów PKP. Projekt 
Centrum Lokalne-
go ma być gotowy 
w marcu 2018 r. 

UD Ursus

n  URSUS. Nastrojowy wieczór autorski w Domu Kultury „Kolorowa”

POGODNA JESIEŃ – poezja, muzyka i śpiew
Fortepian, skrzypce, śpiew i różnorodna twórczość Zdzisława Michała Kamiń-
skiego – wszystko miało miejsce 13 września. Data nieprzypadkowa, bo zwią-
zana z Powstaniem Warszawskim, co również wybrzmiało podczas wieczoru.

ZDZISŁAW MICHAŁ KAMIŃSKI – boha-
ter wieczoru autorskiego – zadebiuto-
wał w latach 60. w satyrycznym ruchu 
studenckim. Autor od początku lat 90. 
zamieszczał swoje fraszki i aforyzmy 
w łódzkiej „Karuzeli”, gdzie sąsiado-
wały z wierszami niezapomnianego 
Andrzeja Waligórskiego. W 1997 roku 
wydał zbiór wierszy satyrycznych, epi-
gramatów i pozłacanych myśli, a na-
stępnie podjął współpracę z kabaretem 
Olgi Lipińskiej. Towarzyszył jej od 1998 
roku do samego końca. Napisał do ka-
baretu 33 teksty. W 2006 roku zdobył 2. 
nagrodę w ogólnopolskim konkursie li-
terackim na wiersz satyryczny i fraszkę 
w Tomaszowie Mazowieckim. W 2008 
roku ponownie zdobył 2. nagrodę w po-
dobnym konkursie w Białymstoku. 
Podczas spotkania w „Kolorowej” 
prowadzonego przez Janusza Łuka-
szewicza – animatora kultury – przy-
byli mieli okazję wysłuchać błyskot-
liwych, głębokich, życiowych, jak 
również pełnych humoru i ironii utwo-
rów. Janusz Łukaszewicz przeczytał 

m.in. wiersze „Wywiad z łączniczką”, 
„Letnie ogrody”, „Wyspy szczęśliwe”, 
„Tamten wrzesień”, „A może byśmy”, 
„Obłęd”, „Deficyt”, „Filozofia”, „Je-
sienne tango”. 
Przerwy między wierszami wypełniały 
utwory zagrane na fortepianie przez Ali-
nę Małachowską (wokalistka, pianistka, 
dyrygent i pedagog) oraz na skrzyp-
cach przez jej córkę Magdalenę. Posłu-
chać można było „Over the rainbow” 
z kanonu muzyki rozrywkowej, utwo-
rów o tematyce związanej z Powstaniem 
Warszawskim autorstwa Mariana Ma-
tuszkiewicza, fragmentów Fryderyka 
Chopina i Ludwiga van Beethovena. 
Kilka utworów zaśpiewał Tadeusz Drą-
gowski: „Pozwól mi Panie”, „Tango”, 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, 
czy operetkowy „W rytm walczyka 
serce śpiewa”. 
Goście uczcili minutą ciszy poległych 
w Powstaniu Warszawskim. 13 września 
1944 roku Niemcy wysadzili wszystkie 
warszawskie mosty. Własne utwory – 
głównie satyryczne, fraszki i limeryki 

– zaprezentował oczywiście Zdzisław 
Michał Kamiński. Nam szczególnie 
utkwiły w pamięci:

KURACJA
Z reumatyzmu wyleczę w mig się, 
Gdy tylko nogi wymoczę w Styksie.

REGRES 
W porannym regresie  
 jest dzisiaj sztuka,  
taka konkluzja wynika z tego,  
odchodzi widownia  
 Wojtka Młynarskiego,  
wchodzą ci od Zenka Martyniuka

ŚMIERTELNA CHOROBA* 
To mi się wcale nie podoba,  
ale tę prawdę znam nie nową,  
życie śmiertelna to choroba,  
którą łapiemy drogą płciową 

Tekst Agnieszka Gorzkowska
Zdjęcia Ireneusz Barski

*  Autor zdradził jako ciekawostkę, że słowa 
z tej fraszki (napisanej przez niego w 1997 r.) 
stały się inspiracją dla Krzysztofa Zanussiego 
do wyreżyserowanego przez niego 2 lata póź-
niej filmu.
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„Mała szkoła” podstawowa  
w Ożarowie Mazowieckim 
zyskała nowe oblicze.  
Wszystko za sprawą 
termomodernizacji budynku 
i remontu jego wnętrza.

Drugie życie „małej szkoły”

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Z okrzykami radości i wielkim entuzja-
zmem uczniowie powitali szkołę po 
wakacjach. Zachwyciły wszystkich 

nowoczesne kolory i odnowione kory-
tarze oraz klasy lekcyjne. Remont obej-
mował termomodernizację budynku: 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz da-
chu. Przeprowadzono wymianę systemu 
grzewczego wykorzystując odnawialne 
źródła energii poprzez instalację kolek-
torów słonecznych i pomp ciepła. Wy-
remontowano również toalety, położono 
nowe wykładziny podłogowe oraz kostkę 
przed budynkiem szkoły. Łączny koszt 
remontu to prawie 4,7 mln. zł.
Do ostatnich dni wakacji trwały prace 
remontowe, aby na 1 września wszyst-

ko było gotowe. Budynek szkoły zmie-
nił się zupełnie. Cieszę się, że ta od lat 
dobrze służąca dzieciom placówka, zy-
skała nowoczesne oblicze. To ważne dla 
uczniów, rodziców, nauczycieli i opie-
kunów, zwłaszcza że we wrześniu tego 
roku stara część „małej szkoły” skończy-
ła 85 lat.

Składamy serdeczne podziękowania wła-
dzom samorządowym Gminy Ożarów 
Mazowiecki oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do przeprowadzenia i termino-
wego zakończenia remontu. 

dyrektor szkoły Izabela Milde

➧ Na zdjęciach – nasza szkoła po remoncie

Parterowy budynek Centrum  Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” mieści 
się przy głównej ulicy Ożarowa Mazowieckiego – Poznańskiej, naprze-
ciwko Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Centrum, działające  od 2015 r., 
powstało by skupiać wokół siebie ludzi aktywnych, grupy jak i osoby 
indywidualne, mające pomysły i pragnące podzielić się nimi z innymi. 
Inicjatywy społeczne, mogące pozytywnie wpłynąć na lokalną społecz-
ność – mają szanse zostać tutaj zrealizowane. CIS udostępni salę, sprzęt 
audiowizualny, pomoże wydrukować plakaty… 

W łaśnie tutaj Edyta Chrząszcz – 
ożarowski fotograf i podróżnik,  
zaprosiła, po raz trzeci,  wszyst-

kich chętnych na „podróż fotogra-
ficzną” po Alasce. Poprzednie dwa 
spotkania  poświęcone były Seszelom 
i Kubie. Widzowie i słuchacze, którzy  
dotarli tutaj w piątkowe późne popo-
łudnie, 8 września 2017 r., także mu-
sieli odbyć podróż – pieszo, rowerem, 
wózkiem, samochodem, autobusem… 
Prawie wszystkie miejsca, w niedu żej 
salce były zajęte, a zainteresowani, 
duzi i mali,  przybywali też w trakcie 
prezentacji. Zebrani mogli się poczę-
stować ciepłymi i zimnymi napojami 
oraz ciasteczkami...
Pani Edyta – pasjonatka fotografii, 
wraz z mężem podróżuje po świecie od 
przeszło 20 lat. Pamiątką po wojażach 
są wspomnienia i piękne zdjęcia, a że 
jeszcze Pani Edyta potrafi niezwykle 
interesująco opowiadać – nie powinno 
dziwić, że większość publiczności sta-
nowili uczestnicy jej wcześniejszych 
„podróży fotograficznych”. 

Cel podróży
Alaska jest 49, największym i najmniej 
zaludnionym, stanem USA. W marcu 
1867r. została sprzedana Stanom Zjed-
noczonym przez Rosję za 7,2 mln do-
larów. W transakcji, z jednej i drugiej 
strony udział mieli Polacy. Rosjanie 
mieli Syberię, więc Alaska nie była im 
potrzebna. Kiedy odkryto tam złoża 

ropy – żałowali…  „Decyzja o wyjeź-
dzie została podjęta w bardzo krótkim 
czasie – zajęło nam to pół godziny”. 
Bodźcem była wyszukana informacja 
o tanich połączeniach  z Amsterdamu, 
przez Chicago. Trzeba było wszystko 
szybko przemyśleć, sprawdzić terminy, 
„zaklepać” urlop i zarezerwować bile-
ty lotnicze. Doświadczony podróżnik 
jest w stanie zrobić do bardzo spraw-

nie. Państwo Chrząszcz podróżowali 
już, kilkakrotnie, po USA, a Alaska 
była miejscem, gdzie jeszcze nie dotar-
li. Najcieplejsze miesiące, to czerwiec  
i lipiec, w miejscach, które zamierzali 
odwiedzić  temperatury wynoszą wte-
dy 10°C – 27°C. Eskapada miała się 
odbyć w czerwcu. Bliskość koła pod-

biegunowego sprawia, że  dni wtedy 
są bardzo długie, trwają ok. 22 godzin. 

Przygotowania
Planowanie i przygotowania odbywają  
w Polsce, samodzielnie – bez udziału 
pośredników, co pozwala m.in. na do-
wolne modyfikowanie harmonogramu 

wyjazdu. Dobrze jest dowie-
dzieć się jak najwięcej o miej-
scu, do którego się jedzie, wy-
brać trasę, poczynić rezerwacje 
–tutaj też doświadczenie się 
przydaje. Podróże pani Edyty 
i jej męża trwają zazwyczaj od 3 
tygodni do miesiąca. Dłuższe wyprawy 
rozbijają się o urlop.

Wyprawa
Na Alaskę przylecieli na 
początku czerwca, jeszcze 
przed sezonem, który roz-
poczyna się ok. 15 czerw-
ca – od wylęgu komarów 
wielkości muchy. Z okien 
samolotu mogli podziwiać 
fiordy i lodowce. Na miej-
scu przemieszczali się sa-
mochodem zamówionym 
z Polski, na miejscu mieli 
sobie tylko wybrać taki, 
jaki im pasował, spośród 
kilkunastu stojących obok 
siebie.
Pokonywali  długie odcin-
ki (nawigacja: jedź 400 
km prosto…), często szu-
trowymi drogami. Tanko-
wali tam, gdzie spotykali 
stację paliw, gdyż następ-

na mogła być za x(?) km. 
Podróżując przez USA 

starają się nie jeździć nocą – jest to 
niebezpieczne z uwagi na zwierzęta – 
znaki „Uwaga na zwierzęta” – mówią 
prawdę,  na pewno będą - króliki, je-
lenie, łosie… Poza tym trudno o dobre 
zdjęcia w ciemnościach… Podstawo-
wym środkiem komunikacji na Alasce 
są awionetki. Do wielu małych miej-
scowości nie prowadzą żadne drogi. 
W odwiedziny do znajomych czy na 
zakupy lata się samolotem. Co druga 
osoba ma licencję pilota.
Prawie każdego dnia nocowali w in-
nym hotelu lub cabins (domku kem-
pingowym). Kiedy na jeden z zamó-
wionych noclegów przyjechali dosyć 
późno – znaleźli na drzwiach kartkę 
„Welcome Chrząszcz” oraz informa-
cję, gdzie znajdą klucz i zaproszenie 
do korzystania z w pełni wyposażonej 
i zaopatrzonej kuchni.
Na Alasce lato trwa 3 miesiące i tyle 
mają mieszkańcy na przygotowanie się 
do zimy – robiąc w tym czasie zapa-
sy dla siebie i dla sąsiadów – „Trzeba 
sobie pomagać”. Nie płaci się tutaj 
podatków, a każda osoba, mieszkają-
ca dłużej niż rok, otrzymuje od rządu, 
raz w roku – w listopadzie, dywidendę 
w wysokości 1500 dolarów.

Podczas pobytu odbyli  rejs po fiordach 
w Parku Narodowym Kenai Fiords 
– Pogoda tego dnia była „okropna”, 
ale dzięki temu zwierzęta nie chowały 
się przed słońcem. Odwiedzili „miasto 
duchów” – nieczynną kopalnie miedzi 
z XIX wieku w Wrangell–St. Elias 
National Park and Preserve – najwięk-
szym parku narodowym USA, wpisa-
nym na listę Unesco. Zwiedzili  Muze-
um Lodu (na zewnątrz było 25 stopni, 
a w muzeum minus sześć) oraz miejsce 
zamieszkania św. Mikołaja. Obowiąz-
kowym punktem wyprawy był Park 
Narodowy Denali – z najwyższym 
wzniesieniem Ameryki Północnej – 
Denali (6194 m n.p.m.). Do sierpnia 
2015 r. nosił on nazwę Mount McKin-
ley (nadana w 1896 r. na cześć Wil-
liama McKinleya, wówczas polityka, 
później 25. prezydenta USA). Jeszcze 
wcześniej rdzenni mieszkańcy Alaski 
nazywali  górę – Denali (co oznacza 
„wysoki”) – czyli właściwe imię zo-
stało przywrócone. Park zwiedza się 

autobusami parkowymi – trzeba wy-
kupić wycieczkę. Trwała 12 godzin 
– piaszczystą  drogą w upale i kurzu. 
Po drodze niedźwiedzie i łosie, reni-
fery Karibu, ptaki. I góry, i jeziora. 
Trudno jest zobaczyć szczyt Denali 
(można za to otrzymać pamiątkowy 
dyplom) – najczęściej jest ukryty 
w chmurach. Im się udało. Wyciecz-
kę rezerwowali jeszcze z Polski, gdy-
by chcieli to uczynić na miejscu – na 
kolejne kilka dni bilety były  wyprze-
dane. – Dobrze być przewidującym. 
Wjeżdżając do parku narodowego 

należy się zameldować (niekiedy trze-
ba  uiścić opłatę) i  otrzymuje się mapę  
danego terenu.
Spotykali dużo zwierząt, co zostało 
udokumentowane na wyświetlanych 
zdjęciach. W Parku Narodowy Denali 
występują bardzo licznie łosie. Z pach-
nących sianem bobków łosia, po wysu-
szeniu, robi się biżuterię i bombki na 
choinkę. Drąży się je także w środku, 
wkłada nasiona niezapominajek (kwiat 
będący symbolem Alaski) i sprzedaje 
turystom po 14 dolarów…

Te i wiele innych ciekawostek mogli 
usłyszeć od Pani Edyty zebrani na piąt-
kowym spotkaniu w Centrum Inicja-
tyw Społecznych. I na pewno chętnie 
by posłuchali opowieści o kolejnych 
podróżach…

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik

PODRÓŻ PRZEZ ALASKĘ 
– opowieść fotograficzna Edyty Chrząszcz

n  OŻARÓW MAZOWIECKI. Spotkanie z Edytą Chrząszcz w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Podróżować to znaczy żyć.  
A w każdym razie żyć podwójnie, 
potrójnie, wielokrotnie.

Andrzej Stasiuk „Fado”, 
Wydawnictwo „Czarne”, Wołowiec 2006
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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

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

i dzieci
l   punkt przedszkolny dla zdrowia dzieci i  wygody rodziców
l   przyjazna atmosfera i bycie blisko pacjenta

Leczymy dolegliwości układu kostnego, stawowego, mięśnio-
wego, powięziowego oraz nerwowego.

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

WIĘCEJ INFORMACJI na: 

www.naszaklinika.com.pl

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   ze stwardnieniem rozsianym
l   ze stwardnieniem zanikowym bocznym
l   po zabiegach chirurgicznych, urazach i kontuzjach
l   z zespołami bólowymi
l   z bólem i dysfunkcją obręczy barkowej i kończyn górnych
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

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

FIZJOTERAPIA MASAŻE LECZNICZE PROGRAMY REHABILITACYJNE PUNKT PRZEDSZKOLNY KONSULTACJE LEKARSKIE

OPIEKA MEDYCZNA  
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
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n  URSUS. Wernisaż malarstwa Magdaleny Magrzyk w Galerii Ad-Hoc

Finezyjna gra interpretacji 
W słoneczne sobotnie popołudnie, 9 września 2017 r. w Galerii Ad-Hoc, w Domu 
Kultury Arsus odbył się wernisaż wystawy obrazów Magdaleny Magrzyk. Artystka 
zaprezentowała martwe natury, malarstwo przedstawieniowe i portrety, a domi-
nującymi tematami jej dzieł są oczekiwanie, tęsknota i samotność człowieka we 
współczesnym świecie.

W tematykę wystawy wprowadził nas 
kierownik galerii Piotr Szałkowski, 
a Grażyna Kostawska wręczyła artyst-

ce pamiątkowy dyplom w dowód uznania 
jej zasług jako artysty-plastyka.
Magdalena Magrzyk „Maduczka” jest ab-
solwentką Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie. Dyplom obroniła na Wydzia-
le Malarstwa w pracowni prof. Antoniego 
Fałata, z kolei aneks do dyplomu ze sztuki 
użytkowej zrealizowała pod kierunkiem dr. 
Wojciecha Plewako. Ukończyła również 
studia podyplomowe z dziedziny arteterapii 
w Łodzi u prof. Wiesława Karolaka.  „Ma-
duczka” zasłynęła także jako autorka licz-
nych scenografii, m.in. do spektakli teatral-
nych. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce i na świecie.
Obrazy znajdujące się na wystawie są efek-
tem poszukiwania własnej drogi twórczej. 
Są niczym opowiadania, w których odbior-
ca musi dopowiedzieć sobie koniec histo-
rii, dla każdego oznaczającej coś innego. 
Dziełom „Maduczki” trudno bowiem nadać 
oczywisty i jednoznaczny styl. Artystka 
unika dosłowności, przez co jej prace na-
bierają wielowymiarowego, w niektórych 
przypadkach wręcz surrealistycznego zna-
czenia. Niektóre kompozycje przypominają 
plakaty filmowe, inne okładki książek. Są 
niezwykle uporządkowane w formie, a za-
razem niedookreślone w treści. Dostrzec 
w nich można pozorny chłód, ale jedno-
cześnie studium ludzkiej natury, emocji, 
lęków czy tęsknot. Np. obraz I w tym sęk, 
ukazujący didżeja na plaży, ma w sobie re-
alność skonfrontowaną z uczuciami, mocno 
zaakcentowanymi w bezludnej przestrzeni. 

To uczucie samotności, w jakiej tworzy każ-
dy twórca i zmierzenie się z nią jest tak na-
prawdę tym, co nurtuje w tym obrazie. Po-
nadto atutami tego obrazu są realistycznie 
przedstawione plaża i morze, wywołujące 
tęsknotę za naturą i spokojem. 
Artystka ma bardzo dobrze opanowany 
warsztat, jej dzieła świadczą o umiejętnoś-
ciach malarskich, a przy tym mają w sobie 
pewne napięcie, gdyż ukazywane sceny są 
początkiem lub końcem – oczekiwaniem 
czy zapowiedzią czegoś niezwykłego. To 
napięcie wynika też z niedookreślenia 
i tajemniczości, a nawet pewnej metafizyki, 
jak w obrazie Nadzieja. Na wystawie wy-
eksponowano też prace, które mają w sobie 
pewną dozę surrealizmu, jak chociażby 
Golfistkę – gdzie tytułowa postać stoi na 
płaszczyźnie ukazującej niebo, czy Zawsze 
przy mnie – przedstawiającą leżącą w pozy-
cji embrionalnej kobietę, wokół której uno-
szą się bańki mydlane, oraz nogi siedzące-
go mężczyzny. Z kolei obraz A mój konik 
uciekł z siedzącą dziewczyną bawiącą się 
drewnianym konikiem budzi autentyczny 
niepokój, jest pełen symboliki i niedopo-
wiedzeń zarówno w formie, jak i w treści. 
Obrazem zaś, który już przy wejściu na 
wystawę silnie przykuwa uwagę jest Iluzja. 
Jest na nim przedstawiona kobieta z roz-
łożonymi nogami siedząca na fotelu i sto-
jący przed nią stolik z dwoma kieliszkami 
wina. Nie można się oprzeć urokowi tego 
dzieła, uzyskanemu dzięki zastosowanej 
kolorystyce. Jest ona bardzo „intensywna” 
– artystka „bawi się” różnymi odcienia-
mi pomarańczu, umieszczone zaś na obra-
zie wizerunki kotów są bardzo intrygujące. 

Kobieta siedzi odwrócona tyłem, nie wi-
dzimy jej twarzy, za to doskonale może-
my przyjrzeć się kotu umieszczonemu na 
pierwszym planie pracy. W tym przypadku 
również dzieło skłania do różnych interpre-
tacji, można się np. zastanawiać, czy ów kot 
przedstawia emocje kobiety i oddaje jej stan 
ducha? 
Artystka pokazała także uwiecznione na 
płótnie martwe natury. Tutaj absolutnie nic 
nie jest przypadkowe i niedopowiedziane 
– wszystkie detale są uporządkowane i pod-
dane ocenie. To prace, których tworzenie 
wymaga dyscypliny i cierpliwości. Z tego 
cyklu uwagę przykuwa najbardziej obraz, 
w którym artystka zastosowała różne odcie-
nie czerwieni. Widać, że Magdalena Ma-
grzyk studiuje kolor i jego wpływ na formę 
oraz światło w obrazie. 
Widz, który odwiedzi wystawę do 8 paź-
dziernika 2017 r. ma szansę przyjrzeć się, 
jaką drogę twórczą przeszła malarka – od 
studium martwej natury do sztuki przedsta-
wieniowej. To niewątpliwie dzieła charak-
teryzujące się niedopowiedzeniem, sym-
boliką przemieszaną z nurtem surrealizmu 
i możliwością wielorakiej interpretacji. 
Naprawdę warto odwiedzić galerię Ad-Hoc 
i wziąć udział w tej wysublimowanej grze 
wyobraźni, do której zaprasza nas „Ma-
duczka”. 

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka

Forum Humanum mazurkas jest ini-
cjatywą obywatelską w dziedzinie kultury, której 
inauguracja miała miejsce w 2012 roku. Od tego 
czasu w centrum konferencyjnym hotelu MCC 
Mazurkas Conference Centre & Hotel kilka razy 
w roku odbywają się spotkania prezentujące mu-
zycznych wirtuozów, orkiestry symfoniczne, małe 
zespoły oraz uznanych malarzy i rzeźbiarzy. Pro-
jekt realizowany jest w całości „pro publico bono”.

Niezwykły ukraiński folklor oraz unikalna wystawa rzeźby w ramach XXX jubileuszowego Forum Humanum Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim

W pierwszą niedzielę września w wypełnionej po brzegi 
sali Zeus MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel 
odbyło się zapierające dech w piersiach muzyczno-
taneczne przedstawienie. Za sprawą Narodowego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ukrainy im. G.Wieriowki 
zgromadzeni goście mogli poznać tradycję i piękno 
Ukrainy oraz prawdziwą kozacką dumę. Kalejdoskop 
ludowych pieśni z różnych regionów, wspaniałe 
choreografie tańców, a przy tym niezwykle wielobarwne 
i oryginalne stroje sprawiły, że ten wieczór na długo 
pozostanie w pamięci 800-osobowej publiczności.

W yjątkowy koncert w wykonaniu Narodowego Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ukrainy im. G.Wieriowki był dy-
namicznym i energicznym pokazem, integrującym 
śpiew, taniec i muzykę. Ponad 60-osobowa grupa 
składająca się z tancerzy, muzyków i chórzystów 

zaprezentowała bogaty i zróżnicowany repertuar prezentujący 
ukraiński folklor. W pierwszej części programu przeważały tra-
dycyjne pieśni ukraińskie, a także gruzińskie i żydowskie oraz 
liryczne dumki kozackie w wykonaniu a cappella. Szczególnie 
ważnymi elementami, które dodatkowo uatrakcyjniły występ 
chóru i towarzyszących mu tancerzy były barwne ukraińskie 
stroje ludowe oraz tradycyjne instrumenty: cymbały, skrzyp-
ce i bandura. Po przerwie, podczas rozmowy na proscenium 
Prezesa Andrzeja Bartkowskiego z Mieczyslawem Durkalcem 
– wyłącznym Przedstawicielem Narodowego Chóru Ukrainy 
w Polsce, goście wieczoru wysłuchali wiele ciekawych historii 

z życia zespołu i największych tras koncertowych. Nie zabra-
kło także tematów związanych z polsko-ukraińskimi wątkami 
historycznymi. W drugiej części koncertu zatytułowanej „My 
Zaporożcy” przeważał taniec, a dokładniej taniec kozacki. 
Dynamika, artystyczna ekspresja, żywiołowość i niezwykłe 
akrobatyczne układy zrobiły ogromne wrażenie na gościach, 
z których większa część zapewne po raz pierwszy miała okazję 
zobaczyć na żywo najbardziej rozpoznawalne tańce kozackie. 
A wszystko to owiane efektowną formą sceniczną, wzbogacone 
o ludowe stroje, utrzymane w stylu nieco zadziornych, aczkol-
wiek bardzo charakterystycznych dla „kozackich” regionów 
pieśni. W repertuarze nie mogło zabraknąć takich ludowych 
tańców jak: „Gopak” czy „Zaporożcy”, a także wiele innych 
układów, które wzbudziły podziw i euforię widzów.  Jak najbar-
dziej zasłużone oklaski rozbrzmiewały na sali po każdym wy-

stępie tancerzy. Z pewnoś-
cią też na długo w pamięci 
gości pozostanie kultowa 
pieśń polsko-ukraińska 
„Hej sokoły”, która w dru-
giej części koncertu od-
śpiewana została wspólnie 
przez publiczność i zespół 
i która była zarazem „wiel-
kim finałem” wyjątkowego 
wieczoru.

J ubileuszowe XXX 
Forum Humanum 
Mazurkas to nie tyl-
ko wspaniały występ 
Narodowego Zespo-

łu Pieśni i Tańca Ukrainy, 
ale również inauguracja pierwszej wystawy rzeźby w ramach 
nowego cyklu – Forum Rzeźby Mazurkas. To kolejny już pro-
jekt wspierający sztukę, zainicjowany  przez Mecenasów – An-
drzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza, Prezesów Grupy 
Mazurkas. Tym razem trzynastu uznanych polskich artystów 
rzeźbiarzy zaprezentowało kilkadziesiąt swoich prac z kamienia, 
marmuru, brązu i gliny szamotowej na terenie zielonym oraz we 
wnętrzach Hotelu Mazurkas. Oficjalne otwarcie wystawy, którą 
będzie można oglądać przez najbliższy rok nastąpiło w przerwie 
koncertu. Podczas wernisażu artyści rzeźbiarze podzielili się 
z gośćmi przemyśleniami  na temat kondycji polskiej rzeźby oraz 
zdradzili tajniki swojego warsztatu. 

T radycyjnie spotkaniu Forum Huma-
num towarzyszą wystawy malarskie. 
W ramach finisażu można  było obej-
rzeć wystawę indywidualną „Malarskie 
przesłania” – 40-lecie pracy twórczej 

Adama Kunikowskiego. Kuratorem wystawy 
była Janina Tuora, która również – wspólnie 
z Janem Sumikowskim – odpowiadała za re-
alizację impresji filmowej – krótkiej relacji 
z przygotowań do wystawy rzeźb w ramach 
I Forum Rzeźby Mazurkas.

P artnerami jubileuszowej edycji FHM 
byli Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożaro-
wa Mazowieckiego oraz Jan Żychliński 
– Starosta Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego. Patronami medialnymi: TVP 

3 Warszawa, Społecznościowy Portal Kultural-
ny KulturawPolsce.pl, magazyn Presto, Ruch 
Muzyczny oraz portal kulturadostepna.pl.

Marzena Kuropieska
Foto: K. Kiljan

PROJEKT ŁĄCZĄCY BIZNES I SZTUKĘ

2012–2017 

T R Z Y D Z I E Ś C I  E D Y C J I 
Z wielka radością wspominamy idee stworzenia cyklu wydarzeń 
kulturalno-artystycznych FORUM HUMANUM MAZURKAS (FHM) 
w naszym MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożaro-
wie Mazowieckim. Wraz z Andrzejem Hulewiczem, jako jedyni 
mecenasi tych zakrojonych na wielką skalę spotkań artystycznych, 
mamy dużą satysfakcję z faktu ich znaczenia, jako ważnego i wy-
czekiwanego wydarzenia kulturalnego, w którym uczestniczyło 
już ponad czterdzieści tysięcy widzów i kilkuset artystów. Było 
wiele uniesień artystycznych, jak magiczny koncert Daniela 
Olbrychskiego i Krzysztofa Jakowicza, przenoszący nas do 
serca poezji i muzyki polskiej. Był piękny spektakl Grzegorza 
Walczaka „Obłoczni czyli sen Chopina”, który w gwiazdor-
skiej obsadzie poruszył głębokie warstwy naszych doznań. Były 
piękne wykonania uznanych artystów sceny operowej, musica-
lu i teatru – gwiazd dzisiejszych i wielkich niegdyś, choć dziś 
nieco zapomnianych, a zasługujących na wielki comeback. Był 
benefis Bernarda Ładysza, który wywołał wielkie emocje i łzy 
wzruszenia wśród wszystkich obecnych gości. Gościliśmy także 
Maestro Krzysztofa Pendereckiego wraz z Polską Orkiestrą 
Sinfonia Iuventus, artystów Narodowego Lwowskiego Teatru 
Opery i Baletu, Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej, 
artystów Warszawskiej Sceny Bardów,  Kielecki Teatr Tańca, 
Andrzeja Płonczyńskiego ze swoimi gośćmi z legendarnego 
„Podwieczorku przy Mikrofonie”, Króla Czardasza Miklosza 
Deki Czureję, znakomitej sławy dyrygenta Szymona Kawalla, 
Maestro Paulosa Raptisa, czy ostatnio kultową Piwnicę Pod 
Baranami. Chcielibyśmy także wspomnieć o wielu osobowoś-
ciach świata kultury i sztuki, bohaterach naszych tradycyjnych 
„rozmów na proscenium”, w których uczestniczyli m.in.: Elżbie-
ta i Krzysztof Pendereccy, Waldemar Dąbrowski, Sławomir 
Pietras, Marek Sewen, Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar, 
Tadeusz Kwinta i wielu innych.
FORUM HUMANUM MAZURKAS to także wernisaże sztuki ma-
larskiej i rzeźbiarskiej, z udziałem znakomitych artystów sztuk 
wizualnych. Odbywają się one w przestronnych i eleganckich 
wnętrzach hotelu i centrum konferencyjnego. Artyści plastycy 
są zapraszani na scenę, prezentujemy o nich filmy a ich dzieła 
pozostają jeszcze na wystawie aż do następnego FHM. W tym 
czasie są one oglądane przez kilka tysięcy osób uczestników 
licznych konferencji w Hotelu Mazurkas. Jesteśmy szczęśliwi 
i zaszczyceni, że na XXX edycję FHM możemy gościć tak wy-
jątkową wystawę rzeźby  i tak znakomitych artystów rzeźbiarzy.
Kuratorem wszystkich wystaw Forum Humanum Mazurkas 
jest Janina Tuora,  a niewyczerpanym realizatorem  filmów 
i reportaży z przebiegu FORUM HUMANUM MAZURKAS jest Jan 
Sumikowski.  Są oni też  realizatorami kilkunastu filmów krót-
kometrażowych o malarzach i rzeźbiarzach wystawiających tu 
swoje dzieła. 
Poza wieczorami  FHM, w których każdorazowo uczestniczy 
około 800 osob, odbywają się u nas spotkania artystyczno-eduka-
cyjne  „Sympozjon w Mazurkasie” oraz „Variete literackie”.
Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest wolny, a zaproszenia kie-
rujemy do środowisk biznesowych, kulturalnych i naukowych 
Warszawy oraz do mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego 
i okolic.
Nasz wkład finansowy i logistyczny w takie przedsięwzięcia 
jest ogromny, ale mamy też świadomość wartości kulturowej. 
Hołd sztuce, jaki w ten sposób składamy sprawia nam satysfak-
cję, która wygrywa z sukcesami finansowymi. Kultura to źródło 
wielkich energii. Zachęcamy innych przedsiębiorców do wspar-
cia artystów. Sztuka nie obroni się sama. 

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz
Prezesi Grupy Mazurkas 

Forum  Humanum  mazurkas
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje
n  Spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki

Biblioteki Publicznej w Ursusie

KRZYSZTOF TOMASIK:
„Najlepiej pisze się 
o nieżyjących”
Zainteresowane osoby skorzystały z oka-
zji spotkania z Krzysztofem Tomasikiem 
– publicystą i biografistą, działaczem LGBT, 
członkiem zespołu Krytyki Politycznej, ba-
daczem seksualności i obyczajowości XIX i XX wieku w środowisku polskich 
pisarzy i gwiazd kina. Nie zabrakło trudnych i bardzo ważnych tematów.

Rozmowa prowadzona przez anima-
torkę DKK i bibliotekarkę Lucynę 
Dąbrowską skupiła się głównie 

wokół głośnych, choć nie jedynych 
stworzonych przez autora książek: 
„Homobiografie. Pisarki i pisarze pol-
scy XIX i XX wieku” (2008), „Geje-
rel. Mniejszości seksualne w PRL-u” 
(2012), „Seksbomby PRL-u” (2014), 
„Grażyna Hase. Miłość, moda, sztu-
ka” (2016). 

Tematy tabu
Krzysztof Tomasik już na wstępie 
przyznał, że zdecydowanie najlepiej 
jemu, jako biografiście, opisuje się 
osoby już dziś nieżyjące. Przypomniał, 
że przełom w polskiej biografistyce 
nastąpił dzięki książce „Kapuściński 
non-fiction” Artura Domosławskiego, 
który odważnie opisał trudne elemen-
ty z życia reportażysty, łamiąc chyba 
bezpowrotnie strach przed pomijaniem 
niewygodnych kwestii. Krzysztof To-
masik wspomniał również o proble-
mach, jakie napotykał w swojej pracy, 
chociażby w momencie, gdy szukał 
wydawcy „Homobiografii (…)”. Nie 
raz pojawiła się odmowa w obawie 
przed falą krytyki ze względu na te-
mat homoseksualizmu, zwłaszcza 
w stosunku do opisów Tomasika na 
temat życia pisarzy i pisarek znanych 
z kanonu szkolnych lektur. 

Moda PRL-u
Dużo uwagi poświęcone zostało pod-
czas spotkania z czytelnikami modzie 
w PRL-u. A to w nawiązaniu do Gra-
żyny Hase – legendarnej polskiej pro-
jektantki mody (Krzysztof Tomasik 
jako pierwszy stworzył biografię na 
jej temat). Wbrew pozorom moda jako 
dziedzina sztuki była wtedy w pełnym 
rozkwicie. Kreacje Grażyny Hase 

pokazywały Halina Golanko, Marta 
Przybora, Katarzyna Butowtt, ale też 
Małgorzata Niezabitowska, Agata 
Młynarska i Małgorzata Socha. Pro-
jektowała także do filmu (Motylem je-
stem czyli romans 40-latka, Zygfryd), 
teatru (głośne rewie Teatru Syrena, 
w tym Trzeci program z udziałem 
Violetty Villas) i na estradę (stroje dla 
Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Haliny 
Frąckowiak, zespołu 2+1). 

Filmy PRL-u
Rozmowa nie ominęła też świata kina. 
Autor opowiedział, jak zmieniało 
się podejście do erotyzmu w okresie 
PRL-u. Przemiany obyczajowe miały 
ogromny wpływ na wizerunek i ka-
rierę bohaterek dużego ekranu. To nie 
przypadek, że chociaż najważniejszy 
okres kariery Kaliny Jędrusik to lata 
60., swą najsłynniejszą scenę erotycz-
ną w „Ziemi obiecanej„ zagrała do-
piero w połowie następnej dekady, po 
prostu wcześniej podobnie odważna 
rola nie mogłaby zaistnieć. 

Żywa reakcja przybyłych
W międzyczasie Krzysztof Tomasik 
przeczytał także wybrane fragmenty 
swoich książek. Publiczność żywo 
włączyła się w dyskusję pytając goś-
cia np. o to, czy dziś osobom niehe-
teronormatywnym żyje się lepiej, niż 
w poprzednim ustroju. Nie zabrakło 
bardzo osobistych rozważań czytelni-
ków, którzy dzielili się swoimi prze-
myśleniami po zapoznaniu się z często 
bardzo tragicznymi losami opisywa-
nych postaci. Autor zdradził, że już 
wkrótce ukaże się poszerzone drugie 
wydanie książki „Gejerel. Mniejszości 
seksualne w PRL-u”.

Tekst i zdjęcia 
Agnieszka Gorzkowska

n  Wolontariusze z Japonii pomagają w budowie statku 

Stocznia w Ursusie (?!)
W środku Europy – w stoli-
cy – oddalonej o 400 km od 
morza, istnieje stocznia, a w niej 
suchy dok, w którym budowany 
jest 57-stopowy szkuner gaflowy  
s/y Ojciec Bogusław. 

O jciec Bogusław Paleczny, założy-
ciel Kamiliańskiej Misji Pomocy 
Społecznej i twórca pensjonatu 

Św. Łazarz w Ursusie był kamiliani-
nem, Człowiekiem Wielkiego Serca, 
wizjonerem, muzykiem, ale także 
podróżnikiem i miłośnikiem żeglar-
stwa. To z Jego pomysłu i wizji naro-
dziła się idea budowy statku – jedno-
stki, która ma opłynąć świat.
Kto by pomyślał, że w centrum War-
szawy, w dzielnicy Ursus, będzie re-
alizowany ten pomysł. 
Już 10 lat trwa tu budowa jachtu 
pełnomorskiego. Mimo „sztormów” 
i różnego rodzaju problemów, Wilki 
Morskie i Szczury Lądowe spełnia-
ją swoje marzenia. Mimo dżdży-
stej, wrześniowej aury pomagają im 
w tym od kilku dni koledzy z Japonii. 
To młodzi ludzie z grupy HYSLON... 
wolontariusze i zapaleńcy – Yuu, 
Ham i Fuminori. Kapitan Waldemar 
Rzeźnicki, koordynator i główny kie-
rownik przedsięwzięcia, jest w pełni 
zadowolony z pomocy przyjaciół 
z Kraju Kwitnącej Wiśni.

W czasie przerw w pracy przy szku-
nerze znajdują chwile na solidną 
integrację japońsko-polską, czyli si-
łowe zmagania pod kadłubem statku. 
Jak widać na zdjęciu – Polska górą, 
choć koledzy z Japoni walczyli za-
wzięcie. Gratulacje dla wszystkich.
W tym samym czasie Kapitan roz-
waża jakiś problem związany z pra-
cami przy szkunerze. Zadałem mu 
kilka pytań...

Panie Waldemarze, 
czy jest zaintereso-
wanie tym nietypo-
wym projektem?
– Wielu było zainte-
resowanych – spon-

sorów, dziennikarzy... Oprócz Polski, 
także z całej Europy, Azji Centralnej, 
tak właściwie z całego świata... Teraz 
– jak widać – z Japonii.
Jakie są Pana doświadczena w te-
macie budowy jednostek pływają-
cych?
– Nie jest to mój pierwszy statek, 
głównie zajmowałem się żeglar-
stwem, ale w przypadku s/y Ojciec 
Bogusław zaprojektowałem osobi-
ście osprzęt żaglowy.
A doświadczenia żeglarskie?
– Jestem kapitanem jachtowym. 
Pływałem na wielu jednostkach, 
w tym na Pogorii. Tak właściwie, 
jakby zliczyć rejsy na Bałtyku i At-
lantyku to śmiało mogę stwierdzić, 
że opłynęłem 4-krotnie kulę ziem-
ską.
Kapitanie – Pana największe ma-
rzenie to...
– Moje ostatnie 10 lat poświęciłem 
właśnie tej jednostce, to moja pasja 
i miłość. A marzenie...? Sukcesem 
dla mnie byłoby zakończenie i zwo-
dowanie s/y Ojciec Bogusław.
Dziękuję za rozmowę i... powodze-
nia.
 
Dzieje się w Ursusie..., a więc: Ahoj 
przygodo!

Tekst i zdjęcia
Tomasz Laskowski

Piastowski magistrat 
LIDEREM INFORMATYKI
Urząd Miejski w Piastowie został 
nominowany do tytułu LIDER 
INFORMATYKI 2017 w kategorii 
ADMINISTRACJA PUBLIOCZNA 
– w konkursie organizowanym 
przez magazyn „Computerworld”. 

„Lider Informatyki 2017” to kon-
kurs z najdłuższą tradycją na rynku. 
Wyróżnia organizacje, które działają 
w oparciu o innowacje technologicz-
ne. Nagrody przyznawane są w sześ-

ciu kategoriach: bankowość i finanse, 
przemysł, handel i usługi, ochrona 
zdrowia sektor użyteczności publicz-
nej i administracja publiczna. 
Piastowski Urząd Miejski wyróżnio-
no za wdrożenie rozwiązań przyja-
znych mieszkańcom w dostępie do 
usług medycznych – VisiMed (mobil-
ny system rejestracji pacjentów przy-
chodni SPZOZ „Piastun” z dowolne-
go urządzenia) oraz w usprawnieniu 
interwencyjnego zgłaszania awarii, 
usterek w mieście za pomocą aplika-
cji LocalSpot.

21 września 2017 r. w hotelu The 
Westin Warsaw podczas XXI Gali 
Lidera Informatyki Pani Agata Kor-
czak Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Piastowie oraz Pan Piotr Bąk 
z Urzędu Miejskiego w Piastowie 
odebrali przyznany tytuł.
Nasz Urząd, jako finalista konkur-
su, znalazł się w gronie takich pod-
miotów jak: Ministerstwo Finansów, 
Poczta Polska, Medicover czy Alior 
Bank, co jest dużym wyróżnieniem. 
Nagrodę główną zdobyło Minister-
stwo Finansów.

Budowa nowego parkingu
W związku z budową parkingu „Parkuj i Jedź” od 20 września 
2017  r. zamknięto dla ruchu ul. J. Hallera w Piastowie na odcin-
ku od ul. Lwowskiej do ul. Warszawskiej. Od tego dnia obowiązuje 
też całkowity zakaz parkowania samochodów na przebudowywanym 
odcinku ul. J. Hallera.

P rzedmiotem inwestycji jest bu-
dowa 62 miejsc postojowych, 
w tym 4 miejsc dla osób niepeł-

nosprawnych. Dodatkowo, w rejo-
nie skrzyżowania z ulicą Lwow-
ską powstanie wiata dla rowerów 
z możliwością ładowania rowerów 
elektrycznych (zasilanie autono-
miczne za pomocą paneli słonecz-
nych). Na inwestycję składają się: 
remont nawierzchni ulicy, remont 

i budowa chodnika, budowa zatok 
postojowych, remont zjazdów, 
budowa odwodnienia w zakresie 
budowy wpustów, przykanalików, 
kolektora deszczowego.

Wykonawcą jest firma Wiesław 
Bugajczyk Bud-Bruk Zakład 
Robót Drogowych z Pruszkowa. 
Przewidywany termin zakończe-
nia prac to 15 listopada 2017 roku. 

n  GMINA MICHAŁOWICE. Nowość systemu „Rower Gminny” – rower typu cargo

ROWERY TOWAROWE
W dwóch samoobsługowych wypożyczal-

niach rowerów (na stacji w Regułach – 
przy urzędzie oraz Komorowie osiedlu 

– przy WKD) można wypożyczać rower typu 
cargo. Umożliwia on przewożenie np. cięż-
szych zakupów lub większych gabarytowo rze-
czy. Jednak to nie jedyne jego zastosowanie. 
Można także nim zabrać na przejażdżkę dzieci. 
Rower wyposażony jest w specjalne ławeczki 
oraz pasy bezpieczeństwa.
Oczywiście w tych rowerach stosowany jest wy-
łącznie napęd nożny, a kierujący ma wszystko 
na oku.  Możliwość obciążenia „przyczepki” to 
100 kg. Zapraszamy do korzystania. 

UG Michałowice

n  Po ponad rocznej przerwie biblioteka wznawia działalność

Filia biblioteki publicznej 
w nowej lokalizacji
Filia dla dzieci i młodzieży nr 3 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piastowie po ponad rocznej 
przerwie wznowi wkrótce swą 
działalność. Od 23 października 
zapraszamy czytelników do nowej 
siedziby Filii przy ul. Dworcowej 1.

Dotychczas Filia mieściła się w Gim-
nazjum nr 1 przy ul. Pułaskiego 6/8. 

Po jej zamknięciu w związku ze 
zmianami organizacyjnymi w szkole, 
zbiory zostały tymczasowo przenie-
sione do budynku przy ul. Bohaterów 
Wolności 23, który jednak wymaga 
gruntownego remontu.

Nowa lokalizacja znajduje się w do-
godnym punkcie w centrum Piasto-
wa, blisko stacji kolejowej i Urzędu 
Miasta. Fo

t. 
J.
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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

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

INNE

OGŁOSZENIA DROBNE (tekstowe)  
– ZA DARMO do 15 słów – TYLKO do końca PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

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

W dniach 16–17 września  
w Białej Podlaskiej zostały  
rozegrane Mistrzostwa Polski Junio-
rów w akrobatyce sportowej. W za-
wodach wystartowało 20 zawodników 
ursusowskiego klubu. 

Z awodnicy  potwierdzili czołową pozycję 
w Polsce zajmując 1 miejsce drużynowo 
wśród 17 klubów całej Polski, a nasze naj-

lepsze zespoły zajęły czołowe miejsca w swoich 
kategoriach zaliczając świetny start. W konku-
rencji 3-ki kobiet Julia Galusiakowska – Nico-
la Hyżyk – Monika Siwołowska wygrały po-
twierdzając swoją dominację w tej konkurencji. 
Dziewczęta dołożyły złoty medal Mistrzostw 
Polski Juniorów do zdobytego w czerwcu złota 
w kategorii seniorów. Będą reprezentowały Pol-
skę w Mistrzostwach Europy rozegranych w paź-
dzierniku. W konkurencji 2-ki kobiet Nadia Ja-
sińska – Wiktoria Winter zajęły 2 miejsce, a 2-ka 
męska Piotr Błesznowski – Patryk Dereniewski 
3 miejsce.
W kategorii  juniorów 11–16 lat, 3-ka kobiet 
Karolina Kawalec – Emilia Tomaszuk – Maja 
Mickiewicz i 2-ka mieszana Mikołaj Wołoszyn 
– Ewelina Żuk zajęli drugie miejsce. W mi-
strzostwach swój start mieli również 2-ka męska 
K.Kędzierski – D.Klos (4 miejsce), 2-ka dziew-
cząt K.Pszczółkowska – N.Janiu (6 miejsce), 
3-ka dziewcząt K.Błesznowska – J.Owczarz – 
Z.Gumowska (9 miejsce) i E.Sasimowska w sko-
kach na trampolinie (9 miejsce).                

KS

NA ZDJĘCIU: Mistrzynie Polski Seniorów  
i Juniorów 2017 – trójka kobiet:   
J.Galusiakowska – N.Hyżyk – M.Siwołowska

Ursusowskie Towarzystwo Sportowe 
„AKRO-BAD” ciągle na topie

Wystartowały rozgrywki Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej – Jesień 2017. W obecnej edycji 
mamy 41 drużyn, które rywalizują ze sobą podzielone na cztery ligi. Tak jak w poprzednich 
edycjach, drużyny grające w I i II lidze rozgrywają swoje mecze na „Orliku”, natomiast III 
i IV liga rywalizuje na boisku szkolnym przy ul. Warszawskiej 63.

I LIGA
W pierwszej lidze na czele tabeli znajduje się 
drużyna Ochoty, ale bez porażki jest również 
obecny mistrz ULPN, tj. drużyna Zuzia jest 
w Grecji oraz ekipa Drtim Tim, która rozegrała 
jeden mecz mniej. Bez punktu mamy aż cztery 
drużyny. Obecnie faworyci wygrywają swoje me-
cze, ale inne drużyny łatwo skóry nie sprzedadzą. 

Tabela I ligi 

1. OCHOTA 3 9 26:9

2. ZUZIA JEST W GRECJI 3 9 11:3

3. SPARTA 3 6 21:14

4. DRIM TIM 2 6 10:3

5. GALIA 3 6 6:3

6. STREFA XERO 2 3 11:7

7. FOURIOUS PIGEONS 3 0 11:20

8. FC COSMOS 2 0 2:11

9. HISZPANIE 2 0 2:12

10. LIDERZY 3 0 2:20

Trzech najlepszych strzelców w I lidze

Bramki Nazwisko i imię Drużyna

7 GOLICZEWSKI Mateusz Sparta

5 HANKIEWICZ Robert Ochota

5 PRAŻUCH Rafał Ochota

II LIGA
Druga liga ma już tylko jedną drużynę z kom-
pletem zwycięstw, a jest nią ekipa Sevroll Uni-
ted, spadkowicz z I ligi. Również mocne mamy 
zespoły, które awansowały z trzeciej ligi tj. 
Włochowski Szpont oraz FC Drewniaki. Bez 
punktu mamy tylko jedną drużynę, która po-
wstała ze względu na dokonanie fuzji z drużyn 
FC Skorosze oraz Regional ACF  

Tabela II ligi

1. SEVROLL UNITED 3 9 18:13

2. FC DREWNIAKI 3 7 14:9

3. WŁOCHOWSKI SZPONT 3 6 30:7

4. WIKI TEAM 3 6 23:11

5. GRAMYNAAWANS 3 4 14:11

6. SPOKOJNIE 3 4 12:12

7. DZIKIE WĘŻE 3 4 9:18

8. MARINES 3 1 11:20

9. PRZEPIÓRKI WŁOCHY 3 1 5:26

10.
FC SKOROSZE 
&REGIONAL 3 0 9:23

Trzech najlepszych strzelców w II lidze

Bramki Nazwisko i imię Drużyna

7 TRUSZKOWSKI Alan FC Drewniaki

7 JÓŹWIAK Bartosz Włochowski Szpont

6 SIWECKI Michał Sevroll United

III LIGA
Drużyna Podaj Wynik, to aktualnie z kompletem 
zwycięstw lider III ligi. Grupa III ligi jest bardzo 
wyrównana, gdzie z kolejki na kolejkę wszystkie 
pozycje drużyn zmieniają się dynamicznie. Może 
w wyjątkiem drużyny Piramide, która najbardziej 
odstaje od reszty zespołów.

Tabela III ligi 

1. PODAJ WYNIK 3 9 23:7

2. SUNDAY FOOTBALL CLUB 3 6 23:12

3. WPR 3 6 19:8

4. FC RABONA 3 6 21:15

5. SZARAŃCZA 3 6 21:18

6. LOS BEBECHOS 3 3 17:20

7. ESPORTIVA 3 3 13:20

8. AC RUSIEC 3 3 13:21

9. ROSSONERI 3 3 17:26

10. PIRAMIDE 3 0 5:25

Trzech najlepszych strzelców w III lidze

Bramki Nazwisko i imię Drużyna

14 WOŹNIAK Przemysław FC Rabona

9 DOMIN Sergiej WPR

7 ROŻNIATA Marek Sunday Football Club

IV LIGA
W IV lidze prym wiodą dwie drużyny, a są nimi 
ekipa Gladiators złożona z zawodników obcokra-
jowych oraz drużyna Wygramy 4 Ligę, w której 
szeregach występują ambitni młodzieżowcy. Po-
zostałe drużyny nie powiedziały jeszcze ostatnie-
go słowa i na pewno się włączą w walkę o awans 
do III ligi.

Tabela IV ligi 

1. GLADIATORS 3 9 39:11   

2. WYGRAMY 4 LIGĘ 3 9 27:7

3. GUNBALL 3.0 2 6 11:2

4. FC NIEDŹWIEDŹ 3 6 21:20

5. WHITE FIGHTERS 3 4 21:15 

6. ASMET 3 3 19:22   

7. KS JANUSZE 3 3 22:32

8. PICO-BELO WARSZAWA 3 3 8:27

9. REKINY BIZNESU 3 1 7:11   

10. FC STARA STRONA 2 0 6:18   

11. KS PARTYZANT WŁOCHY 2 0 2:18

Trzech najlepszych strzelców w IV lidze

Bramki Nazwisko i imię Drużyna

15 SALAH Mahmoud Gladiators

10 ERSOY Halil Gladiators

10 GRZYBOWSKI Łukasz Asmet

URSUSOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ –  JESIEŃ 2017

I – OCHOTA II – SEVROLL UNITED

III – PODAJ WYNIK

IV – GLADIATORS



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 

2 PAŹDZIERNIKA, godz. 16.00 (SALA KLUBOWA)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”.  
Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp wolny.

3 PAŹDZIERNIKA, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Spektakl Teatru „Scena Przyfabryczna” pt. „A może się da?” na podstawie 
fragmentu „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona 
Białoszewskiego  
(program dla szkół). Reżyseria Joanna Godlewska. Wstęp wolny.

3 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00 (sala kameralna)
Klub Edukacji Samorządowej – spotkanie i prelekcja z himalaistą Leszkiem 
Cichym. Prowadzenie Irena Jarzębak. Wstęp wolny.

5 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.00 (kino „Ursus”)
Projekcja filmu fabularnego w ramach projektu „KINO RETRO”.  
Prelekcja. Wstęp wolny.

13 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „JURKI” w programie „Święta polskie”. Cena biletu 60 zł

14 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa Anny Pawlak. Wystawa czynna do 12.11.2017r.  
w godz. 10.00 – 18.00. Komisarz Piotr Szałkowski. Wstęp wolny.

15 PAŹDZIERNIKA, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Warzywne sekrety Jasia i Małgosi”  
w wykonaniu aktorów Teatru „Koliberek”. Cena biletu 10 zł.
Jesienna wyprawa do krainy warzyw. Jaś i Małgosia spełniają swoje 
marzenia znajdując w lesie chatkę z piernika. Oprócz słodkiej chatki 
czekają na dzieci niespodzianki, choroby związane ze spożywaniem 
węglowodanów. Jaś i Małgosia wybierają warzywa, co złości Baby Jagę. 

18 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ kabaretu „Pół serio”. Reżyseria Wanda Stańczak. Wstęp wolny.

19 PAŹDZIERNIKA, godz. 16.00 (sala klubowa)
Spotkanie i warsztaty literackie twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich.  
Prowadzenie Janina Wielogórska. Wstęp wolny.

20 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Musical „BODO”. W roli głównej Dariusz Kordek. Cena biletu 45 zł i 55 zł.

25 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór autorski poetów Klubu Literackiego „Metafora”.

26 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.00 (kino „Ursus”)
Projekcja filmu fabularnego w ramach projektu „KINO RETRO”.  
Prelekcja.  Wstęp wolny.

27 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.00 (sala kameralna)
Koncert pt. „Przedwojenny folklor Warszawy” w wykonaniu Olgi Avigale 
Mieleszczuk z udziałem wybitnego akordeonisty i bandoneonisty 
Grzegorza Bożewicza. Gospodarz „Salonik Sztuk Arsus” Mirosława 
Liszcz.  Wstęp wolny.

IZBA 
TOŻSAMOŚCI URSUSA

otwarta w środy i czwartki  
w godz. 11.00–15.00

Grupy zorganizowane po wcześniejszym uzgodnieniu,  
tel. 22 478 27 70 – Agnieszka Gorzkowska.

WSTĘP WOLNY.

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

 3–28 PAŹDZIERNIKA 
XXVII DNI SENIORA w Dzielnicy Ursus   ➠ 

11 PAŹDZIERNIKA, godz. 10.00 
„Uczymy się żyć bez przemocy” – kolejne spotkanie z cyklu zajęć 
prowadzonych przez pracowników Referatu Profilaktyki Straży 
Miejskiej m. st. Warszawy w ramach realizacji projektu 
„Rodzina Jednością”.

17 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00 /wstęp wolny/ 
„Wykład o Testamentach” -prelegentem będzie Katarzyna Dera, 
która opowie uczestnikom o społecznych, finansowych 
i prawnych aspektach sporządzania testamentów. 

24 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00 /wstęp wolny/ 
„Osteoporoza – cichy zabójca” – spotkanie z lekarzem medycyny 
rodzinnej Pawłem Dilisem. 

29 PAŹDZIERNIKA, godz. 12.30 /wstęp 10 zł/ 
Niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci pt. „W miejskiej dżungli”.
Spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. 
Podkreśla kwestie bezpieczeństwa dzieci. Poznamy numer 
alarmowy 112, zobaczymy akcje strażaka, Pan Policjant wraz 
z Wydziału Ruchu Drogowego, nauczy nas jak przechodzić 
przez ulice. Na przykładzie nierozważnej Wiolettą z Łucji 
i zabawnego kierowcy – Gienia zobaczymy, do czego może 
dojść na ulicy przez nieuwagę. Wszystko w kabaretowo-
musicalowej formie.

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

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW ORAZ OPŁAT ZA ZAJĘCIA  
funkcjonuje na platformie „BILETYNA.PL”.

Za zajęcia możecie Państwo także płacić gotówką
w kasie DK Kolorowa. Kasa czynna jest od poniedziałku  

do piątku w godz. 1400 - 1900.
W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 22 867 63 95

KONKURS „WSZYSCY CZYTAJĄ CONRADA”
• 4 PAŹDZIERNIKA (środa) – II etap eliminacji

• 18 PAŹDZIERNIKA (środa), 
godz. 18.00 – Wieczór Laureatów

4 PAŹDZIERNIKA (środa), godz. 18.00
Koncert zespołu operetkowego „Belcanto” wstęp wolny

8 PAŹDZIERNIKA (niedziela), godz. 12.30
„Kubuś Puchatek” przedstawienie dla dzieci z cyklu Niedzielne 
Spotkania z Teatrem w wykonaniu teatru TUP TUP  
 wstęp 10 zł

15 PAŹDZIERNIKA (niedziela), godz. 16.30
Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną  
 wstęp wolny

22 PAŹDZIERNIKA (niedziela), godz. 12.30
„Gorące rytmy Afryki” - Poranek muzyczny dla dzieci w Domu 
Kultury „Kolorowa”. Projekt Budżetu Partycypacyjnego 2017 r. 
 wstęp wolny

27 PAŹDZIERNIKA (piątek), godz. 18.00 
Wieczór artystyczny twórców z Towarzystwa Uniwersytetu  Trze-
ciego Wieku im. Prezydenta  Stanisława Wojciechowskiego 
w Ursusie wstęp wolny

URSUS

PAŹDZIERNIK 2017

PROGRAM OBCHODÓW 
XXVII DNI SENIORA 

DZIELNICY URSUS – 2017
3.X  ➧  godz. 16.00 ( D.K. „Miś”- K.S. „Wesoła Chata”, 

ul. Traktorzystów 20 ) Spotkanie i multimedial-
na prelekcja turystyczna „Podróże marzeń – 
Szanghaj”. Prowadzi Małgorzata Jurga.

3.X  ➧  godz. 16.00 ( K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskie-
go 16)– „Żyjmy zdrowo” – konkurs kulinarny na 
sałatki i surówki warzywno-nabiałowe.

5.X  ➧  godz. 06.00  - Pielgrzymka autokarowa Senio-
rów do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałckiej 
( K.S. „Wesoła Chata”).

5.X  ➧  godz. 17.00 (Ośrodek Kultury „Arsus” – Kino 
„Ursus”, ul. Traktorzystów 14) KINO RETRO – pro-
jekcja filmu fabularnego nie tylko dla seniorów.

6.X  ➧  godz. 14.00 (K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskie-
go 16) Inauguracja obchodów – koncert zespo-
łu wokalnego „Leszczyna” pt. „Barwy Jesieni”. 
Wybory Seniora Roku.

10.X ➧  godz. 18.00 (D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, 
ul. Traktorzystów 20) Inauguracja obchodów – 
koncert pt. „Powróćmy jak za dawnych lat…” 
w wykonaniu Mariusza Borzyszkowskiego – so-
listy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.

12.X ➧  godz. 11.00 (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Trak-
torzystów 14) Inauguracja roku akademickiego 
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ursusie. Koncert chóru „Viva Musica”.

13.X ➧   godz. 16.00 (K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16) 
„Wiersze naszych poetów” – recytacje klubowiczów.

14.X ➧  godz. 16.00 (D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, 
ul. Traktorzystów 20) „Przeboje Złotej Jesieni” 
– zabawa taneczna z niespodziankami.

18.X ➧  godz. 16.00 (K.S. „Promyk” SERiI Ursus, ul. 
W. Sławka 2 „Acherówka) Uroczyste zebranie 
Seniorów. W programie: wybór Seniora Roku, 
wręczenie dyplomów zasłużonym członkom, 
występ chóru „Promy”, okolicznościowe wier-
sze i piosenki retro, wieczorek taneczny przy 
muzyce płytowej.

18.X ➧  godz. 18.00 (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Trak-
torzystów 14) Występ kabaretu „Pół serio” w pro-
gramie satyrycznym „Uśmiechnij się Dziadku”. 
Reżyseria i prowadzenie Wanda Stańczak.

19.X ➧  godz. 11.00 (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Trak-
torzystów 14) TUTW W Ursusie – wykład „Traktat 
o szczęściu” wygłosi psycholog dr L. Melibruda.

21.X ➧   godz. 16.00 (K.S. „Promyk” SERiI Ursus, ul. W. 
Sławka 2 „Acherówka”) „WIECZNIE MŁODY” – 
wieczorek taneczny z konkursami i nagrodami.

26.X ➧   godz. 17.00 (Ośrodek Kultury „Arsus” – Kino 
„Ursus”, ul. Traktorzystów 14) KINO RETRO – pro-
jekcja filmu fabularnego nie tylko dla seniorów.

26.X ➧   godz. 18.00 (D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, 
ul. Traktorzystów 20) „Senior wyleczony – za-
wsze zadowolony” – występ zespołu satyrycz-
nego „Misiaki” z K.S. „Wesoła Chata”.

27.X ➧   godz. 19.00 (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Trak-
torzystów 14) „Salonik Sztuk Arsus” – koncert 
„Przedwojenny folklor warszawski” w wykona-
niu Olgi Avigale Mieleszczuk z udziałem wybit-
nego akordeonisty Grzegorza Bożewicza.

28.X ➧    godz. 16.00 (D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, 
ul. Traktorzystów 20) „Żółty jesienny liść…” 
– zabawa taneczna kończąca Dzielnicowe Dni 
Seniora. Prowadzenie Bogdan Kałużny.

Patronat:  Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
  Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Organizatorzy:  Ośrodek Kultury „Arsus” (tel. 22  478 34 54), 

Klub Seniora „Wesoła Chata”, DK „Miś”, Klub Se-
niora „Ursus”, Klub Seniora „Promyk” SERiI Ursus 

PIASTÓW
 
30 WRZEŚNIA 2017 
(SOBOTA),  
GODZ. 10.00–18.00

XXIV PIASTOWSKA BIESIADA 
POETYCKA

Organizacja i prowadzenie 
Paweł Kubiak

GM. MICHAŁOWICE
30 WRZEŚNIA 2017, godz. 11.00–13.00
Rodzinne granie w planszówki w Michałowicach 

 30 WRZEŚNIA 2017, godz. 12-13
Warsztaty szalonego naukowca  

– Oko w oko ze światłem / Opacz-Kolonia / 
świetlica

30 WRZEŚNIA, godz. 18.00
Biesiada Sąsiedzka w Suchym Lesie 

  

PRUSZKÓW
„KAMYK” 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
im. A. Kamińskiego

ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5,  
05-800 Pruszków 

Telefon +48 22 728 39 40, 42, 44;  
Fax +48 22 728 39 52

30 WRZEŚNIA (sobota), godz. 11.00
INAUGURACJA VII ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018  

PRUSZKOWSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
l Koncert fortepianowy 12-letniego Jana Abramczyka – ucznia 
szóstej klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej im. Emila Młynarskiego, w klasie fortepianu pani prof. 
Jolanty Ptasińskiej; laureata czterech międzynarodowych 
konkursów pianistycznych (Polska, Włochy, Niemcy, Wlk. 
Brytania). W 2017r. - I miejsce i Grand Prix w Niemczech. 
Występował m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Stu-
diu Koncertowym Polskiego radia im.W.Lutosławskiego, 
Royal Albert Hall (Elgar Room) w Londynie.
l Pokaz naukowy „Piękna i Bestia” - poprowadzi dr Agnieszka 
Podlaska – popularyzator nauk ścisłych wśród dzieci i mło-
dzieży. Prezentacja pięknego, a zarazem groźnego oblicza 
naszej planety.

30 WRZEŚNIA (sobota), godz. 16.00
SPEKTAKL „BAJKI DLA DOROSŁYCH”  
w wykonaniu Teatru „Po 20-tej” z Piaseczna. 
Reżyseria: Ewa Kłujszo
Cykliczny telewizyjny wieczorny program humorystyczny 
z lat 70-tych. Był to kilkuminutowy satyryczny teatrzyk 
z narratorem, który przedstawiał prolog, epilog i morał. 
Fabuły bajek rozgrywały się najczęściej dawno, dawno, 
temu..., ale pojawiały się również historyjki współczesne. 
Istotą bajki była zaskakująca pointa-morał wygłaszany 
w ostatnim zdaniu przez narratora, po którym następowało 
już tylko „Dobranoc Państwu!". Tym razem w wykonaniu 
Teatru „Po 20-tej”.
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 
Pruszków
Projekt obywatelski „Twarzą w Twarz”, finansowany z Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Pruszkowa.

WSTĘP WOLNY!

1 PAŹDZIERNIKA (niedziela), godz. 16.00
SPOTKANIE Z CYKLU „MARKOWI LUDZIE”
Teatrzyk Piosenki Satyrycznej z Olsztyna – Jaromir 
Wroniszewski, Marek Markiewicz „Czyści jak łza” 
oraz Marek Majewski

5 PAŹDZIERNIKA (czwartek) godz. 11.00
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Prusz-
kowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod honorowym 
patronatem prezydenta Pruszkowa
l KONCERT „MAGICZNY ŚWIAT MUSICALU I OPERETKI”

7 PAŹDZIERNIKA (sobota) godz. 16.00–21.00
TANECZNE SENIORALIA – oprawa muzyczna i prowa-
dzenie Jan Jaworski.  WSTĘP WOLNY!
Wejściówki do odbioru w recepcji MOK od 2 października 
2017 w godz. 8.00–20.00

8 PAŹDZIERNIKA (niedziela) godz. 16.00
KONCERT ZESPOŁU CISZA JAK TA.  
Liczba miejsc ograniczona
Miejsce: MOK „Kamyk”,  
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków

WSTĘP WOLNY!

KINO BAŚŃ
29 IX - 22 X 2017

TARAPATY
POLSKA/ familijny/przygodow / 90 min.
29-30.09.2017 r. godz. 17.00
01.10.2017 r. godz. 17.00
Cena biletu 12/16 zł

NA UKŁADY NIE MA RADY
POLSKA/ komedia/obyczajowy / l. 14+ 
/ 88 min. 
29-30.09.2017 r. godz. 19.00
01.10.2017 r. godz. 19.00
Cena biletu 12/16 zł

FATIMA.OSTATNIA TAJEMNICA
HISZPANIA/ dokumentalny/religijny / l. 
12+ / 80 min. 
06-08.10.2017 r. godz. 19.00
Cena biletu 12/16 zł
 
DWIE KORONY
PREMIERA
POLSKA / dokumentalny / 95 min. 
13-15.10.2017 r. godz. 17.00 i 19.00
Cena biletu 12/16 zł

MY LITTLE PONY
KANADA/USA / animowany/przygodowy/
komedia / b/o dubbing / 99 min. 
20-22.10.2017 r. godz. 17.00
Cena biletu 12/16 zł
 

BOTOKS
POLSKA / komedia/ l. 15 / 135 min. 
20-22.10.2017 r. godz. 19.00
Cena biletu 12/16 zł


