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�  MOJE PIENIĄDZE – MOJE DECYZJE  �

Szanowni Czytelnicy,
Prowadzone badania i... samo życie wskazują na ogrom-
ne braki w naszej wiedzy ekonomicznej. Większość 
z nas ma trudności w podejmowaniu codziennych, jak 
też  długoterminowych decyzji finansowych, co w kon-
sekwencji ma negatywny wpływ na nas, nasze rodziny, 
a co za tym idzie – na całe społeczeństwo.
To właśnie brak wiedzy ekonomicznej/finansowej, obok 
innych, naturalnych ludzkich słabości, miał swój – nie-
stety negatywny – udział we wszystkich aferach, które 
pozbawiły oszczędności tysiące ludzi (od Grobelnego 
po Amber Gold).
Dla dużej grupy społeczeństwa głównym źródłem wie-
dzy ekonomicznej, obok telewizji i internetu, jest prasa. 
Stąd zapewne kwestie te często są przedmiotem pytań 
kierowanych do naszej redakcji. Czytelnicy przeważ-
nie deklarują zainteresowanie informacjami mającymi 
bezpośredni wpływ na ich życie, natomiast chęć zdo-
bycia wiedzy na temat makroekonomii jest niewielka. 
Najczęściej pojawiają się zagadnienia dotyczące finan-
sów osobistych: gospodarowania budżetem domowym, 
korzystania z kredytów i pożyczek, inwestowania pie-
niędzy, ubezpieczeń i emerytury, korzystania z lokat 
i rachunków oszczędnościowych oraz funkcjonowania 
tzw. parabanków. I w ten sposób cofamy się do pierwot-
nego rozumienia pojęcia „ekonomia”, czyli tego, co już 
Arystoteles w IV wieku p.n.e. zdefiniował jako „naukę 
o prawach gospodarstwa domowego”. 
Aby chociaż w części zaspokoić Państwa zainteresowa-
nie tą tematyką, już w bieżącym numerze publikujemy 
pierwszy z planowanego cyklu „MOJE PIENIĄDZE – 
MOJE DECYZJE” artykuł pt. „Zarządzanie budżetem 
domowym”, poświęcony edukacji ekonomicznej.
Mamy nadzieję, że korzystając z naszych rad, Czytel-
nicy odniosą odczuwalne korzyści finansowe, czego 
wszystkim serdecznie życzymy, a pretekstem do nowe-
go, świadomego spojrzenia na ten temat może być paź-
dziernik – miesiąc oszczędności.

Redakcja

FESTIWAL
OŚWIATOWY

Spotkanie autorskie 
z Anną Kamińską

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie przedłużył kontraktu na przyszły rok na usługi 
rehabilitacyjne dla przychodni rehabilitacyjnej przy ul. 1 Maja oraz dla przychodni 
Hipokrates przy Pl. Czerwca 1976 r. w Ursusie. Kontrakty NFZ otrzymały prywatne 
przychodnie Amodent przy ul. Dzieci Warszawy i poradnia rehabilitacyjna przy ul. 
Kolorowej. Zastanawiająca jest również sytuacja refundacji przez NFZ usług fi zjo-
terapeutycznych w powiecie pruszkowskim.

URSUS
21 września na 38. sesji Rady Dzielnicy War-
szawa-Ursus radni poruszali ten bulwersują-
cy – z uwagi na dotkliwy brak refundowa-
nych usług w zakresie rehabilitacji – temat. 
Podniosły się głosy sugerujące interwencję 
Rady i Zarządu Dzielnicy w NFZ. Ponie-
waż równocześnie pojawiła się informacja 
o planowanych zmianach w systemie Nocnej 
i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęg-
niarskiej (NiŚPLiP), większość zabierających 
głos krytycznie odniosła się również do tego 
tematu, ale ponieważ jest to  zmiana systemo-
wa – obejmująca cały kraj, mogli tylko po-
narzekać.

Poprosiłem o komentarz wiceprzewodni-
czącego Rady Dzielnicy, zarazem doświad-
czonego lekarza rodzinnego, PAWŁA 
DILISA.
 – „Nie znam przyczyn niepodpisania przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia umowy na reha-
bilitację z dwiema przychodniami w Ursusie. 
Na ostatniej Komisji Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Pani Przewodnicząca Marianna 
Jaguścik została zobligowana do zaproszenia 
Dyrekcji Zakładu Leczniczego, w celu udzie-
lenia wyjaśnień. Konkurs ma formułę otwar-
tą, są kryteria warunkujące i kryteria rankin-
gujące. Nie wiem, czy Dyrekcja nie spełniła 
kryteriów, czy może popełniła błąd formalny. 

Wiemy, że konkurs się 
odbył i inne podmio-
ty zostały wyłonione. 
Może były tańsze? 
Nie wiem. Sprawa 
wymaga wyjaśnienia, 
na dzień dzisiejszy 
dramatem jest dla 
wielu pacjentów, że 
po kilkumiesięcznym 
okresie oczekiwania 
na rehabilitację,  final-
nie się ona nie odbę-
dzie z powodu braku 

kontraktu. Tego mieszkańcom nie da się wy-
jaśnić, musi zostać jasno powiedziane, gdzie 
popełniony został błąd i kto zawinił. Również 
należy spytać Dyrektora, czy złożył odwoła-
nie. Konkursy na świadczenia specjalistyczne 
są ogłaszane co kilka lat i może się okazać, 
że na powrót rehabilitacji do wspomnianych 
przychodni przyjdzie nam czekać 3–5 lat. 
 Jeśli zaś chodzi o zmianę systemu 
NiŚPLiP miała ona polegać na likwidacji od 
01.10.2017 r. dotychczasowych miejsc udzie-
lania świadczeń i przeniesienia ich do Szpi-
talnych Oddziałów Ratunkowych (SOR). 
Decyzje te są wynikiem reformy obecnej 
ekipy rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. 
My jako Rada Dzielnicy nie mamy na to żad-
nego wpływu, są to decyzje ogólnokrajowe, 
na które samorządy wpływu nie mają. Nie 
ma również Narodowy Fundusz Zdrowia, 
który jest jedynie wykonawcą decyzji Mi-
nisterstwa Zdrowia. Rada Dzielnicy może 
oczywiście podjąć odpowiednie Stanowisko 
w Sprawie, ale bez żadnej mocy wykonaw-
czej. Ochrona zdrowia nie jest w naszym 
kraju oddana pod władanie samorządów 
(jak np: szkolnictwo). Należy mieć nadzieję, 
że może kiedyś, jak w modelu skandynaw-
skim, samorządy będą decydowały o ochro-
nie zdrowia na danym terenie, podejmowały 
decyzje o powoływaniu podmiotów medycz-
nych, ich finansowaniu, ich zakresie działal-
ności. Nikt inny nie zna tak dobrze po-
trzeb zdrowotnych lokalnej społeczności 
jak lokalny samorząd, nikt inny nie jest 
w stanie tak dobrze ocenić jakości  świad-
czeń medycznych, jak lokalni mieszkańcy.
Wracając do meritum, analizując podane 
na stronie NFZ nowe miej-

Czy NFZ faktycznie dba o pacjentów?

Na 38 sesji Rady Dzielnicy Warszawa-Ursus radni poruszali m.in. niepoko-
jący mieszkań ców temat zmian dokonywanych przez NFZ.

REWELACJA dla KRĘGOSŁUPA
 �  STR. 6

SPOTKANIE AUTORSKIE
z Anną Kamińską str. 4
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DOŁĄCZ DO NAS!

Kolejne wydanie
26 października

WYBUCH i ewakuacja
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cd. ze str. 1

P odczas XXXVIII 
Sesji Rady Powia-
tu Pruszkowskie-

go nastąpiły zmiany 
w Zarządzie Powiatu. 
Rezygnację z funkcji 
złożyła Pani Ewa Bo-
rodzicz. Rada przyjęła 
rezygnację. Jako kan-
dydata do Zarządu 
Powiatu wskazano 
Wiceprzewodniczące-
go Rady Powiatu Da-
riusza Nowaka, którego rekomendował Starosta Maksym Gołoś. W wyniku tajnego 
głosowania Pan Dariusz Nowak został wyznaczony na nowego członka zarządu 
powiatu pruszkowskiego, jednocześnie rezygnując z pełnienia dotychczasowej 
funkcji w Radzie. 
Radna Ewa Borodzicz zapytana o powody rezygnacji z pracy w Zarządzie, poinfor-
mowała, że nastąpiło to wyłącznie z powodów osobistych i oczywiście w dalszym 
ciągu będzie pełnić funkcję radnej powiatowej. Pani Borodzicz jest również prze-
wodniczącą Prawa i Sprawiedliwości w Piastowie.

Zebrał JS

 MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS!

Płatne Strefy Parkowania w Pruszkowie? 

Temat strefy płatnego parkowania syste-
matycznie powraca w debacie publicznej 
jako jedno z rozwiązań braku miejsc postojowych w centrum Pruszkowa. Przed podjęciem tak ważnej 
decyzji w naszej ocenie konieczne jest zapytanie o zdanie na ten temat samych zainteresowanych – 
mieszkańców. Dlatego Powiat Pruszkowski wraz z Fundacją UPstarter zaprasza do wypełniania ankiet 
dotyczących tego pomysłu. Chcemy i mamy nadzieję poznać opinie mieszkańców, a następnie wspólnie 
poszukać najkorzystniejszego dla wszystkich rozwiązania podczas otwartego spotkania.

P owiat Pruszkowski jako zarządca ulic, których strefa parkowania miałaby dotyczyć, przed podjęciem decyzji 
chce poznać opinie mieszkańców na ten temat. Nie tylko Pruszkowa, ale i całego powiatu m.in. z uwagi na fakt, że 
wielu spośród nich np. pracując w Pruszkowie mieszka w innych gminach naszego powiatu. Pomaga nam w tym 

Fundacja UPstarter, która przygotowała i realizuje ankiety, do których wypełniania gorąco zachęcamy. 

ANKIETY MOŻNA WYPEŁNIĆ NA KILKA SPOSOBÓW:
1. Poprzez link dostępny na stronie Powiatu Pruszkowskiego widoczny na stronie głównej
2.  Poprzez bezpośredni link do ankiety: www.bit.ly/AnkietaPowiatPruszkow – zapraszamy również do jego 

kopiowania i dzielenia się ze znajomymi np. poprzez media społecznościowe
3.  Bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (ul. Drzymały 30), gdzie na obu salach obsługi 

mieszkańców dostępne są wydrukowane formularze i urny do których można wrzucić wypełnioną ankietę
4. Na ulicach Pruszkowa, gdzie pojawią się ankieterzy Fundacji UPstarter

Ankiety zbierane będą od 6 do 27 października 2017 r. 
W przypadku dużego zainteresowania termin ten może zostać również wydłużony. 

Zbieranie opinii w ankietach to tylko pierwszy krok – kolejnym będzie ich weryfikacja, a następnie warsztaty zorga-
nizowane w siedzibie Starostwa. W ich trakcie przedstawione zostaną wyniki, a zaproszeni eksperci, przedstawiciele 
urzędów i organizacji pozarządowych będą wspólnie je omawiać i szukać jak najlepszych rozwiązań dla miasta. Kolej-
nym krokiem będzie zorganizowanie otwartego spotkania z mieszkańcami, podczas którego zostaną zaprezentowane 
zarówno wyniki ankiet, jak i efekty przeprowadzonych warsztatów. 

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
zarówno do wypełniania ankiet, jak i późniejszego udziału w dyskusji podczas otwartego spotkania.

TAK NIE

sca udzielania świadczeń NiŚPLiP od 
01.10.2017 r. widać, że nic się nie zmieniło dla mieszkań-
ców Dzielnicy Ursus. Dotychczasowe miejsce udzielania 
świadczeń przy Placu Czerwca 1976 r. zostało zachowane, 
podobnie jak przy ul. Banacha 1, gdzie nasi mieszkańcy 
konsultowali w ramach pomocy doraźnej dzieci. Wynika to 
najprawdopodobniej z faktu, że nieprzygotowane do zmiany 
SOR-y wykupiły usługę NiŚPLiP u podwykonawców – a są 
nimi dotychczasowe podmioty lecznicze. Nasi mieszkańcy 
na razie mogą spać spokojnie, reforma się odbyła, ale spryt-
ny Polak do zmian nie dopuścił. Jak będzie dalej nie wiem, 
wydaje się być oczywiste, że SOR-y nie będą w stanie lo-
gistycznie przyjąć z dnia na dzień wszystkich pacjentów 
korzystających dotychczas z NiSPLiP. Ponadto reforma 
wymaga szerokiej informacji wśród społeczeństwa, po-
dania nowych zasad, adresów, telefonów. To wymaga 
czasu. W tak delikatnej materii jak ochrona zdrowia 
nie można podejmować pochopnych i nieprzemyślanych 
decyzji.”

POWIAT PRUSZKOWSKI
Po raz trzeci w tym roku został unieważniony konkurs na kon-
trakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na fizjoterapię ambu-
latoryjną w ramach fizjoterapii leczniczej, m.in. w powiecie 
pruszkowskim. NFZ poinformował, że wyniki konkursu zo-
staną ogłoszone 7 września, następnie przełożono ogłoszenie 
na 13 września i tego dnia w 11 obszarach kontraktowania 
– prawdopodobnie już po otwarciu kopert – konkurs został 
unieważniony. Miano przyznać 9 kontraktów, o które ubiega-
ło się 13 placówek. 
Zapytałem lekarza ortopedę z wieloletnim doświadcze-
niem klinicznym z jednej z placówek biorących udział 
w konkursie, jak skomentuje tę sytuację?
– „Rehabilitacja jest leczeniem drogim, na które większości 
emerytów i rencistów, ale również osób mających dochody 
na poziomie pensji minimalnej nie stać. Jeden 10-dniowy 
cykl zabiegów kosztuje kilkaset złotych, a indywidualny 

z terapeutą nawet do tysiąca złotych. Te cykle wymagają 
powtarzania, szczególnie przy chorobach narządu ruchu 
i neurologicznych. Często są to schorzenia nieuleczalne, ale 
lekarze i rehabilitanci mogą pomóc zmniejszyć dolegliwo-
ści bólowe i usprawnić cierpiące osoby przede wszystkim 
poprzez sukcesywne powtarzanie rehabilitacji. Ponieważ 
zazwyczaj są to choroby postępujące, brak rehabilitacji do-
prowadza do unieruchomienia i wyłączenia ze społeczeń-
stwa. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na te usługi wśród 
mieszkańców. Na refundowaną przez NFZ realizację zlece-
nia na zabiegi czeka się czasem nawet pół roku. Nawet te 
zaznaczone jako pilne oczekują w NFZ do 3–4 miesięcy. 
Wiąże się to z konsekwencjami zdrowotnymi. Pacjenci są 
zmuszani do opłacania zabiegów, żeby nie zostać kalekami. 
W opiekę nad nimi i pomoc w wykonywaniu codziennych 
czynności musi być zaangażowana rodzina (która zazwy-
czaj pracuje lub się uczy), albo płatna opieka (ośrodki po-
mocy społecznej, a więc pieniądze nas wszystkich). Gdyby 
pomoc medyczna była udzielona w odpowiednim czasie, 
wielu pacjentów byłoby samowystarczalnych”.
Mój rozmówca dodał, że „zabezpieczenie wszystkich wymo-
gów oferty przez placówki medyczne, nie zawsze w praktyce 
niezbędnych dla pacjentów, wiąże się ze znacznymi nakłada-
mi finansowymi i czasowymi”.
Do naszej redakcji również napływają sygnały od oburzo-
nych mieszkańców o coraz bardziej utrudnionym dostępie 
do refundowanych (specjalistycznych i nie tylko) usług me-
dycznych.

Mazowiecki Oddział NFZ ogłosił kolejny konkurs na 
10 umów dla powiatu pruszkowskiego na kontrakty fizjote-
rapii leczniczej na okres od 01 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 
2022 r.. Wartość zamówienia na rok może opiewać na kwotę 
do 562 544,40 zł. 
Rozstrzygnięcie ma zostać ogłoszone 13 listopada 2017 r.

Tekst i zdjęcie
Jacek Sulewski

POWIAT PRUSZKOWSKI 
doceniony za działania 
na rzecz cyfryzacji urzędu
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie zostało nagrodzone podczas Kon-
ferencji Techniczej w Jahrance. Nasz wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami został wyróżniony za wdrożenia innowacyjnych 
elementów technologii ułatwiających współpracę z klientami urzędu.

W trakcie trwania Konferencji 
„Nowoczesne technologie w 
prowadzeniu Powiatowych 

Ośrodków Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej” wydział Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Starostwa Powiatowego otrzymał 
nagrodę za wdrożenia elementów 
technologii iGeoMap/ePODGiK 
i został tym samym wyróżniony 
na tle 15 powiatów z całej Polski, 
uczestniczących w konferencji.
Dzięki temu, że poziom cyfryzacji 

wydziału jest coraz większy, do użytku został oddany system informacji prze-
strzennej: pruszkowski.e-mapa.net. Dokładnie 9 sierpnia została także przepro-
wadzona pierwsza narada koordynacyjna online. Narady koordynacyjne to stałe 
posiedzenia ekspertów opiniujących zgodność danej inwestycji z planem zago-
spodarowania przestrzennego. Dotychczas na stacjonarne narady koordynacyj-
ne przyjeżdżało łącznie 17 ekspertów i przedstawicieli gmin. Obecnie, dzięki 
wprowadzeniu elektronicznych narad koordynacyjnych, w opiniowaniu projek-
tów bierze udział 21 przedstawicieli, którzy docenili możliwość współpracy bez 
potrzeby osobistego stawiania się w urzędzie.
Uruchomiony moduł technologii iGeoMap/ePODGIK pozwala także na elektro-
niczne składanie wniosków do rozpatrzenia podczas narad. Od początku 2017 r. 
wpłynęło 781 wniosków, z czego już 91 zostało złożonych poprzez platformę in-
ternetową. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie www.epodgik.pl wnio-
skodawca może także m.in. dokonać opłaty z wykorzystaniem płatności interne-
towych.
Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, w tym narad koordy-
nacyjnych przeprowadzanych przez Internet, mieszkańcy zyskują m.in. 
mniejsze kolejki do stanowiska obsługi mieszkańca i kasy, a wnioskodawcy 
oszczędzają czas na dojazd do siedziby Starostwa.
Inne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie także stopniowo dołącza-
ją do cyfryzacji swoich zasobów, które na bieżąco będą publikowane w portalu 
pruszkowski.e-mapa.net. Działania te wpisują się w ideę cyfrowego otwarcia 
urzędu – do tej pory wprowadziliśmy już elektroniczny system kolejkowy, 
moduł płatności BLIK w kasach Starostwa, a niebawem możliwość składania 
wniosków online m.in. o paszporty i dowody rejestracyjne.

ZMIANY W STAROSTWIE
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w nowym składzie.
Od lewej: Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Da-
riusz Nowak, Starosta Maksym Gołoś, Wicestarosta Krzysz-
tof Rymuza                             Zdjęcie: www.powiat.pruszkow.pl

odczas XXXVIII 
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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 ŁYC H

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.

REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄT, m.in.:
�   Rehabilitacja skolioz i innych wad postawy 

u dzieci
�   Rehabilitacja dzieci po urazach i kontuzjach
�   Rehabilitacja dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym
�   Rehabilitacja dzieci z Zespołem Downa
�   Rehabilitacja dzieci z chorobą Scheuermanna
�   Rehabilitacja dzieci ze spektrum autyzmu
�   Terapia logopedyczna
�   Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami 

integracji sensorycznej
�   Stymulacja rozwoju 

neuromotorycznego u niemowląt
�   Handling baby

rejestracja@naszaklinika.com.pl

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

REHABILITACJA PACJENTÓW DOROSŁYCH:
�   po zabiegach chirurgicznych, urazach i kontuzjach
�   z bólem i dysfunkcją obręczy barkowej i kończyn górnych
�   z bólami przeciążeniowymi
�   z bólami i dysfunkcją stawów skokowych i stawów stopy
�   z bólem i dysfunkcją stawów kolanowych i biodrowych
�   z bólem i dysfunkcją kręgosłupa, 
�   z chorobą zwyrodnieniową
�   ze stwardnieniem rozsianym
�   ze stwardnieniem zanikowym bocznym
�   z zespołami bólowymi
�   z chorobą Parkinsona
�   z chorobami reumatologicznymi
�   po przebytym udarze niedokrwiennym
�   rehabilitacja kobiet 

po przebytej mastektomiipo przebytej mastektomii

�   Handling baby

poniedziałek – piątek: 

rejestracja@naszaklinika.com.plrejestracja@naszaklinika.com.pl

  rehabilitacja kobiet 
po przebytej mastektomiipo przebytej mastektomii

KONSULTACJE
LEKARSKIE

PUNKT 
PRZEDSZKOLNY

PROGRAMY
REHABILITACYJNE

MASAŻE 
LECZNICZEFIZJOTERAPIA

OPIEKA MEDYCZNA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Dla naszych 
najmłodszych pacjentów 
przebywających na turnusach 
rehabilitacyjnych 
zapewniamy całodzienną 
opiekę w punkcie przedszkolym 
znajdującym się w Naszej Klinice 
oraz intensywny program ćwiczeń 
terapeutycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI na:

www.naszaklinika.com.pl
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URSUS

W numerze 9 „Mocnych Stron” (z 25 maja 2017 r.) zamieściliśmy relację ze spot-
kania pisarki, Anny Kamińskiej, z czytelnikami, w Bibliotece Publicznej w Michało-
wicach. Było ono poświęcone książce „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu 
Simony Kossak”. Autorka pytana o następne książki, zdradziła, że w czerwcu pojawi 
się „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz”. Zapowia-
dana pozycja jest już na rynku, a 26 września, w Bibliotece Niedźwiadek, odbyło się, 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkanie autorskie. 

W salce, będącej na co dzień Wypożyczalnią 
dla Dzieci i Młodzieży, prawie wszystkie 
miejsca były zajęte. Podczas spotkania, 

prowadzonego przez p. Ewę Furmanik, zgroma-
dzeni mieli okazję poznać szczegóły powstania 
książki – od narodzin pomysłu, przez przygoto-
wania, szperanie w archiwach, zbieranie mate-
riałów, pisanie do instytucji, docieranie do ko-
lejnych rozmówców, aż po efekt finalny – ponad 
400-stronicowy tom wydany przez Wydawni-
ctwo Literackie. Pani Anna barwnie opowiadała, 
chętnie też odpowiadała na pytania. – Po ukoń-
czeniu pracy nad poprzednią książką „ciągnęło 
mnie w góry”, żeby odpocząć i poszukać tematu 
do kolejnej. 

INSPIRACJA
Postacią Wandy Rutkiewicz została zaintereso-
wana przez człowieka, z którym spotkała się, żeby 
porozmawiać o żeglarstwie…  Dotychczas uka-
zały się 3 pozycje poświęcone tej wybitnej hima-

laistce: „ Na jednej linie” (1986), „Karawana do 
marzeń” (1994) powstałe we współpracy z Ewą 
Matuszewską i „Wszystko o Wandzie Rutkie-
wicz” –  wywiad Barbary Rusowicz (1992). 
25 maja 1992 r. agencja Reutera podała informa-
cję, że Wanda Rutkiewicz, uczestnicząca w wy-
prawie na Kangczendzongę, zaginęła. Ostatni 
raz była widziana przez Carlosa Carsolio – mek-
sykańskiego himalaistę, schodzącego ze szczy-
tu. Polka przygotowywała się do biwaku, a do 
końcowego ataku zamierzała przystąpić dnia na-

stępnego… Czy 
weszła? Co się wydarzyło? – 
te pytania nadal pozostają bez odpowiedzi, ciała 
nie odnaleziono… 

W POSZUKIWANIU PRAWDY
Praca nad książką trwała ok. 2 lat. Jej bohaterka 
nie była osobą, którą odbierano tylko pozytyw-
nie. Wanda Rutkiewicz, podobnie jak Simona 

Kossak, miała opinię dziwaka. Anna Kamińska 
nie spotkała osobiście bohaterki swojej książki,  
wspinaczką się nie interesowała, zapamiętała 
jedynie informację o zaginięciu Rutkiewicz, 
podaną przez media publiczne – p. Wanda była 
osobą znaną. Poznawała ją pośrednio, przez 
innych, a, jak potkreśla: – Do opinii o drugim 
człowieku należy podchodzić ostrożnie. Pisząc 
książkę, szukała prawdy o człowieku, o tym, co 
zbudowało bohaterkę – nie pisała o wspinaczce, 
stara się też nie oceniać opisywanych postaci. 
Podczas spotkania poruszano tematy dzieciń-
stwa, relacji z rodzicami – więcej miejsca po-

święcając ojcu, który wywarł spory wpływ na 
córkę. Obydwoje byli podobni – praktyczni, 
wyznaczali sobie zadania i je realizowali. Jeden 

z rozmówców stwierdził „Wanda w kontaktach 
z ludźmi była jak polityk” – ale my też nie je-
steśmy tacy sami dla wszystkich. 

GÓRSKA PASJA
Wanda Rutkiewicz nie najlepiej czuła się w gru-
pie, „odstawała od stada”. Uprawiała sport. Pasja 
górska przyszła późno (na II roku studiów), ale 
była intensywna. Nie wystarczało jej samo bycie 
w górach – potrzebowała wyzwań, chciała iść 
coraz wyżej. Sama brała sprawy w swoje ręce. 
W 1975 – Międzynarodowym Roku Kobiet – 
była pomysłodawcą i kierownikiem wyprawy na 

Gasherbrumy. Celem było tzw. kobiece 
wejście. Gdy stało się to niemożliwe – 
doprowadziła do tego, że szczyt został 
i tak zdobyty, w zespole mieszanym. 
Leszek Cichy, jeden uczestników wy-
prawy wspominał: „Wanda zachowała 
się jak profesjonalny menadżer”. Rut-
kiewicz wyróżniała się w ówczesnym 
środowisku wspinaczy – uczyła się języ-
ków, nawiązywała kontakty za granicą. 
Wyznaczała sobie cele i dążyła do ich 
realizacji. Żyła intensywnie, szła dalej, 
ryzykowała życie, ale nie potrafiła ina-
czej – „Jeśli igram ze śmiercią, widocz-
nie tego potrzebuję. Kocham przygodę 
i ryzyko, one są częścią mojego życia”. 
Środowisko wspinaczy odnosiło się do 
niej z lekkim pobłażaniem, ale w skry-
tości podziwiało ją.
Pod koniec wtorkowego spotkania roz-
ważano, czy dobrze zrobiła wyjeżdżając 
na  Kanczendzongę (czuła się zobowią-
zana wobec osób, które jej pomagały), 
rozmawiano też o stosunku mężczyzn 
do kobiet wśród polskich himalaistów…
W listopadzie ukaże się kolejna książka 
Anny Kamińskiej o Puszczy Białowie-
skiej.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Grzesik

�  URSUS. Spotkanie autorskie z Anną Kamińską w DKK Biblioteki Niedźwiadek
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

UMOWA NA BUDOWĘ
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W RAMACH ZIT 
PODPISANA

N ajdłuższy odcinek zostanie wybu-
dowany w Pęcicach, wzdłuż ul. Pę-
cickiej, na odcinku od ronda przy 

ul. Aleja Powstańców Warszawy do 
istniejącej ścieżki przy ul. Ireny w Ko-
morowie. Będzie miał długość 1786 m. 
W Michałowicach–Wsi powstaną 
dwa: wzdłuż ul. Kasztanowej (986 m) 
i ul. Poniatowskiego – na odcinku od 

granicy gminy do ul. Borowskiego 
(566 m). W Granicy nowa trasa rowe-
rowa mająca 517 m pobiegnie wzdłuż 
ul. Pruszkowskiej, od granicy gminy 
poprzez ul. Rekreacyjną do istniejącej 
ścieżki przy ul. Głównej. Kolejną inwe-
stycją na terenie gminy będzie budowa 
ciągu rowerowego o długości 878 m 
w Opaczy-Kolonii wzdłuż ul. Środko-

wej, na odcinku od istniejącej ścieżki, 
poprzez ul. Ryżową do przystanku 
WKD. Nowa ścieżka zostanie wybudo-
wana wzdłuż ul. Kolejowej, na odcinku 
od ul. Szkolnej w Michałowicach do 
ul. Kasztanowej w Michałowicach-
-Wsi. Jej długość wyniesie 872 m. 
W ramach projektu zostanie także zre-
fundowany ostatnio oddany do użyt-

ku odcinek trasy rowerowej (240 m) 
wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warsza-
wy, od rzeki Raszynki do ronda przy 
ul. Pęcickiej, wraz z kładką przez rze-
kę. 
Realizacja projektu będzie możliwa 
dzięki programowi: „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza w gminach 
południowo-zachodniej części War-

szawskiego Obszaru Funkcjonalne-
go poprzez budowę Zintegrowanego 
Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” 
(„Inwestycja” / „Projekt”) w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych w Warszawskim Obszarze 
Funkcjonalnym, przeznaczonych do 
dofinansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014–2020.
Podstawowym założeniem lokalizacji 
sieci ścieżek rowerowych realizowa-
nych w ramach projektu jest stworze-
nie połączeń komunikacyjnych z są-
siadującymi gminami, które docelowo 
stworzą spójną sieć powiązań na te-
renie całego Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, co z kolei wpłynie na 
spójność terytorialną regionu. Partne-
rami projektu są: Grodzisk Mazowie-
cki, Michałowice, Milanówek, Podko-
wa Leśna, Pruszków i Żyrardów.
Wybudowane i zmodernizowane trasy 
rowerowe przyczynią się również do 
szerszego wykorzystania transportu 
niezmotoryzowanego indywidual-
nego, zmniejszenia wykorzystania 
samochodów osobowych, lepszej in-
tegracji gałęzi transportu, niższej emi-
sji zanieczyszczeń powietrza, hałasu 
oraz niższego zatłoczenia, poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

UG Michałowice

Ponad 5,8 km nowych tras rowerowych 
powstanie na terenie gminy Michałowice 
do końca przyszłego roku! Wartość inwestycji 
wyniesie ponad 4,9 mln zł. 
Wykonawcą inwestycji będzie fi rma FAL BRUK. 
Umowa została podpisana 3 października 
w urzędzie gminy przez Krzysztofa Grabkę, 
wójta gminy Michałowice oraz Barbarę Falentę, 
członka zarządu fi rmy FAL BRUK.  

Ukrywał w piwnicy środki odurzające
Pruszkowscy kryminalni otrzymali 
informację o mieszkańcu Piastowa, 
który miał posiadać w miejscu za-
mieszkania narkotyki.  W wyniku 
pracy operacyjnej zatrzymali 25-let-
niego mężczyznę, który przy sobie 
posiadał mefedron. Natomiast pod-
czas przeszukania piwnicy, funk-
cjonariusze ujawnili i zabezpieczyli  
różne środki odurzające oraz wagę. 
Po wstępnych badaniach testerami 
okazało się, że zabezpieczone sub-
stancje to między innymi: amfeta-
mina, marihuana i mefedron. Łączna 
waga zabezpieczonych narkotyków 
to prawie 40 gram. Mężczyzna usły-
szał już zarzut posiadania środków 
odurzających, do którego się przy-
znał i dobrowolnie poddał karze. Za 
to przestępstwo ustawa przewiduje 
karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Odpowie za paserstwo
Policjanci z Pruszkowa patrolując 
ulice zauważyli pojazd, który nie 
posiadał światła mijania. Zatrzymali 
go do kontroli. Podczas sprawdzania 
kierującego, sprawdzili jego telefon, 

który jak się okazało, został skradzio-
ny na terenie Warszawy kilka miesię-
cy temu. 37-latek został zatrzymany, 
a telefon zabezpieczony. Mężczyzna 
usłyszał zarzut paserstwa nieumyślne-
go, do którego się nie przyznał. Tłu-
maczył, że telefon kupił po okazyjnej 
cenie i był zapewniony przez sprzeda-
jącego, że nie jest kradziony. Odzy-
skany telefon powróci do właściciela.
Policja przypomina, aby przy zakupie 
rzeczy po „okazyjnej” cenie zachować 
ostrożność i rozwagę. Zazwyczaj takie 
przedmioty pochodzą z przestępstwa 
kradzieży lub rozboju. Osoba, która 
kupiła taką rzecz prędzej czy później 
zostanie ustalona i zatrzymana. Przed-
miot zostanie jej odebrany, a ona sama 
naraża się na odpowiedzialność karną 
i odpowiada przez sądem jako paser. 
Za nieumyślne pasterstwo kodeks kar-
ny przewiduje karę do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Nietrzeźwy kierowca zatrzymany
Policjanci z Ursusa kilka minut po 
godz. 22:00 na ulicy Orląt Lwow-
skich postanowili zatrzymać do kon-
troli audi, którego kierowca stwarzał 
zagrożenie dla innych uczestników 
ruchu. W trakcie rozmowy z kierow-
cą mundurowi wyczuli od niego wy-
raźną woń alkoholu. Okazało się, że 
27-letni obywatel Ukrainy jest pijany. 
Badanie jego stanu trzeźwości wy-
kazało prawie 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. Mundurowi zatrzymali 

mężczyznę. Po wytrzeźwieniu został 
przesłuchany i usłyszał zarzut za kie-
rowanie pojazdem w stanie nietrzeź-
wości. Za to przestępstwo grozi kara 
do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy.  

Odpowie za włamanie i kradzież
Dochodziła 10.00, gdy dyżurny ko-
misariatu w Ożarowie Mazowieckim 
otrzymał zgłoszenie o oddalającym 
się sprawcy włamania do domu. Na 
miejsce natychmiast udali się poli-
cjanci z ogniwa patrolowo-interwen-
cyjnego. Podczas sprawdzania terenu 
przyległego do miejsca zdarzenia, za-
uważyli mężczyznę odpowiadającego 
rysopisowi, który przekazała mundu-
rowym pokrzywdzona. Mężczyzna 
na widok oznakowanego radiowozu 
zaczął zachowywać się nerwowo, po 
czym podjął próbę ucieczki. Po chwili 
był już w rękach policjantów. Szybko 
okazało się, że był nietrzeźwy. Ba-
danie alkomatem wykazało, że miał 
3 promile alkoholu w organizmie. 
Funkcjonariusze zatrzymali Łuka-
sza M. 32-latek, gdy wytrzeźwiał, 
usłyszał zarzut włamania do domu 
i kradzieży 200 złotych. Mieszkaniec 
ożarowskiej gminy przyznał się do po-
pełnienia przestępstwa i poddał dobro-
wolnie karze.

Zarzuty za znęcanie się nad żoną
Znęcanie się nad osobą najbliższą jest 
przestępstwem ściganym z urzędu. 
W takich sytuacjach Policja ma obo-

wiązek zawsze interweniować, a w 
przypadku stwierdzenia przemocy do-
mowej założyć „Niebieską Kartę”.
Dyżurny komisariatu w Ożarowie 
Mazowieckim został poinformowa-
ny o stosowaniu przez męża przemo-
cy fizycznej i psychicznej nad żoną. 
Policjanci wysłuchali pokrzywdzo-
nej, przyjęli zawiadomienie o prze-
stępstwie i założyli tzw. Niebieską 
Kartę. Jak ustalili funkcjonariusze, 
mężczyzna od siedmiu lat wyzywa-
jąc, ubliżając, a także popychając 
i uderzając po całym ciele znęcał się 
fizycznie i psychicznie nad swoją 
żoną. Policjanci zebrali materiał do-
wodowy, który pozwoliłby na przed-
stawienie mu zarzutu znęcania się.

Gdy wieczorem udali się do jego 
miejsca zamieszkania celem przepro-
wadzenia dalszych czynności, zasta-
li w nim pokrzywdzoną i 32-latka. 
Mężczyzna podczas interwencji był 
agresywny. W pewnym momencie 
w obecności funkcjonariuszy ode-
pchnął kobietę, po czym zamachnął 
się ręką usiłując ją uderzyć. Widząc 
to policjanci natychmiast obezwład-
nili mężczyznę i go zatrzymali. Był 
nietrzeźwy, badanie alkomatem wy-
kazało, że miał 1,8 promila alkoholu 
w organizmie. Mundurowi doprowa-
dzili mężczyznę do policyjnej celi. 
Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty.

Zebrał Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna

PRZEMOC W RODZINIE z punktu widzenia prawa – to przestępstwo.
Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 Kodeksu karnego:
ART. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliż-
szą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosun-
ku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze 
względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szcze-
gólnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.
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URSUS � OŻARÓW MAZOWIECKI

�  OŻARÓW MAZOWIECKI. Filia Biblioteki Publicznej w Józefowie 
gościła autorkę i miłośników jej książek 

SPOTKANIE
Z DOROTĄ SUMIŃSKĄ 
Nasza Biblioteka niejednokrotnie udowadniała, że sprawy zwierząt nie 
są w niej obojętne. Tak było także 22 września w Filii nr 1 w Józefowie 
podczas spotkania autorskiego z Dorotą Sumińską, zorganizowanego 
we współpracy z Fundacją Chcę Mieć Przyszłość. Jak widać temat ten 
jest bliski lokalnej społeczności, bo publiczność przybyła bardzo licz-
nie. Niektórzy goście przyjechali nawet z Błonia i Pruszkowa. 

P ani Dorota szybko nawiązała kon-
takt ze słuchaczami, włączając 
ich do dyskusji. W trakcie spot-

kania dołączył nieoczekiwany gość 
– suczka Saba, poszukująca nowego 
domu, przywieziona przez Panią Ewę 
Komor-Mazur z Fundacji Chcę Mieć 
Przyszłość, pragnącą w ten sposób 
zwrócić uwagę zebranych na problem 
bezdomności wśród zwierząt. Piesek 
poruszył serce Pani Doroty. 
Może wśród naszych czytelników jest 
chętna osoba do jego adopcji? 
Oczywiście znalazł się też czas na in-
dywidualne rozmowy z autorką i zdo-
bycie autografu – kolejka do stolika 
Pani Doroty była bardzo długa!
Jednym ze sponsorów słodkiego po-
częstunku była Pracownia Cukier-
nicza Paweł Jancewicz mieszcząca 
się w Płochocinie przy ul. Lipowej 5e, 

której tradycje sięgają 1979 roku. – 
Bardzo dziękujemy! 
Podziękowania należą się również Fi-
lii Domu Kultury Uśmiech w Józe-
fowie za udostępnienie sali i rekwizy-
tów niezbędnych do przeprowadzenia 
wydarzenia. Słowa uznania dla naszej 
niezawodnej wolontariuszki Klaudii 
Kucharskiej, która wsparła nas przy 
przeprowadzeniu spotkania i pracach 
porządkowych.
Cieszą nas także ogromnie słowa 
Pani Ewy Komor-Mazur: 
– (...) Jestem pozytywnie zbudowana 
tym spotkaniem. Widać, że społecz-
ność józefowska jest aktywna. Może 
to zasługa Biblioteki jako centrum 
aktywności nie tylko kulturalnej ale 
i społecznej?”.

 Oprac. MD

W dniach 16 października – 12 listopada 2017 r. Filia nr 1 w Józefowie z po-
wodu remontu będzie zamknięta. Przypadające w ww dniach terminy zwrotu 
wypożyczonych książek zostaną przesunięte do czasu otwarcia placówek. 
Za utrudnienia przepraszamy, zapraszamy do Wypożyczalni dla Dorosłych 
i Młodzieży i Oddziału dla Dzieci przy ul. Szkolnej 2.

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 niewykwalifi kowanych „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:
� 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)
� 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)
� 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) 

� 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)
� 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)
� 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)
� Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy 
wnieśli mnie na krześle. Zastrzyki przez 12 
dni nic nie pomogły. A tu już po drugim 
zabiegu chodzę samodzielnie, to po prostu 
rewelacja. (41 lat, pacjent z Sochaczewa)

� 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.
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 Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. 
Moja ginekolog podpowiedziała mi osteo-
patię w Ośrodku Naturmed. Tu bezpiecznie 
zlikwidowano mi ból pleców! Osteopatia, 

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.

Trwa inwestycja Veolii Energia Warszawa S.A na terenie Ursusa, któ-
ra ma na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej południowej części 
dzielnicy, w tym Osiedla Skorosze. Obecnie prace prowadzone są przy 
ul. Dzieci Warszawy 42, gdzie jednocześnie budowana jest szkoła pod-
stawowa dla blisko tysiąca uczniów.

Osiedle Skorosze coraz bliżej przyłączenia 
do miejskiej sieci ciepłowniczej

I nwestycja jest częścią dużego przed-
sięwzięcia inwestycyjnego polega-
jącego na połączeniu rejonu UR-

SUSA, PIASTOWA i PRUSZKOWA 
z warszawskim systemem ciepłowni-
czym, co zapewni mieszkańcom sta-
bilne i pewne dostawy tańszego ciepła 
produkowanego przez elektrociepłow-
nie Siekierki i Żerań. Podłączenie do 
sieci zwiększy także bezpieczeństwo 
użytkowników poprzez likwidację in-

dywidualnych pie-
cyków gazowych, 
które były przyczyną 
wielu tragedii w Ursusie.  
Inwestycja jest bardzo ważna dla dziel-
nicy jeszcze z jednego powodu. Przy-
łączenie kolejnych obszarów Ursusa do 
miejskiego ciepła jest elementem pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej stolicy, 
a tym samym starań o poprawę jakości 
powietrza m.in. w dzielnicy Ursus.

Realizowanie dużych inwestycji w tere-
nie miejskim  zazwyczaj wiąże się 
z przejściowymi utrudnieniami. Naj-
później do końca roku pozostanie 
zamknięte przejście dla pieszych od 
ul. Dzieci Warszawy do kościoła przy 
ul. Zapustnej 43. Wykonawca inwestycji 
zapewnił Zarząd Dzielnicy, że zgodnie 
z zapisami umowy zawartej z tutejszym 
Urzędem, poinformował wszystkie 
strony, w tym księdza Proboszcza Para-

fii Świętej Rodziny o planowanych 
utrudnieniach na dwa tygodnie 
przed zamknięciem przejścia. 
Do kościoła można dojść ulicą 

Poczty Gdańskiej. Mimo, że pro-
wadzone budowy powodują chwilowe 
niedogodności, w rezultacie przyniosą 
znaczne korzyści mieszkańcom Ursu-
sa – blisko tysiąc nowych miejsc dla 
uczniów szkoły podstawowej, tańsze 
ciepło i poprawę jakości powietrza 
w dzielnicy.                           UD URSUS
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�  URSUS. Do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Ciekawe spotkanie
w Bibliotece
Z apraszamy na spotkanie z ANDRZEJEM SZARMA-

CHEM,  mieszkającym na co dzień we Francji legen-
darnym napastnikiem „Orłów Górskiego”. Spotkanie 

prowadzone będzie przez mieszkańca naszej gminy, zna-
nego dziennikarza, Jacka Kurowskiego.
Jacek Kurowski 
jest autorem 
wywiadu rzeki 
z legendar-
nym piłkarzem 
opublikowanym 
w książce  „An-
drzej Szarmach 
– diabeł nie 
anioł”.

Spotkanie odbędzie 18 października o godz. 18.00 
w siedzibie głównej  Biblioteki Publicznej w Ożarowie 

Mazowieckim, przy ul. Szkolnej 2.

Nie zabraknie wielu emocji i ciekawych anegdot prosto 
z boiska piłkarskiego. Ponadto Jackowi Kurowskiemu 
udało się namówić piłkarza, by zdradził kilka szczegółów 
ze swojego życia osobistego. Andrzej Szarmach opowie 
o tym, jaką cenę musiał zapłacić za możliwość zrobienia 
kariery i co czuje zawodnik, gdy przechodzi na emeryturę.
Zapewniamy możliwość zakupu książki, a bohater i autor 
książki  nie odmówią autografów.

ELŻBIETA PADEREWSKA
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

PRZEBUDOWA STACJI PKP W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
2018–2020
W czerwcu 2017 poznaliśmy wy-
konawcę modernizacji stacji PKP 
(peron, tory etc.) w Ożarowie Mazo-
wieckim (nie należy mylić tej inwe-
stycji z remontem budynku dworca 
PKP, bo tym zajmuje się inna spół-
ka). 21 sierpnia 2017  r. spółka ZUE 
S.A. z Krakowa podpisała umowę 
z PLK S.A. na przebudowę stacji 
w Ożarowie Mazowieckim. Kosztorys 
opiewa na 98,2 mln zł i realizację 
inwestycji w terminie 33 miesięcy. 
Wykonawca zadeklarował chęć dzia-
łania w formule ,,projektuj i buduj”. 
Polskie Linie Kolejowe uznały ofertę 
krakowskiej fi rmy za najkorzystniej-
szą (stosowano w tym przypadku na-
stępujące kryteria: 60% – cena, 20% – termin realizacji oraz 20% – doświadczenie kluczowego personelu).  Po zakończe-
niu robót w lipcu 2020 roku wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji. Warto zaznaczyć, że cała inwestycja jest w 85% 
fi nansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

O statnio na portalach społecznościowych pojawiły się błędne suge-
stie, jakoby w wyniku przebudowy stacji PKP w Ożarowie Ma-
zowieckim miały nie kursować pociągi podmiejskie – tak jak jest 

obecnie podczas  przebudowy na odcinku Warszawa Włochy–War-
szawa Grodzisk. Jak pisałem w Informatorze nr 11–12/64-65 2016, 
dyrekcja PKP PLK zapewniła, że utrudnienia w Ożarowie potrwają 

jeden sezon budowlany i mają być jak najmniej uciążliwe dla pasaże-
rów. Pociągi będą kursowały; przy przebudowie stacji PKP Ożarów 
Mazowiecki nie jest planowane zamknięcie całego szlaku, jak ma to 
miejsce w przypadku linii kolejowej na Grodzisk Mazowiecki. 
Co ważne, 22 sierpnia 2017 r. na spotkaniu z dziennikarzami wi-
ceprezes PKP PLK Arnold Bresch powiedział: ,,Na czas remontu 
pasażerowie nie odczują znaczących utrudnień. Skonstruujemy 
rozkład jazdy, który będzie przywidywał prace na jednym torze, 
a po drugim torze będziemy prowadzić pociągi”. Pasażerowie, 
którzy codziennie jeżdżą do stolicy, zapewne zauważyli, że od 
czerwca bieżącego roku ruch pociągów od stacji Warszawa Go-
łąbki do stacji Warszawa Włochy (5 km torów) jest prowadzony 
jednym torem. Prawdopodobnie według rozkładu jazdy od grud-
nia 2018/2019, na 5-kilometrowym odcinku od stacji Warszawa 
Gołąbki do Ożarowa Mazowieckiego będziemy jeździć jednym 
torem. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się na jesieni 2018 r. 
(po zakończeniu przebudowy trasy Warszawa Włochy–Grodzisk 
Mazowiecki).
Po zakończeniu przebudowy stacja PKP Ożarów Mazowiecki 
będzie mieć 2 perony, z których mogą odjeżdżać jednocześnie 
4 pociągi. Na peronach staną wiaty, ławki oraz dynamiczna in-
formacja pasażerska (wyświetlacze). Do peronów będzie można 
dojść przejściem podziemnym, zaopatrzonym w wyświetlacze 
informujące o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnie-
niach. Wyjścia na perony będą posiadały pochylnię i windę dla 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt przewi-
duje również zainstalowanie poręczy oraz oznakowanie pionowe 
i poziome (nawierzchni), w tym instalację oznaczeń dotykowych 
(wypukłych piktogramów, wypukłych znaków alfabetu lub ozna-
czeń w alfabecie Braille’a.) 
W ramach inwestycji przewidziano miejsce na tory boczne dla po-
ciągów aglomeracyjnych. Zostaną zainstalowane urządzenia ochro-
ny akustycznej środowiska (ekrany), minimalizujące ponadnorma-
tywne oddziaływania akustyczne. Będzie nowy budynek nastawni. 
Zabudowane zostaną nowe urządzenia i wymieniona sieć trakcyj-
na. Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki 
wzrośnie przepustowość linii kolejowej, a dzięki torom bocznym dla 
kolei aglomeracyjnej będzie możliwe uruchomienie w przyszłości 
SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej).

dr Mariusz Latek
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URSUS

 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  GOTÓWKA DO RĘKI!

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

złoto, srebro, biżuterię 
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–140000

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  GOTÓWKA DO RĘKI!

00 

00

00 

00

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W URSUSIE
MA NOWEGO DYREKTORA

W kwietniu 2017 roku dotychczaso-
wy dyrektor ursuskiej biblioteki 
i jego zastępczyni zostali zatrzy-

mani przez Policję. Zarzucono im, że 
w latach 2010–2016 działając wspólnie 
i w porozumieniu, posługując się nie-
rzetelnymi dokumentami dotyczącymi 
wydatkowania i rozliczania środków 
w ramach projektów unijnych wyłudzili 
z biblioteki pieniądze w łącznej kwocie 
około 190 tys. zł. Zostało im postawio-

nych siedem zarzutów. Za te przestęp-
stwa grozi kara do 8 lat więzienia.

ŚWIETNY FACHOWIEC
Piotr J. był dyrektorem biblioteki w Ur-
susie od 2002 r. Przez te 15 lat biblio-
teka osiągnęła bardzo wysoki poziom. 
W rankingach plasowała się w czołów-
ce bibliotek Warszawy i Polski. Stała 
się prawdziwą placówką kultury. Z jej 
usług korzystało ok. 18 tys. czytelni-
ków. Sztandarową wizytówką bibliote-
ki był konkurs „Słoneczna zakładka”, 
w ostatnich latach przeprowadzany 
na skalę międzynarodową. Dyrektor 
w 2012 r. za działalność na rzecz War-
szawy, w szczególności w sferze spo-
łecznej, naukowej i edukacyjnej dostał 
odznakę „Zasłużony dla Warszawy”. 
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus 
Wiesław Krzemień pod względem 
merytorycznym i efektów osiąganych 
przez placówkę ocenił dyrektora bar-
dzo pozytywnie. Stwierdził, że nie było 
żadnych problemów we współpracy 
służbowej. Przypomniał, że wkrótce po 

powołaniu na stanowisko dyrektora bi-
blioteki Piotr J. zatrudnił zastępczynię, 
Małgorzatę K., która również była oce-
niana bardzo dobrze. – Dla mnie i Za-
rządu najważniejszą sprawą jest dobre 
funkcjonowanie biblioteki, a ta jest jed-
ną z najlepszych w Warszawie – dodał 
Burmistrz. W 2015 r. Komisja Rewi-
zyjna Rady Dzielnicy przeprowadzała 
w bibliotece kontrolę, ale dotyczącą 
wyłącznie spraw pracowniczych – rela-
cji między dyrektorem i pracownikami. 
Zarzuty prokuratorskie dotyczą środ-
ków unijnych, z którymi dzielnica nie 
miała nic wspólnego. Zarząd Dzielnicy 
natychmiast po wkroczeniu prokura-
tury wystąpił do Prezydent Warszawy 
o powołanie nowego dyrektora.

PREZYDENT WARSZAWY 
PODJĘŁA DECYZJĘ
Dnia 1 września Prezydent m.st. Warsza-
wy podpisała zarządzenie o powierzeniu 
pełnienia obowiązków dyrektora Biblio-
teki Publicznej im. Jana Grabskiego 
w Dzielnicy Ursus Pani Agnieszce Pro-
szowskiej do czasu powołania dyrektora 
wyłonionego w trybie przepisów art. 15 
lub art. 16 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, nie dłużej niż na 
okres jednego roku. Od dnia 5 września 
nowa dyrektorka rozpoczęła pracę. 

Zapytałem nową dyrektor, Agniesz-
kę Proszowską, o jej dotychczasową 
karierę zawodową i pierwsze plany 
na kierowanie Biblioteką Publiczną 
w Ursusie.
– 25 lat przepracowałam w BP dziel-
nicy Wola na różnych stanowiskach 
– od bibliotekarza poprzez kierownika 
obu filii do samodzielnego stanowiska 
animatora kultury w latach 2008–2015. 
W roku 2010 w ramach Warszawskie-
go Programu Edukacji Kulturalnej we 
wszystkich dzielnicach Warszawy po-
wołano dzielnicowych koordynatorów 
ds. edukacji. Burmistrz Woli powierzył 
tę funkcję mnie i pełniłam ją do czasu 
przyjścia do Ursusa. Nie rozstałam się 
z programem, nadal działam w Radzie 
Programowej Warszawskiego Progra-
mu Edukacji Kulturalnej (WPEK).  
Ostatnie dwa lata pracowałam w urzę-
dzie dzielnicy Wola, najpierw w Ze-
spole Kultury, następnie w Referacie 
Promocji jako kierownik oraz koordy-
nator  budżetu partycypacyjnego.

�� Dlaczego podjęła Pani takie wy-
zwanie – zarządzanie placówką z trze-
ma fi liami od kilku miesięcy gwałtow-
nie pozbawioną kierownictwa?
– Uważałam, że dam radę. Biblioteka 
w Ursusie była dobrze znana w środo-
wisku bibliotekarskim i prezentowała 
bardzo wysoki poziom. Byłam na ot-
warciu Biblioteki Skorosze, pamiętam 
wprowadzenie przez mojego poprzed-
nika programu READCOM. Zastałam 
tutaj zespół bardzo miłych ludzi, do-
skonale przygotowanych do pracy pod 

względem merytorycznym i chętnych 
do współpracy.

�� Czy przewiduje Pani dłuższą pra-
cę w tej placówce?
– Decyzja nie należy do mnie, ale 
jeżeli podjęte przeze mnie działania 
spodobają się i będą możliwe do re-
alizacji, to tak.

�� To nie jest funkcja typowo urzęd-
nicza. Przed upływem roku musi być 
ogłoszony konkurs na stanowisko 
dyrektora i od Pani zależy decyzja 
o przystąpieniu...
– Gdybym nie kochała biblioteki to 
by mnie tutaj nie było. Moim mottem 
życiowym, od kiedy pracuję w biblio-
tekarstwie, są słowa Rhabindranatha 
Tagore – „Biblioteka jest wielka przez 
swą gościnność, a nie przez swe roz-
miary”. Uważam, że biblioteki cały 
czas są trochę niedoceniane, a mają 
bardzo duży potencjał. My, bibliote-
karze musimy walczyć ze stereotypa-
mi. A bez biblioteki nie można żyć. 
Od początku byłam zaangażowana 
w tworzenie Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej. W bibliotece na 
Woli realizowałam autorskie projekty 
promocji czytelnictwa, pozyskiwałam 
na nie środki z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Udało mi 
się zrealizować kilka ciekawych pro-
jektów z młodzieżą. W ramach WPEK, 
my –koordynatorzy z bibliotek, starali-
śmy się pokazać, że bibliotekarz rów-
nież jest animatorem kultury w swojej 
dzielnicy. Biblioteka jest bardzo ważną 
instytucją kultury na mapie Warszawy.

�� Czy po pierwszych kilku tygo-
dniach zapoznawania się z ursuską 
rzeczywistością bibliotekarską pod-
jęła już Pani jakieś decyzje? Czy są 
plany dotyczące najbliższej działal-
ności biblioteki?
– Nie przewiduję w najbliższym czasie 
żadnych zmian w obsadzie bibliotek. 
Od 7 października wszystkie filie i czy-
telnia naukowa będą otwarte również 
w soboty. Już 7 października rozpoczął 
się pierwszy cykl 11 spotkań w ramach 
kursu komputerowego dla seniorów. 
Większość działań funkcjonujących do 
tej pory będzie kontynuowana. W mia-
rę możliwości będziemy rozszerzać 
działalność i docierać do coraz więk-
szej liczby odbiorców. Jest tutaj bardzo 
dobrze działające koło wolontariuszy. 
Zaproponowałam im stworzenie kącika 
dla młodzieży, który będzie się mieścił 
w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży 

nr 64 przy ul Plutonu AK „Torpedy”. 
Sami mają zaproponować wystrój tego 
miejsca. Będą się tam odbywać spotka-
nia z pisarzami i inne zajęcia edukacyj-
no – kulturalne. Grupą docelową jest 
młodzież ze starszych klas szkoły pod-
stawowej, gimnazjów i liceów. Dotych-
czas odbywało się wiele różnorodnych 
zajęć dla dzieci, ale nie było oferty dla 
młodzieży. Chcemy pokazać młodym 
ludziom, że tutaj jest również ich miej-
sce. Pani Wiesława Kurc prowadzi klub 
wolontariatu i razem będziemy się o to 
starać. Uważam, że młodzież potrzebu-
je spokojnej przystani, przestrzeni tylko 
dla siebie.
Będziemy kontynuować działalność 
punktu wsparcia cyfrowego, prowa-
dzonego przez pana Kamila Dąbrow-
skiego. 

�� Czy osiemnastotysięczne grono 
czytelników będzie miało jakiś wpływ 
na przyszłość swojej biblioteki?
– Już udostępniliśmy w naszych 
placówkach ankietę, skierowaną do 
wszystkich grup wiekowych i zawo-
dowych. Jeszcze w tym roku chcemy 
przeanalizować wyniki ankiet i pró-
bować spełnić chociaż część oczeki-
wań czytelników.

�� Czy będziecie wychodzić ze swoją 
ofertą na zewnątrz?
– Oczywiście. Już uczestniczymy w ży-
ciu kulturalnym dzielnicy, 30 września 
byliśmy na pikniku oświatowym, gdzie 
m.in. promowaliśmy możliwość wypo-
życzania w bibliotece zabawek zakupio-
nych w ramach projektu z budżetu par-
tycypacyjnego. W tym roku będziemy 
realizować kolejny projekt – wymienial-
nię książek.

�� Na koniec zapytam co ze „Sło-
neczną zakładką” – sztandarowym 
projektem biblioteki realizowanym od 
kilku lat?
– Temat kolejnej edycji to „Biblioteka 
marzeń” i jest związany z 70-leciem na-
szej biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w przyszłym roku na gali dla naj-
lepszego czytelnika, połączonej również 
z Dniem Bibliotekarza. Ze względów 
organizacyjnych obecna edycja będzie 
miała zasięg ogólnopolski. Wkrótce na 
naszych stronach pojawi się regulamin.

�� Dziękuję za rozmowę i życzę Pani 
i naszej bibliotece sukcesów i pierw-
szego miejsca wśród wszystkich pla-
cówek.

Jacek Sulewski

Od kwietnia Biblioteka 
Publiczna dzielnicy 
Ursus pozostawała 
bez dyrektora. 
Od 5 września 
kierownictwo placówki 
objęła, powołana 
na to stanowisko 
przez Prezydent Warszawy, 
Agnieszka Proszowska.
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„URSUS – lubię, znam 
i wiem” – pod takim 
hasłem przebiegał tego-
roczny Festiwal Oświatowy 
Przedszkoli i Szkół z Dziel-
nicy Ursus m.st. Warsza-
wy. To już 9 edycja tej, 
jakże pozytywnej, imprezy 
plenerowej. 

W ydarzenie rozpoczęło się o go-
dzinie 11:00, w słoneczną so-
botę ostatniego dnia września. 

Miejscem tegorocznego spotkania 
był Park Czechowicki. Otwarcia do-
konała burmistrz Ursusa – Urszula 
Kierzkowska. 

FESTIWALOWE ATRAKCJE
Wzdłuż alejek parkowych pojawiły się 
stoiska szkół i przedszkoli. Na przyby-
łych czekało  mnóstwo atrakcji i cieka-
wostek. Każda z placówek starała się 
pokazać z jak najlepszej strony. Było 
coś dla ciała i dla ducha. Przepyszne 
ciasta i ciastka przygotowane przez 
rodziców i uczniów, kosze z owocami 
jesieni (jabłka, gruszki), pyszne soki. 
W namiocie SP nr 11 serwowano spe-
cjały „Z książki kucharskiej ursuskiej 
gospodyni” – m.in. pyszną zupę kala-
fiorową z imbirem, a SP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 14  zapraszała na 
piknik  wojskowy: grochówkę, pajdę 
chleba ze smalcem i ogórkiem kiszo-
nym,  oraz mielonkę wojskową. Były 
sportowe atrakcje  dla dużych i małych 
– uczestnicy festiwalu mogli skorzy-
stać dmuchanej zjeżdżalni i rowerków 
stacjonarnych, pograć w „piłkarzyki”,  
szachy czy  siatkówkę. Można było 
sprawdzić swoją znajomość Ursu-
sa, a także poszerzyć wiedzę o jego 
historii, o patronach ulic… Zagadki 
matematyczne i rebusy z Ursusem 
w tle, konkurs – „Czy znasz te miej-
sca utrwalone na fotografii?”, puzzle 
ze zdjęć charakterystycznych miejsc. 

Przy stoisku Zespół Szkół nr 42 każdy 
mógł zbudować „Ursus swoich ma-
rzeń” – do dyspozycji była makieta, 

którą dzieci wzbogacały 
przez doklejanie domków, 
drzewek i parków.
Ursus doczekał się swojej 
gry planszowej, wydanej 
przez Urząd Dzielnicy – 
można było usiąść i po-
grać, w nią, a także inne 
„planszówki”: scrabble, 
Bystre oczko, Farmer. 
Na najmłodszych cze-
kały wyklejanki i kolo-
rowanki z  symbolami 
Ursusa, m.in. traktorami 
i niedźwiadkami, oraz 
„duży” traktor – także 
do pokolorowania. Na 
terenie festiwalu prezen-
towane były  prace dzieci 
na temat naszej dzielnicy, 
a uczniowie SP nr 383 za-
praszali  na wystawę prac 
konkursowych  - „Jaki 
będzie Ursus za 100 lat?”. 
LVI LO pokazywało zdję-

cia i kroniki z 73 lat swojego istnie-
nia, a Społeczna Szkoła Podstawowa 
i Społeczne Gimnazjum nr 4 przygo-
towały podróż do lat 20- i 30tych. 
SP Nr 382 zachęcała do przekazywa-
nia środków pieniężnych na rzecz po-
szkodowanych w sierpniowej nawał-
nicy z gmin: Przymuszewo, Brusy, 
Studzienic i Dziemiany.
Oprócz szkół i przedszkoli swoje sto-
iska mieli także pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 
15 (m.in.pokazy zajęć Ruchu Roz-
wijającego wg Weroniki Sherborne), 
Biblioteka Publiczna i Parafia św. 
Józefa.

NA SCENIE
Ale nie stoiska były w centrum uwa-
gi przybyłych do parku, a scena, na 
której prezentowali się podopieczni  
placówek oświatowych, oklaskiwani 
(oraz filmowani i fotografowani) przez 
publiczność, złożoną w dużej mierze 
z rodziców, bliższej i dalszej rodziny 
oraz znajomych. Cały czas dokonywa-
ła się rotacja jednych i drugich. Wystę-
powali przedstawiciele (duzi i mali): 

przedszkola nr 413, SP nr 381, SP nr 
4,. Zespołu Szkół nr 42,  SP nr 2,  SP 
nr 14, chór ze SP nr 11, SP nr 383, 
Społecznej SP nr 4. Zespół „Belcanto” 
ze SP nr 382 wykonał piosenkę „Żeg-
naj lato na rok”, a  LVI LO – pokazało 
krótkie humorystyczne przedstawienie 
„Egzamin maturalny”.
Podczas przedstawienia uczniów ze 
SP nr 14 – niedźwiadek,  oprowadza-

ny po Ursusie, został  zapytany przez 
dziewczynkę: „Czy podoba ci się na-
sza dzielnica?” – „URSUS TĘTNI 
ŻYCIEM, TU NIE MA MIEJSCA 
NA NUDĘ, TU MOŻESZ WSZYST-
KO”…

Tekst i zdjęcia:
Wojciech Grzesik

Więcej zdjęć na: MOCNESTRONY.COM.PL

�  FESTIWAL OŚWIATOWY PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Z DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
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ciasta i ciastka przygotowane przez 
rodziców i uczniów, kosze z owocami 
jesieni (jabłka, gruszki), pyszne soki. 
W namiocie SP nr 11 serwowano spe-
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NASZE STRONY

DZIEŃ
OSZCZĘDZANIA
Święto jest jedną z najstarszych inicjatyw 
edukacyjnych na świecie, której głównymi 
pomysłodawcami zostali przedstawiciele 
najprężniej rozwijających się w Europie 
banków. W czasie odbywającej się 
w Mediolanie konferencji stwierdzili, 
że aby zapewnić stabilny oraz długotrwały 
rozwój społeczeństw trzeba reklamować 
ideę oszczędzania. Był wówczas 1929 rok.
Dzisiaj wielu ekspertów zachęca zwykłych 
ludzi do systematycznego odkładania 
choćby małej sumy pieniędzy. Dlaczego? 
Otóż oszczędzanie zapewnia komfort 
fi nansowy. Mając zaoszczędzoną sumę 
pieniędzy na koncie – nie boimy się 
o swoją przyszłość… 
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Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

*  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 � RODZINA � FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

PIENIĄDZE ZA SPÓŹNIONY POCIĄG
Jechałem ostatnio do pracy kolejką podmiejską, która spóźniła się prawie godzinę. Czy mnie 
i innym pasażerom należy się z tego tytułu jakieś odszkodowanie?
Tak, ale tylko wtedy jeśli potrafi Pan udowodnić, że z powodu opóźnienia pociągu poniósł Pan 
jakieś materialne straty. Przewoźnik odpowiada bowiem za szkodę jaką poniósł podróżny wsku-
tek opóźnionego przejazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego. Rekom-
pensata taka powinna być wypłacone także mimo tego, że firma transportowa będzie twierdziła, 
że opóźnienie nie nastąpiło z jej umyślnej winy albo rażącego niedbalstwa. Problemem pozostaje 
udowodnienie wielkości poniesionej straty. Jeśli nie będzie ona wynikała np. z rachunków to 
należy liczyć się z tym, że roszczenie takie zostanie przez przewoźnika odrzucone. Niestety przy 
rozpatrywaniu reklamacji tego typu firma transportowa działa uznaniowo co oznacza w prakty-
ce, że roszczenie może przyjąć w całości, w całości odrzucić albo przyjąć je w części i zapłacić 
tylko ułamek tego czego domaga się poszkodowany pasażer. Ten ostatni – w sytuacji gdyby jego 
roszczenie zostało odrzucone albo uznane tylko w części, która go w dodatku nie zadowala może 
zawsze wystąpić do sądy powszechnego z pozwem. Należy to jednak zrobić dopiero wtedy, gdy 
wyczerpie się możliwości pokrycia straty na drodze postępowania reklamacyjnego. Zanim jednak 
pasażer to zrobi radzimy najpierw napisać skargę do Urzędu Transportu Kolejowego. Opisane 
powyżej zasady dotyczą wszystkich pociągów jeżdżących po Polsce. Chodzi w szczególności 
o pociągi miejskie, podmiejskie i regionalne. One niestety nie są objęte regulacjami rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów 
w ruchu kolejowym. Ten akt prawny wprowadza obowiązek płaceni odszkodowań za opóźnienia 
pociągów, ale dotyczy niestety wyłącznie w odniesieniu do pociągów dalekobieżnych kategorii 
Express Intercity Premium (EIP), Expres InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe 
(TLK), InterREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych jeżdżących między krajami UE. 
W przypadku tych pociągów pasażer może liczyć na zwrot 25% biletu jednorazowego jeśi opóź-
nienie wynosiło od 60 do 119 minut i nawet 50% ceny biletu jednorazowego w przypadku zwłoki 
przekraczającej 120 minut. Takie rekompensaty należą się za sam fakt opóźnienia – pasażer nie 
musi udowadniać poniesionej szkody. 

LICZY SIĘ STEMPEL NA POCZCIE
Wygląda na to, że będę miał proces z urzędem skarbowym przed sądem administracyjnym. 
Czy wysyłanie pism procesowych za pośrednictwem innej fi rmy niż Poczta Polska pozwoli mi 
dochować wymaganych terminów?
Zapewne chodzi Panu o przepis, zgodnie z którym oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego (w naszym kraju jest nim Poczta Polska) albo w placówce pocztowej 
operatora w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w polskim urzędzie konsular-
nym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Istnieje ugruntowana linia orzeczeń Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, z której wynika jednoznacznie, że opisany wyżej skutek (czyli 
po prostu dochowanie terminów wymaganych do podjęcia określonych czynności procesowych) 
działa tylko wówczas gdy odpowiednie dokumenty przesyłane są za pośrednictwem tylko i wy-
łącznie Poczty Polskiej. Zdaniem NSA ewentualne ujemne następstwa dla strony postępowania 
sądowoadministracyjnego, która oddała pismo w placówce pocztowej innego operatora poczto-
wego niż wyznaczony, narażając się tym samym na uchybienie terminowi, nie stanowią wystar-
czającej podstawy do przyjęcia w drodze wykładni stanowiska, że takie pismo zostało do sądu 
wniesione w terminie. No chyba, że nastąpiło to na tyle wcześniej że dokument ten dojdzie do 
sądu prze upływem określonego w przepisach terminu. Inaczej rzecz ujmując złożenie pisma 
procesowego w innej firmie niż Poczta Polska ostatniego dnia (bez szans na to, że dotrze ono do 
sądu na czas) będzie traktowane tak jakby pismo to dotarło do sądu z opóźnieniem ze wszystkimi 
wynikającymi stąd skutkami procesowymi. Tylko wystawione przez Pocztę Polską potwierdzenia 
nadania przesyłki rejestrowanej albo przekazu pocztowego mają moc dokumentu urzędowego.

ROK NA ODWOŁANIE DAROWIZNY
Podarowałam swojej córce trzy lata temu mieszkanie. Liczyłam na to, że się mną 
zajmie na starość. Nigdy tego nie zrobiła. Czy w tej sytuacji mogę cofnąć darowiznę?
Już nie! Kodeks cywilny przewiduje, że darowizna nie może zostać odwołana po upływie roku 
od dnia, w którym uprawniony do tego odwołania (czyli darczyńca) dowiedział się o niewdzięcz-
ności obdarowanego. Obowiązuje zasada, zgodnie z którą skoro darczyńca przez cały rok wie 
o nagannych zachowaniach obdarowanego i mimo wszystko nic w tym czasie nie robi ze swoją 
darowizną to albo przebaczył obdarowanemu albo uznał, że jego zachowanie nie ma cech nie-
wdzięczności. W takim przypadku pozostaje jeszcze dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od 
pełnoletniego dziecka. Ma do tego prawo rodzic żyjący w niedostatku.
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Zarządzanie budżetem domowym
Skończyły się wakacje, główne szkolne wydatki za nami, 
a do tradycyjnie kosztownych Świąt Bożego Narodzenia 
jeszcze kilka miesięcy. To znakomity moment, żeby 
przyjrzeć się naszemu domowemu budżetowi.

Z arządzanie budżetem domowym 
to taki odpowiednik ekonomii 
rozumianej jako zarządzanie go-

spodarką. Dane GUS-u za 2016 rok 
pokazują, że przeciętny miesięczny 
dochód na gospodarstwo domowe 
wyniósł 4129 zł i był większy niż 
wydatki, które wyniosły 3169 zł. Mo-
głoby to wskazywać, że umiemy go-
spodarować naszymi finansami. Ale 
to tylko statystyka. Bowiem często 
zdarza się, że pod koniec miesią-
ca nie wiemy, gdzie „rozpły-
nęły się” nasze pieniądze. 
A prawdziwe problemy 
zaczynają się, kie-
dy spotka nas ja-
kieś mniejsze lub 
większe „nieszczę-
ście” wymagające 
ekstra wydatków.

Domowy 
minister fi nansów
Jego pierwszym za-
daniem będzie skon-
struowanie domowego 
budżetu, czyli podobnie 
jak to się robi w minister-
stwie Finansów, zestawienia do-
chodów i wydatków. A później ich 
planowanie. Można to zrobić na kil-
ka sposobów: np.  założyć zeszyt do 
codziennego notowania wydatków, 
zrobić własną tabelkę w Excelu, ko-
rzystać z aplikacji internetowych lub 
specjalnych programów kompute-
rowych oferowanych przez niektóre 
banki (np. Meritum Planer, Finanso-
metr, Asystent Finansowy, Menedżer 
Finansów). Forma nie jest najistotniej-
sza. To, co zdecyduje o przydatności 
takiego zestawienia, to nasza systema-
tyczność i rzetelność.

Pewne stałe dochody
Stosunkowo proste jest zrobienie 
zestawienia dochodów wszystkich 
członków rodziny, czyli obliczenie 
tego, co uczenie nazywa się do-
chodem rozporządzalnym (patrz: 
ramka WARTO WIEDZIEĆ) go-
spodarstwa domowego. Na nasze 
potrzeby pod uwagę weźmiemy do-
chody netto (pensje, renty, emerytu-
ry, stypendia lub dochody z lokat). 
Właśnie te kwoty wpisujemy do naszej 
tabeli. Raczej nie uwzględniamy tych 
dochodów, co do których istnieje po-
tencjalne ryzyko, że mogą się nie po-
jawić, np.: najemca mieszkania, które 
wynajmujemy może zalegać z opłatą 
lub wymówić umowę, a korepetycje, 
których udzielamy zostaną odwołane, 
albo skończy się praca wykonywana 
dorywczo. Może się wtedy okazać, że 
trzeba robić korektę budżetową, czyli 

niestety ciąć wydatki albo zaciągnąć 
pożyczkę. 

Stałe wydatki…
Tabela z wydatkami będzie rozbu-
dowana i bardziej skomplikowana. 

Zaczynamy od wpisania 
wszystkich naszych 

stałych zobowią-

zań. Są to: komorne, 
różne opłaty związa-
ne z mieszkaniem (gaz, 
światło, woda, ubezpiecze-
nie), posiadane abonamenty (telefo-
niczne, telewizyjne, klubowe), opłaty 
za przedszkole lub studia, korepetycje, 
kieszonkowe, ubezpieczenia zdrowot-
ne i samochodu (plus parking). A nie-
rzadko mamy jeszcze zobowiązania 
kredytowe i alimentacyjne. Stałym 
i nie małym wydatkiem mogą być 
również nasze nałogi, np. tytoniowy/
papierosowy.
Zapewne w zależności od indywidu-
alnej sytuacji takich trwałych zobo-
wiązań znajdzie się jeszcze więcej. 
Ich rzetelne zestawienie i podsumo-
wanie pozwala precyzyjnie określić, 
jaką kwota pozostała nam „na życie”.

… i pozostałe.
Tabela w wydatkami (poza stałymi) 
będzie bardziej rozbudowana, jeśli 
nie chcemy tylko rejestrować kolej-
nych płatności. Dla najczęściej wy-
stępujących wydatków warto więc 
stworzyć oddzielne/odrębne rubry-
ki. Na początek można skorzystać 
z agregacji, którą podaje corocznie 
GUS. Są to: żywność i napoje bezal-

koholowe, użytkowanie mieszkania 
i nośniki energii, edukacja, transport, 
rekreacja i kultura, łączność, zdrowie, 
odzież i obuwie, wyposażenie domu, 
alkohol i tytoń oraz pozostałe wydat-
ki. Ale z czasem, kiedy od zeszytowej 
rejestracji przejdziemy do korzystania 
z aplikacji komputerowych, nasze wy-
datki staną się bardziej przejrzyste. 
A tym same łatwiejsze do bieżącej ob-
serwacji i ew. przyszłych korekt.
Po kilku miesiącach poznamy nie tyl-
ko globalny stan naszych domowych 
finansów, ale również będziemy mogli 
precyzyjnie wskazać, czy racjonalnie 

gospodarujemy 
posiadanymi środ-
kami, czy stać nas na 
więcej, czy jednak mu-
simy zacząć oszczędzać.
A nawet więcej, zobaczymy 
te obszary, w których poniosła nas 
rozrzutność i gdzie warto zmniejszyć 
nasze wydatki. Bo często pojedyncze, 
zdawałoby się niewielkie wydatki 
zsumowane w skali miesiąca lub 
roku dają znaczące kwoty. Np. lu-
bimy w drodze do pracy kupić kawę 
w modnym tekturowym pojemniku. 
Cena przecież niewielka. Ok. 11 zł. 
Pomnóżmy razy 25. To już 275 zł. A w 
skali roku? To już blisko 3000 zł. Albo 
papierosy. 
W kiosku niedaleko redakcji najtańsze 
papierosy kosztują 10,99 zł. Jeśli ktoś 
pali paczkę dziennie, to rocznie idzie 
z dymem ponad 4000 zł. A przecież 
skoro mamy samochód, to lubimy co-
dziennie dojeżdżać nim do pracy, poza 
sobą wioząc zwykle tylko powietrze. 
Przyjmijmy, że tankujemy rocznie ok. 

1000 litrów paliwa w cenie ok. 5 zł/l. 
Czyli 5000 zł rocznie. Zobaczmy, tyl-
ko te 3 kategorie to łączny wydatek 
ok. 12 000 zł rocznie. W porządku, 
jeśli nas na to stać. A jeśli nie?

Oszczędzanie niejedno ma imię
„Oszczędzanie” to magiczne słowo. 
Ma dwa paradoksalnie przeciwstaw-
ne znaczenia. Dla jednych oznacza 
odkładanie, inwestowanie, budowanie 
własnych zasobów finansowych. Dla 
drugich, to cięcie wydatków, zaci-
skanie pasa, rezygnacja z życia ponad 
stan. Jedni oszczędzają bo mają, inni, 
bo muszą. Ale w obu przypadkach 
grosz zaoszczędzony jest groszem za-
robionym.
Zajmijmy się tą druga sytuacją, bo 
ciągle jeszcze niedobory finansowe 
są zmorą bardzo wielu polskich ro-
dzin. Jak oszczędzać, żeby przeżyć 
spokojnie do koniec miesiąca? Naj-

trudniejsze do zmniejszenia 
są niestety koszty stałe. 

Komorne wynosi 
tyle, ile wyno-
si. A przecież 
trudno propo-
nować zamia-
nę mieszkania 
na mniejsze. 
Chociaż w nie-
których sytua-
cjach nie moż-
na zapomnieć 

o takim rozwiązaniu. Ale już 
opłaty za media można spróbo-
wać zredukować. Wymaga to jed-
nak pewnego samoograniczenia 
w ich korzystaniu, np. gaszenie światła 
w pomieszczeniach, w których ak-
tualnie nie przebywamy, a każdy 
z domowników ogląda TV w innym 
pokoju, albo nawyk mycia pojedyn-
czych talerzy lub szklanek pod bieżącą 
wodą. Zużywamy jej wtedy więcej niż 
stająca obok bezczynnie zmywarka. 
Rozważyć można również poszukanie 
tańszych pakietów telewizji satelitar-
nej, zmianę operatora telefonicznego. 
Istotna jest weryfikacja kosztów ban-
kowych. A w przypadku posiadania 

kilku kredytów – ich konsolidację 
w banku oferującym najlepsze wa-
runki. I wreszcie samochód, którego 
codzienna eksploatacja, w przypadku 
ograniczeń finansowych, jest bardzo 
kosztownym luksusem. Rozważyć 
można, tam gdzie to możliwe, korzy-
stanie z komunikacji zbiorowej (Karta 
Miejska dla warszawiaków kosztuje 
98 zł). Może przyjmie się w Polsce 
popularny w wielu krajach carpooling 
– czyli wspólne dojazdy do pracy.
Chociaż to przykre, zakupy są naj-
większym zagrożeniem dla uwiel-
biających je Polaków. Badania po-
kazują, że podczas wizyt w sklepach 
podejmujemy najwięcej kosztochłon-
nych, a często zbędnych decyzji. Cią-
gle jeszcze ulegamy reklamowej magii 
napełniając koszyki produktami bez 
których też można żyć, a które łącznie 
drenują nasze ograniczone budżety. 
Aby nie ulec tej presji niezbędna jest 
zwykła kartka. Na niej zapisujemy li-
stę potrzebnych rzeczy. Jeśli faktycz-
nie chcemy zdyscyplinować nasze 
wydatki, to bez takiej listy nie wycho-
dzimy z domu. 

Nie wszystko możemy przewidzieć 
i zaplanować
Są wydarzenia, które przeważnie nas 
zaskakują, a często są kosztowne. 
Można zaplanować ślub, ale śmierć 
bliskich często przychodzi niespodzie-
wanie. Mamy środki na samochód, ale 
jego awarie traktujemy już jako niemi-
łą niespodziankę. A mandaty, których 
wysokość stale rośnie też przecież są 
dla ludzi. Sprzęt AGD działa, dopó-

ki działa, ale też ma prawo się ze-
psuć. Zalane, a nie ubezpieczone 

mieszkanie (bo to kosztuje) to 
tylko kłopoty i wydatki. Dla-

tego oszczędzać warto nie 
tylko wtedy, gdy zosta-
niemy do tego zmuszeni 
naszą sytuacją finanso-
wą. Bo wtedy okazać 
się może, że rajcę miał 
Seneka mówiąc „Za 
późno na oszczędzanie 
kiedy widać dno”. Ale 
nie musimy wywarzać 

otwartych drzwi. Nie 
będzie czasem straconym 

zapoznanie się z doświad-
czeniami innych. 

Jeden z blogerów zamieś-
cił „47 prostych sposobów na 

oszczędności”. Inny aż „107 porad 
jak oszczędzać, czyli skąd możesz 
wziąć dodatkowe 200 zł/m-c”. Warto 
czytać tego typu rady, bo wiele z nich 
jest prawdziwą kopalnią pomysłów.

Podsumowanie
Po kilku miesiącach prowadzenia ta-
kiej, być może uciążliwej buchalterii, 
będziemy mogli  uzupełnić ją o jeszcze 
jeden istotny element, tzn. planowanie 
wydatków w oparciu o nasze realnie 
policzone możliwości finansowe. Zo-
rientujemy się również, czy stać nas na 
zbudowanie rezerwy finansowej, czyli 
oszczędzanie, jak również gdzie ucie-
kają nam środki i czy musimy starać się 
o ich uzupełnienie (pożyczki, kredyty). 
I temu poświęcimy kolejne odcinki.

Zbigniew Augustynowicz
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zań. Są to: komorne, 
różne opłaty związa-
ne z mieszkaniem (gaz, 
światło, woda, ubezpiecze-

są niestety koszty stałe. 
Komorne wynosi 

WARTO WIEDZIEĆ...
GOSPODARSTWO DOMOWE to zespół osób zamieszkujących razem i wspól-
nie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednooso-
bowe gospodarstwa domowe. Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności 
zamieszkałej w mieszkaniach (bez obiektów zbiorowego zakwaterowania). Wśród gospo-
darstw domowych wyróżniamy jednoosobowe i wieloosobowe (2 i więcej osobowe), a tak-
że rodzinne i nierodzinne.

BUDŻET DOMOWY to zestawienie przychodów i rozchodów (w tym głównie wydat-
ków) w ustalonym przedziale czasowym (budżet) w gospodarstwie domowym. Budżet do-
mowy jest narzędziem efektywnie wspierającym zarządzanie finansami w gospodarstwie 
domowym.

PRZYCHÓD to uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wy-
konywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz 
spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieru-
chomości. Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług 
netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc lub rok). 

DOCHÓD to przychody minus koszty, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychoda-
mi a poniesionymi kosztami. Dochód należy rozumieć jako czysty zysk po odjęciu wszyst-
kich kosztów, np. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY to suma bieżących dochodów gospodarstwa do-
mowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki 
(np. od dochodów z własności) oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którą może ono przeznaczyć na 
wydatki lub przyrost oszczędności.

(GUS, NBPortal.pl)
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URSUS

Ile przebiegniesz w 12 minut? 
W sobotę, 7 października br. na Stadionie OSiR w Ursusie 
odbył się Test Coopera – bieg, w którym każdy – niezależnie 
od wieku czy dotychczasowego dorobku biegowego mógł 
sprawdzić swoje siły. Taki aktywny sposób na zakończe-
nie sezonu zorganizował mieszkańcom Ursusa Akademicki 
Związek Sportowy Warszawa. Pogoda była jak najbardziej 
zgodna z motywem przewodnim imprezy – motywem koń-
czenia – zupełnie nie przypominała już lata, jednak biegi 
rozgrzały licznie przybyłych uczestników. 

W szystko to miało miejsce w ramach akcji „Testu Coopera dla 
Wszystkich” – zapoczątkowanej już w 2010 roku w Warsza-
wie, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i entu-

zjazmem zarówno wśród tych mniej, jak i bardziej doświadczonych 
biegaczy, bardzo szybko przyjmując formę ogólnopolską. Obecnie 
akcja jest organizowana dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Te-
goroczna, warszawska edycja jesienna odbyła się wcześniej, przed 
Ursusem, jeszcze w dwóch miejscach – najpierw na Bielanach, 
a tydzień później na Targówku. Na szczególną uwagę zasługuje 
nazwa imprezy – „Test Coopera dla Wszystkich”, która podkreśla, 
że w tym wydarzeniu mogą brać udział absolutnie wszyscy.
– Poprawiam mój wynik sprzed roku. Choć raczej nie pobiegnę tak 
szybko jak moje córki. – powiedziała jedna z uczestniczek przygo-
towująca się do biegu, mama dziesięciolatki i jedenastolatki, które 
także brały udział w wydarzeniu. Była ona jedną z bardzo wielu 

osób, które zdecydowały się przybyć na 
Test Coopera w towarzystwie swojej ro-
dziny. I niekiedy były to dosłownie całe ro-
dziny. Od tych najstarszych ich członków, 
sprawdzających swoją kondycję fizyczną 
po dzielnych kilkulatków, niemal w cało-
ści przysłoniętych obowiązkową koszulką 
z numerem startowym. Dbanie o zdrowie, 
kształtowanie dobrych nawyków od naj-
młodszych lat, zamiłowanie do biegania, 
chęć spędzenia czasu razem – motywacje 
biegaczy były bardzo różne. Nie zabrakło 
także celów bardziej rywalizacyjnych. – 
Reprezentuję tutaj moją szkołę. Walczymy 
o nagrodę!     – zadeklarowała inna uczestniczka, uczennica jednej 
z ursuskich szkół podstawowych. Nagroda rzeczywiście była bardzo 
kusząca – najliczniej reprezentowanej szkole miał zostać przyznany 
bon zakupowy w wysokości 2500 zł na sprzęt sportowy. Można było 
więc zgodnie z hasłem przewodnim konkursu – „wybiegać sprzęt 
sportowy dla swojej szkoły”. Wybiegała go Szkoła Podstawowa nr 
4, którą reprezentowało aż 245 osób – serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom! Bon ufundowała firma Veolia Energia Warszawa. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA BYŁO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU? Najpierw 
konieczna była rejestracja na stronie www.testcoopera.pl, następnie 
wystarczyło już tylko przyjść, odebrać od organizatorów 
wspomnianą koszulkę z numerem star-
towym, poczekać na swoją kolej (testy 
startowały co 20 minut), wziąć udział 
w krótkiej, ale jak istotnej rozgrzewce 
i... biec. Biec nieprzerwanie, w zgodzie 
ze swoimi siłami, niczym prawdziwy 
lekkoatleta walcząc z samym sobą 
i własnymi słabościami przez 12 mi-
nut. – Warto dać z siebie absolutnie 
wszystko podczas tych 12 minut. Jeśli 
jest to możliwe to lepiej nie robić so-
bie przerw – zachęcał jeden z organi-
zatorów wydarzenia z AZS Warsza-
wa. – Założenie Testu Coopera jest 
takie, że przebyty w ciągu tego czasu 
dystans stanowi doskonałą informa-
cję, w jakiej jesteśmy obecnie formie 
– dodał. Co dalej? Otóż następnie 
należy odnaleźć swój wynik na 
specjalnych tabelach uwzględniają-
cych wiek i płeć. I uzyskany wynik 
zostaje uwieczniony na certyfika-
tach przyznawanych wszystkim 
uczestnikom. 
Test ten, opracowany przez Ken-
netha Coopera, cieszy się obecnie 
dużą popularnością i jest szeroko 
stosowany do badania wytrzyma-

łości u sportowców. Przygotowane przez Coopera tabele pokazują, 
jak uczestnicy i uczestniczki wypadają na tle swoich grup wieko-
wych. Tabele mają pięciostopniową skalę – bardzo dobrze, dobrze, 
średnio, źle i bardzo źle. Mieszkańcy Ursusa chętnie porównywali 
swoje wyniki z tymi zestawionymi w tabelach. Panowała atmosfera 
życzliwości i entuzjazmu, której nie popsuły nawet kolejki, jakie nie-
rzadko tworzyły się po odbiór certyfikatów. 

A TERAZ GARŚĆ STATYSTYK. Jak podaje Akademicki Związek Spor-
towy w biegu wzięły udział 733 osoby, w tym 413 mężczyzn i 320 
kobiet. Przebiegli oni łącznie dystans równy 1 479,34 km. Średni 
dystans wyniósł więc 2,02 km. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 

roczek, natomiast najstarszy 63 lata. Taka 
rozpiętość wiekowa najlepiej pokazuje, 
że dosłownie każdy mógł wziąć udział 
w tym wydarzeniu. Najdłuższy pokona-
ny dystans był równy 3,49 km. Uczest-
nicy zebrali się więc bardzo licznie, 
przebiegli imponującą trasę i, co więcej, 
uzyskali znakomite wyniki. Odnosząc 
je do tabel Coopera większość biegaczy 
osiągnęła wynik z kategorii „bardzo do-
brze” i „dobrze”, a zaledwie 4% uplaso-
wało się w kategorii „bardzo źle”. 

KIEDY WSZYSTKIE BIEGI ZOSTAŁY JUŻ ZAKOŃ-
CZONE, A CERTYFIKATY ROZDANE, impreza 
przeniosła się do pobliskiego Parku Cze-
chowickiego. Przed mieszkańcami Ursusa 
wystąpili tam zespół IMEO, twórcy słyn-
nego i prześmiewczego przeboju tego lata 
„Wieśka Tico”, Kabaret Czwarta Fala oraz 
zespół Playboys. Druga część dnia była więc 
już może nieco mniej sportowa, ale praw-
dopodobnie jeszcze bardziej energetyczna. 
Z całą pewnością Ursus może odnotować 
w swojej historii kolejny dzień pełen wrażeń.  

Tekst i zdjęcia: Marlena Hess 
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NAGROBKI
już od 1990 zł

RATY

granit
lastryko tel.: 22 214 06 31

500 290 360
EKSPOZYCJA: W-wa, ul. Palisadowa 15

PRACA

�   Poszukuję montażysty do montażu drzwi
tel.: 601-830-592

�   Potrzebna pani do gotowania dla 12 starszych osób, 
3–4 razy w tygodniu tel.: 884-884-349

LEKARSKIE

�   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
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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na wystawę prac Klubu Plastyka  

Ekspozycję można oglądać
do 13 listopada 2017 r.

Kino „BAŚŃ” 
Piastów, ul. Warszawska 24; tel.: 501 750 673; fax: 22 723 65 50
www.mokpiastow.pl; facebook.com/kinobasnpiastow

DWIE KORONY
Polska PREMIERA

13-15.10.2017r. 17.00
19.00 95 min. 12/16 zł.

My Little Pony
Kanada/USA b/o 20-22.10.2017r. 17.00 99 min. 12/16 zł.

BOTOKS
Polska  l. 15+ 20-22.10.2017 r. 19.00 135 min. 12/16 zł.

Zastrzegamy 
możliwość zmian 
w repertuarze.

ZAPRASZAMY!

Sprzedaż 
i rezerwacja biletów 
w kasie kina godzinę 
przed pierwszym 
seansem. 

Sprzedaż biletów 
na stronie 
www.tiketto.pl

SZANOWNI PAŃSTWO, 
zapraszamy na wystawę pod tytułem „Soli-
darność i wsparcie”, którą od 2 października 
można oglądać w holu Kina Baśń w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piastowie. Ekspozycja jest 
własnością Muzeum Dulag 121 Samorządowej 
Instytucji Kultury Powiatu Pruszkowskiego, 
które istnieje od 2010 roku, a znajduje się na 

terenie byłych Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie.  Wystawa ma na celu 
przywrócenie pamięci o pomagających, którzy solidarnie towarzyszyli wypędzo-
nym na drogach wygnania i pomagali przetrwać czas tułaczki. 

 ... „i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania”...

                                  Zbigniew Herbert „Raport z oblężonego miasta”

Wystawę można oglądać do 13 października 2017 r. w godzinach pracy MOK.

�  PIASTÓW. Debata społeczna na temat stanu bezpieczeństwa w mieście

Za dużo samochodów, 
niesforni kierowcy
27 września w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie odbyła się deba-
ta społeczna, zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Pruszko-
wie  – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Ze strony Policji w spotkaniu wzięli udział: 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Pruszkowie nadkomisarz Dariusz Nawot-

nik, Komendant Komisariatu Policji w Piasto-
wie nadkomisarz Dariusz Kruziewicz, Zastęp-
ca Komendanta podkomisarz Robert Potocki, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego KPP aspirant sztabowy Sławomir Ści-
bisz oraz prowadząca debatę oficer prasowy 
KPP podkomisarz Karolina Kańka. Gościem 
specjalnym był Burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski.

Trochę statystyki
Podkomisarz Potocki przedstawił dane staty-
styczne, dotyczące roku 2017 do 31 sierpnia. 

Odnotowano w tym okresie 4 uszkodzenia 
ciała, bójki i pobicia,3 kradzieże pojazdów, 16 
uszkodzeń mienia, 40 kradzieży, 19 kradzieży 
z włamaniem. Zanotowane 3 wypadki drogowe 
i 130 kolizji.
Policjanci zaprezentowali założenia oraz spo-
sób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Pozwala ona na odznaczanie 
na mapie zdarzeń odczuwanych jako najbar-
dziej uciążliwe lub niebezpieczne w miejscu 
zamieszkania. Każde zaznaczone miejsce musi 
być przez Policję zweryfikowane. Poinformo-
wali także o aplikacji „Moja Komenda”, za 
pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy 
sposób można uzyskać informacje potrzebne do 
kontaktu z dzielnicowym.

Co według mieszkańców zagraża bezpieczeństwu?
Do udziału w debacie zaproszono samorzą-
dowców, przedstawicieli instytucji współpra-
cujących na co dzień z Policją oraz przede 
wszystkim lokalną społeczność. Przybyli m.in. 
przedstawiciele szkół, radni miejscy i wielu 
mieszkańców. Przybyli zgłaszali swoje uwagi 
dotyczące bezpieczeństwa na terenie miasta 
Piastowa.
Dyrektor SP nr 5 przy ul. Piłsudskiego zwró-
ciła uwagę na niebezpieczne przejście dla 
pieszych przy szkole. Co prawda, jak powie-
działa, 19-go października mają być tam za-
montowane światła, ale przy szkole jest tylko 
7 miejsc parkingowych i rodzice odwożący 
dzieci parkują w miejscach niedozwolonych, 
a nawet wypuszczają dzieci na środku jezdni.
Sygnalizowano również, że przejście dla pie-
szych przy SP nr 4 od strony ul. Żbikowskiej 
kończy się na bramie, z której wyjeżdżają sa-
mochody. W tym miejscu Burmistrz zapewnił, 
że w ciągu roku cała ulica Żbikowska będzie 
wyremontowana. Poruszono też temat zbyt 
małej liczby kamer monitoringu miejskiego. 
Zgłaszano jeszcze wiele uwag. Większość 
z nich dotyczyła problemów z parkowaniem 
i złej organizacji ruchu.

Policja wyciągnie wnioski
Wśród uczestników została rozprowadzona an-
kieta, przy pomocy której mogli wyrazić swoją 
opinię o stanie bezpieczeństwa w mieście. Uwa-
gi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz za-
warte w ankiecie będą analizowane pod kątem 
poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczno-
ści pracy funkcjonariuszy. Jak poinformował 

nadkomisarz Kruziewicz, wszystkie wnioski 
i uwagi mieszkańców zostały zapisane i będą 
uwzględniane w toku codziennej służby.

Według Burmistrza
Burmistrz Grzegorz Szuplewski zapytany, 
jak ocenia stan bezpieczeństwa w Piasto-
wie stwierdził, że – Poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców jest dosyć stabilne. Gra-
tulujemy Policji pomysłu organizowania takich 
debat. W trakcie debaty padły konkretne po-
stulaty i wnioski. Rzeczywiście widoczne są sa-
mochody parkujące gdzie popadnie, ale miejsc 
parkingowych jest za mało. Sytuacja wymaga 
kultury i wyobraźni z obu stron. Gdybyśmy na-
wzajem szanowali przestrzeń, w której żyjemy, 
sytuacja wyglądałaby inaczej. Ktoś zwrócił 
uwagę na parkowanie niemal na skrzyżowa-
niu – jeżeli kierowca robi to nieświadomie, 
znaczy, że nie zna przepisów i nie powinien 
poruszać się samochodem. Dodał, że miasto 
stara się o tworzenie nowych miejsc parkin-
gowych – przybyły nowe miejsca przy ulicy 
Dąbrowskiego, będzie wkrótce 60 miejsc przy 
ul. Hallera.
Burmistrz poinformował o przeznaczeniu 
przez miasto 35 tys. zł z budżetu jako wkład 
w zakup dwóch nowych samochodów dla ko-
misariatu w Piastowie, jednego oznakowane-
go, drugiego nie. Jeszcze przed zimą pojazdy 
powinny się znaleźć na wyposażeniu komisa-
riatu. Niewątpliwie wpłynie to na większą mo-
bilność funkcjonariuszy i ich czas reakcji na 
zdarzenia.

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski
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Bieg w hołdzie Powstańcom
Pozytywna energia, uczciwa i zdrowa ry-
walizacja, historia, patriotyzm oraz pamięć 
o żołnierzach i ludności cywilnej Powstańczej 
Warszawy – wszystko to połączyło prawie 
130 uczestników II Biegu Pamięci Powstań-
czej Warszawy, który w minioną niedzielę 
odbył się w Piastowie – na dystansie 4 i 8 km. 

Wśród kobiet trzy pierwsze miejsca zajęły: 
 � na dystansie 4 km: I – Monika Jusińska, 

II – Marta Jusińska, III – Dorota Kamień;
 � na dystansie 8 km: I – Anna Szewczykow-

ska, II – Agata Pietraś, III – Magdalena 
Dobaj-Zerek 

Wśród mężczyzn na podium stanęli:
 � po biegu na 4 km: I – Paweł Krochmal, 

II – Tomasz Mikulski, III – Daniel Żochowski;
 � po biegu na 8 km: Krzysztof Wasiewicz, An-

drzej Miedziejewski, Piotr Szczepański. 
Po podsumowaniu, w klasyfikacji drużynowej 
najszybsza na dystansie 4 km okazała drużyna 
DZIUBA TEAM z Warszawy, a po 8 km Klub 
Kondycja z Piaseczna. 
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy, dziękujemy i już dziś zapraszamy 12 li-
stopada do udziału w Biegu Niepodległości, 
podczas którego dalej historia i pamięć łączyć 
się będzie ze sportem.  
Każdy z uczestników Biegu otrzymał pamiąt-
kowy medal, a zwycięzcy zostali nagrodzeni 
dodatkowo okolicznościowymi pucharami, 
książkami, plecakami i koszulkami. Po biegu 
można było posilić się pyszną grochówką oraz 
owocami. 
Obok rywalizacji sportowej w parku im. So-
korskich lekcji patriotyzmu i historii udzielały 
grupy rekonstrukcyjne, a Fundacja „Sprzymie-
rzeni z GROM” prezentowała sprzęt Jednostki 
Specjalnej GROM, m.in. ten, który jest używa-
ny w wielu misjach zagranicznych. 

Oprac. A. Lorens  
Zdj. M. Nowicka i P. Wojtczak

BIEGI HISTORYCZNE – dystanse dla każdego
– Chcemy ideę Biegu Pamięci Powstańczej Warszawy wpisać na stałe 
do miejskiego kalendarza imprez. Na podstawie doświadczeń tego biegu 
oraz Biegu Chrztu Polski, który organizowaliśmy rok temu, stworzyliśmy 
cykl imprez, które łączą bieganie z przypominaniem o ważnych wyda-
rzeniach historii Polski. I dlatego w tym roku odbyła się pierwsza edy-
cja cyklu biegowego Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych. 
W tym roku mamy 5 biegów, a w przyszłym roku planujemy w cyklu 
rocznym 9 – podsumował Grzegorz Szuplewski. Wymienił m.in. plano-
wany po raz kolejny Bieg Mazurka Dąbrowskiego, Bieg Solidarności, 
Bieg Bitwy Warszawskiej. Podkreślił, że odbędą się one na krótszych 
dystansach (rok wydarzenia przeliczany jest na metry), aby zachęcić 
do uczestnictwa biegaczy o różnym stopniu zaawansowania z wszyst-
kich grup wiekowych. 
– 12 listopada tegoroczny cykl kończymy Biegiem Niepodległości na dy-
stansie 5 km, przewidujemy też krótsze dystanse dla mniej przygotowa-
nych – zaprasza burmistrz Piastowa. 

Agnieszka Gorzkowska

W Pruszkowie, na skraju zabytkowego kompleksu byłych Warsztatów Ko-
lejowych, gdzie w 1944 roku funkcjonował niemiecki obóz przejściowy 
Durchgangslager 121, jest „Muzeum Dulag 121” przy ul. 3 Maja 8. Tutaj 
1 października 2017 r. miał miejsce fi nał uroczystości, upamiętniających 
wydarzenia sprzed 73 lat.

1 sierpnia 1944 r. wybuchło w War-
szawie Powstanie, zakończone po 
63 dniach nierównej walki i ge-

henny ludności cywilnej stolicy ka-
pitulacją Armii Krajowej. Począw-
szy od 7 sierpnia 1944 r. do obozu 
przejściowego w Pruszkowie zaczęły 
przybywać transporty ludności cy-
wilnej z ogarniętej walkami stolicy. 
Po kapitulacji cała ludność Warszawy 
została wysiedlona. Miasto miało być 
na rozkaz Hitlera wymazane z mapy 
świata. Do połowy października przez 
Dulag 121 przeszło 650 tysięcy osób. 
Z Pruszkowa wywożeni byli na teren 
Generalnego Gubernatorstwa, do obo-
zów koncentracyjnych i na przymuso-
we roboty na terenie III Rzeszy. W tym 
trudnym czasie z pomocą wypędzo-
nym ruszyli mieszkańcy Pruszkowa 
i okolicznych miejscowości. Tysiące 
osób ofiarnie udzielało im wsparcia, 
organizując pomoc medyczną, finan-
sową i żywnościową na terenie obozu 
i poza jego murami. 

25 września 2015 r. Sejm RP ustanowił 
datę 2 października Dniem Pamięci 
o Cywilnej Ludności Powstańczej 
Warszawy – mieszkańcach stolicy, którzy 
między sierpniem a październikiem 
1944 r. zginęli w masowych 
egzekucjach i bombardowaniach, 
bądź przeżyli gehennę wypędzenia 
z walczącego, a potem burzonego 
przez okupanta miasta. 

IX MARSZ NIEPOKONANYCH
1 października o godzinie 10:00 spod 
pomnika Powstania Warszawskiego 
przy Placu Krasińskich w Warszawie 
wyruszył IX Marsz Niepokonanych. 
Szli w nim rekonstruktorzy-powstań-
cy oraz rekonstruktorzy odtwarzający 
ówczesnych cywilnych mieszkańców 
Warszawy. Towarzyszyli im liczni 
mieszkańcy Warszawy, byli więźnio-
wie obozu, a także członkowie Stowa-
rzyszenia Dzieci Powstańców 1944 r. 
Od początku w marszu uczestniczył 
starosta pruszkowski Maksym Go-
łoś. Po dojściu do budynku PAST-y 
przy ul. Zielnej, „powstańcy”, idący 

pod niemiecką eskortą, zainscenizo-
wali złożenie broni. Dalej uczestnicy 
Marszu kolejką WKD udali się do 
Pruszkowa. Dzięki uprzejmości dy-
rekcji Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
przejazd dla uczestników Marszu był 
darmowy.

DWA MARSZE W PRUSZKOWIE 
W Pruszkowie Marsz Niepokonanych 
połączył się z pruszkowskim II Mar-
szem Pamięci i o godzinie 14:00 wszy-
scy razem spod kościoła św. Kazimie-
rza wyruszyli ulicami Pruszkowa pod 
Muzeum Dulag 121, gdzie rozpoczęła 
się poruszająca historyczna insce-
nizacja przybycia wypędzonych do 
obozu i brutalnej segregacji przez 
esesmanów i żołnierzy Wehrmachtu. 
Przemarsz kolumny w otoczeniu nie-
mieckich strażników przez miasto ob-
serwowały setki pruszkowian, a wielu 
z nich dołączało się do pochodu. Po 
przekroczeniu obozowej bramy gru-
pa warszawiaków udała się pod halę 
numer 5, przy pomniku „Tędy prze-
szła Warszawa”, w to miejsce, gdzie 
przed 73 laty przeprowadzana była 
segregacja. Tak jak wówczas, ofice-
rowie z emblematami trupich główek 
kierowali powstańców do obozów 
koncentracyjnych, rozdzielali rodziny, 
młodych wysyłali na roboty przymu-
sowe do III Rzeszy, a starszych, cho-
rych i dzieci do transportów jadących 
na teren Generalnego Gubernatorstwa, 
podczas gdy polski personel medyczny 
i kuchenny rozdawał więźniom chleb 
i wodę. Wśród więźniów byli księża, 
zakonnice, dzieci (nawet w wózkach). 
Inscenizacja zrobiła na obserwatorach 
ogromne wrażenie, a były wśród nich 
osoby, pamiętające tamten czas. 250 
rekonstruktorów z całej Polski prze-
rażająco realistycznie odegrało marsz 
i segregację. 

HOŁD PAMIĘCI, KWIATY, PRZEMÓWIENIA
Podczas odczytywania Apelu Pamięci 
poświęconego Powstańcom, ludności 
cywilnej Warszawy oraz wszystkim, 
którzy nieśli wówczas pomoc więzio-
nym w Dulagu 121, rekonstruktorzy 
zapalili znicze pod pomnikiem. Wo-
jewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera 
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podziękował władzom powiatu prusz-
kowskiego za trud powołania i prowa-
dzenia Muzeum Dulag 121. Dodał, 
że pokłada nadzieję, iż w niedalekiej 
przyszłości dojdzie do większej in-
tegracji działań tutejszego muzeum 
z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Starosta Maksym Gołoś powiedział: 
– Zadajemy sobie przy takich roczni-
cach pytanie, dlaczego do tego doszło 
i co możemy zrobić, żeby się nigdy 
nie powtórzyło? Zaznaczył, że każde 
działanie człowieka i państwa powin-
no opierać się na prawdzie, w tym 
wypadku na prawdzie historycznej. 
– (...) Dla Polaków najważniejsza jest 
prawda i sprawiedliwość. Zaapelował 
również, żeby co roku było nas więcej 
tutaj (w Pruszkowie – przyp. red.) i w 
Warszawie.
Poseł PiS Anita Czerwińska odczy-
tała list od Jarosława Kaczyńskiego, 
wicestarosta Rymuza odczytał list od 

ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
Konstantego Radziwiłła, a Tomasz 
Stachurski list od ministra Jana Ka-
sprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. 

MEDALE PRO PATRIA 
DLA ŚWIADKÓW HISTORII
Na wniosek Starosty Pruszkowskiego 
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych za upamiętnianie 
historii obozu Dulag 121 medalem 
Pro Patria uhonorował następujące 
osoby: Jana Eljaszewicza, Edwarda 
Kołodziejczyka, Wandę Łabuzińską, 
Danutę Nemlig, Elżbietę Pajewską, 
Teresę Siepciłko, Halinę Skotnicką, 
Eulalię Stawińską, Bronisławę Wło-
darczak i Andrzeja Znojkiewicza. 
Wśród odznaczonych były osoby 
przechodzące przez obóz przejściowy 
w Pruszkowie, niosące w nim pomoc 
wypędzonym warszawiakom i upa-

miętniające losy cywilnej ludności 
Powstańczej Warszawy. W imieniu 
102-letniej, obecnej na uroczystości, 
Haliny Skotnickiej, przemówił jej syn 
i odczytał wiersz napisany dla jego 
matki na skrawku papieru pakowego 
przez jednego z nakarmionych przez 
Nią powstańców warszawskich. 

Rzuciłaś we mnie jabłkiem, miła Ewo
Złocisty promień słońca Cię ozłocił
Matka jabłka – miłosierne drzewo
Da Ci wiele swoich rajskich łakoci
Dziękuję szczerze w moim kazamacie
W tych ofi ar głodnych zamęczonym gronie
I w myśli moich poemacie
Dla Ciebie sygnaturką serce moje dzwoni.

Delegacje, oprócz wcześniej wymie-
nionych – m.in.: posłowie na Sejm 
RP Anita Czerwińska i Jacek Sa-
sin, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego Maria Makowska 
z wiceprzewodniczącymi, zastępca 

Prezydenta Pruszkowa Andrzej Ku-
rzela, Burmistrz Grzegorz Szuplew-
ski i Przewodnicząca Rady Piastowa 
Agata Korczak, Wójt Raszyna An-
drzej Zaręba, przedstawiciele Gminy 
Michałowice, delegacje organizacji 
kombatanckich, placówek kultury, 
szkół, harcerzy, Policji, Straży Pożar-
nej i Straży Miejskiej – złożyły kwia-
ty przed pomnikiem. W momencie 
składania kwiatów delegacja Muze-
um z dyrektor Małgorzatą Bojanow-
ską została nagrodzona przez wszyst-
kich zebranych rzęsistymi oklaskami. 
Dyrektor Bojanowska i Starosta Go-
łoś imiennie podziękowali wszystkim 
zaangażowanym w organizację uro-
czystości, szczególnie wyróżniając 
główną animatorkę inscenizacji, pro-
wadzącą również warsztaty przygoto-
wawcze dla ochotników, Małgorzatę 
Retkowską – założycielkę Grupy Re-
konstrukcji Historycznych Ludności 

Cywilnej oraz prezesa Fundacji Edu-
kacji Historycznej, odgrywającego 
rolę niemieckiego oficera – Michała 
Kępińskiego.
Po złożeniu kwiatów i podziękowa-
niach goście uroczystości, a wśród 
nich wielu kombatantów i świadków 
historii, przeszli do siedziby Muze-
um Dulag 121, gdzie czekał na nich 
ciepły poczęstunek: na zewnątrz gro-
chówka i bułeczki, w pomieszcze-
niach kawa, herbata i pyszne ciasta.
Zarówno wspaniałe obchody jak 
i inscenizacja zostały zorganizowane 
dzięki wspólnej inicjatywie Starostwa 
Pruszkowskiego, Muzeum Dulag 121 
oraz Fundacji Edukacji Historycznej. 
O godną oprawę muzyczną uroczy-
stości zadbała Orkiestra Dęta Prusz-
kowianka.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

PRUSZKÓW
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Z OSTATNIEJ
CHWILI...

URSUS

�  SPORT 

MISTRZOSTWA
POLSKI
KARATE WKF
W Mistrzostwach Polski Karate WKF 
wystartowało ośmioro zawodników 
z naszego klubu ATEMI Warszawa 
– Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Shotokan. 
Srebrny medal i tytuł Wicemistrzów Pol-
ski udało się wywalczyć w konkurencji 
Kata Drużynowe Juniorów i Kadetów 
drużynie w składzie: Łukasz Sulejczak, 
Krzysztof Niedolisek i Jakub Koryczan. 
Agata Boguska, która na co dzień jest 
naszą zawodniczką, ale niestety nie 
ma jej kategorii wiekowej w naszym 
klubie, wystąpiła z drużyną Harasuto 
z Łodzi i wywalczyła brąz w Kumite 
Drużynowym Juniorek, jednocześnie 
będąc blisko zdobycia medalu również 
indywidualnie. Warto wspomnieć, że 
ojcem Agaty jest Sensei Mirosław Bo-
guski, który jest bardzo ceniony w świe-
cie karate. Jako zawodnik wielokrotnie 
zdobywał tytuł Mistrza i Vicemistrza 
Świata w kata i kumite, na co dzień jest 
instruktorem w naszym klubie i posiada 
na swoim koncie następujące stopnie: 
7 dan IKVCS, 6 dan Karate Shotokan 
oraz 6 dan Kempo Tai Jutsu.  
O brązowy medal w konkurencji  Kumi-
te Juniorów otarł się również Mateusz 
Frączek, który przez niefortunny splot 
okoliczności utracił zwycięstwo na dwie 
sekundy przed końcem walki. Pozostali 
zawodnicy nabrali nowych doświadczeń 
konfrontując swoje umiejętności z naj-
lepszymi zawodnikami w Polsce. 
Oczywiście gratulacje należą się rów-
nież trenerom: Piotrowi Koryczanowi, 
Asmer Seta oraz Januszowi Harastowi. 

Piotr Koryczan

�  URSUS. Mieszkańcy bloków przy ul. Rakuszanki musieli na wiele godzin opuścić swoje mieszkania

AMATOR
MILITARIÓW
SPOWODOWAŁ
WYBUCH
W poniedziałek 9 października 2017 r. ok. godz. 20.30 wszyscy miesz-
kańcy bloku przy ul. Rakuszanki 6 i sąsiedniego usłyszeli stukanie 
do drzwi. To policjanci informowali o ewakuacji. Wszyscy mieszkań-
cy zostali poproszeni o natychmiastowe opuszczenie budynków. 

O kazało się, że policja została 
zawiadomiona o prawdopo-
dobnym wybuchu w jednym 

z mieszkań na pierwszym piętrze 

i zachodziła obawa, że może się 
tam znajdować więcej materiałów 
wybuchowych. Na miejsce przy-
była straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe i policyjni pirotech-
nicy. Policjanci we wskazanym 
mieszkaniu zastali poranionego 
32-latka. Natychmiast został od-
wieziony do szpitala. 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE ODCIĘŁO 
ZASILANIE W BLOKU. Ewakuowano 
ponad sto osób. Większość z nich 
udała się do rodzin lub znajomych. 
Pod blok podstawiono autobus, 
zorganizowany przez naczelnika 
miejscowego Biura Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego 
Aleksandra Zblewskiego, który od 
początku był na miejscu zdarzenia. 

W POROZUMIENIU Z OŚRODKIEM PO-
MOCY SPOŁECZNEJ 28 osób przewie-
ziono do pizzerii Matteo przy Placu 
Tysiąclecia, gdzie zostały ugosz-
czone gorącymi napojami, pizzą 
i pierogami. Właściciel restauracji 

obiecał, że lokal będzie otwarty, do-
póki będzie potrzeba. Zastępca Bur-
mistrza Ursusa Wiesław Krzemień 
również był na miejscu i osobiście 
nadzorował wszystkie działania. 
Mieszkańcy mogli wrócić do swo-
ich mieszkań ok. drugiej w nocy.

DALSZE ŚLEDZTWO PRZEJĘŁA PROKU-
RATORA OKRĘGOWA NA OCHOCIE. Jak 
poinformował we wtorek rzecz-
nik prokuratury, Łukasz Łapiński, 
z dotychczasowych ustaleń wyni-
ka, że sprawca eksplozji, który zaj-
mował jeden pokój we wspólnym 
mieszkaniu z siostrą i szwagrem, 
gromadził w domu przedmio-
ty z okresu II wojny światowej. 
W trakcie manipulowania przy 
zardzewiałym pocisku doszło do 
wybuchu, w wyniku którego praw-
dopodobnie stracił rękę i doznał 
poważnych obrażeń drugiej, a tak-

że twarzy i tułowia, nie 
ma jednak zagrożenia 
życia. Obecnie proku-
ratorzy czekają z prze-
słuchaniem rannego na 
decyzję lekarzy. 

W MIESZKANIU ZNALEZIO-
NO JESZCZE KILKADZIESIĄT 
STARYCH POCISKÓW, któ-
re pirotechnicy usunęli 
z pomieszczenia. Ujaw-
nione też zostały substan-

cje chemiczne. Przekazano je do 
ekspertyzy.

SPRAWCY EKSPLOZJI POSTAWIONY ZO-
STANIE ZARZUT sprowadzenia zdarze-
nia, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać eksplo-
zji materiałów wybuchowych lub 
łatwopalnych. To przestępstwo za-
grożone jest karą od 1 roku do 10 
lat więzienia.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

W minioną sobotę 7 października 2017 r. 
w Parku Czechowickim w Ursusie 
miało miejsce „Sportowe Zakończenie 

Sezonu”. O godzinie 10.00 na bieżni Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Ursus  przy ul. Sosn-
kowskiego 3, odbył się Test Coopera (patrz: 
relacja na str. 12 – przyp. red.). Następnie 
o godzinie 16.00 rozpoczęły się koncerty 
w Amfiteatrze przy ul. Spisaka. Na scenie 
jako pierwszy pojawił się zespół „IMEO”. 
Odśpiewany został hymn KS „Ursus”, stwo-

rzony przez wokalistów, a wśród mieszkań-
ców można było spotkać również piłkarzy 
III-ligowego KS-u rozdających ulubione 
gadżety i rozmawiających ze zgromadzony-
mi. Kolejnym punktem imprezy był występ 
„Kabaretu 4 Fala”, który rozgrzał publikę, 
m.in. hitem „Wieśka Tico” mającym ponad 
27mln wyświetleń w serwisie „YouTube”.  
Na koniec wystąpił  „Playboys” – zespół do-
brze znany w Ursusie – i jak zwykle sprostał 
on oczekiwaniom publiczności.  

SPORTOWE ZAKOŃCZENIE SEZONU


