
Piastów złożył hołd kapelanowi pierwszej „Solidarności”
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n  PIASTÓW. Odsłonięcie pomnika  błogosławionego księdza JERZEGO POPIEŁUSZKI przy ulicy Jego imienia w Piastowie

Od dłuższego czasu w środowisku dawnego Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” rozmawialiśmy o postawieniu 
w Piastowie pomnika ks. Jerzego. Udało się teraz – powie-
dział Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski. – Wolną Pol-
skę zawdzięczamy też tej szczególnej osobie, której poświę-
cona jest dzisiejsza uroczystość. 

33 lata   minęły od dnia męczeńskiej śmierci Kapelana „Soli-
darności”, organizatora pielgrzymek ludzi pracy,  Bł. 

księdza Jerzego Popiełuszki. W hołdzie dla Jego niezłomności 
i odwagi w niedzielę 22 października u zbiegu ulic E. Orzeszkowej 
i Ks. J. Popiełuszki w Piastowie uroczyście odsłonięto i poświęcono 
pomnik Kapelana. 39 lat temu, również w niedzielę, w Rzymie mia-
ła miejsce inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.

Wspólnym wysiłkiem
Miasto Piastów za zgodą Rady Miejskiej wyasygnowało na tę inwe-
stycję ok. 15 tys. zł. Mniej więcej drugie tyle to wynik nieodpłatnego 
zaangażowania wielu osób, którym bliska była ta idea. W pierwszym 
rzędzie byli to: artysta plastyk Jarosław Babikowski, który wykonał 
projekt i nadzorował wykonanie, były burmistrz Piastowa i członek 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Zdzisław Brzeziński, inż. Marek 
Salwowski (który przeprowadził całą procedurę formalną), Bernard 
Adamowicz, Stanisław Walczak (dzięki jego pomocy udało się prze-
wieźć głaz, wykopany na terenie Piastowa w trakcie jednej z inwesty-
cji budowlanych), Jerzy Derlatka, Wiesław Bugajczyk, Marek Habe-
rek, Paweł Mamak (zbudował pomnik po kosztach materiałów), firma 
Stomilex (po preferencyjnej cenie wykonała elementy stalowe), OSP 
Piastów i wiele anonimowych osób.

cd. na str. 13
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URSUS l PRUSZKÓW

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
popularnie zwany DNIEM NAUCZYCIELA jest polskim świętem państwowym oświa-
ty i szkolnictwa wyższego. Zostało ono ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy 
ustawy – Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą „Dzień Nauczyciela”, 
a następnie w 1982 r. przemianowane na „Dzień Edukacji Narodowej”. Święto to 
upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym mini-
sterstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy 
króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Roz-
biorowego z dnia 14 października 1773 r. 

n PRUSZKÓW. Burmistrz Itami – Yasuyuki Fujiwara z wizytą u prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego

Japonia bliżej nas
Z krótką, trwająca jeden dzień wizytą w piątek 13 października prze-
bywał w Pruszkowie burmistrz japońskiego miasta Itami. 

Gościem prezydenta Pruszkowa Jana 
Starzyńskiego był  pan Yasuyuki Fu-
jiwara. Obaj samorządowcy spotkali 

się w zabytkowych wnętrzach Pałacu 
Ślubów, po czym zwiedzili Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckie-

go. Oprócz tych reprezentacyjnych 
obiektów burmistrz Fujiwara obejrzał 
przedszkole nr 13 przy ul. Antka, szko-
łę podstawową nr 1 przy Topolowej, 
a także tor kolarski, basen i budowane 
Centrum Kultury i Sportu. Dostojne-

mu gościowi towarzyszył Shigeharu 
Takeuchi – przędsiębiorca z Itami i ja-
pońska pianistka mieszkająca w Polsce 
– Kayo Nishimisu, znana w Pruszkowie 
z wykonania przed laty dzieł wszyst-
kich Fryderyka Chopina podczas cy-
klicznych koncertów fortepianowych 
w oranżerii Muzeum.
Prezydent Jan Starzyński wyraził na-
dzieję, że wizyta zrodzi współpracę 
między oboma miastami i posłuży do 
nawiązania stosunków gospodarczych.

UM Pruszków

Uroczyste spotkanie zarządu 
dzielnicy Ursus z nauczycielami
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w dzielnicy Ursus w piątek 13 paździer-
nika odbyło się spotkanie zarządu dziel-
nicy z nauczycielami i dyrektorami ursu-
skich placówek oświatowych.
Spotkanie miało uroczysty charakter. 
Gratulacje i podziękowanie na ręce na-
uczycieli i dyrektorów złożyli burmistrz 
Urszula Kierzkowska wraz z zastępca-
mi  Wiesławem Krzemieniem i  Kazi-
mierzem Sternikiem.
W spotkaniu wzięli udział także radni 
dzielnicy Ursus: Wanda Kopcińska – 
przewodnicząca komisji oświaty, Ire-

na Jarzębak oraz Ryszard 
Rogal. Burmistrz Urszula 
Kierzkowska podczas spot-
kania zaprezentowała zgro-
madzonym plany inwesty-
cyjne i rozwojowe placówek 
oświatowych w najbliższych 
latach, a także szczegółowo 
omówiła zakończone oraz 
trwające inwestycje.
Po oficjalnej części uroczy-
stości odbył się koncert pt. 
„Jak za dawnych lat…” za-
wierający utwory z repertua-
rów przedwojennych filmów 
i musicali w wykonaniu so-
listów: Anny Nawodnej (so-

pran) i Piotra Rafałko 
(tenor).

Nagrody Prezydenta 
Warszawy dla nauczycieli
Również z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej w poniedziałek 
16 października zastępca pre-
zydenta m.st. Warszawy Wło-
dzimierz Paszyński wręczył na 
Zamku Królewskim doroczne Na-
grody Prezydenta Warszawy wy-
różnianym nauczycielom i dyrek-
torom reprezentującym wszystkie 
szczeble edukacji, począwszy od 
przedszkola, a na liceach i techni-
kach kończąc. 
Wśród wyróżnionych nauczy-
cieli z terenu całej Warszawy 
nagrody otrzymały dwie panie 
z Ursusa:
l Irena Jarzębak – nauczyciel-
ka z Zespołu Szkół nr 80 z Od-
działami Integracyjnymi w War-
szawie z siedzibą przy ul. Orłów 
Piastowskich 47
l Małgorzata Polkowska – dy-
rektor Przedszkola integracyjne-

go nr 137 im. Janusza Korczaka przy ul. 
Zagłoby 11.
Na uroczystości obecni byli przedstawi-
ciele Sejmu, radni m.st. Warszawy, biura 
edukacji m.st. Warszawy, burmistrzowie 
warszawskich dzielnic. 
Po uroczystości gratulacje wyróżnionym 
pedagogom z dzielnicy Ursus złożył za-
stępca burmistrza dzielnicy Ursus Wie-
sław Krzemień.

Na podstawie informacji UD Ursus

NAGRODZENI DYREKTORZY 
– NAGRODA BURMISTRZA DZIELNICY URSUS

1. Renata Wilk – Przedszkole nr 168
2. Renata Trzepizur – Przedszkole nr 194
3. Małgorzata Rolka – Przedszkole nr 418
4.  Magdalena Grabska – Szkoła Podstawowa nr  2
5. Ewa Gerełło – Szkoła Podstawowa nr  4
6.  Beata Olszewska – Szkoła Podstawowa nr  11
7.  Aldona Kalińska – Szkoła Podstawowa nr  14
8.  Beata Żeromska – 56 Liceum Ogólnokształcące

NAGRODZENI NAUCZYCIELE 
– NAGRODA BURMISTRZA DZIELNICY URSUS

1. Maria Pawlaczyk – Przedszkole nr 137
2. Jolanta Turowska – Przedszkole nr 200
3.  Wiesława Winter – Szkoła Podstawowa nr  4
4.  Katarzyna Krauschar – Szkoła Podstawowa nr  4
5.  Ewa Koszowska – Szkoła Podstawowa nr  4
6.  Małgorzata Kołacińska – Szkoła Podstawowa nr  4
7.  Lidia Jakubik – Szkoła Podstawowa nr  14
8.  Anna Kużawska – Szkoła Podstawowa nr  14
9.  Agnieszka Jaros – Szkoła Podstawowa nr  383
10.  Renata Kaczyńska – Zespół Szkół nr 42
11. Emilia Walczak – Zespół Szkół nr 42
12.  Barbara Krajewska – Poradnia Psychologiczno-Pedago-

giczna nr 15
13.  Zofia Staniszewska – Poradnia Psychologiczno-

-Pedagogiczna nr 15
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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.:
l   Rehabilitacja skolioz i innych wad postawy 

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

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

integracji sensorycznej
l   Stymulacja rozwoju 

neuromotorycznego u niemowląt
l   Handling baby

rejestracja@naszaklinika.com.pl

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

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

po przebytej mastektomiipo przebytej mastektomii

l   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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PRUSZKÓW l URSUS

n  URSUS. Dzień Edukacji Narodowej

TYMCZASOWE PRZEJŚCIE  
przez tory w Pruszkowie 
i nowe linie komunikacji zastępczej
Mieszkańcy Pruszkowa od czwartkowego poranku, 12 października, 
korzystają z tymczasowego przejścia przez tory. Zapewnienie przepra-
wy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. było konieczne w związku 
z trwającymi od września pracami na linii kolejowej nr 447 Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Wprowadzone zostały nowe linie au-
tobusowe i zmodyfikowano kursowanie działających linii zastępczych.

TYMCZASOWE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH umiejscowione zostało przed stacją 
Pruszków od strony Warszawy, w poziomie szyn. Zabezpieczono je rogatka-
mi, obsługiwanymi przez dróżnika. Tory mogą przekraczać piesi, rowerzyści 
oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową. Nowa przeprawa była konieczna 
w związku z faktem, że kilka dni później, 16 października, zamknięte zosta-
ło podziemne przejście dla pieszych – będzie przebudowywane. Jeśli prace 
modernizacyjne będą toczyć się z zachowaniem terminów, pasażerowie po-
nownie skorzystają z przebudowanego tunelu we wrześniu przyszłego roku. 
Jak poinformował Łukasz Kwasiborski z zespołu prasowego  PKP PLK S.A., 
dotychczas prace na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki prowadzone są 
zgodnie z harmonogramem. Przypominamy, że na 22 km odcinku dwutoro-
wej trasy wymienione zostaną tory, sieć trakcyjna i 15 rozjazdów. Przebudo-
wanych zostanie 11 obiektów i wybudowane będą trzy nowe: tunel drogowy 
i tunele dla pieszych. 

ZMIANY W KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ. Od 16 października uruchomiona 
została, dzięki porozumieniu Zarządu Transportu Miejskiego z władzami 
Pruszkowa oraz Starostwem Powiatowym w Pruszkowie, nowa linia komu-
nikacji zastępczej – ZW (Pruszków–Warszawa). 
Linia ZW kursuje w dni robocze w porannym szczycie co 20 minut, a w pozo-
stałych godzinach co 30 minut. Autobusy pokonują trasę: Pruszków (DULAG 
– 3 Maja – Długa – Broniewskiego – Piastów – PKP Ursus Niedźwiadek – 
PKP Ursus – PKP WKD Al. Jerozolimskie – Warszawa Zachodnia). Pojawiła 
się zatem dogodna alternatywa dla podróżnych północnej części PRUSZ-
KOWA, osób dojeżdżających z PIASTOWA do Warszawy, korzystających 
obecnie z linii 717, ale także mieszkańców Dzielnicy URSUS – szczególnie 
osiedla Skorosze. ZTM uwzględnił bowiem postulaty napływające od władz 
Dzielnicy Ursus. Mieszkańcy Ursusa domagali się umożliwienia szybkiego 
przejazdu z osiedli w rejonie Skoroszy do Dworca Zachodniego z pominię-
ciem skrzyżowania ulic Ryżowej i Kleszczowej, gdzie szczególnie w godzi-
nach porannych jest duże natężenie ruchu. Mieszkańcy Dzielnicy Ursus syg-
nalizowali, że wyjazd autobusów z Ursusa trwał 45 minut! 
W połowie października ZTM wprowadził również korekty w autobusowej 
komunikacji zastępczej. Zmianie uległ też rozkład jazdy linii ZP (Pruszków 
– Warszawa Zachodnia). Dodatkowo zmodyfikowano kursowanie autobu-
sów linii ZM (MILANÓWEK – GRODZISK MAZOWIECKI) i ZG 
(GRODZISK MAZOWIECKI – WARSZAWA) uruchamianych przez 
Koleje Mazowieckie. Ma to skrócić czasu przejazdu i poprawić regularno-
ści kursowania tych linii. Wprowadzone zostały także korekty kursowania 
linii ZB (BRWINÓW – WARSZAWA), w porannym szczycie więcej bę-
dzie kursów oznaczonych jako ZBA, z pominięciem Pruszkowa. Na trasie 
podstawowej (przez Pruszków) autobusy ZB kursują co 15 minut.
Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy oraz bieżące informa-
cje o komunikacji zastępczej można znaleźć na  stronach Zarządu Transpor-
tu Miejskiego oraz Kolei Mazowieckich.

Agnieszka Gorzkowska
Na podstawie informacji własnej, komunikatów prasowych ZTM

Kultura i historia Ursusa dostępna 
dla wszystkich
Kultura jest obszarem wolnym od wykluczeń, stereotypów, kalek myślo-
wych i lęków, których źródłem zwykle jest niewiedza. Kultura ma nas 
łączyć, być przestrzenią spotkania - tłumaczy Anna Żórawska z Fundacji 
Kultury Bez Barier. Coraz więcej instytucji znosi przeszkody i umożliwia 
swobodny dostęp do obcowania z kulturą i dziedzictwem. Również Izba 
Tożsamości Ursusa działająca w Ośrodku Kultury „ARSUS” po raz pierw-
szy włączyła się w październiku do Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez 
Barier i zorganizowała niezwykłe zwiedzanie.

„NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ”. W tym roku, 
w dniach 29 września – 15 paździer-
nika, pod takim właśnie hasłem odbył 
się V Warszawski Festiwal Kultury Bez 
Barier. Tegoroczna edycja zorganizowa-
na została przez Fundację Kultury bez 
Barier, Miasto Stołeczne Warszawa, TR 
Warszawa, Bemowskie Centrum Kul-
tury oraz Disney Polska. Wydarzenie 
objęli patronatem Rzecznik Praw Oby-
watelskich, Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Głównym przesłaniem  jest założenie, 
aby ci, którzy kulturę tworzą, chcieli 
ją kierować do jak największej liczby 
odbiorców, bez względu na ich ogra-

niczenia, a ci, do których ta oferta jest 
adresowana – nie bali się chcieć z niej 
korzystać. Prócz edycji warszawskiej 
Festiwal w tych samych dniach odbywał 
się w całej Polsce – łącznie dołączyło 
się blisko 100 instytucji.
Izba Tożsamości Ursusa przyjęła za 
darmo w ramach Festiwalu – jako je-
dyna instytucja w Dzielnicy Ursus 
– łącznie 50 osób z różnym stopniem 
niepełnosprawności. Do Ursusa przy-
jechała grupa osób niepełnosprawnych 
z Bielańskiego Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Przygotowano zwiedza-
nie kładąc w szczególności nacisk na 
przyjęcie osób z niepełnosprawnością 
wzroku. Nie w każdej instytucji muze-

alnej konserwatorzy godzą się na doty-
kanie eksponatów przez zwiedzających. 
W Izbie Tożsamości Ursusa kilkanaście 
muzealiów zostało do tego przezna-
czonych. Dzięki pomocy asystentów-
-wolontariuszy z Fundacji Kultury bez 
Barier zwiedzający mogli z tego sko-
rzystać.
– Opowiedzieliśmy naszym Słucha-
czom o ciekawostkach i bogatej historii 
Ośrodka Kultury, który działa w tym 
miejscu już od 67 lat. Zapoznali się oni 
z wystawami plenerowymi Fundacji 
Dla Ursusa. Zmierzając ul. Traktorzy-
stów do dawnej zakładowej Modelarni 
odkryliśmy przed grupą tajniki historii 
przystanku PKP Ursus. Opowiedzie-
liśmy o powstaniu fabryki traktorów, 
o kolejnych etapach jej rozbudowy oraz 
nakreśliliśmy dzieje nierozerwalnie 
splecione z fabryką Ursusa – relacjonu-
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CZYSTO l STERYLNIE l BEZPIECZNIE l PROFESJONALNIE

Salon Strefa Piękna został otwarty 14 października w Piastowie. Miejsce to charakteryzuje się 
bogatą ofertą zabiegową, wysoką jakością obsługi oraz niezwykłą dbałością o higienę i steryl-
ność. Szeroki wachlarz usług zapewnia spełnienie oczekiwań wszystkich, nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

Pielęgnacja twarzy
l Pielęgnacja twarzy obejmuje zabiegi skierowane do 

każdej grupy wiekowej. Dostępne w salonie linie kos-
metyczne skutecznie zwalczają wszelkie niedoskona-
łości, intensywnie nawilżają, regenerują oraz odmła-
dzają skórę. Dodatkowo w Strefie Piękna możemy 
skorzystać z nowoczesnych zabiegów usuwających 
przebarwienia, liftingujących oraz oczyszczających. 
W celu wzmocnienia efektu zabiegowego można 
w salonie zakupić profesjonalne kosmetyki do pielęg-
nacji domowej.  

Pielęgnacja i ozdoba oprawy oczu
l Kolejną ofertą salonu jest pielęgnacja i ozdoba opra-

wy oczu. W jej skład wchodzą intensywnie rozjaśnia-
jące oraz odżywiające ampułki pod oczy, malowanie 
rzęs trwałą mascarą oraz trwałe 
podkręcenie rzęs.

Pielęgnacja skóry
l Osoby zmagające się z brakiem 

jędrności skóry ciała również 
znajdą coś dla siebie – Strefa 
Piękna oferuje serie zabiegowe 
z użyciem doskonałych kosmety-
ków marki Guam. Jest to bardzo 
znana i ceniona na świecie firma 
kosmetyczna która charakteryzu-
je się bardzo wysoką skutecznoś-
cią terapeutyczną.

Pielęgnacja dłoni i paznokci
l Miłośniczki zadbanych dłoni 

i  paznokci mają możliwość sko-
rzystania ze standardowej oferty 
stylizacyjnej oraz dodatkowo po-
znać  i wypróbować nowości ryn-
kowe – fiberglass, tytan itp.

Zabiegi podologiczne
l  Salon oferuje wykonanie zabie-

gów podologicznych: usuwanie 
modzeli, odcisków, odgniotków, 
leczenie wrastających paznokci 
nowoczesnymi klamrami, rekon-

strukcję paznokci, regenerację łożyska w przypadku 
onycholizy.

W najbliższym czasie salon Strefa Piękna podejmie 
współpracę z dyplomowanym lekarzem medycyny este-
tycznej który w swojej ofercie będzie posiadał wypełnie-
nia kwasem hialuronowym, iniekcje toksyną botulinową 
oraz zabiegi z użyciem nici PDO.

Wysokie standardy higieny, używanie jednorazowych 
produktów, sterylizowanie w autoklawie narzędzi wie-
lokrotnego użytku sprawia, że Strefa Piękna jest miej-
scem czystym, sterylnym oraz bezpiecznym.  

Więcej informacji na temat oferowanych zabiegów na 
naszej stronie WWW.STREFAPIEKNA.NET.PL. 

PIASTÓW
Al. Krakowska 15B
(wejście od ul. Warszawskiej) 

tel.: 605 822 051

e-mail: salon@strefapiekna.net.pl
www.facebook.com/StrefaPiekna.net/

www.instagram.com/strefapiekna.net.pl

WWW.STREFAPIEKNA.NET.PL

PIASTÓW

PIELĘGNACJA:

• twarzy
• ciała
• oprawy oczu

• paznokci i stóp

PODOLOGIA

MEDYCYNA ESTETYCZNA

MODELOWANIE SYLWETKI

Salon STREFA PIĘKNA – już otwarty! 

je Agnieszka Gorzkowska, prowadząca 
Izbę Tożsamości Ursusa.

O CZYM DOKŁADNIE USŁYSZELI WYCIECZKO-
WICZE? Oglądając najstarszą, znajdującą 
się obecnie w rejestrze zabytków, część 
Zakładów, dowiedzieli się o historii 
powstania Modelarni, Odlewni alumi-
nium, pozostałościach Odlewni żeliwa 
z charakterystycznym znakiem firmo-
wym Zakładów na frontowej ścianie, 
pozostałościach Fabryki Samochodów 
zbudowanej w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. Grupa poznała też histo-
rię jachtu pełnomorskiego budowanego 
przez mieszkańców Kamiliańskiej Misji 
Pomocy Społecznej. Tablica odsłonięta 
w 1949 roku ku czci poległych w walce 
i pomordowanych przez hitlerowców 
pracowników Państwowych Zakładów 
Inżynieryjnych stała się pretekstem do 
przytoczenia informacji na temat ru-
chu oporu w Czechowicach podczas II 
wojny światowej i filii Obózu Dulag121, 
działającej na terenie 
fabryki dla części wypę-
dzonej ludności cywil-
nej stolicy po Powstaniu 
Warszawskim. Na koniec 
grupa sfotografowała się 
na tle traktora-hybrydy, 
powstałego z oryginal-
nych części różnych mo-
deli ursuskich ciągników. 
Instalacja odsłonięta 
została 25 czerwca 2016 
roku przy dawnej stołów-
ce ZM „Ursus”.
Drugą grupę zwiedzają-
cych stanowiła głównie 
młodzież z jednej z ursu-

skich szkół. Oprowadzenie odbyło się 
jedynie po Izbie Tożsamości Ursusa. 
Goście próbowali swoich sił odpowia-
dając na podchwytliwe pytania prowa-
dzącej osoby na temat historii Dzielnicy 
Ursus i działających organizacji. Zakoń-
czyło się filmowo przy dźwiękach „Bal-
lady o Ursusie” autorstwa nieżyjącego 
Staśka Wielanka.
Jak podkreślają organizatorzy V War-
szawskiego Festiwalu Kultury Bez Ba-
rier, zrealizowane dotychczas 4 edycje 
wydarzenia (jeszcze pod nazwą War-
szawski Tydzień Kultury Bez Barier) 
pokazały, że jest to inicjatywa przyjęta 
z wielkim zainteresowaniem zarówno 
instytucji, których z roku na rok przy-
bywa, jak i samych uczestników. Pra-
cownicy Ośrodka Kultury „ARSUS” 
oraz Izby Tożsamości Ursusa są bardzo 
zadowoleni i planują dołączyć się do ko-
lejnych edycji Festiwalu.                   (TK)

Zdjęcia: 
Agnieszka Gorzkowska
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URSUS l OŻARÓW MAZOWIECKI

Rosnące koszty energii skłaniają właścicieli domów do poszukiwania rozwiązań po-
zwalających ratować swój budżet przy zachowaniu dotychczasowego komfortu życia. 

W ostatnich latach lansowana  jest teoria, 
że odnawialne źródła energii  (w skrócie 
OZE) są  panaceum na kurczące się zaso-

by tradycyjnych  paliw kopalnych. Nie do końca 
można się z tym poglądem zgodzić, niemniej 
jednak OZE posiadają wiele zalet, z których 
największymi wydają się być eliminacja emisji 
szkodliwych substancji  do  atmosfery oraz nie-
zależność od zewnętrznych dostawców energii. 

INWESTYCJA W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII...
Inwestycja w OZE jest dosyć kosztowna, z grub-
sza można założyć, że poniesione nakłady zwró-
cą się po 10 latach i przez następne 10 lat będzie 
można cieszyć się darmową energią (żywotność 
OZE obliczona jest na co najmniej 20 lat). 

... A MOŻE WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO
Większość ludzi ma niewielką wiedzę o OZE, 
często decydują się na inwestycję pod wpływem 
impulsu reklamowego lub mody panującej wśród 

znajomych. Zazwyczaj nie przynosi to spodzie-
wanego efektu finansowego, ponieważ akurat 
w tym indywidualnym przypadku wymiana 
starego kotła gazowego na nowoczesny kocioł 
kondensacyjny lub niewielka korekta  istniejącej 
instalacji grzewczej byłaby odczuwalna dla port-
fela i środowiska naturalnego już po pierwszym 
sezonie grzewczym. Każda planowana moderni-
zacja  powinna być  poprzedzona gruntownym 
audytem istniejących instalacji oraz rozpozna-
niem potrzeb inwestora, a przede wszystkim ce-
lów jakie chce osiągnąć. W budynkach nowych 
sprawa jest prostsza, ale i tutaj trzeba zawsze 
przeprowadzić chłodną i wnikliwą kalkulację.
Na dzień dzisiejszy najbardziej efektywnym 
paliwem energetycznym jest gaz ziemny i w 
miejscach gdzie mamy doprowadzoną rurę z ga-
zem – OZE mogą być zastosowane jedynie jako 
źródła pomocnicze. Gaz jest paliwem ekolo-
gicznym, niewiele jest awarii sieci, a dostaw-
com zależy na zapewnieniu ciągłości dostaw. 

INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
Kolejną sensowną inwestycją jest instalacja paneli 
fotowoltaicznych produkujących elektryczność.
Od ubiegłego roku obowiązuje zasada, że nadwyż-
ki energii wyprodukowane w domowej instalacji 
można oddawać niejako na przechowanie do sieci 
energetycznej, aby w czasie kiedy nasza elektro-
wnia nie produkuje prądu odebrać 80% tego, co 
przekazaliśmy. Odbywa się to w ten sposób, że 
dostawca elektryczności w momencie przekazania 
instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji ma obo-
wiązek zainstalować specjalny licznik dwukierun-
kowy zliczający osobno energię oddaną i pobraną 
z sieci, a bilansowanie następuje w cyklu rocznym. 
Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, albowiem 
prąd ze słońca produkujemy w czasie, kiedy zapo-
trzebowanie na energię jest niewielkie, a zużywamy 
zazwyczaj w długie zimowe wieczory. Obecnie to 
najtańszy sposób akumulowania energii elektrycz-
nej. Oczywiście warto zaplanować energochłonne 
czynności, np. pranie, prasowanie czy pieczenie na 
czas, kiedy słońce świeci, wtedy zyskujemy do-
datkowe 20%, bo całą energię zużyjemy od razu. 

Pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką mają 
sens w odosobnionych miejscach, gdzie brak jest 
dostępu do gazu ziemnego, ale na ten temat napi-
szemy w jednym z następnych artykułów. 

RUSZYŁY DOTACJE – WYBIERAMY NAJLEPSZE 
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
Aktualnie przyjmowane są  wnioski o dofinanso-
wanie ekologicznych rozwiązań domowych, szcze-
góły dostępne są na www.zielona.um.warszawa.
pl/dotacje lub www.bosbank.pl. Wszelkie dota-
cje lub oferowane na rynku spłaty ratalne należy 
bardzo dokładnie przeliczyć, czasami prościej po-
życzyć brakujące środki od bliskich niż przecho-
dzić procedurę weryfikacyjną i przez lata spłacać 
kredyty. 

zbg ZAPRASZA na BEZPŁATNE KONSULTACJE:
➡  DORADZIMY najlepsze rozwiązanie
➡   FACHOWO ZREALIZUJEMY nawet najtrudniejsze 

zlecenie. 
ADRES:  Warszawa Ursus, ul. Kompanii Kordian 62, 

każda sobota w godz. 9.00–13.00.
TEL.: 22 66 77 666           www.zbg.pl

Wybierz najlepsze rozwiązanie 13 października 2017 r. w Ursusie przy ul. Kompanii Kordian 62 
miało miejsce uroczyste otwarcie salonu firmowego Buderus 
– wiodącego na świecie producenta urządzeń i systemów grzew-
czych. Gospodarzem był Zbigniew Nowocin – szef firmy zbg  funk-
cjonującej na rynku od 1990 roku.

NATURMED POMOC
W usuwaniu bólu

Z KSIĘGI WPISÓW OŚRODKA NATURMED:

Mam 71 lat, przepracowałam uczciwie pra-
wie 50, a dziś stwierdzam, że to co mnie spo-
tyka w przychodniach NFZ to chyba ukryta 
eutanazja. Uzyskać skierowania, leczenie – 
graniczy z cudem. Terminy b. odległe. Gdyby 
nie ten ośrodek NATURMED, pomocy bym 
nie miała. Pan Papajewski Wojciech pomógł 
mi jak nikt dotąd wrócić do sprawności bez 
bólu. Chodzę od ponad miesiąca bez laski.

Wacława T., lat 71


Ból, drętwienie rąk, sztywny kark. Nie mo-
głam drgnąć głową. Córka mnie czesała 
i ubierała. Lekami zniszczyłam wątrobę 
i nerki, wystąpiło nadciśnienie. Wszystko było 
nieskuteczne. Dopiero u Pana Papajewskiego 
otrzymałam wyzwolenie z bólu. Dziękuję ca-
łym sercem.

Maria z Sochaczewa, lat 49



Nikomu bym nie uwierzył, że można bez le-
ków zlikwidować ból pleców i barku trwają-
cy ponad 3 lata. Nie mogłem siedzieć, pro-
wadzić samochodu, spałem po 2–3 godziny, 
jadłem na stojąco, koszmar! A pan Wojciech 
Papajewski wyprowadził mnie z tego cierpie-
nia. Jestem zachwycony i wdzięczny.

Wacław Lisiecki, 53 lata



Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze oburzały 
mnie tego typu praktyki. Dziś jednak chylę 
czoło przed panem Wojtkiem. Z zażenowa-
niem stwierdzam, że wszystkie metody szpi-
talne i ambulatoryjne nie dawały efektu na 
ból kręgosłupa szyjnego, barku i lędźwiowe-
go. To co on zrobił, mnie zachwyca.

Internista, lat 56, Warszawa

Osób w różnym wieku 
cierpiących na dolegli-
wości bólowe kręgosłu-
pa przybywa w zastra-

szającym tempie. Terminy 
wizyt u lekarzy wydłużają się 
do kilku – kilkunastu miesię-
cy, ludzie narzekają na zdro-
wie po zażywaniu leków, czę-
sto nieskuteczne okazuje się 
nawet leczenie sanatoryjne.
Mimo postępu medycyny 
akademickiej – nie wymyślo-
no leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właści-
we położenie albo „zmusił” 
więzadła czy też mięśnie do 
„utrzymania” kręgosłupa, po-
szczególnych kręgów, stawów.
Nagłe lub przewlekłe bóle sta-
wów (stawu łokciowego, nad-
garstka), rąk, nóg, zaburzenia 
czucia, bóle i zawroty głowy, 
ograniczenia ruchomości bar-
ku, „piekące” plecy i wiele, 
wiele innych, jak np. dyskopa-
tie czy przepukliny – utrudnia-

ją życie. Nierzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „spraw-
cą” tych dolegliwości. Bardzo 
często ratunkiem na nie stają 
się stale reklamowane przez 
środki masowego przekazu 
preparaty – bo to najszybciej, 
najprościej. Nie mamy jednak 
świadomości, jak opłakane 
mogą być tego skutki.
Kiedy boli ząb, powstał uby-
tek – nie leczymy go tabletką 
czy płynem do płukania – tyl-
ko udajemy się do dentysty. 
Analogicznie należy leczyć 
kręgosłup – u specjalisty.   

Informujemy Czytelników, 
że doskonałą metodą 

na pozbycie się przyczyn 
uciążliwych dolegliwości

jest 

TERAPIA
FIZYKALNO-MANUALNA, 

jaką stosuje ośrodek 
NATURMED w Gołąbkach. 

Postępowanie w ośrodku me-
dycznym NATURMED jest 
następujące: najpierw bezpłat-
na wizyta kwalifikacyjna, na 
którą należy przynieść wyniki 
badań (rentgen, rezonans lub 
tomografię), aby ustalić na ich 
podstawie i po przeprowadzo-
nym z pacjentem wywiadzie 
PRZYCZYNY dolegliwości 
oraz określić możliwości le-
czenia albo przeciwwskazania. 
Dopiero po takich ustaleniach 
można wykonać pierwszy za-
bieg dostosowany do danego 
przypadku, mając też na uwa-
dze wiek pacjenta oraz ewentu-
alne choroby towarzyszące.
RÓŻNORODNE, BEZINWAZYJNE ME-
TODY ZABIEGÓW stosowanych 
na problemy bólowe, np.: 
osteopatia, chiropraktyka or-
topedyczna, specjalistyczne 
masaże, mobilizacja kręgów, 
stawów, mięśni i wiele innych 
– BARDZO CZĘSTO RATUJĄ PRZED 
OPERACJAMI.

OŚRODEK MEDYCZNY
NATURMED

URSUS-GOŁĄBKI
ul. Koronacyjna 15

tel.: 22 662 49 07
     604 092 007

WOJCIECH PAPAJEWSKIWOJCIECH PAPAJEWSKI

sób w różnym wieku ją życie. Nierzadko to właśnie 

NA ŻYCZENIE CZYTELNIKÓW
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n  URSUS. Do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

BUDOWA NOWEJ SZKOŁY
w Ołtarzewie

POWSTAJE NOWY PLAC ZABAW
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy już niebawem będą mogli cieszyć 
się kolejnym, nowoczesnym i bezpiecznym placem zabaw, który powsta-
je przy ul. Parkowej.

W Gminie Ożarów Mazowiecki 
wkrótce do użytku oddany zosta-
nie nowy plac zabaw, który ma 

służyć popularyzacji aktywnych form 
wypoczynku i będzie miejscem spę-
dzania wolnego czasu,  szczególnie dla 
dzieci, ale nie tylko.

– To już kolejny plac zabaw w naszej 
gminie, podobny powstanie w Józefowie. 
Całość inwestycji będzie kosztować pra-
wie milion złotych. Budowa podzielona 
została na dwa etapy. Obecnie trwa re-
alizacja pierwszego etapu. Plac będzie 
ogrodzony, oświetlony i bezpieczny dla 

dzieci. Oprócz placu zabaw zaplanowa-
liśmy również siłownię zewnętrzną dla 
młodzieży i dorosłych – mówi Paweł 
Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowie-
ckiego. 
Inwestycja realizowana jest przy ul. 
Parkowej, na terenach zespołu boisk 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Oł-
tarzew, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Parku Ołtarzewskiego, który stano-
wi popularne miejsce weekendowych 
spacerów dla mieszkańców Ożarowa 
Mazowieckiego i okolicznych miej-
scowości. Plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią amortyzującą upadki wy-
posażony zostanie w zapewniające ak-
tywność ruchową i umysłową urządze-
nia rekreacyjne przeznaczone dla dzieci 
z różnych grup wiekowych.
Do dyspozycji najmłodszych mieszkań-
ców będą różnorodne elementy, m.in.: 
zjeżdżalnie, bujaki, labirynt, linarium, 
trampolina, zjazd linowy oraz huśtawki.  
W drugim etapie na placu zabaw poja-
wi się element sprawnościowy mający 
kształt  dwunastometrowej jaszczurki, po 
której można się wspinać. Dodatkowo na 
terenie rekreacyjnym ustawione zostaną 
stoły z ławeczkami. 
W sąsiedztwie placu zabaw powstanie 
siłownia plenerowa  wyposażona w urzą-
dzenia fitness o zróżnicowanej funkcjo-
nalności.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
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DOBRE WYNIKI 
Ośrodka Pomocy Społecznej
Od 1 sierpnia były przyjmowane wnioski na 
kolejny okres zasiłkowy dotyczący wypłaty 
500+, który rozpoczął się 1 października. 
Aby dalej korzystać z programu, należało 
złożyć nowy wniosek. Obsługą programu 
w naszej gminie zajmuje się Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Według stanu na 6 paź-
dziernika 2017 r. wpłynęło 1709 wniosków, na podstawie których wy-
dano 1318 decyzji (77% złożonych wniosków), co plasuje nasz ośrodek 
w czołówce rankingu dotyczącego sprawności załatwiania spraw w wo-
jewództwie mazowieckim. Obsługą programu 500+ zajmuje się pięcio-
osobowy zespół.

Bożena Wronikowska 
Kierownik OPS w Ożarowie Mazowieckim

Z początkiem listopada rozpocznie się budowa nowej szkoły podstawowej przy ul. Lipowej w Ożarowie Mazo-
wieckim. To obecnie największa inwestycja oświatowa w gminie, której wartość szacowana jest na  21 mln zł.  

P lacówka dla  650 uczniów powsta-
nie na miejscu istniejących obecnie 
boisk sportowych. Dotychczasowy 

budynek szkoły zostanie wyburzony, 
a na jego miejscu powstanie boisko 
multifunkcyjne. Oddanie do użytku 
placówki planowane jest w 2018 roku.
Inwestycja realizowana jest w syste-
mie „projektuj i buduj”. Przewiduje 
budowę nowoczesnej szkoły z salami 

gimnastycznymi, aulą oraz częściowo 
zadaszonym dziedzińcem. Całość zo-
stanie przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Zaprojektowany budynek częściowo 
będzie trzy-, dwu- i jednokondygna-
cyjny. W części trzykondygnacyjnej  
będzie się mieściła szkoła podstawo-
wa, w dwukondygnacyjnej – sale gim-

nastyczne z widownią na 100 osób, 
a w najniższej – oddziały zerówkowe.
– Będzie to nowoczesny, przestronny 
obiekt edukacyjny, który pozwoli uczyć 
się dzieciom i pracować kadrze peda-
gogicznej w naprawdę komfortowych 
warunkach – mówi Paweł Kanclerz, 
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego



 NR 17(26)/2017  (ROK II)    |    26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.    |    Mocne Strony8 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

PRUSZKÓW

Wojownicy epoki żelaza
– Rodzinne Spotkanie Weekendowe

„Wojownicy epoki żelaza” – to te-
mat przewodni  kolejnego rodzinne-
go spotkania weekendowego, które 
odbyło się w sobotę, 7 październi-
ka, w Muzeum Starożytnego Hutni-
ctwa Mazowieckiego w Pruszkowie.  
Gośćmi spotkania byli członkowie  
Stowarzyszenia Archeologii Ekspe-
rymentalnej „Harjis”, którzy, przed 
budynkiem i we wnętrzach, szkolili 
przyszłych wojowników i opowiadali 
o kulturze przeworskiej. 

B yła możliwość poćwiczenia  posłu-
giwania się dzidą – od odpowied-
niego trzymania, przez atakowanie 

przeciwnika (tu występującego pod 
postaciami zawieszonych, wypcha-
nych worków) po bezpieczne odło-
żenie narzędzia – ostrzem do góry. 
Można było też zapolować na dzika  – 
„na polowaniu trzeba było być cicho, 
żeby zwierzęcia nie spłoszyć”, wziąć 
udział w grach i zabawach sprawnoś-
ciowych, posłuchać ciekawych opo-
wieści, obejrzeć prezentowane przedmioty 
i narzędzia (kości zwierząt, fragmenty tarczy, 
przypinki do płaszczy…).
Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej 
„Harjis” realizuje projekt mający na celu możli-
wie wierne odtworzenie stroju, uzbrojenia i re-
aliów życia kultury przeworskiej, czyli ludności 
zamieszkującej w pierwszych wiekach naszej 
ery obecne tereny państwa polskiego. Jej człon-
kowie rekonstruują różne rodzaje uzbrojenia, 
a także badają  ich zastosowanie w walce.  
„Harjis” zrzesza ludzi z różnych stron i środo-
wisk naszego kraju. Większość stanowią ar-
cheolodzy, dzięki czemu projekt ma charakter 
naukowy i został  objęty patronatem Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Stowa-
rzyszenie współpracuje z Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie przy okazji  warsztatów, Nocy Muzeów, czy w ramach 

Festiwalu Archeologicznego Arte-Fakty 2016.
Pruszkowskie Muzeum, mieszczące się obok  
Urzędu Stanu Cywilnego, przy  Placu Jana Pawła 
II 2, zaplanowało na październik jeszcze dwa  so-
botnie Rodzinne Spotkania Weekendowe: „Sobotę 
z lampionami” (21 października) oraz „Witraż – 
siła światła i koloru” (28 października). Zaprasza 
także  do korzystania ze swoich zbiorów. Muzeum 
można odwiedzać od wtorku do niedzieli – wstęp 
bezpłatny. Dzieci na pewno się nie będą nudzić…

tekst i zdjęcia:  Wojciech Grzesik
Więcej zdjęć na WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

n  Wyprawa do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w PRUSZKOWIE n  PRUSZKÓW. Sukces nowoczesnej adaptacji komedii Franciszka Zabłockiego 

„Fircyk w zalotach” dawniej i dziś
Jedną z najlepszych komedii Franciszka Za-
błockiego, nadwornego twórcy epoki Oświe-
cenia wystawił w piątek (!), trzynastego (!) 
października z ogromnym sukcesem zespół 
„Studio” działający przy Młodzieżowym 
Domu Kultury w Pruszkowie, a składający 
się w przeważającej mierze z niezwykle 
uzdolnionej młodzieży Liceum Ogólnokształ-
cącego imienia Tadeusza Kościuszki.

N a sukces ów, oprócz aktorów, złożyło się cał-
kiem spore grono osób. Znakomitą reżyserię 
zapewnili Gerard Położyński i Ewa Szostek, 

a dodatkowo przed premierą wspomógł ich jesz-
cze Piotr Stawski – aktor zawodowy. Scenografię 
wymyślił i zrealizował Andrzej Pietraszek. Cho-
reografię opracowała Ola Tomasik, zaś muzykę 
do piosenek z tekstami Ewy Szostek skompono-
wał Michał Śniadowski.
Reżyser podejmując się pracy nad tekstem 
z osiemnastego wieku miał pełną świadomość 
trudności z percepcją wiersza obfitującego 
w dawne acz piękne słownictwo z tego okresu. 
Dlatego też w tekst oryginalny została wpleciona 
scena – pomiędzy Podstoliną a Fircykiem – na-
pisana w slangu młodzieżowym. Autorem tego 
fragmentu jest Stanisław Sygnarski, człowiek 
pióra, którego sztukę Teatr „Studio” też niegdyś 
wystawiał.
Scena ta wzbudziła huragany śmiechu. Zarówno 
ze względu na zabawne (choć może nie do koń-
ca młodzieżowe) słownictwo, jak i bardzo dobre 
aktorstwo Julii Boguckiej w roli Podstoliny oraz 
Szymona Grzeszczakowskiego – Fircyka.
Przyjaciela Fircyka – zazdrosnego męża Kla-
rysy zagrał doskonale Grzegorz Ruge. Klarysa 
(niewinna zarzucanej jej zdrady), to rola mą-
drej kobiety grającej na uczuciach męża 
w wykonaniu Zuzanny Zajączkowskiej. 
Dwie pozostałe, niezwykle żywotne 
i komiczne postaci prowadzące intrygę 
zagrali brawurowo Karol Pyrzakowski 
– jako Pustak i Maciej Jaskólski w roli 
Świstaka. Każde ich pojawienie się na 
scenie zwiastowało dobrą zabawę, a pub-
liczność ich gierki słowne przyjmowała 
śmiechem i oklaskami. 
Występujące w sztuce obie role kobie-
ce posiadają dublerki i reżyser obsadził 
je w prologu śpiewanym oraz dwóch 
zakończeniach. Są to: w roli Podstoliny 
– Maria Krauz z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Piastowie oraz w roli Klarysy 
– Olga Lasocka-Bełc.
Publiczność przy piosenkach i tanecz-
nych piruetach bawi się znakomicie, po-

krzykuje, klaszcze a na koniec wstaje z miejsc 
i oklaskuje wszystkich realizatorów.
Na przestawieniu premierowym aktorzy zeszli 
ze sceny i zaprosili do wspólnego tańca publicz-
ność.
W piosence finałowej usłyszeliśmy, że „ten teatr 
to grono przyjaciół, co marzy i śni. Ten teatr dla 
nich domem jest, a kto nie wierzy, niech spada 
i cześć!!”.
Ogromne gratulacje należą się opiekunom, rodzi-
com, aktorom i realizatorom. Jestem przekonany, 
że ta młodzież doskonale sprawdza się w pracy 
na rzecz lokalnego środowiska i jednocześnie 
dojrzewa do podejmowania kolejnych wyzwań.
Aktorom życzę fantastycznie zdanej matury, 
a wszystkich pozostałych zachęcam do wypa-
trywania plakatów z terminami następnych 
przedstawień.

Tekst Grzegorz Zegadło
Zdjęcia Tomasz Malczyk
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n  WARTO ZROZUMIEĆ DRUGĄ STRONĘ

Sposoby radzenia sobie ze stresem
Każdy z nas wie, że kobiety i mężczyźni różnią się od siebie – być może jednak nie każdy ma świadomość, że róż-
nią się tak diametralnie. Kobiety i mężczyźni reagują odmiennie w bardzo wielu sytuacjach. Mają inne cechy nie 
tylko biologiczne, ale przede wszystkim emocjonalne i intelektualne. Pozornie identyczną sytuację mogą postrze-
gać w zupełnie inny sposób – na te różnice wpływają choćby odmienne oczekiwania, potrzeby czy towarzyszące 
im uczucia. Spróbujmy wejść w punkt widzenia przedstawicieli obydwu płci na przykładzie sytuacji stresującej. 

ATELIER
TOREBEK

WARSZAWA URSUS 
ul. Bohaterów Warszawy 25 lok. 1

GODZINY OTWARCIA:
pn.–pt.: 11.00–19.00
sobota:   9.00–14.00TOREBEKTOREBEKTOREBEKTOREBEK

TOREBKI damskie 
wysokiej jakości – atrakcyjne ceny

TOREBKI ze skóry ekologicznej

Włoskie TOREBKI 
ze skóry naturalnej

WALIZKI, TORBY podróżne

PORTFELE damskie i męskie

Szale i szaliki
SEZONOWO: czapki, rękawiczki

Z TYM KUPONEM

rabat – 20 zł

NA WSZYSTKIE TOREBKI

TY TWORZYSZ  –  MY SZYJEMY
wyrób reczny'

✁✁

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)

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

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
l  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

ZŁOTO

– Coś się stało?  – zapytał Marek swoją 
żonę Alicję, która wróciła właśnie z pra-
cy. Wydawała się jakaś smutna.
– Nie, nie... Wszystko w porządku – 
usłyszał w odpowiedzi. 
– To przyjdź tu zaraz, zaczyna się dobry 
film! – odparł radośnie Marek, ciesząc 
się, że wszystko jest dobrze. Jednak Ali-
cja już nic nie odpowiedziała, zamknęła 
się w sypialni i zaczęła płakać.
I kto tu zrozumie kobiety?!

Prawdopodobnie każdy mężczyzna w pełni 
podziela powyższe zdezorientowanie Mar-
ka, jak również żadnej kobiecie nie trzeba 
tłumaczyć zachowania jego małżonki. Ko-
biety i mężczyźni inaczej myślą, odczuwają 
i spostrzegają świat. Różnice te nie ograni-
czają się tylko do sfery anatomicznej, się-
gają znacznie głębiej. Sprawiają, że często 
trudno nam się ze sobą porozumieć w zwy-
czajnych, codziennych sytuacjach. Zatem 
komunikowanie się w sytuacjach trudnych 
i stresujących to już zdecydowanie wyższa 
szkoła jazdy. 

Ola przez cały dzień sprzątała miesz-
kanie – wieczorem mieli wpaść do nich 
znajomi na kolację. Spędzenie kilkuna-
stu godzin w towarzystwie odkurzacza, 
płynów do mycia i piekarnika odebrało 
jej całą energię i dobry humor. Jeszcze 
tylko uprasowanie firanek, które jej 
narzeczony Rafał ma odebrać z pralni 
i wszystko będzie gotowe.
– Jak to zapomniałeś?! – wykrzyknęła 
zdenerwowana Ola, gdy Rafał oznajmił 
jej w drzwiach, że nie wstąpił w drodze 
powrotnej do pralni.
– Miałem urwanie głowy w pracy… 
Wiem, że miałem podjechać, ale z dru-
giej strony ty miałaś dziś chyba więcej 
czasu.
Patrząc na minę Oli Rafał wiedział, że 
popełnił błąd. Będzie teraz na niego 
obrażona pewnie przez kolejny tydzień. 

– Następnym razem zrób prezentację 
multimedialną – poradził Zbyszek swo-
jej dziewczynie, zawiedzionej swoim 
dzisiejszym występem podczas konfe-
rencji.
– Było mi tak przykro, gdy po moim 
występie nie padły z sali żadne pyta-
nia… – kontynuowała swój wywód Ela 
– Czułam, że nikt w pełni nie zrozumiał 
tego, co mówiłam.

– Pokażę Ci taki fajny program i zoba-
czysz, że następnym razem będzie więk-
sze zainteresowanie. Najlepiej to od razu 
pójdę go zainstalować!
– Ale Zbyszku… Ja chciałam tylko 
z Tobą porozmawiać… 

To, że kobieta powie, że wszystko jest 
w porządku wcale nie oznacza, że tak rze-
czywiście jest. Nieodebranie prania przez 
mężczyznę naprawdę może być ogromnie 
frustrujące. A dawanie rad i gotowych sche-
matów zdecydowanie nie jest rozwiąza-
niem, którego szuka potrzebująca wsparcia 
kobieta.  

Spróbujmy wyjaśnić powyższe 
zachowania zagubionym 
i zdezorientowanym mężczyznom.
Kobiety potrzebują wsparcia ze strony 
mężczyzn, lecz niekoniecznie potrafią o tę 
pomoc prosić. Pragną, aby ich partner do-
myślił się, że wskazana jest z jego strony 
stosowna reakcja. Alicja jest dokładnie 
w takiej sytuacji. 

Współczesne kobiety często muszą godzić 
ze sobą dbanie o dom i rodzinę z pracą za-
robkową.
W przeciwieństwie do mężczyzn, dla nich 
powrót do domu jest kolejną pracą, pełną 
codziennych, licznych obowiązków. Kobie-
ta nierzadko nie potrafi rozpocząć procesu 
odprężania się, gdy w domu panuje niepo-
rządek. Przeciętny mężczyzna owszem – co 
niejednokrotnie jest źródłem napięć. Co 
więcej, niewykonanie jakiegoś obowiązku 
nie jest dla niego taką tragedią jak dla ko-
biety. Jednak Ola nie postrzega słów Rafała 
jako wyłącznie niewywiązanie się z zadania 
– ona odczytuje tę sytuację jako zawód ze 
strony partnera, brak wsparcia z jego strony 
i niedocenianie jej. 

A w czym zawinił Zbyszek? Otóż zamiast 
dawania gotowych rad powinien okazać 
Eli więcej wsparcia. Kobiety często ocze-
kują empatii, dodania otuchy, dobrego 
słowa i przytulenia, a nie suchego roz-
wiązania za nią problemu. Ela pragnie 
się wyżalić, a nie ulepszyć prezentację. 
Mężczyźni i kobiety odmiennie reagują na 
stres. Gdyby Zbyszek była na miejscu Eli 
prawdopodobnie wybrałby strategię wyłą-
czenia się – zajęcie się inną czynnością, 
aby nie myśleć o problemie, wyizolowanie 
go. Ela, jak większość kobiet, odczuwa 
potrzebę wyżalenia się i podzielenia swym 
kłopotem. 

Zatem Mężczyzno, gdy Twoja Kobieta 
ma zły dzień, najlepiej bądź przy niej, 
przytul ją mocno i okaż jej wsparcie. 
A gdy potem zaproponujesz pomoc 
w obowiązkach domowych to będzie 
już naprawdę wniebowzięta.

Kasia nie mogła zrozumieć zachowa-
nia swojego partnera. Wiedziała, że 
szef źle go dziś potraktował – właś-
ciwie ośmieszył go przed całą grupą. 
Ona na jego miejscu pewnie by się 
popłakała i chciała się jak najszybciej 
komuś wyżalić. A co powiedział Darek 
po powrocie do domu?
– Idę popływać. 
I tyle. A mówią, że to kobiety ciężko 
zrozumieć…

W sytuacji problemowej kobieta szuka 
wsparcia, postawy empatycznej i pocie-
szenia. Chce się przy tym komuś wygadać, 
roztrząsając bez końca każdy szczegół. 
W świecie mężczyzn takie zachowania 
należą jednak do rzadkości. Mężczyzna 
wycofuje się do swojej jaskini i stara się 
o wszystkim zapomnieć. Jeśli tylko pły-
wanie odwróci jego uwagę od trudnych 
myśli, to trzeba iść popływać.
Oczywiście to dopiero początek długiej 
listy różnic w odmiennych sposobach 
radzenia sobie ze stresem przez potom-
ków Adama i Ewy. 

Zanim Magda wyszła do sklepu po-
wiedziała Łukaszowi dwie rzeczy. 
Po pierwsze, poprosiła go o pozmy-
wanie talerzy po obiedzie, co też 
niemal natychmiast uczynił. Po dru-
gie dodała, aby ogarnął mniej wię-
cej cały dom. To tak jakby mu po-
wiedziała, żeby po południu zabrał 
ją nad Morze Śródziemne. Zupełnie 
nie wiedział, co ma zrobić i od cze-
go w ogóle zacząć.

Mężczyźni są z natury bardzo pragma-
tyczni i charakteryzuje ich zadaniowy styl 
funkcjonowania. W praktyce oznacza to, 
że lepiej odnajdują się w konkretnych, jas-
no sformułowanych zadaniach niż w ogól-
nikach. Posługiwanie się prostym komu-
nikatem – umyj naczynia, zrób kolację, 
poskładaj pranie – jest znacznie lepsze od 
ogólnikowego zwrotu, że mógłby więcej 
pomagać. Dodajmy, zwrot ten często jest 
ubrany w niekończące się pretensje i wy-
górowane wymagania. Z tym także trzeba 
uważać. Mężczyzna, który czuje, że ni-
gdy nie spełnia stawianych mu wymagań, 
w końcu przestaje się starać. 

Ania i Jacek leżeli w łóżku, przy zga-
szonej przed chwilką lampce. Żadne 

z nich nie spało, nie padały też żadne 
słowa. W porównaniu do sprzeczki, 
która miała miejsce podczas kolacji, 
teraz było wręcz nienaturalnie cicho. 
Ania zastanawiała się, czy powinna coś 
powiedzieć, jakoś się odnieść do wypo-
wiedzianych wcześniej słów – żałowa-
ła, że zaczęli tę rozmowę o pieniądzach, 
ona zawsze się tak kończy. I podczas 
tego rozmyślania nagle poczuła na so-
bie dłoń Jacka, wędrującą nieśmiało od 
jej brzucha ku górze. Nie mogła uwie-
rzyć! Po takiej kłótni on chce się tak po 
prostu kochać? Powiedzieli sobie tyle 
przykrych rzeczy! Natychmiast odrzu-
ciła jego dłoń, odwróciła się plecami 
i poszła spać. 

Jak zrozumieć zachowanie Jacka? W tym 
przypadku nie chodzi wyłącznie o różnice 
emocjonalne. Jacek w przeciwieństwie do 
Ani był po prostu w stanie oddzielić wspo-
mnienie o wcześniejszej kłótni, włożyć 
je do metaforycznej szufladki i skupić się 
na chwili obecnej. Kobiety podchodzą do 
wszystkiego bardziej całościowo, mężczyź-
ni zaś tworzą z poszczególnych wydarzeń 
odrębne jednostki. Ma to związek z faktem, 
że koncentrują się w jednej chwili tylko 
na jednej rzeczy. Zachowanie Jacka moż-
na zinterpretować w jeszcze inaczej. Być 
może w ten sposób chciał właśnie zażegnać 
powstały podczas kolacji konflikt. Męż-
czyźni w przeciwieństwie do bardzo emo-
cjonalnych kobiet w sytuacjach trudnych 

szukają konkretnych rozwiązań. Być może 
upojna wspólna noc była dla Jacka tożsama 
z okiełznaniem powstałego problemu. 

Mężczyźni nie rozumieją, dlaczego ko-
biety zamiast działać, wolą zazwyczaj 
rozpamiętywać określoną trudność i mó-
wić o niej bez końca. Zamiast podawa-
nia im chusteczek, zdecydowanie wolą 
zakasać rękawy i rozwiązać problem. 
Niekiedy wiąże się to z przemyśleniem 
wszystkiego na spokojnie w samotności, 
innym razem izolacja oznacza tymcza-
sową ucieczkę od tych trudnych myśli. 
Kiedy jednak już przystępują do działa-
nia, czynią to w sposób prosty, konkretny 
oraz możliwie jak najbardziej precyzyjny 
i rzeczowy. 

Reakcje na stres są zupełnie inne w świe-
cie kobiet niż w świecie mężczyzn. Każ-
da płeć ma swoje własne, udoskonalone 
przez naturę strategie. Nie ma sensu 
debatowanie, czyje pomysły są lepsze 
ani tym bardziej próba nauczenia part-
nera naszych rozwiązań. Trzeba przede 
wszystkim uświadomić sobie dzielące 
nas różnice, a także postrzegać je jako 
komplementarne i wciąż niesłychanie pa-
sjonujące.   

Marlena Hess
Literatura:
• Dlaczego Mars zderza się z Wenus, J. Gray.
• Płeć mózgu, A. Moir, D. Jessel.
• http://jejswiat.pl/12349
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n  URSUS. Autorski program satyryczny na deskach „Arsusa” w ramach obchodów XXVI Dni Seniora 

„WOLĘ, GDY ZOSTAJE COŚ W CZŁOWIEKU”
– występ kabaretu „Pół-serio”

W środę, 18 października w Ośrodku Kultury „Arsus” kabaret „Pół-
-serio” zaprezentował swój program satyryczny pt. „Uśmiechnij się 
Dziadku”. Wydarzenie to było częścią obchodzonych w październiku 
XXVI Dni Seniora Dzielnicy Ursus. Występ wyreżyserowała i popro-
wadziła założycielka kabaretu Wanda Stańczak.
I śmiesznie, i poważnie
Tego dnia, kilka minut po godzinie 
18:00 w sali kameralnej OK „Arsus” 
zgasły światła, wybrzmiała muzyka 
i rozpoczął się niezwykle urozmai-
cony zarówno w kwestii formy, jak 
i poruszanych treści występ. Dla licz-
nie zgromadzonych seniorów Ursusa 
twórcy kabaretu przygotowali autor-
skie wiersze i piosenki oraz wesołe 
scenki zakończone zaskakującymi 
puentami. Nie zabrakło także tańców 
w pięknych, cygańskich strojach – ten 
cygański element był zupełną nowoś-
cią w repertuarze kabaretu. 
Twórcy często angażowali publiczność, 
zachęcając ich do wspólnego śpiewu, 
do czego znaczna część widzów ocho-
czo przystępowała. W prezentowanych 
scenkach odgrywali oni klasyczne, za-
bawne role policjantów, pacjentów czy 
nauczycieli, nie bali się jednak przy 
tym sięgać głębiej i wcielać w bohate-
rów szukających miłości, niezgadzają-
cych się na samotność. Nie zapomina-
jąc, że była to impreza z myślą przede 
wszystkim o seniorach, dużo było także 
o jesieni życia – artyści udowadniali, 
że ten etap życia jest piękny jak każdy 
inny. Wykorzystywali w tym celu cha-
rakterystyczny dla siebie humor połą-
czony z dużym, zdrowym dystansem, 
szczególnie przy tych nieco cięższych 
tematach.

Mimo różnorodności i dynamiki 
występu, wszystkie te scenki łączy-
ła ogromna naturalność i życzliwość 
emanująca od twórców. Ważny był 
dla nich nie tylko udany występ, ale 
także dobra zabawa publiczności, do 
której się często zwracali. W pro-
gramie – w bardzo różnych rolach 
– wystąpili Małgorzata Bellydance, 
Danuta Chyła, Wanda Jaworska-
-Malicka, Nadia Malicka, Wiesław 
Rutecki, Andrzej Rodys oraz założy-
cielka kabaretu, Wanda Dusia Stań-
czak, z którą udało nam się zamienić 
po występie klika słów. 

Najważniejsze jest słowo
– W występach ważna jest dla nas 
równowaga pomiędzy śmiechem 
a powagą – opowiada twórczyni ka-
baretu, komentując stworzoną przez 
siebie nazwę kabaretu. – Tworzy-
my zarówno wesołe, jak i poważne 
utwory. Jednak nawet te wesołe mają 
najczęściej jakieś drugie dno. Zależy 
nam na tym, aby nie przemykać obok 
problemów, tylko aby w nie wchodzić, 
po to jest kabaret. Artystka odróżnia 
przy tym kabaret aktorski od litera-
ckiego, wyraźnie utożsamiając się 
z tym drugim. – W kabarecie aktor-
skim ważniejsza jest gra na scenie, 
natomiast w literackim koncentruje-
my się bardziej na słowie. Najlepiej 

oczywiście gdy da się połączyć jedno 
i drugie, wtedy to już w ogóle jest 
pełny sukces. Jednak często stawia 
się na to lub na to. Czasem kabaret 
aktorski bardzo bawi i rozśmiesza, 
przychodzi na niego dużo ludzi, jed-
nak w tych występach dużej treści nie 
ma. Natomiast ja wolę, gdy zostaje 
coś w człowieku.
Szczególną cechą „Pół-serio” jako 
kabaretu literackiego jest także 
poezja. – Na początku tylko prze-
mycaliśmy poezję. Włączaliśmy ją 
do występów tylko tak na próbę, za-
stanawialiśmy się, co z tego będzie. 
Potem tego zaniechałam. I ludzie za-
częli się jej domagać. Gdy występ się 
kończył to oni pytali „A gdzie wier-
sze?”. Tak się do nich przyzwycza-
ili i tak bardzo ich chcieli – dodaje 
artystka. 

Nie tylko dla emerytów

Kabaret „Pół-serio” działa już trzy-
nasty rok. Jest bardzo dobrze znany 
mieszkańcom Ursusa, bo regularnie 
raz w miesiącu występuje przed nimi 
w Ośrodku Kultury „Arsus”. Właś-
nie w tym miejscu twórcy kabaretu 
zdecydowali się dwa lata temu obcho-
dzić hucznie dziesięciolecie swojego 
istnienia. Jednak podczas występu 
w dniu 18 października wśród publicz-
ności pojawiło się wiele nowych osób. 
Mimo że ten wieczór był skierowa-
ny głównie do seniorów, to Wanda 
Stańczak jest daleka od przypisywa-
nia „Pół-serio” etykietki kabaretu dla 
emerytów. – My przemawiamy do 
ludzi, to jest najważniejsze. Unikamy 
kategoryzowania – wyjaśnia założy-
cielka i dodaje – Nie ma programu 

tylko dla emerytów. Emeryt może 
się czuć na 40 lat i młody człowiek 
może się czuć na 70 lat. Nie chcemy 
tak szufladkować odbiorców. Często 
wśród naszej publiczności są osoby 
w wieku 35–45 lat i zawsze pięknie 
reagują. I lubią takie piosenki z dru-
gim dnem. 
Przypomnijmy, występ ten był jedną 
z bardzo wielu imprez organizowanych 
w ciągu całego października w ramach 
XXVI Dni Seniora Dzielnicy Ursus, 
nad którymi patronat objęli Rada i Za-
rząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
oraz Rada Seniorów Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy. Wszystkich seniorów 
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa 
w kolejnych przygotowanych dla nich, 
październikowych wydarzeniach. 

Tekst i zdjęcia 
Marlena Hess
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Jaki bank? Jakie konto?
Wśród naszych Czytelników są zapewne liczni fani serialu „Ranczo”, którzy pamiętają, jak 
jedna z bohaterek (produkująca sery), po zarobieniu sporych pieniędzy zastanawiała się, 
w jakim banku założyć konto. Zaglądała do Internetu, oglądała reklamy banków i wybrała ten, 
… którego prezes na zdjęciu przypominał kogoś z rodziny. Nie wiemy, czy wybrany w ten sposób 
bank spełnił oczekiwania. Pewne jest natomiast – z góry przepraszając prezesów wszystkich 
banków – że takie kryterium jest całkowicie nieracjonalne. 

W Polsce działa obecnie (wg. stanu 
na 31 sierpnia 2017 r.) 35 banków 
komercyjnych i 554 banki spół-

dzielcze. Przykładowo swoje placówki 
w Pruszkowie ma 13 banków, w Ursusie 
12, a w Piastowie 10. Jest więc z cze-
go wybierać. Dlatego każdy, chcący 
dokonać wyboru, zadaje sobie to samo 
pytanie. Który bank lub które konto są 
najlepsze? Cóż, dla większości Czy-
telników odpowiedź będzie zapewne 
rozczarowująca. Otóż nie ma takiego. 
Jeden jest świetny dla oszczędzających, 
a drugi dla drobnych przedsiębiorców. 
Inny oferuje interesujące kredyty hi-
poteczne. Kolejny relatywnie wyso-
kooprocentowane lokaty. A następny 
jest tani, gdyż pobiera niskie prowizje. 
Jeszcze inny ma solidny wizerunek. 
Kolejny – bardzo dobry standing finan-
sowy. A inny sponsoruje naszą ulubioną 
dyscyplinę sportową lub klub. 

DLACZEGO BANK?
We współczesnym świecie bardzo trud-
no jest funkcjonować bez banku i jego 
produktów. Konta, karty, bankomaty, 
kredyty, lokaty to tylko te najbardziej 
podstawowe. Przykładowo, pracodaw-
ca chce przelewać wynagrodzenie na 
nasze konto. Jeśli nie masz, powinieneś 
założyć. Kupujesz lub budujesz dom 
i chcesz pożyczyć od rodziny lub zna-
jomych? Świetnie, to zapewne taniej 
niż w banku. Ale kwota pożyczki, aby 
móc odprowadzić jedynie 2% podatku, 
powinna przepłynąć z jednego konta na 
drugie. Jeśli jednak nie masz zamoż-
nych i życzliwych znajomych to pozo-
staje już tylko bank. Chcesz wynająć sa-
mochód. Zwykle bez karty kredytowej 
jest to niemożliwe. A np. przedsiębiorcy 
mogą dokonywać transakcji gotówko-
wych tylko do kwoty 15 tys. zł. Powyżej 
już tylko za pośrednictwem rachunku 
płatniczego.
Już ok. 80% Polaków posiada pod-
stawowy rachunek oszczędnościowo-
-rozliczeniowy (ROR). Jest to trak-
towane jako wskaźnik ubankowienia 
społeczeństwa, tj. skali dostępu do 
usług bankowych. Takie rachunki oso-
biste to najpopularniejsze konta ban-
kowe prowadzone dla osób fizycznych. 
Służą do przechowywania środków po-
chodzących z wynagrodzeń, rent, eme-
rytur lub innych źródeł dochodu (oprócz 
dochodów z działalności gospodarczej) 
i dokonywaniu różnego rodzaju trans-
akcji (np. regulowaniu zobowiązań 
z tytułu czynszu, opłat za media itp.). 
W większości banków posiadacze kon-
ta osobistego otrzymują do niego dostęp 

za pośrednictwem internetu, poprzez 
który mogą dokonywać podstawowych 
operacji (przelewy, zlecenia stałe) oraz 
kartę debetową do płatności bezgotów-
kowych.

CO SKŁANIA LUDZI DO POWIERZANIA 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH BANKOM?
Po pierwsze, bezpieczeństwo. I to w po-
dwójnym znaczeniu. Przechowywanie 
pieniędzy w banku jest zdecydowa-
nie bezpieczniejsze niż trzymanie ich 
w domu. Złodzieje znakomicie znają 
wszystkie pozornie bezpieczne miejsca. 
A takich strat raczej nie pokrywa żaden 
z ubezpieczycieli. Ważne jest również, 
że bezpieczeństwo naszych pieniędzy 
powierzonych bankowi gwarantuje 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (do 
równowartości 100 tys. euro).
Po drugie, wygoda i dostępność. Cho-
ciaż nasze pieniądze „leżą” w banku, to 
zawsze mamy do nich dostęp poprzez 
sieć bankomatów. Możemy również re-
gulować wszystkie bieżące wydatki za 
pomocą posiadanych kart płatniczych. 
Również poprzez konto z dostępem do 
internetu uregulujemy większość płat-
ności i mamy możliwość dokonywa-
nia coraz powszechniejszych zakupów 
przez internet.
Po trzecie, oprocentowanie. Nawet naj-
słabiej oprocentowane konta są lepsze 
niż trzymanie pieniędzy „w skarpecie”.
Po czwarte, kontrola naszych finansów. 
Otrzymywane regularnie wyciągi wska-
zujące dokonane operacje finansowe 
mogą być ważnym czynnikiem porząd-
kowania naszego domowego budżetu.
Warto pamiętać również, że banki nale-
żą do grupy instytucji zaufania publicz-
nego i we wszystkich rankingach zaufa-
nia zajmuje czołowe miejsca. Ważne 
jest też, że ich działalność oraz sytuacja 
finansowa podlegają systematycznej 
kontroli ze strony Komisji Nadzoru Fi-
nansowego.

MOJE KONTO
Chociaż decyzja o wyborze lub zmianie 
konta nie jest zapewne najważniejsza 
w życiu, to jednak nie należy jej podej-
mować pochopnie, pod wpływem im-
pulsu, agresywnej reklamy lub sugestii 
znajomych. Skoro nie można udzielić 
odpowiedzi na pytanie, który bank lub 
konto są najlepsze, to należy zadać inne 
pytanie: które konto jest najlepsze dla 
mnie? Albo, które konto najlepiej za-
spokoi moje aktualne potrzeby? 
Należy stwierdzić od razu, że nie jest 
to łatwe zadania. Jeśli chcemy to zrobić 
rzetelnie, to czeka nas sporo pracy, bo 

takie idealne konto, to trudne połącze-
nie naszych oczekiwań z tym, co ofe-
rują banki.
Przeglądając szeroką gamę tego, co 
proponuje rynek należy zwrócić uwagę 
na kilka podstawowych parametrów:

 n KOSZTY PROWADZENIA KONTA. Obecnie 
większość banków proponuje konto 
za „zero” złotych. Oznacza to, że nie 
ponosimy żadnych opłat za samo 
założenie konta. Niekiedy dotyczy 
to również jego prowadzenia. Cho-
ciaż często jest to obwarowane 
koniecznością wpły-
wu na konto określonej 
kwoty (od 500 do 2000 
zł) lub dokonania trans-
akcji bezgotówkowych 
w wymaganej wysokości. War-
to również zwrócić uwagę na inne 
liczne opłaty bankowe. Otóż mo-
żemy płacić za: wypłaty, przelewy, 
wyciągi, wydanie kart płatniczych, 
korzystanie z obcych bankomatów 
lub za monity mailowe o przetermi-
nowanym zadłużeniu. Dlatego war-
to wnikliwie przestudiować tabele 
opłat każdego banku.

 n OPŁATA ZA KARTĘ I JEJ UŻYTKOWANIE. 
Nieodłącznym elementem konta jest 
karta debetowa. Za jej pomocą moż-
na wybierać pieniądze w bankoma-
tach oraz płacić za zakupy. Wydanie 
karty do rachunku jest w większo-
ści przypadków darmowe. Chociaż 
również często obwarowane wymo-
giem wykonania transakcji w okre-
ślonej wysokości. 

 n PROWIZJE ZA WYPŁATY Z BANKOMATÓW. 
Wypłaty gotówki z bankomatów 
macierzystych danego banku są 
przeważnie darmowe. Większość 
banków oferuje bezpłatne wypłaty 
ze wszystkich bankomatów w Pol-
sce. Są jednak też takie, które wy-
magają dokonania wypłat w okre-
ślonej wysokości lub też minimalnej 
liczby operacji.

 n USŁUGI DODATKOWE. Warto również 
zapoznać się z tym, jakie usłu-
gi dodatkowe dołączone do konta 
bankowego. Mogą to być rachunki 
oszczędnościowe, karty kredytowe, 
rachunki walutowe i wiele innych.

 n BANKOWE „PRZYNĘTY”. Ponieważ więk-
szość kont oferowanych jest za 
darmo (przynajmniej w reklamie), 
to banki, aby przyciągnąć nowych 

klientów, wprowadzają różnego ro-
dzaju promocje (np. zwrot określo-
nej kwoty za założenie konta, mo-
neyback, dodatkowe karty lub karty 
podarunkowe do wykorzystania we 
wskazanych sklepach, a nawet kil-
ka biletów do kina). Może zdarzyć 
się, że drugą stroną takiej promocji 
jest ukrycie wyższych opłat. Dlatego 
w pierwszej kolejności zwracajmy 
uwagę właśnie na wysokość opłat, 
a dopiero potem patrzmy na banko-
we promocje w danej ofercie.

Czy musimy sami dokonywać tych 
skomplikowanych porównań? Tym bar-
dziej, że banki oferują obecnie kilkaset 
takich kont, często różniących się jedy-
nie niewielkimi detalami. Każdy musi 

sam odpowiedzieć na to pytanie. Warto 
jednak wiedzieć, że można w Internecie 
znaleźć sporo rankingów kont osobi-
stych. Wystarczy wpisać w wyszuki-
warkę „ranking kont osobistych 2017” 
i otrzymamy dostęp do informacji do-
tyczących najlepszych obecnie kont 
oferowanych przez większość banków. 
Będzie można z nich skorzystać przy 
podejmowaniu decyzji, albo skonfron-
tować z nimi nasze analizy.
Chociaż jako klienci jesteśmy wierni 
naszym bankom, a często są to ban-
ki pierwszego wyboru, to możemy je 
zmieniać zgodnie z naszymi preferen-
cjami i potrzebami. Bo pamiętajmy: 
„nasze pieniądze – nasze decyzje”.

Zbigniew Augustynowicz
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ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

za „zero” złotych. Oznacza to, że nie 
ponosimy żadnych opłat za samo 
założenie konta. Niekiedy dotyczy 
to również jego prowadzenia. Cho-
ciaż często jest to obwarowane 

zł) lub dokonania trans-
akcji bezgotówkowych 
w wymaganej wysokości. War-
to również zwrócić uwagę na inne 
liczne opłaty bankowe. Otóż mo-
żemy płacić za: wypłaty, przelewy, klientów, wprowadzają różnego ro- sam odpowiedzieć na to pytanie. Warto 

WARTO WIEDZIEĆ...
BANK – osoba prawna wykonująca na podstawie odpowiednich zezwoleń działal-
ność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz 
wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa (w Polsce ustawy Pra-
wo bankowe) i wymienionych w statucie banku. Bank jest instytucją pośredniczącą, 
umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych tych klientów, którzy mają nadwyż-
ki kapitałowe przez tych klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych.

ROR – rodzaj rachunku bankowego, przeznaczonego dla osób fizycznych. Rachunki 
oszczędnościowo-rozliczeniowe, popularnie zwane „kontami osobistymi” lub „ra-
chunkami osobistymi”, są podstawowym produktem bankowym, wykorzystywanym 
do gromadzenia środków finansowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Nie 
ma prawnych ograniczeń co do liczby rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 
jakie może posiadać jeden właściciel. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest 
rachunkiem a vista (zgromadzone środki są dostępne na każde żądanie właściciela, 
nie ma ograniczeń we wpłacaniu i wypłacaniu środków).

KARTA DEBETOWA – rodzaj karty płatniczej, czyli instrumentu służącego do 
płatności bezgotówkowych oraz wypłat gotówki z bankomatów. Karta debetowa wy-
dawana jest do konta bankowego, a jej limit wyznacza stan środków zgromadzonych 
na rachunku. Każda płatność standardowymi kartami debetowymi wymaga podania 
kodu PIN, który zabezpiecza przez nieuprawnionym użyciem karty. Popularną odmia-
ną tych nośników są karty zbliżeniowe, które umożliwiają na szybkie płatności do 50 
zł bez podawania kodu PIN.

MONEYBACK – usługa bankowa polegająca na zwrocie przez bank części wy-
datków za przeprowadzone transakcje bezgotówkowe. Zwrot jest procentem warto-
ści przeprowadzonych transakcji. Zwykle wynosi on od 1 do 5%. Jeżeli np. w danym 
miesiącu zostało wydanych np. 2000 zł, to przy 1% premii moneyback, w kolejnym 
miesiącu bank odda 20 zł. 
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PIASTÓW

n  PIASTÓW. Spotkanie autorskie z Elżbietą Cherezińską

W DUSZY GRAJĄ JEJ WIKINGOWIE I ŚREDNIOWIECZE
To było jedno z tych spotkań autorskich, które cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem. W drugiej połowie września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Piastowie zaprosiła Elżbietę Cherezińską – popularną autorkę powieści 
historycznych. Do Piastowa przyjechała aż z Kołobrzegu, a jej wielbiciele 
przybyli specjalnie z okolicznych miast. Gdyby tak wszyscy, jak pisarka, 
potrafili zainteresować historią Polski, szczególnie średniowieczem...

ELŻBIETA CHEREZIŃSKA jest absolwentką 
Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowi-
cza w Warszawie. Jak podkreśla, kocha 
średniowiecze za jego różnorodność, 
kopalnię tematów i kształtowanie się 
fundamentów chrześcijańskiej i monar-
chistycznej Europy.
- Dlaczego powieści historyczne? Hi-
storia jest moją rzeczywistą pasją. 
Fakt, że piszę obecnie, a nie za kilka, 
kilkadziesiąt lat, jest zbiegiem oko-
liczności. (…) Prowadziłam spotkania 
autorskie z  Szewachem Weissem na 
jego prośbę. Dużo czasu razem spę-
dzaliśmy i zafascynował mnie sposób, 
w jaki opowiada. Niezrównany gawę-
dziarz (…). Pewnego dnia zaczęłam 
pisać na bazie jego wspomnień (…). 
Pokazałam mu swoje opowiadania i on 
wtedy przyznał, że udało mi się opo-
wiedzieć to, czego sam się wstydzi – tak 
Elżbieta Cherezińska rozpoczęła swoją 
przygodę z pisaniem; owocem współ-
pracy było 12 opowiadań zebranych 
w biografii Z jednej strony, z drugiej 
strony (2005). Nim zaczęła pisać na-
prawdę o tym, co jej w duszy gra, czyli 
o wikingach i średniowieczu, musiała, 
jak sama przyznaje, odrobić lekcję na 
temat Holocaustu. Dlatego spod jej 
pióra wyszła książka Byłam sekretarką 
Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum 
(2008).

Wikingowie... obecni w jej domu od lat
A wszystko zawdzięcza swojemu mę-
żowi – Dariuszowi Cherezińskiemu, 
„wikingowi z zawodu”, członkowi 
grup rekonstrukcyjnych oraz rogow-
nikowi wykonującemu ozdoby z kości 
i poroża. Właśnie on rozbudził w niej 
chęć do zajęcia się tematyką wypraw 
nordyckich wojowników. Z zacieka-
wieniem zaczęła przeglądać albumy ze 

sztuką Wikingów – pełną pięknej, bo-
gatej ornamentyki. Podczas spotkania 
w Piastowie autorka wyjawiła także, 
że cykl Północna droga (rozpoczynają-
cy się powieścią Saga Sigrun, wydaną 
w 2009 roku) rozpoczął się od pomysłu 
na historię „wojowników, którzy wiele 
czasu spędzają z dala od rodzin” i wy-
bór scenerii, czasu i miejsca akcji, nie 
był całkiem oczywisty (początkowo 
rozważane było osadzenie akcji wśród 
Kozaków).

„Nisza” zagospodarowana
– Od wikingów było już bardzo blisko do 
Piastów, którzy fascynowali mnie od lat. 
Przecież to nasza pierwsza królewska 
dynastia. (…) Pierwsza moja piastow-
ska książka wyszła w 2010 roku – wspo-
minała Elżbieta Cherezińska. Mowa 
o Grze w kości (2010), opowiadającej 
o Bolesławie Chrobrym. Dziennikarze 
dziwili się podobno takiej tematyce. – 
Po co pani to pisze? Kogo to interesuje? 
Ale po sukcesie książek piastowskich 
[cykl Odrodzone królestwo (2012–2017) 
o rozbiciu dzielnicowym, rozpoczynają-
cy się Koroną śniegu i krwi oraz powie-
ści Harda i Królowa (2016) o siostrze 
Chrobrego Świętosławie-Sygrydzie, 
królowej Danii, Szwecji i Norwegii; 
przyp. aut.] ci sami dziennikarze pytali, 
jak wpadłam na tę niszę? – opowiadała 
rozbawiając publiczność autorka. Zwró-
ciła uwagę, że zatraciliśmy jako naród 
pomysł na wykreowanie swoich boha-
terów historycznych do rangi popkultu-
ry. – Cieszmy się, że ta „nisza” jednak 
otworzyła się, a ludzie czytający takie 
książki potrafią dostrzec, że nasza histo-
ria jest fascynująca – dodała.

Fantasy w nieco innym wydaniu
Autorka w ciekawy sposób opowia-
dała, że starała się w powieściach 

wprowadzić odrobinę fantasy do sa-
mego chrześcijaństwa. Średniowiecze 
zrodziło opowieści o cudach. Kiedy 
przeczyta się żywoty świętych pełne 
stwierdzonych cudów i kiedy uzna się, 
że ówcześni ludzie rzeczywiście tego 
doświadczyli, rzeczywiście wyłoni się 
obraz innej, fantastycznej religijności. 
Dla ludzi średniowiecza kwestia życia 
po śmierci nie była tylko banałem. Lu-
dzi przerażał fakt, że mogliby nie za-
znać wieczności. 

Mało znane zjawiska i problemy 
średniowiecza
Podczas spotkania  czytelnicy mieli 
okazję dowiedzieć się o mało znanych 
realiach średniowiecza. Cherezińska 
ciekawie przytoczyła odpowiedni-
ki współczesnych zjawisk i proble-
mów, takich jak kwestia praw kobiet, 
rola mediów czy wątki sensacyjno-
-szpiegowskie. Według pisarki, sytu-
acja kobiety w średniowieczu dawała 
jej większe możliwości i prestiż niż 
w starożytności, ale także niż w epo-
kach późniejszych, np. w renesansie. 
Znaczącą rolę odegrała w tym ekspan-
sja chrześcijaństwa, które obiecywało 
kobietom równy status, przynajmniej 
w zaświatach. Kobiety z wyższych sfer, 
zwłaszcza żony władców – dzięki wy-
chowaniu w klasztorach – były w śred-

niowieczu często lepiej wykształcone, 
niż ich mężowie. 
Przy okazji Cherezińska przypomnia-
ła, że nasi książęta przez długi czas nie 
potrafili czytać, a nawet pisać – jesz-
cze łącznie z Łokietkiem. Kobiety, jej 
zdaniem, potrafiły sobie znaleźć „okna 
na świat”. Przytoczyła przykład begi-
nek. Zakonnicami na początku mogły 
zostać jedynie kobiety z wyższych sta-
nów. Kobiety, tzw. beginki, które nie 
miały wstępu do zakonów, a nie chcia-
ły zakładać rodzin, zaczęły się same 
organizować. Mimo że przez papieża 
zostały wrzucone do jednego worka 
z heretykami, w Polsce nikt ich nie 
prześladował. Jeśli chodzi o średnio-
wieczne media – ich odpowiednikiem 
były kroniki, pieśni o władcach i ich 
czynach. Zdaniem autorki, zabrakło 
u nas jedynie odpowiedników sag, 
zwłaszcza rodowych, jak na Islandii. 

Za rok bez premiery książkowej, ale...
Spotkanie z pisarką było też okazją do 
rozmowy o fascynujących odkryciach 
archeologicznych z okresu czasów 
Mieszka I, np. cmentarzyska Mora-

czewo będącego dowodem na istnie-
jący u nas azyl dla sąsiadów krajów 
sąsiednich. Słuchacze zadali Elżbiecie 
Cherezińskiej wiele pytań. O warsztat 
pisarski; o możliwość stworzenia ekra-
nizacji; o plany pisarskie jeszcze przed 
okresem Mieszka I; o ulubioną postać 
(wymieniła wrednego biskupa Jana, 
Borutka, klaryski). Tworzenie każdej 
książki Elżbieta poprzedza wnikliwym 
studiowaniem źródeł, nie raz z różnych 
krajów. 
Zapytano również o dwie książki, do-
tyczące nowszej historii – XIX i XX 
wieku. Obie powstały, jak wyjaśniła 
autorka, z potrzeby pisarskiego „pło-
dozmianu” (chodzi o Legion, ogło-
szony Książką Roku 2013, opowiada 
historię Brygady Świętokrzyskiej oraz 
Turniej cieni  – osadzony w czasach 
od powstania listopadowego do woj-
ny krymskiej). Co do ekranizacji – 
zostały sprzedane prawa do Korony 
śniegu i krwi. Powstaje na podstawie 
tej powieści serial telewizyjny. – Nie 
czytałam jeszcze tego, co przygotowa-
li scenarzyści, bo po prostu nie mam 
czasu – zdradziła autorka uczulając, 
że produkcja TVP nie ma z tym nic 
wspólnego. W najbliższym czasie 
przystąpi do pracy nad scenariuszem 
do filmu fabularnego. Zapowiedziała, 
że  w przyszłym roku premiery książ-
kowej nie będzie.
Czytelnicy mieli okazję zakupić w pro-
mocyjnej cenie książki autorki. Na za-
kończenie ustawiła się kilkunastooso-
bowa kolejka po autografy. Uczestnicy 
Dyskusyjnego Klubu Książki namówili 
także pisarkę na pamiątkowe zdjęcie. 

Spotkanie mogło się odbyć w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki na prośbę 
Klubowiczów, a finansowanie zapewnił 
Instytut Książki.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Obecni byli pro-
boszczowie piastowskich parafii, 
Siostry Służebniczki Dębickie z s. 
Dobrawą na czele, Siostry Francisz-
kanki Misjonarki Maryi, Konrad 
Rytel – zastępca Burmistrza Piasto-
wa, prezes Mazowieckiej Wspól-
noty Samorządowej, radni z prze-
wodniczącą Rady Miasta Agatą 
Korczak oraz wiceprzewodniczą-
cymi Kazimierzem Dymkiem i To-
maszem Sarnackim, nadkomisarz 
Dariusz Kruziewicz – komendant 
Komisariatu Policji w Piastowie, 
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie 
piastowskich szkół, poczty sztanda-
rowe szkół i ZHP, wiele innych osób 
zasłużonych dla powstania pomnika 
oraz liczna grupa mieszkańców. 

Wspomnienia
Na początku uroczystości zebra-
ni wysłuchali fragmentów ostat-
niej homilii ks. Popiełuszki. Padły 
wtedy znamienne słowa „Trzeba 
umieć słuchać. Trzeba życie 
przeżyć godnie”. W dniu 19 paź-
dziernika 1984 roku w Bydgoszczy 
niewiele godzin przed męczeń-
ską śmiercią z rąk funkcjonariu-
szy Służby Bezpieczeństwa PRL, 
w czasie modlitwy różańcowej, ks. 
Jerzy wygłosił rozważania do 5 ta-
jemnic bolesnych. W Piastowie od-
czytali je: Tomasz Osiński, Agata 
Korczak, Hanna Babikowska, Piotr 

Wojtczak i Jarosław 
Babikowski.
Andrzej Smirnow 
– poseł na Sejm RP, 
członek Komisji Kra-
jowej i władz Regio-
nu Mazowsze NSZZ 
„Solidarność”, rów-
nież uczestniczący 
w uroczystościach po-
wiedział: – Miałem to 
szczęście, że osobiście 
znałem księdza Je-
rzego, kapelana „So-
lidarności”. Skupiał 
wokół siebie tysiące 
ludzi z całej Polski. 
Uczył nas, że prawda 
może nas uczynić wol-
nymi nawet w tamtych warunkach. To 
wszystko było dla ówczesnych władz 
do przyjęcia. Jego nauki przetrwały. 
Dzięki takim uroczystościom jak dzi-
siejsza i dzięki pomnikom przetrwają 
dla dobra następnych pokoleń.
Zabrał też głos Zastępca Burmistrza 
Konrad Rytel, który wspominał, 
że poznał księdza dawno, gdy ten 
w latach 1973–1974 był wikariuszem 
w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. 
W latach 1993–1994 komitet bu-
dowy pomnika w Ząbkach ufundo-
wał ze środków własnych pierwszy 
w Polsce pomnik księdza Jerzego. 
Na uroczystości odsłonięcia była 
wówczas cała rodzina księdza.

Pamięć i kwiaty
Poświęcenia pomnika dokonał 
ks. dr Maciej Chwarścianek – pro-
boszcz parafii św. Michała Archa-
nioła. Przedstawiciele organizacji 
i wielu mieszkańców złożyło kwiaty 
i zapaliło znicze.
Mimo niepokojących zapowiedzi, 
pogoda dopisała – było chłodno, ale 
nie padało.
Część artystyczną – poezje o księ-
dzu Jerzym – przygotowały oddziały 
gimnazjalne SP nr 2 pod kierunkiem 
Krystyny Kapes i Urszuli Zaorskiej.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Nagrody i ślubowanie nauczycieli

cd. ze str. 1 Księdza JERZEGO POPIEŁUSZKĘ 
w 1982 roku poznała cała Polska. 
17 stycznia 1982 r.  w kościele św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu poprowadził mszę 
za internowanych. 

„Ponieważ przez wprowadzenie 
stanu wojennego odebrano nam 
wolność słowa, dlatego pomyślmy 
o tych siostrach i braciach, 
którym odebrano wolność”. 

Od 28 lutego 1982 r. przez prawie 3 lata 
organizował msze za Ojczyznę, na które 
przybywały tysiące ludzi z Warszawy i z całej 
Polski. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w chwili 
śmierci – 19 października 1984 r. – miał 37 lat. 
Został beatyfi kowany 6 czerwca 2010 roku 
w Warszawie.

Przemiany w MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ostatnich trzech latach wy-
raźnie zmienił swoje oblicze. Oprócz licznych zajęć sportowych, 
rosnącej liczby ich uczestników oraz organizacji zawodów w róż-
nych dyscyplinach, MOSiR również zmienił swój wygląd oraz 
urządzono na nim nowe obiekty rekreacyjno-sportowe.
Zimą można cieszyć się zabawą na lodowisku, a od wiosny do 
jesieni czynne jest wielofunkcyjne boisko piaskowe. Wymienio-
no murawę boiska i stale dokładane są wszelkie starania, by była 
utrzymana na wysokim poziomie. Natomiast kibice mogą wygod-
nie podziwiać starcia sportowe na nowych trybunach. 
Ściana czołowa budynku MOSiR została odnowiona. Wnętrze bu-
dynku też zostało całkowicie odmalowane i odświeżone.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z obiektu!

ANNA LORENS UM Piastów 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownicy piastowskich szkół i przedszkoli zostali wyróż-
nieni nagrodą Burmistrza Miasta Piastowa za wyniki w pracy w roku szkolnym 2016/2017. 
Siedmiu pedagogów uroczyście złożyło ślubowanie na stopień nauczycieli mianowanych.

Nagrody i akty nadania tytułu nauczyciela 
mianowanego wręczyli nauczycielom Za-
stępca Burmistrza Miasta Piastowa Konrad 
Rytel i Dyrektor Centrum Usług Oświato-
wych Urszula Nelken podczas czterdziestej 
sesji Rady Miejskiej w Piastowie, która od-
była się w dniu 10 października, w Szkole 
Podstawowej Nr 2. Uroczystości uświetnił 
wspaniały występ trzecioklasistów z SP2. 
Dla zebranych nauczycieli dzieci własno-

ręcznie przygotowały również drobne upo-
minki.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom 
oraz pracownikom piastowskiej oświaty 
za trud, który wkładają w wykształcenie 
dzieci i młodzieży oraz życzymy wytrwa-
łości i licznych sukcesów w nauczaniu 
młodych piastowian.

ANNA LORENS UM Piastów 

Autor projektu – artysta plastyk JAROSŁAW BABIKOWSKI  �

Piastów złożył hołd kapelanowi pierwszej „Solidarności”

Na zdjęciu: Ks. MACIEJ CHWARŚCIANEK w trakcie święcenia. 
Obok stoją wszyscy uczestnicy odsłonięia pomnika, m.in. 
najmłodszy uczestnik – Łukasz z 2a ze SP nr 3 w Piastowie.

Na zdjęciu: Burmistrz Piastowa GRZEGORZ SZUPLEWSKI oraz ANDRZEJ 
SMIRNOW: Miałem to szczęście, że osobiście znałem księdza Jerzego (...) 
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Spojrzenie poza czas
W Galerii Ad-Hoc w Ośrodku Kultury Arsus 14 października 2017 roku 
odbył się wernisaż prac Anny Pawlak, zatytułowany „Poza Czasem”. Go-
ście przybyli na to wydarzenie, a wśród nich rodzina i przyjaciele artystki, 
mogli przyjrzeć się malarstwu akwarelowemu artystki z ostatnich kilku-
nastu miesięcy. 

I ntrygujący tytuł wystawy sugeruje 
przerwę w codziennym zabieganiu 
współczesnego człowieka, niemają-

cego czasu na namysł, refleksję oraz 
zaproszenie widzów do świata sztuki 
i kontemplacji.
Anna Pawlak jest malarką, ilustratorką 
i dekoratorką wnętrz, która ukończyła 
tkaninę artystyczną na Wydziale Ma-
larstwa w Wyższej Szkole Sztuki Sto-
sowanej w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Oprócz 
wystaw autorskich w Warszawie ar-
tystka brała udział w wielu wystawach 
zbiorowych w Poznaniu, Łodzi i rów-
nież w Warszawie. Jej prace znajdują 
uznanie u miłośników sztuki w kraju 
i za granicą. Obecnie prowadzi war-
sztaty z rysunku i malarstwa dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Kwiaty dla artystki
Pomimo utrudnień przejazdowych zwią-
zanych z modernizacją linii kolejowej 
w Ursusie, na wernisaż przybyło spo-
ro osób. Słychać było liczne gratulacje 
składane artystce, a ludzie z ciekawością 
kontemplowali mieniące się jak w mo-

zaice obrazy. Od pierwszego momentu 
wejścia na wystawę prace pozytywnie 
nastrajały i taka też atmosfera udzieliła 
się obecnym. Kiedy już sala była nie-
malże pełna, kierownik galerii, Piotr 
Szałkowski, tytułem wstępu zapoznał 
przybyłych z twórczością Anny Pawlak, 
a współorganizatorka wystawy, Gra-
żyna Kostawska, wręczyła artystce bu-
kiet kwiatów. Z kolei dyrektor Ośrodka 
Kultury Arsus – Bogdan Łopuszyński 
– w swym przemówieniu podziękował 
artystce za umieszczenie prac w galerii 
i wręczył jej pamiątkowy dyplom. 

W sali wystawowej 
widzowie mogli zobaczyć dość różno-
rodne, barwne, częściowo ornamental-
ne malarstwo przedstawieniowe, a tak-
że krajobrazowe i portretowe. Jednakże 
dekoracyjne jest ono tylko pozornie, 
ponieważ obrazy skrywają bogatą sym-
bolikę. Artystka przez swoje prace chce 
nas bowiem uwrażliwić na piękno ota-
czającego świata, a przy tym jego ulot-
ność. Malarstwo jest subtelne, liryczne 
w swej formie, ale potrafi poruszyć 
odbiorcę swym głębszym przesłaniem. 

Obrazy artystki ukazują nam nastrojo-
we krajobrazy pokazujące piękno i su-
rowość górskiego krajobrazu, czy też 
niepowtarzalnej, morskiej przyrody lub 
złocistej jesieni mieniącej się barwami 
czerwieni i żółci. Nie brakuje też tema-
tyki południowych pól kwitnącej la-
wendy w Prowansji, czy też weneckich 
łódek przycumowanych do brzegu 
kanału i odbijających się w wodzie ko-
lorowych, osłonecznionych miejskich 
kamienic. 

Ulotność chwili
W innych pracach artystka stara się po-
kazać, jak ulotne są chwile, jak warto 
je zachować w pamięci i znaleźć czas 
na spotkanie, rozmowę z bliskimi nam 
osobami. Taki jest obraz Filiżanka her-
baty ze stojącym na stoliku imbrykiem 
do herbaty z trzema filiżankami – sym-
bolizującymi rozmowę i spotkanie. 
Niedopowiedzenie i tajemnicę widzi-
my zaś na obrazie Dziewczyna w kape-
luszu przedstawiającym damę zasłania-
jącą rondem kapelusza górną połowę 
twarzy. Na pierwszy rzut oka widać na 
nim kobietę z odsłoniętymi ramionami 
w kapeluszu przybranym różą i podob-
nym wzorem na dość niedookreślonym 
stroju zasłaniającym resztę sylwetki. 
Tak naprawdę jest to zaś postać sym-
bolizująca kobiecą wrażliwą i tajemni-
czą psychikę, a róża w kapeluszu może 
oznaczać miłość i cielesność. Kobiece 

postaci w obrazach artystki są ukazane 
jako istoty delikatne, wręcz eteryczne. 
W niektórych pracach faktura obra-
zów Anny Pawlak bywa gładka, nie 
ma tu szybkich, gwałtownych ruchów 
pędzla, tylko gdzieniegdzie widać na-
łożoną grubszą warstwę farby. Techni-
kę tę reprezentuje np. dzieło Rozmowy 
z wiatrem przedstawiające odwróconą 
tyłem postać dziewczyny w sukience, 
z minimalnie widocznym profilem, czy 
baletnicę w tiulowym stroju. Artystka 
świadomie operuje światłem, które w jej 
pracach odgrywa bardzo ważną rolę. 
Z reguły uzyskuje efekt rozświetlenia 
w obrazie poprzez zastosowanie świet-
listych kolorów. 

Inspiracje 
Anna Pawlak w swych pracach inspi-
ruje się też sztuką i kulturą Dalekiego 
Wschodu, zwłaszcza mandalą, będącą 
diagramem symbolizującym kosmos. 
Tworzenie mandali to forma medytacji, 
która pomaga w wyciszeniu się od zgieł-
ku cywilizacji. Na jednym z obrazów 
Drzewo dobrych myśli korony drzew 
zamiast gałęzi przyozdobione są róż-
nobarwnymi mandalami symbolizują-
cymi transcendencję i nieskończoność. 
Artystkę inspirują także prace Antonia 
Gaudiego, hiszpańskiego architekta, co 
można dostrzec w różnobarwnych dzie-
łach z motywami drzew ozdobionych 
delikatnymi, białymi koronkami. Od 
zawsze drzewa miały w sobie magię i w 
wielu kulturach były bardzo ważnym 
elementem wierzeń. Artystka w ten spo-
sób składa więc hołd przyrodzie i przez 
symbolikę serca chce pokazać, jaką mi-
łością natura darzy człowieka i jak po-
winnyśmy o nią dbać. 

Anielska symbolika 
Autorce prac nieobca jest również sym-
bolika anielska, przewijająca się w nie-
których jej dziełach. Przedstawiają one 
postaci o pięknych, niebieskich oczach, 
które patrzą z łagodnością i dobrocią, 
jak np. na płótnie Różany Anioł. Obraz 
ten przedstawia dziewczynę w różanym 
wianku na głowie, a kwiat ten to je-
den z często występujących motywów 
w dziełach pokazanych na wystawie. 
Postać namalowana została na dość 
nieokreślonej przestrzeni w zwiewnym, 
wręcz przezroczystym stroju. W dło-
niach  trzyma motyle, które symbolizują 
przemianę wewnętrzną, duszę i świado-
mość. Oznaczają też odrodzenie i zmar-
twychwstanie. Jednakże głębszą inter-
pretację tego przedstawienia autorka 
pozostawia widzowi, który sam musi 
odkryć to, co nie zostało dopowiedziane. 


W jesienne dni warto wybrać się na 
wystawę malarstwa Anny Pawlak, któ-
rą można obejrzeć do 12 listopada 2017 
roku i zobaczyć, jaka w jej pracach tkwi 
siła i radość tworzenia. Takie zresztą jest 
założenie artystki, pragnie ona pokazać 
piękno i dobro, a co za tym idzie – sztu-
kę miłą dla oka, barwną i nastrojową, 
a przy tym skłaniającą do zatrzymania 
się i spojrzenia w głąb siebie. W obra-
zach tych odnaleźć można wiele arche-
typów i symboli, czego nie widać na 
pierwszy rzut oka, gdy skupiamy wzrok 
tylko na efektownej sferze wizualnej. 
Wystawę szczerze polecam, zachęcam 
do jej obejrzenia i przekonania się, co 
artystka ma nam do przekazania pod fi-
nezyjną warstwą malarską.

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka

n  URSUS. Wernisaż Anny Pawlak w Galerii Ad-Hoc
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WŚCIEKLIZNA
U KOTÓW – CZY MAMY 
SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?
Wścieklizna jest jedną z najstarszych 
znanych człowiekowi chorób. Pierw-
sze wzmianki na temat tej choroby 
były już w 2300 roku p.n.e. Jest jedną 
z najbardziej śmiercionośnych chorób 
przenoszonych ze zwierząt na człowie-
ka. Wywoływana jest przez wirus RNA 
(Lyssavirus). Światowa Organizacja 
Zdrowia ocenia, że co roku na tą cho-
robę umiera około 60 tys. osób. Wirus 
wścieklizny atakuje system nerwowy 
ssaków (także ludzi). Na chorobę tą nie 
chorują ptaki, gady i ryby. Do zakaże-
nia przeważnie dochodzi po ugryzieniu 
przez chore na wściekliznę zwierzę, 
w którego ślinie na kilka dni przed wy-
stąpieniem objawów występuje wirus. 
U nietoperzy wirus może być już w ślinie  
na kilka miesięcy przed wystąpieniem 
objawów. Dlatego dla kotów „wychodzą-
cych” jest to realna forma zakażenia się 
tą chorobą.  Średni czas od zakażenia do 

wystąpienia objawów chorobowych to 
ok. 3–6  m-cy. W momencie wystąpie-
nia objawów,  nie jesteśmy już w stanie 
zahamować choroby. Do  najczęstszych 
objawów zwiastujących występowanie  
wścieklizny należą: gorączka, biegunka, 
zmiana zachowania ( kot spokojny zaczy-
na być agresywny,  kot do tej pory ener-
giczny zaczyna być apatyczny), wodo-
wstręt , niechęć do jedzenia, silny świąd 
i intensywne wylizywanie, szczególnie 
w miejscu zakażenia. W następnej fazie, 
w której kot może już zarazić człowie-
ka, ponieważ w jego ślinie znajduje się 
wirus, staje się agresywny. Może zjadać 
różne dziwne rzeczy: kamienie, patyki 
etc. Nie poznaje opiekuna, w szale ata-
kuje nieistniejące rzeczy. Po wystąpieniu 
ww. objawów śmierć następuje w prze-
ciągu 14 dni.
Co zrobić by Nasz koci pupil nie był na-
rażony na tę groźną śmiertelną chorobę 
i nie zagrażał również nam? W przy-
padku psów szczepienie przeciw wście-
kliźnie jest w Polsce obowiązkowe raz 
w roku. W przypadku kotów takiego 
obowiązku nie ma. Ja osobiście zalecam 
moim pacjentom – tym „wychodzącym”, 
narażonym na kontakt z takimi zwierzę-
tami jak nietoperze, lisy, psy, koty – aby 
były regularnie co roku szczepione. 
W swojej praktyce lekarskiej miałem do 

czynienia z przypadkiem, kiedy wście-
kły kot pogryzł człowieka. U tej osoby 
wykryto w krwi wirus wścieklizny, na 
szczęście odbyło się to jeszcze przed wy-
stąpieniem objawów. 
Zachęcamy Państwa do szczepienia 
Waszych kociaków (szczególnie tych 
„wychodzących”) przeciw wściekliźnie 
raz do roku.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

n  DLA PSA I KOTA PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

GODZINY OTWARCIA:

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

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
www.ursusweterynarz.pl

ŚWIAT
PREZENTÓW

WYPRZEDAŻ
20–40%

ZAPRASZAMY!Warszawa URSUS 
ul.  Bohaterów Warszawy 11 

(Plac Tysiąclecia)

tel. 22 667 46 88
pn.–pt.: godz. 1000–1730

sobota: godz. 1000–1330

LOKAL DO WYNAJĘCIA
LEKARSKIE

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

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

tel.: 694-380-980
INNE

TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA!
ZADZWOŃ: 

602 666 134, 509 559 506 
LUB NAPISZ: 

reklama@mocnestrony.com.pl
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URSUS

   kulturalny                                                   LISTOPAD 2017

U roczystość odbyła się w piątek, 20 października. Poprowadziła 
ją Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Aleksandra 
Magierecka. Przedstawicielka rodziny – Zofia Golimska po-

dziękowała Zarządowi Dzielnicy za pozytywne rozpatrzenie ich 
wniosku o nadanie imienia rondu. Kronikarz rodu Jan Wall przeka-
zał na ręce burmistrz Kierzkowskiej w darze dla Biblioteki Publicz-
nej w Ursusie pięknie wydaną „Sagę rodu Wallów”. Ksiądz prałat 
Józef Hass, również rodzinnie związany z rodami Ursusa, poświę-
cił rondo i wzniósł modlitwę o błogosławieństwo dla wszystkich, 
którzy będą przez nie przechodzili i przejeżdżali. Nożyczki, któ-
re posłużyły do przecięcia wstęgi, niósł na wspaniałej poduszce 
jeden z najmłodszych przedstawicieli rodu – Aleksander. Udział 
wzięli m.in. Burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, Zastępca 
Burmistrza Wiesław Krzemień, zastępca Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Paweł Dilis i wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grab-
ka. Wójt zdradził, że też należy do rodziny Wallów po linii babci, 
a rodzina, jak już wspomniałem, osiedlała się również na terenach 
obecnej Gminy Michałowice.
Na ścianie marketu przy rondzie przez miesiąc można oglądać wy-
stawę, poświęconą rodzinie Wallów.

Tekst i zdjęcia 
Więcej zdjęć na WWW.MOCNESTRONY.COM.PL  Jacek Sulewski

Rodzina Wallów, od 155 latach związana z Ursusem, została uhonorowana 
nazwaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Starodęby i gen. Feliksa Sławoja Skład-
kowskiego przy supermarkecie Leroy Merlin na Skoroszach ich imieniem. 

Rondo Wallów DZIEJE RODZINY WALLÓW 
NIEROZERWALNIE ZWIĄZANE 
SĄ Z URSUSEM 
Krystyna i Michał Wallowie, niemieccy 
koloniści, w 1862 roku zakupili folwark 
ze stawem w Skoroszach – położony 
pomiędzy dzisiejszymi ulicami Rakiet-
ników i Tomcia Palucha. Obecnie znaj-
duje się tu Park Achera. Wallowie mieli 
9 dzieci, które swoją przyszłość zwią-
zały ze Skoroszami, Opaczą Kolonią, 
Czechowicami. Całkowicie spolonizo-
wana rodzina w czasie kolejnych burz, 
przechodzących nad Polską wykazała 
się wielkim patriotyzmem. 
Edmund Wall był w latach dwudzie-
stych XX wieku sołtysem wsi Skorosze. 
Teobald Wall w latach 1918–1920 wal-
czył u boku marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Michał Wall za udział w Bitwie 
Warszawskiej został odznaczony „Krzy-
żem za udział w wojnie1918–1921”. 
Czesław Wall, żołnierz Armii Krajowej 
VI Rejonu „Helenów”, wraz z odzia-
łem brał udział w przygotowaniach do 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Ostatecznie oddział nie zdołał prze-
dostać się do Warszawy, a Czesław na 
swojej działce ukrył zgromadzoną broń. 
W 1945 roku został za to aresztowany 
przez UB i skazany na zsyłkę na Sybir. 
W Powstaniu zginął w inny członek VI 
Rejonu „Helenów” AK z rodziny Wall, 
17-letni Stanisław, który został roz-
strzelany na Odolanach 3 sierpnia 1944 
roku. Tadeusz Wall pseudonim „Michał 
Góra” żołnierz Armii Krajowej – bata-
lionu „Miotła”, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, przeszedł szlak bojo-
wy z dzielnicy Wola na Stare Miasto, za 
co został odznaczony Krzyżem Walecz-
nych. 
Rodzina miała duże gospodarstwa rol-
ne i szklarnie, w których zatrudnienie 
znajdowało wielu mieszkańców z tere-
nu dzisiejszego Ursusa.

BURMISTRZ URSZULA KIERZKOWSKA: – Dzięki takim inicjatywom 
możemy dziś w symboliczny sposób utrwalać dla kolejnych poko-
leń lokalną historię i zachowywać pamięć o ludziach i wydarze-
niach, które ukształtowały naszą dzielnicę i jej niepowtarzalny 
charakter. Podkreśliła, że poznawanie historii miejsca zamiesz-
kania pozwala nam je lepiej zrozumieć i z nim się utożsamiać.

ZDJĘCIE GÓRNE: Zofi a Golimska i Jan Wall. 
NA ZDJĘCIU GŁÓWNYM: Wśród osób na rondzie – wielu przybyłych 
na uroczystość potomków Krystyny i Michała. 
ZDJĘCIE DOLNE: Poświęcenie ronda przez ks. Józefa Hassa

www.mokpiastow.pl
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PROGRAM kina BAŚŃ
05-820 PIASTÓW, WARSZAWSKA 24,  TEL.: 501 750 673

LISTOPAD 2017

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

LISTOPAD 2017

PARKING DLA ZMOTORYZOWANYCH WIDZÓW

www.arsus.pl        facebook.com/kinoursus

3.11
PIĄTEK

godz. 17.00
„MĘŻCZYZNA IMIENIEM OVE”

Szwecja  l  l.15  l  komediodramat

WSTĘP WOLNY!

4.11
SOBOTA

godz. 16.00 
18.00 „ACH ŚPIJ KOCHANIE”

Polska  l  l.15  l  kryminał5.11
NIEDZIELA

godz. 16.00 
18.00

11.11
SOBOTA

godz. 15.00 
17.00 „MY LITTLE PONY”

Kanada/USA  l  b/o  l  animacja12.11
NIEDZIELA

godz. 15.00 
17.00

24.11
PIĄTEK

godz. 17.00
„DWIE KOBIETY”

Francja  l  l.15  l  dramat

WSTĘP WOLNY!

25.11
SOBOTA

godz. 16.00 
18.15 „LISTY  DO M. 3”

Polska  l  l.15  l  komedia romantyczna26.11
NIEDZIELA

godz. 16.00 
18.15

PROGRAM
05-820 PIASTÓW, WARSZAWSKA 24,  TEL.: 501 750 673

3.11
PIĄTEK

godz. 17.00

„AUTA 3”
USA  l  b/o  l  animacja

4.11
SOBOTA

godz. 17.00

5.11
NIEDZIELA

godz. 17.00

24.11
SOBOTA

godz. 15.00 
17.00

„CICHA NOC”
POLSKA  l  od lat 14

PREMIERA

25.11
NIEDZIELA

godz. 15.00 
17.00

26.11
PIĄTEK

godz. 17.00
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