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PUCHAR ŚWIATA 

w Pruszkowie

... jest najważniejszym polskim świętem. Upamiętnia odzy-
skanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach 
niewoli, po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy 
i Rosję w latach 1772–1795. Jak co roku od 27 lat w dniu 
11 listopada w całym kraju odbywały się uroczyste obchody.

O gromną  rolę  w  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  odegrał 
twórca  Legionów,  pierwszy  marszałek  Polski  –  Józef  Piłsudski. 
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. 

Ten  konkretny  dzień  upamiętnia  przekazanie  przez  Radę  Regencyjną 
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, który został wtedy Naczel-
nym Dowódcą Wojsk Polskich. W nocy został rozbrojony garnizon nie-
miecki, stacjonujący w Warszawie. 12 listopada 1918 r. Piłsudski przyjął 
misję stworzenia rządu narodowego, którą dzień później złożył na ręce 
Ignacego Daszyńskiego. 14  listopada Piłsudski  został głową państwa, 
a 16 ogłosił mocarstwom zachodnim polską niepodległość. 11 listopa-
da 1920 r. po zwycięskiej wojnie z Rosją sowiecką przyznano Józefowi 
Piłsudskiemu  stopień  marszałka.  Dzień  11  listopada  celebrowany  był 
jako  święto  upamiętniające  odzyskanie  niepodległości  od  roku  1920, 
jednak obchody te były nieoficjalne i zaangażowani w nie byli głównie 
wojskowi. W II Rzeczpospolitej tego dnia zawsze odbywały się defilady 
wojskowe, msze  święte w  intencji  ojczyzny,  uroczystości  na  szczeblu 
państwowym i ceremonie wręczania orderów Virtuti Militari w Belwe-
derze. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. 
Po upadku komunizmu przywrócono Narodowe Święto Niepodległości 
i jest to dzień wolny od pracy. 
W naszym regionie, jak zawsze, tego dnia odbywało się wiele uroczy-
stości, koncertów, odprawiane były msze święte za Ojczyznę.

W PRUSZKOWIE  mieszkańcy  wzięli  udział  w  Marszu  Niepodległości 
oraz koncercie pieśni  i  piosenek patriotycznych. W obchodach uczestni-
czyli m.in.: Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś, przedstawiciele Zarządu 
i Rady Powiatu, Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, Burmistrz Piastowa

Grzegorz  Szuplewski,  Wójt  Gminy  Raszyn  Andrzej  Zaręba  oraz  przed-
stawiciele wszystkich samorządów, szkół,  jednostek i  instytucji z Powiatu 
Pruszkowskiego,  który  był  gospodarzem  obchodów.  Obchodom  towarzy-
szyła kompania honorowa 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia 
Obrony Powietrznej im. Majora Feliksa Kozubowskiego. Podczas swojego 
przemówienia Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś podkreślał, że za rok 
przypada  setna  rocznica  święta  11  listopada.  Wezwał  do  podjęcia  wspól-
nej  inicjatywy: – W okrągłe rocznice podejmuje się specjalne inicjatywy. 
Sądzę, że warto w tej chwili złożyć deklarację i zainicjować czyn wspólny, 
czyn społeczny, który byłby odpowiedzią na czyn niepodległościowy naszych 
przodków. Zwracam się do wszystkich Państwa i do Pana Prezydenta Jana 
Starzyńskiego o to, abyśmy zrobili co w naszej mocy, by w Pruszkowie po-
wstał pomnik Czynu Niepodległościowego – powiedział Starosta w swoim 
przemówieniu. – Jest czas, aby powołać komitet honorowy, jest czas, żeby 
przez rok pracować nad tym, gdzie pomnik miałby stanąć i jaki miałby być 
jego kształt – dodał. Wyraził nadzieję, że – ... 11 listopada 2018 roku spotka-
my się w jeszcze liczniejszym gronie, by w jednym szeregu cieszyć się z nie-
podległości i przekazać Pomnik Niepodległości przyszłym pokoleniom.

W URSUSIE  o  10.30  przy  Pomniku  Poległych  w  II  Wojnie  Światowej 
zebrali się mieszkańcy, kombatanci, uczniowie, dyrektorzy i kierownicy 
placówek kulturalnych i oświatowych, wielu radnych, władze dzielnicy, 
reprezentowane przez zastępców burmistrza Wiesława Krzemienia i Ka-
zimierza Sternika oraz zastępcę przewodniczącego Rady Dzielnicy Pa-
wła Dilisa. Specjalnym elementem uroczystości było odsłonięcie nowej 
tablicy na odświeżonym pomniku. Ksiądz Paweł Daszczyński z Parafii 
św. Józefa dokonał poświęcenia i odmówił modlitwę. Delegacje władz, 
organizacji, placówek oświatowych, OSP i harcerzy złożyły kwiaty. Uro-
czystości asystowało wiele pocztów sztandarowych szkół  i organizacji. 
Wiceburmistrz  Krzemień  wygłosił  krótkie  przemówienie,  w  którym 
przypomniał  wydarzenia  sprzed  99  lat.  Następnie  większość  uczestni-
ków  uroczystości  udała  się  do  kościoła  św.  Józefa  na  uroczystą  mszę, 
po której chór „Cantate Deo” dał koncert pieśni patriotycznych.

W PIASTOWIE uroczystości  rozpoczęły się  już w piątek. Po zapadnię-
ciu zmroku przy pomniku na skwerze przed Urzędem Miasta zebrali się 
mieszkańcy,  władze  miasta  z  Burmistrzem  Grzegorzem  Szuplewskim 
i przewodniczącą Rady Miasta Agatą Korczak, Wicestarosta Pruszkow-
ski Krzysztof Rymuza, członek Zarządu Powiatu Zbigniew Brzeziński, 
harcerze, druhowie z OSP, rekonstruktorzy w mundurach legionowych, 
przedstawiciele  placówek  oświatowych  i  kulturalnych.  W  asyście  po-
cztów sztandarowych delegacje władz, organizacji i szkół złożyły kwia-
ty. Mimo deszczowej pogody uroczystość przebiegła bardzo okazale.

Jacek Sulewski

NIEPODLEGŁOŚCI
NARODOWE ŚWIĘTO

PRUSZKÓW Zdj. z archiwum Powiatu Pruszkowskiego
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Przed  inauguracją  tego  roku  akade-
mickiego  do  UTW  zgłosiło  się  38 
nowych  abiturientów.  Część  z  nich 

studenckie  legitymacje  odebrała  uro-
czyście z rąk Pani Prezes Lucyny Wasi-
lewskiej  przed  pierwszym  wykładem. 
Wykład  inauguracyjny  „O  leczeniu 
dziecka w łonie matki” wygłosił rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. 
Profesor  swoje  wystąpienie  rozpoczął 
słowami:  –  To dla mnie zaszczyt tu 
z Państwem być, ale i ogromna przy-
jemność. Odbyłem wiele takich wy-

kładów dla stu-
dentów, ale jest 
istotna różnica. 
Oni musieli, 
a Państwo jeste-
ście, bo chcecie 
tu być. Profesor 
Janusz Komen-
der (Przewodni-
czący Rady Pro-

gramowej TUTW - przyp. red.) zawsze 
dla mnie był, jest i będzie wielkim auto-
rytetem. Był ministrem zdrowia w trud-
nych czasach, a u jego żony zdawałem 
egzamin z pediatrii. Zgodziłem się być 
dzisiaj z Państwem z wielką radością. 
Chciałbym, żeby ten pierwszy wykład 
był oczywiście wzbogaceniem Państwa 
wiedzy, ale również, mam nadzieję, 
przyjemnością...
Znaczenie  TUTW  w  życiu  dzielnicy 
potwierdza  obecność  na  uroczystości 
burmistrz  Ursusa  Urszuli  Kierzkow-
skiej,  wiceburmistrzów  Wiesława 
Krzemienia i Kazimierza Sternika, dy-
rektorów instytucji kultury w dzielnicy 
i wielu innych znamienitych gości.

Kilka  tygodni  po  inauguracji  zapyta-
łem  Prezes  TUTW  Lucynę  Wasilew-
ską o plany Uniwersytetu na ten rok.

–  We wszystkie 
czwartki w „Ar-
susie” odbywają 
sie wykłady, na 
których zawsze 
jest prawie kom-
plet słuchaczy. 
Po wykładzie 
studenci-senio-
rzy zazwyczaj 

zostają na pogaduszki, kawę i pączki. 
Zaplanowaliśmy w tym roku cykl spot-
kań w Zamku Królewskim - półgodzin-
ny wykład tematyczny i zwiedzanie. 
Dla uczestników to koszt 5 zł. Kilka 

razy w roku organizujemy wieczorki 
literacko-muzyczne otwarte dla wszyst-
kich. Raz, dwa razy w miesiącu chętni 
wyjeżdżają na wycieczki integracyjne. 
Była już wycieczka do Łodzi, do Świno-
ujścia i Kopenhagi. Wybieramy się do 
Lublina. Nasi słuchacze ponoszą kosz-
ty nieporównywalne do tego rodzaju 
wyjazdów komercyjnych. Najczęściej 
płacą tylko za przejazd. Wkrótce we 
współpracy z Dzielnicowym Biurem 
Bezpieczeństwa zorganizujemy zajęcia 
na temat udzielania pierwszej pomocy, 
bezpieczeństwa w domu i na drodze, 
ochrony przeciwpożarowej w domu. 
Słuchacze mogą za złotówkę korzystać 
z zajęć na basenie, są zajęcia Nordic 
Walking, gimnastyka usprawniająca, 
kursy komputerowe, lektoraty z angiel-
skiego (częściowo odpłatne), warsztaty 
psychologiczne. Stale rozszerzamy na-
szą ofertę dla słuchaczy. W tym roku 
uruchomiliśmy gimnastykę tai-chi, od 
10 listopada ruszają treningi pamięci. 
Wyjeżdżamy wspólnie do teatru, opery, 
muzeów. Składka członkowska za cały 
rok to tylko 80 zł. Staramy się, żeby 

w naszym uniwersytecie stale działo się 
coś pozytywnego. Jesteśmy otwarci dla 
wszystkich środowisk senioralnych.
Pani Lucyna Wasilewska jest członkiem 
TUTW od początku, a od 2013 r. pełni 
funkcję  prezesa.  6  listopada  2017  r.  w 
czasie  wielkiej  gali  wręczenia  nagród 
XVIII  edycji  konkursu  Nagroda  Mar-
szałka  Województwa  Mazowieckiego  
w  Teatrze  Dramatycznym  w  Płocku, 
jako  jedna  z  dziesięciu  laureatów  ode-
brała  wspaniałą  statuetkę  i  dyplom. 
Przy wyborze laureatów, brane były pod 
uwagę głównie zasługi i działalność wy-
kraczające poza podstawowe obowiązki 
zawodowe kandydata.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

URSUS

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

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

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

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

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

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

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

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

PONIEWAŻ BÓLE KRĘGOSŁUPA, TO PROBLEM WCIĄŻ NARASTAJĄCY, PRZEDSTAWIAMY CZYTELNIKOM KO-
LEJNY RAZ OŚRODEK WYJĄTKOWO SKUTECZNYCH METOD PRZECIWBÓLOWYCH – BEZ LEKÓW – NATURMED.
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Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, 
pourazo we, nerwobóle, bóle głowy, 
kręgosłupa, barku, kolan, bioder. 

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, 
aby ustalić wskazania do zabiegu lub 

przeciwwskazania. 
NALEŻY PRZYNIEŚĆ BADANIA 

(również dawne) RTG lub rezonans.

n  URSUS. Inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stani-
sława Wojciechowskiego w Ursusie zostało utworzone w 2003 roku. 
Przez 14 lat zyskiwało coraz większą popularność wśród starszych 
mieszkańców dzielnicy. Mogą oni w ramach stowarzyszenia kontynu-
ować i rozwij ać swoje pasje. Korzystając z cotygodniowych wykładów 
pracowników wyższych uczelni, często profesorów oraz innych specja-
listów z różnych dziedzin, uzupełniają swoją wiedzę, zaspokajają swo-
ją ciekawość świata. Mają możliwość zawierania nowych znajomości 
i przyjaźni. Jak mówią – żyją pełnią życia. 12 października w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” kilkuset studentów z Ursusa stawiło 
się na inaugurację roku akademickiego 2017/2018.

Studenci starsi od profesorów
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Skontaktuj się z nami

22 292 11 01 
rejestracja@naszaklinika.com.pl

Nasza Klinika
ul. Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki 

NASZE STRONY

www.naszaklinika.com.pl
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PORADNIAPORADNIAPORADNIA realizuje program wczesnego  realizuje program wczesnego  realizuje program wczesnego 
wspomagania rozwoju (WWR) i rehabilitacji dzieciwspomagania rozwoju (WWR) i rehabilitacji dzieciwspomagania rozwoju (WWR) i rehabilitacji dzieciwspomagania rozwoju (WWR) i rehabilitacji dzieciwspomagania rozwoju (WWR) i rehabilitacji dzieciwspomagania rozwoju (WWR) i rehabilitacji dzieci

Nasza Klinika

 

PIERWSZA KONSULTACJA� PSYCHOLOGA   � LOGOPEDY� PEDAGOGA   � TERAPEUTY SI

PIERWSZA KONSULTACJA

DARMOWA

W listopadziei grudniu

W PORADNI ZAJMUJEMY SIĘ szeroko  rozumianym 
wspieraniem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego, 
poprzez wiek przedszkolny, szkolny, aż do dorosłości.

ZAPEWNIAMY pomoc doświadczonego 
zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, 
� zjoterapeutów, logopedów.
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NOWY OŚRODEK MEDICOVER SENIOR  W ŚWIĘCICACH
Oficjalne otwarcie Willi Wiosenna miało miejsce w piątek 27 paź-
dziernika. Goście uroczystości mogli zwiedzić ośrodek, przekonać się, 
co ma do zaoferowania seniorom oraz sprawdzić, czym wyróżnia się 
na tle innych.

L ampka szampana, tort, prze-
mówienia zaproszonych gości, 
występy sceniczne, symboliczne 

przecięcie wstęgi, zwiedzanie – to 
tylko niektóre atrakcje wydarzenia, 
jakim było otwarcie Willi Wiosenna, 
nowego ośrodka Medicover Senior 
w Święcicach. Na uroczystości obec-
ni byli przedstawiciele lokalnych 
władz i instytucji – wśród nich: za-
stępca burmistrza Ożarowa Mazo-
wieckiego, Dariusz Skarżyński oraz 
burmistrz Błonia, Zenon Reszka. 
O ośrodku i jego oryginalnej kon-
cepcji opowiadali: Marek Kubicki, 
dyrektor zarządzający Medicover 
Senior oraz Beata Wiśniewska, kie-
rownik Willi Wiosenna.

– Willa Wiosenna wymyka się tra-
dycyjnej definicji domu opieki czy 
domu spokojnej starości – mówił 
Marek Kubicki. – Powstała z myślą 
o seniorach, którzy chcą w atrakcyj-
ny sposób spędzić swój czas, ale tak-
że o tych, którzy czują się samotni 
i szukają towarzystwa. Tworzymy 
przestrzeń sprzyjającą integracji, 
organizujemy ciekawe warsztaty, 
zajęcia, wieczorki taneczne, wspólne 
wyjścia do kina, teatru, opery i nie 
tylko. To pozwala seniorom przy-
jemnie spędzać czas, zawierać nowe 
znajomości, a nawet przyjaźnie. 

Willa Wiosenna to także miejsce dla 
osób, które chcą mieć poczucie bezpie-
czeństwa i zatroszczyć się o zdrowie. 
– Do dyspozycji naszych mieszkań-
ców są lekarze, fizjoterapeuci, wy-
sokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, 
siłownia, a nawet grota solna – wy-
licza Beata Wiśniewska. – Na miejscu 
przez całą dobę czuwa zespół pielęg-
niarsko-opiekuńczy.
– Seniorzy mają u nas do dyspozycji 
bardzo szeroki wachlarz możliwo-
ści – dodaje Marek Kubicki. – W za-
leżności od potrzeb możemy zaofe-
rować pobyty krótko- (3–14 dni) 
lub długookresowe. W naszej ofer-
cie mamy pobyty wypoczynkowe, 
turnusy rehabilitacyjne, pobyty 
uwzględniające kompleksowy prze-
gląd stanu zdrowia seniora i nie 
tylko. 
– Warto dodać, że w Willi Wiosenna 
dostosowujemy się do indywidual-
nych preferencji naszych gości. To 
oni decydują o tym, jak chcą spędzać 
swój czas, jakie zainteresowania roz-
wijać –  dodaje Beata Wiśniewska. 
– Wszystko zgodnie z mottem ośrod-
ka, które przekonuje, że życie nie 
kończy się po siedemdziesiątce, a na 
rozwój pasji nigdy nie jest za późno.

Pełna oferta  Willi Wiosenna na stronie: 
www.willawiosenna.pl

n  W październiku cały Ursus obchodził dni swoich seniorów

Senior tańczy i śpiewa
W czwartek, 19 października, w Pałacyku „Acherówka” miała miejsce 
uroczystość wręczenia dyplomów za wieloletni wkład pracy dla Klubu 
Seniora „Promyk”, połączona z przyjęciem, muzyką i tańcami. 

G ościem  honorowym  był  dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński,  podobno  spełniający 

już  warunki  bycia  seniorem.  Dyrektor 
osobiście,  wraz  z  Kierowniczką  Spo-
łecznego  Klubu  Seniora  „Promyk” 
Marianną  Pyclik,  Przewodniczącym 
Zarządu  Stowarzyszenia  Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Ursusie Bole-

sławem Staniszewskim i wiceprzewod-
niczącym Jerzym Rudzińskim, wręczał 
pamiątkowe dyplomy i upominki szcze-
gólnie  zasłużonym  seniorkom  i  jedne-
mu seniorowi. Dyplomami zostali uho-
norowani:  Maria  Barbakowska,  Anna 
Milczarek,  Helena  Mucha,  Barbara 
Niedźwiecka,  Barbara  Niewiadomska, 
Elżbieta Rosochacka, Krystyna Rycza-

łek,  Halina  Siwko,  Czesław  Sotomski, 
Alicja Swoboda i Irmina Zygańska.
Uczestnicy  tej  szampańskiej  impre-
zy – wszyscy zazwyczaj z co najmniej 
czterdziestoletnią praktyką – bawili  się 
wspaniale  przy  muzyce,  przekąskach 
i  ciasteczkach.  Szczególnie  trudne  za-
danie  stanęło  przed  panami,  którzy, 
będąc  w  zdecydowanej  mniejszości, 
musieli  się wykazać wielką kondycją... 
taneczną. Ale doświadczenie robi swo-
je (wieczorki taneczne to dla nich chleb 
powszedni)  –  zarówno  dziewczyny  jak 
i chłopaki rozeszli się do domów dopie-
ro późnym wieczorem.
Przez  cały  październik  odbywały  się 
obchody  XXVI  Dni  Seniora  Dzielnicy 
Ursus. Były koncerty, zabawy, występy 
kabaretowe,  projekcje  filmów,  wybo-
ry  Seniora  Roku  i  wiele  innych  atrak-

cji.  Ursuscy  seniorzy  to  bardzo  liczna 
i prężna część społeczeństwa dzielnicy. 
Biorą  czynny  udział  w  życiu  Ursusa, 
są  członkami  klubów  seniora,  chórów, 
kabaretów,  stowarzyszeń  twórczych, 
uczęszczają do Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Od dwóch lat istnieje Rada Se-

niorów Dzielnicy Ursus, która jest orga-
nem opiniotwórczym i doradczym Rady 
Dzielnicy.  Na  przewodniczącego  Rady 
Seniorów został wybrany Bolesław Sta-
niszewski.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski
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ADRES:  Warszawa Ursus, ul. Kompanii Kordian 62, 
każda sobota w godz. 9.00–13.00.

TEL.: 22 66 77 666
www.zbg.pl

Wśród producentów kotłów prym wiodą firmy niemieckie

M arki  Viessmann,  Buderus  czy 
Junkers  zna  chyba  każdy  właś-
ciciel  domu.  Wybierając  nowy 

kocioł unikajmy tanich firm obecnych 
praktycznie  w  każdym  markecie  bu-
dowlanym,  ponieważ  niska  cena  jest 
ich jedyną zaletą, natomiast sprawiają 
wiele  kłopotów  i  nie  przynoszą  spo-
dziewanych  oszczędności  w  trakcie 
eksploatacji. Poza tym zakupy wszel-
kich skomplikowanych urządzeń poza 
oficjalną  siecią  dystrybucji  firmowej 
obarczone  są  ryzykiem  braku  odpo-
wiedniej  opieki  serwisowej  co  skut-
kuje  koniecznością  wymiany  całego 
kotła w razie drobnej nawet usterki. 

Zdecydowaliśmy się na współ-
pracę z Buderusem głów-
nie ze względu na perfekcyjną 
logistykę i niesamowitą jakość 
oferowanych urządzeń. 
Sprawność nowoczesnych kot-
łów kondensacyjnych Bude-
rus osiąga 110% i należy do 
najwyższych na naszym rynku, 
a łatwa dostępność do sieci ser-
wisowej gwarantuje długoletnią 
bezawaryjną pracę. 

TANIEJ O 30%
Warto  wymienić  stary  kocioł  gazo-
wy  czy  węglowy  na  nowoczesny 
kocioł  kondensacyjny,  ponieważ 
od  razu  odczujemy  obniżenie 
wydatków na energię o co naj-
mniej 30%, a powietrze wokół 
naszego  domu  będzie  wyraźnie 
czystsze.  Kotły  kondensacyjne 
stały  się  w  Polsce  szerzej  do-
stępne  na  początku  XXI  wieku, 
a nazwa pochodzi od efektu kon-
densacji wykorzystanego do znacz-
nego podniesienia sprawności kot-
ła. Efektem spalania gazu  jest znaczna 
ilość pary wodnej, która w starych kot-
łach była nieefektywnie wydalana wraz 
z innymi produktami spalania przez ko-
min do atmosfery. W kotłach kondensa-
cyjnych Buderus para wodna skraplana 
jest w kotle, skroplona ciecz wylewana 
do kanalizacji a wydzielane w tym pro-
cesie ciepło zużywane do wydajniejszej 
pracy kotła. Ponieważ w ustanowionych 
wcześniej  normach  obliczania  spraw-
ności nie brano tego efektu pod uwagę, 
sprawność  kotłów  kondensacyjnych 
dochodzi do 110%. Patrząc w pogodny 
mroźny dzień na kominy sąsiadów wi-
dać wydzielający się z niektórych z nich 
biały  „dym”,  który  w  rzeczywistości 
jest parą wodną i oznacza, że sąsiad ma 
stary nieefektywny kocioł gazowy. Przy 
kotle  kondensacyjnym  komin  emituje 
w większości bezbarwny azot i dwutle-
nek węgla.

NOWA LINIA URZĄDZEŃ
Z szerokiej oferty kotłów kondensacyj-
nych  na  szczególną  uwagę  zasługuje 
wprowadzona  w  ubiegłym  roku  linia 
urządzeń Logamax plus GB192i/T. To 
zupełnie nowa jakość na rynku wypo-
sażenia wnętrz i urządzeń grzewczych. 
Nowoczesny wygląd, eleganckie fronty 
z czarnego lub białego szkła tytanowe-
go,  sterowanie  za  pomocą  panelu  do-
tykowego oraz modułowa konstrukcja. 
Łatwą obsługę tych urządzeń zapewnia 
zintegrowany  panel  dotykowy.  Z  jego 
pomocą  użytkownicy  mogą  zmieniać 
wszystkie  podstawowe  parametry, 
m.in.  temperaturę  w  pomieszczeniach 
i  temperaturę  c.w.u.  oraz  sprawdzić 
status ustawień i funkcji. 
Urządzenia  nowej  linii  marki  Buderus 
mogą  być  także  sterowane  zdalnie,  za 
pomocą  aplikacji  mobilnej  EasyCon-

trol, ponieważ mają opcję komunikacji 
przez Internet. Nowa linia urządzeń Bu-
derus to seria modułowa, którą w każdej 
chwili można rozbudować o dodatkowe 
elementy. Jeśli mamy kocioł z  tej  linii, 
łatwo zintegrujemy go z panelami  sło-
necznymi lub kominkiem.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Marka  Buderus  oferuje  systemowe 
podejście  jeśli  chodzi  o  instalacje 
energooszczędne.  W  ofercie  znajdują 
się  kotły  kondensacyjne,  pompy  cie-
pła, kolektory słoneczne oraz systemy 
rekuperacji.  Największą  zaletą  tak 
szerokiej  oferty  jest  bezproblemowa 
współpraca poszczególnych modułów 
systemu, a mikrokomputer najbardziej 
efektywne zarządza dostępnymi zaso-
bami w zależności od zmiennych wa-
runków zewnętrznych.                       n

 „Pruszków na trasie Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej”
W sobotę 18 listopada 2017 o godzinie 15:00 w Muzeum Dulag 121 od-
będzie się spotkanie z cyklu Pruskoviana poświęcone Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej i jej roli w rozwoju Pruszkowa. W programie spotkania 
wykład Huberta Bojarskiego – historyka, muzealnika i znawcy dziejów 
kolejnictwa oraz dyskusja z udziałem publiczności. 

Opowieść o „wiedence” jest niero-
zerwalnie związana z losami lu-
dzi. W tym z losami nie tylko jej 

pracowników,  ale  także  pasażerów. 
To kolej wyznaczała nowe  standar-
dy  życia  lokalnych  społeczności, 
nadawała  tempo  rozwojowi  miast 
i  wprowadzała  do  małych  i  więk-
szych  miejscowości  nowe  spojrze-
nie na szeroki świat. 
Nie inaczej było w Pruszkowie, któ-
ry  już od 1845 roku na stałe wpisał 
się  w  historię  kolejnictwa.  Pociągi 
stanowiły  istotny  element  dziejów 
Pruszkowa nie tylko za czasów Drogi 
Żelaznej  Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Odkąd tory kolejowe połączyły mia-

sto ze stolicą, stało się ono ważnym 
świadkiem wielu historycznych wy-
darzeń z pociągiem w roli głównej.  

O tych wydarzeniach i roli 
kolei  w  rozwoju  Prusz-
kowa  opowie  Hubert  Bo-
jarski,  który  18  listopada 
gościć  będzie  w  Muzeum 
Dulag 121 w ramach spot-
kania z cyklu Pruskoviana.

Zapraszamy serdecznie. 
Wstęp wolny.

Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład Huberta Bojarskiego „Pruszków na 
trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej” będący częścią cyklu Pruskoviana. 

HUBERT BOJARSKI – absolwent KUL, UKSW oraz UJ. 
Historyk, muzealnik, współtwórca Muzeum Jana Pa-
wła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Or-
dynariatu Polowego, konsultant merytoryczny Centrum 
Turystyki i Informacji w Parku Kulturowym Ossów 1920 
„Wrota Bitwy Warszawskiej”. Ma na swoim koncie kil-
kadziesiąt wystaw, wiele artykułów i publikacji. Obec-
nie pracuje w Stacji Muzeum (dawnym Muzeum Kolej-
nictwa), gdzie zajmuje się tematyką historii transportu 
oraz jego wpływu na społeczności lokalne.
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OŻARÓW MAZOWIECKI

– Jesteśmy niezmiernie zaskoczeni frekwencją – tymi słowami przywita-
li się ze zgromadzoną publicznością bohaterowie spotkania autorskiego, 
które odbyło się w środę, 18 października, w Bibliotece Publicznej w Oża-
rowie Mazowieckim – piłkarz Andrzej Szarmach i dziennikarz sportowy 
– Jacek Kurowski.  – Piłkarz – legenda – tak zwróciła się do przybyłych 
na spotkanie  Elżbieta Paderewska, dyrektor ożarowskiej Biblioteki – Ta-
kiego gościa przedstawiać nie trzeba.

Książkę pisali prawie rok...
Powodem  spotkania  była  prezentacja,  
wydanej  przez    Wydawnictwo  Dolno-
śląskie,  książki  „Andrzej  Szarmach  – 
diabeł  nie  anioł”.  Prace  nad  nią  miały 
swój  początek  w  roku  2015,  kiedy  to 
obydwaj panowie spotkali się w Zabrzu. 
Na  propozycję  napisania  książki  An-
drzej Szarmach zgodził się pod jednym 
warunkiem – że  będzie szczerze. I tak 
jest,  w  niektórych  momentach  nawet 
brutalnie szczerze.   Nie  jest  to  typowy 
wywiad  –  rzeka.  Pytań  jest    niewiele. 
Jackowi  Kurowskiemu    zależało,  żeby 
głos  miał  bohater,  i  to  on  opowiada. 
Książkę pisali prawie rok, i teraz przed 
czytelnikami prawie 240 stron niezwy-
kle interesującej lektury.
Andrzej  Szarmach  trafił  w  „dobry” 
czas.  Robert  Lewandowski,  być  może 
najwybitniejszy  zawodnik  w  historii 
polskiego  futbolu, ma  lat 29,   w przy-
szłym  roku,  podczas  MŚ  w  Rosji,  bę-
dzie miał  lat 30. Andrzej Szarmach na 
swoich  pierwszych  mistrzostwach  za-
grał mając  lat 24.

Zaczynał od tańca...
Pochodzi z Gdańska. Miał 7 braci – pod 
jednym dachem mieszkało 10 osób. Oj-
ciec  żartował:  „Mamy  8  zawodników, 
ja dziewiąty, mama do bramki i mamy 
prawie całą drużynę”. Nie od razu chciał 
być piłkarzem – zaczynał od tańca w ze-
spole  ludowym,  potem  była  siatkówka 
i piłka ręczna.  Piłkę nożną zasugerował 
mu nauczyciel WF. I grał – od rana do 
wieczora, na asfalcie, między blokami – 
„ojciec chodził powstawiać okna i ode-
brać  piłkę”.  Rodzice  nie  chcieli,  żeby 
został piłkarzem – miał pójść do szkoły 
morskiej.  Matka  pytała:  –  Co ci piłka 
da? – a on na to – Kiedyś będziesz mnie 
oglądać w telewizji.  

Potem przyszła kariera
Najpierw  grał  w  III-ligowej  Polonii 
Gdańsk  i  pracował  jako monter kadłu-
bowy  w  Stoczni  Gdańskiej.  Prezesem 
klubu był dyrektor zakładu, i  to on za-
decydował,  że  zawodnicy  wyróżniają-
cy się  (było  ich czterech – wśród nich 
p.  Andrzej)  będą  pracować  do  12-tej, 

a potem trenować. Szybko dostrzeżono 
jego talent do strzelania bramek i dostał 
propozycję  przejścia  do  Arki  Gdynia 
(II liga) – na co dostał zgodę  od Polonii. 
– Kiedyś nie było transferów, bo futbol 
był amatorski. Każdy zawodnik podpisy-
wał tzw.  kartę zgłoszenia jednorazowo, 
można powiedzieć dożywotnio. Zawod-
nicy byli zwykłymi pracownikami, za-
trudnionymi w zakładach pracy.
W  Arce  grał  sezon  –  został  królem 
strzelców  rozgrywek  z  15  golami  na 
koncie  i  zgłosił  się  do  niego  Górnik 
Zabrze – ale w tym przypadku zmiana 
barw klubowych nie była już taka prosta. 
Tu Jacek Kurowski przeczytał fragment 
książki  (czynił  to  jeszcze  kilkakrotnie) 
– o wizycie zdenerwowanego taksówka-
rza w redakcji „Głosu Wybrzeża”. 

Ucieczka przed wojskiem
Działacze Arki nie chcieli pozbywać się 
tak  dobrego  zawodnika    i  postanowili 
zmusić Szarmacha do pozostania powo-
łaniem do wojska. Miał przez  trzy  lata 
służyć na okrętach podwodnych w jed-
nostce w Ustce. Dwuletnią służbę woj-
skową miała mu do zaoferowania Legia 
Warszawa.  Brat,  Marian,    pomógł  mu 
uniknąć  jednej  i  drugiej  „propozycji” 
i  znalazł  się  w  Zabrzu  –  tam  tydzień 
spędził  „pod kluczem”, póki Górnik nie 
załatwił  wszelkich  formalności.  Został 
górnikiem dołowym w kopalni Knurów, 
co „załatwiło” mu odroczenie od służ-
by wojskowej z uwagi na wykonywany 
zawód,  i  piłkarzem  Górnika  Zabrze. 
W zaadaptowaniu się w nowym klubie, 
naszpikowanym reprezentantami Polski 
(14), dużo pomogli mu starsi koledzy.

W reprezentacji
Dla  reprezentacji wyszukał  go Andrzej 
Strejlau,  na meczu Arki Gdynia z Zawi-
szą Bydgoszcz w 1972 r. i postanowił po-
wołać na mecz reprezentacji U-23 z An-
glią, który miał się odbyć za 3 miesiące. 
Ten  zasłużony  trener  do  dzisiaj  prze-
chowuje zeszyty z notatkami ze wszyst-
kich  meczów,  w  których  był  trenerem 
lub  asystentem:  składy,  bramki,  kartki, 
kto  ile  grał  i  czym  się  wyróżniał.  An-
drzej  Strejlau  był  asystentem  Kazimie-
rza Górskiego, i tak Szarmach trafił do 
I reprezentacji i zagrał na Mistrzostwach 
Świata w RFN. Trener Górski zbudował 
Drużynę, w której obowiązywała zasada 
„jeden za wszystkich, wszyscy za jedne-
go”. Kolejne dwa turnieje MŚ nie były 
dla niego już tak udane. 
Za kadencji Jacka Gmocha i Antonie-
go Piechniczka nie było już tak zwartej 
grupy – zaczęły się podziały, niesnaski. 
Szczególnie niemile p. Andrzej wspo-

mina wyjazd do Hiszpanii, gdzie w me-
czu z Francją o brązowy medal, po raz 
ostatni  zagrał  w  reprezentacji  Polski. 
Ci, którzy oglądali ten mecz, pamięta-
ją,  że  ze  strzelonego  Francuzom  gola 
wcale się nie cieszył – ale o tym, m.in.  
można poczytać na kartkach książki.
Opowieści  Andrzeja  Szarmacha  były 
uzupełniane  fragmentami  czytanymi 
przez Jacka Kurowskiego. 

Pytania nie tylko do mistrza
W trakcie był też czas na pytania z sali 
– pierwsze dotyczyło przejścia z Górni-
ka Zabrze do Stali Mielec. Szef jednego 
z  uczestników  spotkania  jest  Francu-
zem, pamięta debiut p. Andrzeja w AJ 
Auxerre (przyleciał w czwartek, a w so-
botę wybiegł na boisko i strzelił 2 gole 
mistrzowi Francji) i prosił o przekazanie  
pozdrowień. Andrzej Szarmach do dziś 
jest tam pamiętany i szanowany. To od 
niego uczył się młody Eric Cantona (o 
czym wspomina do dziś). 
Było  pytanie  dotyczące  współpracy 
z Łukaszem Kubotem,  szans Polaków 
na MŚ w Rosji  („awans się należał”), 
oceny  dzisiejszej  piłki,  wspomnień 
z  meczów  Górnika  z  Legią,  Jerzego 
Gorgonia,  i  tego,  co  porabia  teraz  we 
Francji  (jest na emeryturze,  i ma czas 
dla rodziny, szczególnie dla wnuków). 
Ale zadawano pytania nie  tylko panu 
Andrzejowi.  Ich  adresatem  był  też 

współautor  książki  –  Jacek  Kurow-
ski  (podobno  zdarzyło  się  to  po  raz 
pierwszy),  dla  którego  jest  to  debiut 
pisarski.  Praca  nad  tekstem  była  dla 
niego  podróżą  w  historię,  cieszy  się, 
że  odkrył  ją  też  dla  swoich  synów. 
Pytany o kolejną, odpowiedział: – Jest 
pomysł, bohater się waha.
W  spotkaniu  aktywnie  (i  nie  służbo-
wo)  uczestniczył  burmistrz  Ożarowa 
– Paweł Kanclerz. 

Pora na autografy 
Na  zakończenie  2-godzinnej  „podró-
ży”  bohaterowie  otrzymali  brawa  od 
publiczności, a z  rąk p. Elżbiety Pade-
rewskiej  drobne  upominki,  po  czym 
ustawiła się przed nimi kolejka chętnych 
po  autografy  i  pamiątkowe  zdjęcia,  co 
wydłużyło  udane  spotkanie  o  kolejną 
godzinę. 
Spotkanie  odbyło  się  ramach  Dysku-
syjnego  Klubu  Książki  dla  Dorosłych. 
Średnio uczestniczy w nich ok. 30 osób 
–  dzisiejsze  zgromadziło  ponad  70. 
Dzięki  dobremu  nagłośnieniu  wszyscy 
wszystko dobrze słyszeli. 

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

ANDRZEJ SZARMACH 
– DIABEŁ NIE ANIOŁ

ANDRZEJ SZARMACH – 61-krotny reprezentant 
Polski, dla której strzelił 32 gole, jeden z „Orłów Gór-
skiego”. Uczestniczył w  3 finałach  Mistrzostw Świata 
(1974 – III miejsce, 1978, 1982 – III miejsce), w których 
zdobył  7  bramek.  Wicekról  strzelców  MŚ'74  (5  goli). 
Srebrny medalista i król strzelców Igrzysk Olimpijskich  
w Montrealu 1976.  W Polsce reprezentował barwy Po-
lonii Gdańsk (III liga), Arki Gdynia (II liga) i pierwszo-
ligowców – Górnika Zabrze i Stali Mielec. Po wyjeździe 
z Polski grał we Francji – AJ Auxerre (1980–85), Gu-
ingamp (1985–87) i Clermont Foot (1987–89 – grający 
trener). W barwach I-ligowego AJ Auxerre w 148 me-
czach zdobył 94 bramki, w 1981 i 1982 został wybrany 
przez „France Football” najlepszym obcokrajowcem 
ligi francuskiej. 

JACEK KUROWSKI – od 2003 r. pracuje w re-
dakcji sportowej TVP. Gospodarz studia olimpijskie-
go od Aten (2004) po Londyn (2012), gospodarz stu-
dia w czasie meczów piłkarskich Euro (2004 i 2012) 
i  Mundiali  (2006,  2010  i  2014),  twórca  programu 
„Oko w oko” i prywatnie – mieszkaniec gminy Oża-
rów  Mazowiecki.  Współautor  książki  „Andrzej 
Szarmach – diabeł nie anioł”.

22 listopada Biblioteka zaprasza na wieczór z poezją Joanny Iwanickiej, 
a 6 grudnia spotkanie autorskie z pisarką Ałbeną Grabowską.
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n  URSUS. Do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 2 miejsce w Polsce w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważo-
nego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (awans z 5 miejsca w 2016 r.) i również 2 miej-
sce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwij ających Przedsiębiorczość w latach 
2003–2016 (utrzymanie miejsca z 2016 r.). Oba wyróżnienia w kategorii gmina miejsko-wiejska.

Gmina  Ożarów  Mazowiecki  od  lat 
utrzymuje  się  w  ścisłej  czołówce 
gmin  wyróżnianych  w  niezależ-

nym  Rankingu  Samorządów,  ale  wy-
nik,  który  osiągnęliśmy  w  tym  roku 
cieszy  najbardziej.  Pokazuje  on,  że 
wyróżniamy  się  zarówno  wśród  sa-
morządów Mazowsza, ale także całe-
go  kraju.  Sukces  naszego  samorządu 
to  dowód  nie  tylko  dynamicznego 
i  zrównoważonego  rozwoju  samej 
gminy, to przede wszystkim  poprawa 
komfortu i jakości życia jej mieszkań-
ców,  a  także  sprzyjający  klimat  dla 
rozwoju przedsiębiorczości. 
Podstawą  rankingu,  opracowanego 
pod  kierunkiem  prof.  Eugeniusza 
Sobczaka  z  Wydziału  Administra-
cji  i  Nauk  Społecznych  Politechniki 

Warszawskiej,  jest  analiza  wskaźni-
ków, obejmujących trzy istotne obsza-
ry  rozwoju:  gospodarczy,  społeczny 
oraz  ochrony  środowiska.  Ranking 
uwzględnia  wszystkie  polskie  miasta 
i  gminy,  a  materiałem  źródłowym  są 
niezależne  dane  Głównego  Urzędu 
Statystycznego. Jego wyniki odzwier-
ciedlają, w sposób wiarygodny i prze-
krojowy,  rozwój  polskich  jednostek 
samorządu  terytorialnego  i  wskazują 
liderów w podziale na gminy wiejskie, 
miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta 
na prawach powiatu.
– Te wysokie miejsca w rankingach 
to nasz wspólny sukces i prestiżowe 
wyróżnienie, które utwierdza mnie 
w przekonaniu, że podążamy właści-
wą drogą, a nasze „małe osiągnięcia” 

zauważane są w szerszych kręgach. 
Wskaźniki ekonomiczne nie kłamią 
i odzwierciedlają faktyczną kondycję 
finansową i jakość zarządzania gmi-
ną. Byłem przekonany, że możemy 
znaleźć się w czołowej dziesiątce ran-
kingu, miejsce na podium to spełnienie 
oczekiwań i wielka satysfakcja. Dru-
gie miejsce w Polsce to wielka sprawa 
–  tak wyniki  rankingów podsumował 
Paweł  Kanclerz,  burmistrz  Ożarowa 
Mazowieckiego. 
Uroczysta prezentacja wyników tego-
rocznych  rankingów  samorządowych 
odbyła się 6 listopada 2017 r. podczas 

jubileuszowej  –  XX  konferencji  na-
ukowej  pt.  „Zrównoważony  rozwój 
społeczno-gospodarczy  jednostek 
samorządu  terytorialnego”.  Organi-
zatorami  konferencji  byli:  Wydział 
Administracji i Nauk Społecznych Po-
litechniki  Warszawskiej,  Państwowa 
Szkoła  Wyższa  w  Białej  Podlaskiej 
im. Jana Pawła II, Komisja Samorządu 
Terytorialnego  i  Polityki  Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Fundacja Polskiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska”. 

U rząd Miejski 

Dopłaty do biletów
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XLIV/448/17 Rady Miej-

skiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r., wpro-
wadzającej  dla  dzieci  z  rodzin  wielodzietnych  zamieszkałych  na 

terenie gminy Ożarów Mazowiecki dopłaty do imiennego biletu długo-
okresowego  (miesięcznego  lub kwartalnego) w wysokości 20% kosz-
tów biletu zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub wyższej, 
zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków 
uzyskania dopłaty: 
www.ozarow-mazowiecki.pl zakładka: Karta Rodziny 3+.

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
PONOWNIE WYRÓŻNIONA
W RANKINGACH SAMORZĄDOWYCH!
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PIASTÓW

n  Rozmowa z Joanną Szczuką, kierownikiem Świetlicy 
Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie

NIEZWYCZAJNA ŚWIETLICA 

P lacówka działa 13 lat. Od 8 lat jest 
wyodrębnioną  jednostką  budże-
tową gminy. Środki  finansowe na 

działalność pochodzą z  zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu i obrót nim – tzw. 
korkowe. Kierownikiem świetlicy od 
ośmiu lat jest Joanna Szczuka – z wy-
kształcenia pedagog opiekuńczo-wy-
chowawczy, nauczyciel. 
n Pani Joanno, kto przychodzi do świet-
licy?

– Uczęszczają do nas dzieci od szko-
ły  podstawowej  do  gimnazjum.  Kie-
rowane  są  głównie  przez  szkoły,  ale 
również  MOPS,  kuratora,  asystenta 
rodziny,  GKRPA.  Mogą  je  zgłosić 
również  sami  rodzice.  Jest  też  grupa 
integracyjna  –  w  większości  dorosłe 
dzieci z różnego rodzaju niesprawnoś-
ciami. Do świetlicy uczęszcza 50 dzie-
ci w tym 12 osób niepełnosprawnych.
n Czym to miejsce różni się od typowej, 
szkolnej świetlicy?

–  Mamy  tutaj  dużo  atrakcji,  potrzeb-
nych  dzieciom  w  tym  wieku:  piłka-

rzyki,  ping-pong,  materacownię,  uni-
hokej,  piłkę  nożną,  plac  zabaw,  gry 
planszowe i wiele innych. Mamy rzut-
nik, ekran, komputery, ale... nie mamy 
telewizora.  Mamy  wpływ  na  wycho-
wanie,  rozwój  społeczny  i  psychicz-
ny naszych dzieci. W  roku  szkolnym 
przychodzą  po  szkole,  odrabiają  lek-
cje. Potem przygotowujemy wspólnie 
posiłek  –  kanapki,  herbatkę,  czasem 
jakieś  ciasteczka.  Następnie  jest  czas 
na zajęcia o charakterze socjoterapeu-
tycznym.  Każda  grupa  ma  swojego 
wychowawcę. Wszyscy wychowanko-
wie przebywają  tu do godziny 16-tej, 
potem  zostają  tylko  ci,  którzy  mają 
zajęcia (każdy uczęszcza na zajęcia 3 
razy w tygodniu).
Środowisko, najbliższe otoczenie dzie-
cka są dla nas bardzo ważne. Po pew-
nym czasie znamy już rodzinę wycho-
wanka i mamy z nią kontakt. Nie tylko 
dlatego, że rodzic musi przyjść osobi-
ście, wypełnić kartę i zapisać dziecko, 
bo zawsze jest nam miło, gdy możemy 
blisko  współpracować  z  rodzicami, 
kiedy  okazuje  się,  że  współpraca  dla 

dobra  dziecka  jest  szczególnie  po-
trzebna. Ale nieraz  trzeba pomóc  też 
mamie czy tacie. Na terenie Piastowa 
nie ma poradni rodzinnej. Jeśli mamy 
więc  jakieś  środki  zewnętrzne,  stara-
my  się  część  z  nich  zabezpieczyć  na 
pracę  terapeutów  czy    psychologów. 
Wtedy możemy taką pomoc zapropo-
nować  rodzicom.  Blisko  współpracu-
jemy  ze  Stowarzyszeniem  „Możesz”. 
Za  ich  pośrednictwem  wielokrotnie 
otrzymywaliśmy środki zewnętrzne.
n Chyba tylko nieliczne rodziny są 
w stanie zapewnić wszystkim swoim 
dzieciom wyjazdy czy inne atrakcje, 
szczególnie w czasie wakacji. Jak wy-
gląda w tym okresie funkcjonowanie 
świetlicy?

–  Wakacje  to  czas  radosny.  Przycho-
dzimy do świetlicy od rana. Dużo wy-
jeżdżamy. W tym roku byliśmy m.in. 
na kąpielisku w Grodzisku Mazowie-
ckim, w ZOO, na Farmie Iluzji w Tro-
janowie.  Co  roku  realizujemy  jakieś 
duże zadanie. W tym roku w ramach 
projektu  „Poza  horyzonty”,    realizo-

wanym wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Możesz”, byliśmy 5 dni na Mazurach. 
W akcję zaangażował się klub żeglar-
ski z Grodziska Mazowieckiego. Ka-
pitanowie z klubu bezpłatnie uczą na-
sze dzieci. Żeglowaliśmy po Wielkich 
Jeziorach trzema jachtami. Z projektu 
skorzystało  15  wychowanków.  Ten 
ostatni wyjazd na żagle był naprawdę 
bardzo  rodzinny.  Nie  było  stresują-
cych  sytuacji.  Wszyscy  byliśmy  tam 
naprawdę razem. Finansowo pomogła 
Gminna  Komisja  ds.  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych.  Wsparli 
nas  sponsorzy  indywidualni.  Pomógł 
nam też finansowo Bank PKO S.A.
Wyjeżdżamy też w ciągu roku szkol-
nego.  W  ostatnim  tygodniu  września 
wszyscy pojechaliśmy na  trzy dni do 
Gdańska,  Gdyni  i  Sopotu.  Głównym 
celem wycieczki była integracja świet-
licowej  społeczności  przed  kolejnym 
rokiem  pracy,  ale  też  odpoczynek 
i  rekreacja.  Zwiedzaliśmy  zabytki 
Gdańska. Potem był rejs statkiem, wi-
zyta na Westerplatte i kąpiel w morzu 
(bo  pogodę  mieliśmy  wymarzoną). 

Późnym  wieczorem  wybraliśmy  się 
na  Górę  Gradową.  Nocna  panorama 
miasta  i  Fort  Grodzisko  o  tej  porze 
dnia,  a  właściwie  nocy  pozostawi-
ły  niezapomniane  wrażenie.  Byli-
śmy  w  gdyńskim  oceanarium,  na 
okręcie  ORP  Błyskawica  i  na  molo 
w Sopocie. Ostatniego dnia było wod-
ne szaleństwo na basenach Aquaparku 
w Redzie: szalone zjeżdżalnie, rwąca 
rzeka, gejzery, rekiny, strefa relaksu na 
plaży…  nikt  nie  miał  ochoty  wracać 
do  domu.  Wszystko  dzięki  środkom 
otrzymanym w ramach konkursu Za-
rządu Województwa Mazowieckiego.
n Czy placówka współpracuje bezpo-
średnio z jakimiś osobami, placówka-
mi z zewnątrz?

– Tak. Już na początku roku szkolnego 
we wrześniu byliśmy w Białymstoku. 
Tam  wzięliśmy  udział  w  fotograficz-
no-plastycznym i literackim konkursie 
„Pod(różne)  historie”.  W  kategorii 
fotografia,  na  170  nadesłanych  zdjęć, 
3 miejsce w swojej kategorii wiekowej 
zdobyła Klaudia. Trzecią nagrodą uho-

Świetlica Środowiskowo-Integracyjna „Dom Jana Pawła II” jest placów-
ką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Jej działalność wyni-
ka z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i mieści 
się w zakresie pomocy społecznej. 
„Dom Jana Pawła II” to nie tylko budynek, to taki drugi, prawdziwy 
DOM, w którym pojawiają się nowe dzieci. Te, które były kiedyś i obec-
nie przychodzą – wiedzą, że TU można zarówno świetnie się bawić, ale 
i wyciszyć, odrobić lekcje, w których zawsze ktoś pomoże. Można zjeść 
kanapkę, napić się czegoś ciepłego, odkrywać na nowo świat, poznawać 
ludzi. Zrozumieć siebie, swoje potrzeby. Tutaj trzeba mieć marzenia, bo 
przecież można je zrealizować! Pomagają w tym wycieczki, maratony 
filmowe, dyskoteki, wakacyjne wyjazdy, wspólne grillowanie. Rozwijaniu 
talentów sprzyja uczestnictwo w warsztatach, konkursach. W DOMU jest 
zawsze ciepło i bezpiecznie.
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norowana  została  również  Wiktoria, 
w  młodszej  wiekowo  kategorii.  Do-
datkowo Paulina otrzymała wyróżnie-
nie i jej prace zakwalifikowane zostały 
do wystawy pokonkursowej. Również 
we  wrześniu  prowadziła  u  nas  war-
sztaty  plastyczno-literackie  pani  Co-
lette Charlet – zasłużona działaczka na 
rzecz obrony praw dziecka na świecie, 
długoletnia  członkini  francuskiego 
i  szwajcarskiego  stowarzyszenia  im. 
Janusza Korczaka. Było to już czwar-
te  spotkanie  naszych  podopiecznych 
z Colette Charlet. Każde z nich owo-
cowało  niezwykłymi  pracami,  które 
były  wielokrotnie  prezentowane  na 
różnorodnych,  międzynarodowych 
spotkaniach i konferencjach. Stale się 
coś dzieje.
n Z Pani wypowiedzi jawi się świat pra-
wie idealny. Nie macie żadnych proble-
mów?

– Na pewno mamy, ale z całym prze-
konaniem  uważam,  że  nasze  miejsce 
jest miejscem bezpiecznym  i dobrym. 
Zdarzają się problemy edukacyjne, wy-
chowawcze. Często trzeba uczyć dzieci 
prawidłowych  zachowań.  W  lekcjach 
pomagają  nauczyciele  (oczywiście 
społecznie).  Np.  w  chemii  pomaga 
Andrzej Reych, były profesor z liceum 
i autor podręczników, z kolei pani Ania 
pomaga  w  rosyjskim.  Podporą  „we 
wszystkim” jest pan Mateusz, pełnolet-
ni licealista, który ostatnio był naszym 
tłumaczem. 
n Jak radzi sobie Pani z tą trudną, od-
powiedzialną i jednak specyfi czną pracą?

– Dobrze mi tutaj… 
n Jakie są Pani refl eksje po roku przy-
chodzenia dziecka do świetlicy?

– Po roku na pewno  jestem z wycho-
wankiem związana emocjonalnie. Jest 
to  dziecko,  które  staje  się  wszystkim 
bliskie.  Ono  też  ma  z  nami  o  wiele 
lepszy kontakt niż na początku. Z re-
guły jest to okres kilkuletni. Zdarzają 
się jednak dzieci, które tak bardzo nie 
trzymają  obowiązujących  norm  i  za-
sad, że nie są w stanie u nas zafunk-
cjonować.  Ale  w  pozostałych  przy-

padkach jesteśmy zawsze w kontakcie 
ze  szkołą  i  ewentualnie  z  kuratorem. 
Bywa, że trzeba powiedzieć – nie wy-
szło.  Tak  jest,  gdy  dajemy  dzieciom 
wszystkie  „narzędzia”,  jakie  tylko 
można  dać,  a  one  ich  nie  przyjmują. 
Jeżeli  jednak  po  latach  widzi  się,  że 
odnalazły  się  w  życiu,  to  jest  fajnie. 
Są takie osoby, do których mogę mieć 
pełne zaufanie i powierzyłabym im do 
wykonania  mnóstwo  odpowiedzial-
nych  zadań.  Przykładem  może  być 
Paweł,  który  był  u  nas  od  malucha, 
i rękę bym dała sobie za niego uciąć, 
to  samo  dotyczy  Kamili  i  wielu  in-
nych. „Wypuszczam” teraz całą grupę 
starszych  dziewczyn.  Wiem,  że  mają 
pomysł na siebie, są rozsądne w swo-
im wchodzeniu w dorosłość. Po roku 
nawiązują  się  dosyć  bliskie  relacje, 
które w miarę upływu lat, zacieśniają 
się jeszcze bardziej. Dla nas to wielka 
radość i ogromna satysfakcja.
n Chciałbym jeszcze usłyszeć chociaż parę 
słów o wolontariuszach i wychowankach, 
którzy „wyrośli” w świetlicy...

–  Często  są  to  te  same  osoby  –  i  to 
jest wspaniałe. Kamila jest u nas wie-
le lat, teraz poszła do liceum, została 
naszym wolontariuszem. Kasia, jeden 
z  naszych  pedagogów,  jest  na  urlo-
pie  wychowawczym.  Potrzebne  było 
zastępstwo.  Ja  też  w  ubiegłym  roku 
byłam  na  urlopie  wychowawczym. 
Wtedy w roli kierownika zastępowa-
ła mnie Karolina. To  jest nasza była 
wychowanka. Tak samo Darek, który 
dziś  zastępuje  właśnie  Kasię.  Oboje 
znają  tę  pracę  od  środka.  Darek  ma 
25  lat,  niedawno  się  ożenił.  Podzi-
wiam u niego rozsądek. Jako byłemu 
wychowankowi – środowisko jest mu 
doskonale  znane.  Teraz,  będąc  wy-
chowawcą, potrafi  zachować zdrowy 
dystans,  postawić  granice,  szczegól-
nie  starszym  podopiecznym  (niektó-
rzy są prawie pełnoletni). 
n Jakie perspektywy widzi Pani w bie-
żącym roku szkolnym?

–  Mazowieckie  Centrum  Polityki 
Społecznej  przekazało  nam  35  tys. 
zł  dofinansowania  z  Zarządu  Woje-
wództwa  Mazowieckiego,  o  czym 
była  już  mowa  przy  okazji  wyjazdu 
do  Trójmiasta.  Dzięki  temu  w  tym 
roku  realizujemy program „Uśmiech 
Świetlika”.  Ma  to  dać  dzieciakom 
dużo mądrego uśmiechu. Zmierzamy 
w kierunku psychologii pozytywnej. 
To  skupienie  się  na  wszystkim  tym, 
co w dzieciach jest pozytywne, a nie 
na  piętnowaniu  ich  cech  negatyw-
nych. Od października mamy terapię 
śmiechem  –  przyjeżdża  terapeutka. 
Mamy  również  zajęcia  z  klaunem, 
podczas  których  dzieci  nabywają 
nowych  umiejętności,  uczą  się  np. 
pantomimy.  Będzie  też  dogoterapia, 
rozmaite wyjazdy. 
n Bardzo Pani dziękuję za rozmo-
wę, a wszystkim wychowankom 
życzę spełnienia zarówno tych 
małych, jak i wielkich marzeń, bo 
w „Domu Jana Pawła II” jest to 
przecież możliwe!

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

HYMN 
świetlicowy

Ptaki mają gniazda, 
które chronią dniem i nocą.

Statki do swych portów 
powracają by odpocząć.

A ja mam miejsce, 
w którymś ktoś na mnie czeka

I wiem, że zdążę 
– zdążę wyrosnąć na dobrego 

człowieka!
Jeszcze zdążę poznać świat, 

jeszcze zdążę pomylić się nie raz!
Jeszcze ręką dosięgnę chmur, 

a na razie – zostaję TU!

autor: p. Katarzyna 
(wychowawca w Świetlicy Środowisko-
wo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”)

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

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

PROMOCJA30-50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPROPROPROPRO
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URSUS

KONKURS Wszyscy czytają Conrada
Z okazji przypadającego w 2017 r. jubileuszu 160-lecia urodzin wybitne-
go prozaika – Josepha Conrada (Józefa Teodora Konrada Korzeniowskie-
go), rok ten został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Josepha Conrada. 
Zaplanowano w nim wiele rocznicowych uroczystości, m.in. koncerty, 
wystawy, seminaria związane z życiem i twórczością literacką autora 
Jądra ciemności, które obchodzone są w Polsce i w Wielkiej Brytanii. 
W kraju rok poświęcony Conradowi rozpoczął się już 19 grudnia 2016 r. 
od uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Warszawie. 

D om  Kultury  „Kolorowa”  Ośrod-
ka  Kultury  Arsus  Dzielnicy  Ursus 
również  uczcił  jubileusz  urodzin 

Josepha Conrada. Przygotowany został 
konkurs  pod  nazwą  Wszyscy czytają 
Conrada, w którym mogła brać udział 
młodzież i dorośli z województwa ma-
zowieckiego.  Każdy  z  uczestników 
przygotował  dowolny  fragment  jed-
nego  z  utworów  wybitnego  pisarza. 
W  konkursie  wzięło  udział  ponad  80 
uczestników w dwóch kategoriach wie-
kowych:  pierwszej  dla  osób  w  wieku 
14–17 lat i drugiej – od 18 roku życia.
18  października  2017  r.  Dom  Kultury 
„Kolorowa”  we  współpracy  ze  szkołą 
językową  Play&Say Academy  zorga-
nizował  Wieczór  Laureatów,  podczas 
którego nastąpiło uroczyste wręczenie 
nagród i dyplomów. 
Impreza była prowadzona w dwóch ję-
zykach: angielskim, przez Edytę Wer-
nicką – nauczycielkę,  i polskim przez 

Janusza  Łukaszewicza  –  organizatora 
konkursu.  Przypomnieli  oni  publicz-
ności fragment treści uchwały wydanej 
przez Sejm RP z dnia 22 czerwca 2016 
r.  w  sprawie  ustanowienia  roku  2017 
Rokiem  Josepha  Conrada-Korzeniow-
skiego: 
[...] Powstały pod wpływem literatury 
polskich romantyków dorobek pisarski 
Josepha Conrada zawiera uniwersalne 
wartości etyczne. 
Prowadzący podkreślili również wpływ 
dzieł pisarza na współczesną literaturę 
i  ich ponadczasowy charakter. Conrad 
był  bowiem  pisarzem  poruszającym 
w swych utworach uniwersalne treści. 

W ieczór  Laureatów  zaszczyci-
li  swoją  obecnością,  a  także 
wręczali  nagrody  i  dyplomy: 

Bogusław  Łopuszyński  –  Dyrektor 
Ośrodka  Kultury  „Arsus”,  Elżbieta 
Zdanowska-Cozac – Kierownik Domu 
Kultury „Kolorowa”, Beata Niedziel-

ska-Słowikowska  –  Szkoła  Językowa 
Play&Say Academy.
Obecna była  także Iwona Krzemińska 
z firmy Macmillan Education – spon-
sora konkursu, a także Agnieszka Pro-
szowska – Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej im. W.J. Grabskiego w Ursusie.
Patronat nad konkursem objęła zaś Ur-
szula Kierzkowska – Burmistrz Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy. 
Na  Wieczór  Laureatów  przygotowano 
także  prezentację  na  temat  trudnego, 
burzliwego,  a  zarazem  fascynującego 
życia Josepha Conrada. Przewodniczą-
cy jury, Antoni Baniukiewicz, wygłosił 
ciekawą  prelekcję  związaną  z  twór-
czością  pisarza.  Podkreślał,  że  proza 
Conrada  poświęcona  jest  żeglarstwu, 
morzom,  dalekim  podróżom  –  ma 
przede  wszystkim  charakter  maryni-
styczny.  Zwrócił  też  uwagę,  że  pisarz 
doskonale wpisał się w kulturę i men-
talność angielską. 

Z godnie  z  regulaminem  tegorocz-
nym  prezentacjom  przysłuchiwało 
się i oceniało jury w składzie: Edy-

ta Wernicka – nauczycielka języka an-
gielskiego  w  Szkole  Podstawowej  nr 
11 w Ursusie, Justyna Ścibor – anima-
tor  kultury  w  Ośrodku  Kultury  „Ar-
sus”,  Antoni  Baniukiewicz  –  reżyser 
teatralny. 
Jury  oceniało  umiejętności:  czytania 
ze  zrozumieniem  wybranego  frag-
mentu  utworu,  odpowiedniego  wybo-
ru zamkniętej całości narracyjnej oraz 
w  szczególności  artystycznej  inter-
pretacji  tekstu.  Zgodnie  z  założeniem 
konkursu  nie  wymagano  opanowania 
tekstu na pamięć,  lecz głośnego prze-
czytania  w  obecności  jury  i  współ-

u c z e s t n i ków 
konkursu. 

Na  Wieczorze  Laureatów  wystąpiły 
osoby  nagrodzone,  czyli  zdobywcy  1, 
2 i 3 miejsca, którzy prezentowali frag-
menty utworów, m.in. Jądra ciemności 
czy Ocalenia, w językach polskim i an-

gielskim.  Był  to  niezapomniany  wie-
czór. Wyjątkowo uroczysty i wspaniale 
przygotowany.

tekst i zdjęcia
Anna Zgutka

JOSEPH CONRAD, jeden z najbardziej cenionych na 
świecie pisarzy polskich urodził się 3 grudnia 1857 r. w Ber-
dyczowie (obecnie Ukraina). Wychowywał się w rodzinie zie-
miańskiej, a jego ojciec Apollo Korzeniowski był działaczem 
niepodległościowym i pisarzem. Za aktywność polityczną ojca 
cała rodzina została zesłana w głąb Rosji, do Wołogdy, gdzie 
znajdowała się w latach 1862–1867. W 1874 r. osierocony mło-
dy Korzeniowski wyjechał do Marsylii i zaczął pracę na statku 
jako prosty marynarz. Następnie do 1894 r. służył w angiel-
skiej flocie handlowej, pływając do Indii Zachodnich, Australii 
i po morzach Archipelagu Malajskiego – od 1886 r. w stopniu 
kapitana. Po jakże burzliwym i pełnym niebezpieczeństw, lecz 
także fascynującym okresie w życiu, w 1894 r. osiadł na stałe 
w Anglii, poświęcając się pisarstwu. Conrad miał wielu przyjaciół 
i współpracowników literackich, ale tymi najważniejszymi byli 
m.in.: F.M. Ford, E. Garnett oraz R.B. Cunninghame Graham. Pi-
sarz zmarł 3 sierpnia 1924 r. w Bishopsbourne koło Canterbury. 
Jest autorem takich powieści, jak m.in. Jądro ciemności, Smuga 
cienia, Lord Jim czy Szaleństwo Almayera. Zajmuje niekwestio-
nowaną pozycję klasyka literatury współczesnej. 

LISTA NAGRODZONYCH w I kategorii wiekowej (14–17 lat)
Prezentacja w języku polskim

1 miejsce –  WIKTORIA OLSZOWY, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 (Pruszków)
2 miejsce –  AMELIA KUJAWOWICZ, Szkoła Podstawowa nr 381 im. K.K. Baczyńskiego (Warszawa Ursus)
3 miejsce ex  aequo –   PATRYCJA WOLSKA, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły (Płock) 

i MAGDALENA SZYMAŃSKA, Gimnazjum nr 54 (Warszawa) 
Prezentacja w języku angielskim

1 miejsce –  STANISŁAW KRASIŃSKI, Gimnazjum nr 54 (Warszawa)
Prezentacja w języku polskim i angielskim

1 miejsce –  BARTOSZ KULCZYCKI, Zespół Szkół nr 80 (Warszawa Ursus)

LISTA NAGRODZONYCH w II kategorii wiekowej (od 18 lat)
Prezentacja w języku polskim 

1 miejsce –  PATRYK BUDKOWSKI, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza (Mrozy)  
Prezentacja w języku angielskim 

1 miejsce –  NATALIA LEGIEŃ, Zespół Szkół Nr 1 (Milanówek)
2 miejsce –  NATALIA BUDKIEWICZ, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza (Mrozy)

n  URSUS. Wieczór Laureatów w Domu Kultury „Kolorowa”
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n  CYKL SPOTKAŃ STAROSTY MAKSYMA GOŁOSIA Z MIESZKAŃCAMI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Wojewoda, Starosta, Prezydent
odpowiadają na pytania
W czwartek 26 października br. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Starosty Maksy-
ma Gołosia z mieszkańcami Powiatu. Gościem specjalnym spotkania w Pruszkowie 
był Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Do Zespo-
łu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica przyszło ponad 
100 osób, które chciały rozmawiać o kwestiach zwią-
zanych z planowaniem przestrzeni miejskiej i o prob-
lemach z Miejskim Zakładem Oczyszczania Miasta.

O tym, jak ważne było to spotkanie, świadczy fakt, że Miasto 
Pruszków specjalnie przerwało swoją Sesję Rady Miasta za-
rządzając przerwę w obradach. Prezydenci i Radni dołączy-

li  do  naszego  spotkania,  za  co  dziękujemy.  To  bez  wątpienia 
podniosło  jeszcze  bardziej  jego  rangę.  Cieszy  nas,  że  sprawy 
poruszane przez Starostwo spotykają się z tak wielkim zainte-
resowaniem  mieszkańców  i  władz  gmin.  Ożywiona  dyskusja 
trwała do wieczora.
Dziękujemy wszystkim za obecność, dyskusję i już teraz zapra-
szamy na kolejne spotkania!

POWIAT PRUSZKOWSKI

19 października br. w Ośrodku 
Kultury „Arsus” w sali klubowej 
odbył się kolejny warsztat literacki 
twórców Stowarzyszenia Autorów 
Polskich. Uczestnicy, jak co mie-
siąc, prezentowali swoją twórczość, 
wzajemnie się inspirując i dzieląc 
konstruktywnymi komentarzami. 

zdj. ARCHIWUM SAP

MILE WIDZIANA JEST KAŻDA OSOBA
Dla  wszystkich  nieobecnych  mamy 
dobrą  wiadomość  –  spotkania  odby-
wają  się  regularnie  raz  w  miesiącu 
(w trzeci czwartek każdego miesiąca) 
i każdy może do nich dołączyć – za-
równo młodzież,  jak  i osoby dorosłe. 
Następne  spotkanie  jest  zaplanowane 
na 16 listopada 2017 r. 
Nie  trzeba  być  członkiem  Stowarzy-
szenia,  nie  trzeba  być  nigdzie  zrze-

szonym, nie ma konieczności uczest-
nictwa  w  każdym  spotkaniu  –  dla 
chcących  pisać  nie  ma  tu  absolutnie 
żadnych ograniczeń. Wystarczy, właś-
nie,  chęć  pisania  i  podzielenia  się 
swoją twórczością. Mile widziany jest 
każdy gatunek literacki, mile widziana 
jest każda osoba. 
Program  przygotowała  i  prowadzi 
pisarka  i  publicystka  Janina  Wielo-
gurska,  która  chętnie  zagłębia  się 

w utwory przygotowane przez uczest-
ników, opatrując je życzliwym i rów-
nocześnie  wartościowym  komenta-
rzem.  Uczestnicy  spotkań  podejmują 
ciekawe,  oryginalne,  nierzadko  bar-
dzo osobiste tematy. Powstałe utwory 
często wydają oni w postaci np. włas-
nych  tomików  poetyckich.  Niektórzy 
autorzy  mają  na  swoim  koncie  już 
kilka  takich  tomików,  czego  im  ser-
decznie gratulujemy. 

WYDAJ WŁASNY TOMIK
Każde spotkanie ma swój włas-
ny  motyw  przewodni.  Cechują 
się one wysoką różnorodnością. 
Takim  tematem  nadrzędnym 
bywa  często  sam  gatunek  lite-
racki  –  jak  dotychczas  autorzy 
koncentrowali się w tym zakre-
sie na bajkach, nowelach i opo-
wiadaniach, zaś w najbliższych 
miesiącach  przyjrzą  się  bliżej  satyrze 
czy  poezji  zagranicznej.  Innym  moty-
wem  są  rocznice  ważnych  wydarzeń 
historycznych (jak np. Powstanie War-
szawskie)  czy  święta  kalendarzowe 
(Dzień Zaduszny czy Wigilia). 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
Uczestnicy  warsztatów  często  próbują 
swoich sił w różnorodnych konkursach 
literackich. W konkursach mogą wziąć 
udział młodzież i dorośli z całej Polski, 
niezależnie czy są zrzeszeni w organi-
zacjach literackich czy też nie. 

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 
13  grudnia  br.  podczas  IV  Festiwalu 
Poezji im. Zbigniewa Jerzyny w Ośrod-
ku  Kultury  „Arsus”.  Serdecznie  za-
praszamy do wzięcia udziału zarówno 
doświadczonych literatów, jak i począt-
kujących debiutantów. Warto podzielić 
się z innymi swoją twórczością, wyjąć 
spisane przez nas kartki z przysłowio-
wej szuflady i dać im szansę na zaist-
nienie. Nie musisz być Mickiewiczem, 
żeby tworzyć. A może – kto wie – może 
drzemie w Tobie kolejny Mickiewicz? 

Marlena Hess

UWAGA! Można wziąć jeszcze udział 
w II Ogólnopolskich Konkursach 
Literackich im. Zbigniewa Jerzyny 
i Juliana Tuwima. Wystarczy przesłać 
wiersze swojego autorstwa na adres: 
Stowarzyszenie Autorów Polskich 
– Oddział Żyrardów (ul. Parkingowa 
30, 96-300 Żyrardów) do 30 listopada 
(koniecznie z nazwą konkursu). 

DNI w Arsusie
SENIORA
W ramach obchodów 

„26 Dni seniora 
Dzielnicy Ursus – 2017” 

odbyło się kolejne spotkanie 
w Ośrodku Kultury Arsus. 
Tym razem Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zaprosił 
seniorów na wspaniały 
wykład „Traktat o szczęściu”, 
który wygłosił psycholog 
dr Leszek Melibruda. 
Burmistrz Urszula 
Kierzkowska przedstawiła 
ofertę sportowo–rekreacyjną 
dla seniorów w Dzielnicy 
Ursus, następnie uczestników 
do wspólnej zabawy zaprosił 
współtwórca przebojów 
legendarnego zespołu Milano 
– Bogdan Borowski.

Spotkania ze Stowarzyszeniem Autorów Polskich – dla każdego!
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Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

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

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

ALIMENTY JESZCZE PRZED ROZPRAWĄ
Ojciec mojego dziecka nie chce dawać na nie ani złotówki. Mam zamiar wystąpić przeciwko 
niemu z pozem o alimenty. Jesteśmy jednak w trudnej sytuacji i zastanawiam się czy jest 
jakiś sposób na zdobycie pieniędzy od ojca zanim sąd po długim procesie każe mu łożyć na 
maleństwo?
Jest taki sposób. Trzeba wystąpić do sądu o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. To swego 
rodzaju finansowy parasol ochronny, który ma chronić interesy dziecka jeszcze w trakcie postępo-
wania. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza by zabezpieczenie takie miało dwie postacie. 
Pierwsza – dużo rzadziej spotykana – to nakaz wypłaty przez ojca dziecka jednorazowej kwoty, 
która ma pomóc w utrzymaniu malucha. Druga - bardzo popularna – to zobowiązanie ojca do 
okresowej zapłaty ustalonej przez sąd kwoty. W praktyce oznacza to na ogół wypłatę co mie-
siąc, w ściśle określonym terminie (np. do 10 dnia każdego miesiąca). Wniosek o zabezpieczenie 
składa się do sądu pierwszej instancji, przed którym toczyć się będzie proces o alimenty. W przy-
padku naszej Czytelniczki mamy do czynienia ze szczególną sytuacja. Otóż pozew o alimenty 
nie został jeszcze ani sporządzony ani tym bardziej złożony w odpowiednim sądzie. Nie oznacza 
to jednak, że nie można ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń. Trzeba jedynie złożyć stosowne 
pismo. Różnica między typowym zabezpieczeniem, o które na ogół wnosi się razem z pozwem 
o alimenty polega na tym, że jeśli nie ma jeszcze pozwu sąd orzekający o zabezpieczeniu określi 
z góry termin, w którym musi on być złożony. Jeśli strona nie dotrzyma tego terminu jej wniosek 
o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych zostanie oddalony. Trzeba pamiętać, że  taki doku-
ment (cały czas zakładamy, że nie ma jeszcze pozwu o alimenty) i tak musi spełniać standardy 
określone dla pisma procesowego w procedurze cywilnej, A to oznacza, że musi zawierać kluczo-
we informacje, takie jak: oznaczenie sądu, do którego jest składany, dane personalne strony itp. 
Trzeba też w nim jasno określić ile pieniędzy żądamy od drugiej strony (z praktyki wynika, że 
sędziowie cenią sobie jeśli matka dziecka określi skąd wzięła się podana przez nią kwota. Dlatego 
dobrze jest zrobić wyliczenie, że składają się na nie koszty wyżywienia malucha, wydatki na jego 
edukację czy leczenie itp.). Musimy też wskazać okoliczności uwiarygadniające nasze roszczenie. 
Wystarczy opisać, że ojciec dziecka, na którym ciąży wobec niego obowiązek alimentacyjny nie 
wypełnia swoich obowiązków a dziecko nie  jest w stanie utrzymać się samodzielnie  i nie ma 
dochodów ze swojego majątku wystarczających do tego, żeby je utrzymać i wychować. Wniosek 
o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych jest wolny od opłat. 

Z KREDYTU MOŻESZ ZREZYGNOWAĆ
Razem z żoną rozglądamy się za kredytem hipotecznym na zakup większego mieszkania. 
Szczerze powiedziawszy bardzo boimy zaciągania aż tak wielkich i długotrwałych zobowiązań. 
Czy jeśli się rozmyślimy to będziemy mogli wycofać się z już podpisanej umowy kredytowej?
Tak! Wprowadzone niedawno zmiany do ustawy o kredycie hipotecznym przewidują możliwość 
wycofania się z już podpisanej z bankiem umowy. Klient będzie miał na to 14 dni od chwili pod-
pisania papierów. Żeby skorzystać z tej możliwości należy złożyć odpowiedni dokument. Można 
to zrobić bezpośrednio w banku, albo u pośrednika czy agenta, który pomagał nam wybrać kre-
dytodawcę. Można też wypowiedzenie umowy kredytowej wysłać przesyłką poleconą. Według 
nowych przepisów nie musimy też sami wymyślać formułki rezygnacji z kredytu hipotecznego. 
Podpisując kontrakt w banku razem z innymi papierami powinniśmy też dostać standardowy wzór 
odstąpienia od dopiero co podpisanej umowy. Wystarczy go tylko wypełnić i podpisać. Takie nie 
działanie będzie trochę kosztowało. Przepisy mówić wprost, że klient odstępujący od umowy kre-
dytu hipotecznego musi zapłacić bankowi odsetki za korzystanie z pożyczonych pieniędzy. Nali-
cza się je za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Wszystko powinno się skończyć 
w ciągu 30 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu hipotecznego. 
Dodatkowo bank ma prawo domagać się zwrotu poniesionych przez niego wydatków, o ile tylko 
są one bezzwrotne (nie da się ich odzyskać) i zostały poniesione na rzecz organów administracji 
publicznej.

UMOWĘ ZAREJESTRUJ W SKARBÓWCE
Mam mieszkanie odziedziczone po babci. Chcę je wynająć na jakiś czas kilku studentom. Czy 
mam obowiązek gdzieś rejestrować podpisaną z nimi umowę?
Radzimy tak zrobić! Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym najmem okazjonalnym. Zgła-
sza się go naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkiwania 
właściciela nieruchomości. Robi się to w ciągu 14 dni od chwili rozpoczęcia najmu. Takie dzia-
łanie pozwoli na skorzystanie z niektórych rozwiązań właściwych dla najmu okazjonalnego np. 
z możliwości żądania od najemcy złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym 
zobowiąże się on do opuszczenia mieszkania.

n  URSUS. Spotkanie edukacyjne w Domu Kultury „Miś”

OSTEOPOROZA
– cichy złodziej kości
Osteoporoza  jest  chorobą  bardzo  powszechną 
w społeczeństwie. Często mówi się o tak zwanej 
„cichej epidemii”. Jest ona w pewnym sensie na-
turalnym procesem starzenia się układu kostnego 
człowieka i z tego powodu występuje  niezwykle 
powszechnie u osób w wieku podeszłym, szcze-
gólnie kobiet. Prowadzi do  tak zwanych złamań 
osteoporotycznych. Występują one często po nie-
wielkim urazie. Na ogół dotyczą kręgosłupa, ko-
ści przedramienia, szyjki kości udowej. Leczenie 
takich złamań jest bardzo trudne, kość źle się zra-
sta, jest bardzo krucha, podatna na dalsze uszko-
dzenia. Często niezbędny jest zabieg operacyjny 
w celu stabilizacji odłamów kostnych i zapewnie-
nia normalnego dalszego funkcjonowania.
Złamania  –  same  w  sobie  pozornie  niegroźne, 
mogą  powodować  dalsze  powikłania.  Chory  ze 
złamaniem  staje  się  niesamodzielny,  wymaga 
opieki. Długie przebywanie w łóżku może prowa-
dzić  do  powstania  zaników  mięśniowych,  odle-
żyn, zwiększonego ryzyka infekcji, zapaleń płuc, 
zatoru płuca.   Silny ból związany ze złamaniem 
zmusza chorą osobę do przyjmowania dużych ilo-
ści środków przeciwbólowych, co dodatkowo ro-
dzi ryzyko powikłań. Osteoporoza i jej powikła-
nia są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów 
w krajach rozwiniętych. 

Rodzaje osteoporozy
 l Osteoporoza  pierwotna,  która  jest  najczęst-

sza  i  jest konsekwencją starzenia się układu 
szkieletowego. Rozwija  się u kobiet  po me-
nopauzie oraz u mężczyzn w podeszłym wie-
ku. Utrata gęstości mineralnej kości jest nie-
uchronnym procesem związanym z wiekiem, 

rozpoczynającym się już około 40. roku życia 
u kobiet i 45. roku życia u mężczyzn. Czasem 
wcześniej.

 l osteoporoza  wtórna,  która  jest  związana 
z przyjmowaniem niektórych  leków bądź  in-
nych chorób do niej prowadzących. Można tu-
taj wymienić takie schorzenia, jak: zaburzenia 
hormonalne (nadczynność tarczycy, nadczyn-
ność  przytarczyc,  cukrzyca,  przedwczesna 
menopauza),  choroby  układu  pokarmowego 
przebiegające  z  zaburzeniami  wchłaniania, 
przewlekłe  zapalne  choroby  reumatyczne. 
Wśród  leków  prowadzących  do  tej  choroby 
wymienia się: glikokortykosteroidy, leki prze-
ciwpadaczkowe, heparynę

Czynniki prowadzące do osteoporozy
Do  powstania  osteoporozy  bądź  zwiększenia  ry-
zyka  jej  powstania  prowadzą  również  tak  zwane 
czynniki środowiskowe, zależne od nas. Wymienia 
się tutaj:

 l złą dietę (głównie mała podaż wapnia, wita-
miny D, niedożywienie)

 l palenie tytoniu
 l nadużywanie alkoholu
 l małą aktywność fizyczna
 l niedostateczną  ekspozycję  na  światło  sło-

neczne.

Dlaczego mówimy o osteoporozie „cicha epidemia, 
„cichy złodziej kości”?
Choroba ta przebiega bardzo podstępnie i począt-
kowo  nie  daje  żadnych  zauważalnych  objawów. 
Ból  pojawia  się  dopiero  gdy  wystąpi  złamanie 
kości,  choć  nawet  wtedy  objawy  mogą  zostać 

We wtorek, 24 października, w Domu Kultury 
„Miś” odbyło się bardzo pouczające, ogól-
nodostępne spotkanie edukacyjne dotyczące 
osteoporozy, jej przyczyn i następstw. Znany 
w Ursusie lekarz medycyny rodzinnej Paweł 
Dilis przedstawił w przystępny sposób wiele 
informacji na temat tej choroby. Na spotka-
nie przybyła bardzo duża grupa słuchaczy, 
w większości ze środowisk seniorskich. Trze-
ba było dostawiać dodatkowe krzesła. Po 
wykładzie doktor odpowiadał na wiele pytań. 
Poniżej publikujemy kompendium wiedzy na 
temat osteoporozy, przygotowane na naszą 
prośbę przez Pawła Dilisa.                      (JS)
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Jasno sprecyzowane działania i plany władz Piastowa, tj. nieustannie w stronę ekologii, ograniczenie niskiej 
emisji, tak aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej – zostają zauważane i doceniane w coraz szerszych krę-
gach. Przyznanie dla naszego miasta tytułu EKOSTRATEG 2017 to znaczące wyróżnienie.

Statuetkę EKOSTRATEG 2017 ode-
brał  26  października  w  Zielonej 
Górze  Burmistrz  Miasta  Piastowa 

Grzegorz  Szuplewski  podczas  V  Pol-
skiego  Kongresu  Przedsiębiorczości. 
Doceniona  przez  kapitułę  konkursu 
lista  ekologicznych  działań  podjętych 
przez  nasze  miasto  na  rzecz  poprawy 
środowiska, jest długa. Miasto Piastów 
zostało wyróżnione między innymi za: 
l budowę nowych obiektów miej-
skich w standardzie energoo-
szczędności:  trzy  budynki  komunal-
ne,  zaplanowane  do  wybudowania: 
filia  przychodni  SPZOZ  „Piastun” 
oraz  budynek  dydaktyczny  liceum 
ogólnokształcącego  z  halą  sportową 
– wszystkie te budynki będą korzysta-
ły z odnawialnych źródeł energii;

l rozpoczęte  prace  przygotowawcze 
i opracowanie projektów instalacji fo-
towoltaicznych na budynkach użytecz-
ności  publicznej  – ma  to pozwolić  na 
obniżenie kosztów energii elektrycznej, 
a  jej nadwyżki będą spożytkowane na 
zasilanie oświetlenia ulicznego;
l stopniową  wymianę  starego  (lam-
py  sodowe)  oświetlenia  ulicznego 
na oprawy LED z nowoczesnym ste-
rowaniem;
l projekt  kompleksowej termomo-
dernizacji obiektów użyteczności 
publicznej;
l prace  związane  z  rozpoznaniem 
i udokumentowaniem zasobów wód 
termalnych  zlokalizowanych  na  tere-
nie miasta. Jeśli okaże się to możliwe, 
pozyskane ciepło geotermalne będzie 

wykorzystane  przez  istniejącą  sieć 
do  ogrzania  budynków  mieszalnych. 
Ograniczy to konieczność spalania wę-
gla i drewna w domowych paleniskach;
l realizację dużego projektu rewita-
lizacji zieleni w mieście pn: „Poprawa 
jakości środowiska w Mieście Piasto-
wie poprzez rozwój  terenów zieleni”. 
Powierzchnia  terenów  objęta  projek-
tem to ponad 11 ha. Zadanie to ma na 
celu  ograniczenie  zapylenia  i  hałasu, 
jak  również  osłabienie  zjawiska  tzw. 
miejskiej wyspy ciepła, poprawę moż-
liwości  przewietrzania  miasta,  uzu-
pełnianie  zasobów  wody  podziemnej 
w  drodze  infiltracji  oraz  zachowania 
różnorodności  biologicznej.  W  ra-
mach  tego  przedsięwzięcia  uporząd-
kowana  zostanie  miejska  zieleń  oraz 

przybędzie wiele nowych nasadzeń – 
drzew, krzewów i innych roślin;
l zawarte  porozumienie  Piastowa 
z  firmą  Veolia  Energia  Warszawa 
S.A.  i  PGNiG  Termika  na  budowę 

magistrali sieci ciepłowniczej z kab-
lem światłowodowym,  łączącej  ist-
niejącą  sieć  ciepłowniczą  w  rejonie 
ul.  Gierdziejewskiego  w  Warszawie 
i  Al.  Wojska  Polskiego  w  Piastowie. 
To  przedsięwzięcie  przyczyni  się  do 
ograniczenia niskiej emisji do powie-
trza pyłów  i  gazów pochodzących  ze 
spalania  paliw  w  słabej  jakości  pie-
cach domowych poprzez podłączenie 
budynków mieszkalnych do wybudo-
wanej sieci cieplnej;
l budowę parkingu Park&Ride z 62 
miejscami postojowymi przy ul. J. Hal-
lera  –  dodatkowo  powstanie  tu  wiata 
dla rowerów z możliwością ładowa-
nia rowerów elektrycznych (zasilanie 
autonomiczne  za  pomocą  paneli  sło-
necznych) oraz plany budowy kolejne-

go parkingu park&ride wraz z centrum 
przesiadkowym przy budynku dworca 
PKP oraz miejsc postojowych wzdłuż 
ulicy E. Orzeszkowej;
l planowany  zakup 3 autobusów 
elektrycznych.  Wykorzystywane  będą 
do zaspokojenia potrzeb komunikacyj-
nych  mieszkańców,  w  szczególności 
do obsługi linii wewnętrznych P-1 i P-2 
(P-2  kursuje  bezpłatnie).  Wszystko  to 
ma zachęcić piastowian do korzystania 
z transportu publicznego zamiast z sa-
mochodów,  by  w  ten  sposób  przyczy-
nić  się  do  zmniejszenia  niskiej  emisji 
w mieście;
l działania  zmierzające do  zbudowa-
nia Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych  przy  ul.  J.  Po-
niatowskiego.
l planowane powołanie klastra ener-
gii  zakładającego  stworzenie  porozu-
mienia  samorządu  i  instytucji  umoż-
liwiającego  efektywne  wykorzystanie 
energii w mieście.

Liczymy, że powyższe i kolejne, nowe 
proekologiczne założenia uda się zre-
alizować. Staramy się przy tym pozy-
skiwać wsparcie ze środków zewnętrz-
nych  na  ich  wykonanie.  Na  niektóre 
z nich nasze miasto otrzymało już do-
finansowanie,  np.  na  budowę  budyn-
ków komunalnych – prawie 3 mln  zł 
z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego, 
na  rewitalizację  zieleni  –  prawie 5,5, 
mln ze środków unijnych, a na termo-
modernizację  budynków  publicznych 
– niemal 8 mln zł (czekamy na podpi-
sanie umowy na dofinansowanie). 

Tytuł Ekostrateg 2017 to dla nas zna-
czące wyróżnienie  i nagroda za pracę 
na  rzecz  poprawy  jakości  środowiska 
w Piastowie.

Opracowała: Anna Lorens

przeoczone  lub zbagatelizowane. Naj-
częstsze są złamania trzonów kręgów. 
W  większości  przypadków  przebiega 
skrycie,  stopniowo  doprowadzając  do 
obniżenia wzrostu, garbienia się  (tzw. 
wdowi  garb),  problemów  z  porusza-
niem. Złamania trzonów kręgów powo-
dują często przewlekły zespół bólowy 
kręgosłupa,  traktowany  zwykle  jako 

„normalny”  objaw  starości  i  zmian 
zwyrodnieniowych  kręgosłupa.  Z  re-
guły chorzy nie potrafią przypomnieć 
sobie urazu, w wyniku którego doszło 
do złamania kręgu (może je wywołać 
niewielki  ruch,  kaszel,  schylenie  się, 
podniesienie jakiegoś przedmiotu).
Ze  względu  na  fakt,  że  osteoporoza 
początkowo przebiega skrycie, należy  

o niej myśleć znacznie wcześniej, za-
nim dojdzie do złamania kości. Osoby 
zagrożone  jej  rozwojem  (kobiety  po 
menopauzie,  mężczyźni  powyżej  65. 
roku życia oraz osoby z innymi czyn-
nikami  ryzyka  wystąpienia  osteopo-
rozy) powinny się zgłosić do  lekarza 
w celu ustalenia dalszego postępowa-
nia, badań.

Jak rozpoznaje się chorobę?
Rozpoznając  osteoporozę  lekarz  bie-
rze  pod  uwagę  szereg  informacji, 
szczególnie  dotyczących  czynników 
ryzyka jej rozwoju oraz występowania 
w przeszłości złamań kości. Ostatecz-
ne  rozpoznanie  stawia się na podsta-
wie badania densytometrycznego. Jest 
ono wykonywane za pomocą aparatu 
–  densytometru,  który  analizuje  gę-
stość kości  z dwóch najważniejszych 
miejsc: szyjki kości udowej oraz krę-
gosłupa lędźwiowego. Wszystkie inne 
badania,  jak  popularne  USG  kości 
promieniowej,  pięty  –  nie  powinny 
być  stosowane  nawet  jako  badania 
przesiewowe. 
Densytometria  ocenia  gęstość  mine-
ralną kości, ale nie zawsze w sposób 
wystarczający określa ryzyko złamań 
osteoporotycznych.  Z  tego  powodu 
o  włączeniu  odpowiedniego  leczenia 
decyduje  zawsze  lekarz,  a  nie  sam 
wynik badania.
W profilaktyce osteoporozy niezmier-
nie  istotne  jest  wykluczenie  czyn-
ników  ryzyka  osteoporozy  wtórnej. 

Ważna    jest  codzienna,  dobrana  do 
stanu  pacjenta  aktywność  fizyczna. 
Ponadto  zgodnie  z  aktualnymi  za-
leceniami  osoby  po  65  r.ż.  powinny 
na  stałe  przyjmować  suplementację 
witaminy  D3  w  ilości  2000jm./24h. 
Osoby  młodsze  taką  suplementację 
powinny stosować cyklicznie, w okre-
sie jesienno-zimowym zaczynając od 
pierwszego września do 31 marca.
Ponadto  niezmiernie  ważna  jest  pro-
filaktyka upadków, aby zminimalizo-
wać ryzyko złamań u osób z obniżoną 
masą  kostną.  Likwidacja  dywanów 
i  chodników  w  domu,  o  które  łatwo 
się potknąć, montaż poręczy i uchwy-
tów  w  korytarzach,  toaletach  będzie 
dobrym  pomysłem.  Niezbędne  jest 
również właściwe leczenie nadciśnie-
nia tętniczego, aby zredukować ewen-
tualne zawroty głowy związane z jego 
wahaniem  –  co  może  prowadzić  do 
upadków.

Paweł Dilis
Lekarz rodzinny

Zdjęcia ze spotkania w DK „Miś”: Jacek Sulewski
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n  URSUS. Za nami warszawska premiera fi lmu „Ziemia Bezdomnych”

Szlachetny kamień pozostanie 
szlachetny nawet wtedy, 
gdy zatapla się w błocie...
... a kurz pozostanie kurzem, nawet jeśli wzniesie się ku niebu. Dlatego dostrze-
gajmy dobro a piękna idea budowy statku właśnie w tym miejscu niech posłuży 
do tego, by każdy potrafi ł odnaleźć ludzką godność i marzenia, które się spełniają 
– mówił O. dr Arkadiusz Nowak – Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Posługu-
jących Chorym podczas poruszającej premiery fi lmu pt. „Ziemia Bezdomnych”, 
współfi nansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

T akiej  frekwencji  26  paź-
dziernika  nie  spodziewał 
się  nikt  z  pracowników 

Kamiliańskiej  Misji  Pomocy 
Społecznej  w  Dzielnicy  Ur-
sus.  Zabrakło  miejsc  siedzą-

cych  w  podwórzu  Pensjonatu 
Socjalnego „Św. Łazarz” przy 
pięknie  oświetlonym  statku. 
Nikt  jednak nie zraził się. Ni-
kogo nie odstraszyła  także ni-
ska temperatura. 

Wszystkich  przywitał  z  po-
kładu  pełnomorskiego  jachtu 
reżyser  i  zarazem  autor  sce-
nariusza  dokumentu  „Ziemia 
Bezdomnych”  –  Marcin  Janos 
Krawczyk.  Głos  zabrał  także 
kapitan  Waldemar  Rzeźnicki, 
który  codziennie,  niezależnie 
od pogody czuwa nad pracami 
wokół statku. Adriana Porow-
ska – Dyrektor KMPS i Kie-
rownik Pensjonatu Socjal-
nego „Św. Łazarz” KMPS, 
przypominała: – Ponad 10 lat 
nasi podopieczni budują statek. 
Bardzo często dostaję pytania 
o koniec budowy. My nie mamy 
pieniędzy na budowę, więc je-
śli ktoś chciałby wspomóc nasz 
projekt, dziś są cegiełki do na-
bycia. Dzieło zmienia sposób 
myślenia o osobach w kryzysie 
bezdomności. Pokazuje, że to 
ludzie potrafiący dokonywać 

rzeczy niemożliwych. Marze-
nia są po to, by je spełniać. 
Naszym celem jest pomoc oso-
bom w kryzysie bezdomności. 
A największym naszym sukce-
sem jest, że tu pośród nas są bo-
haterowie filmu, którzy już nie 
są osobami bezdomnymi. Zało-
żyli rodziny i mają swój dom.

Nim zebrani obejrzeli fi lm, 
mogli wczuć  się w klimat mor-
skich  przestworzy  podczas  kil-
kunastominutowego  widowiska 
audiowizualnego.  Na  ekranie 
widać  było  muzyków  grających 
na  statku,  który  oświetlały  ani-
macje  przypominające  morskie 
przestworza.  „Bez  domów  nasz 
dom  to wiatr  /  bez dachów nad 
dachami  nasz  świat”  –  po  tych 
słowach  został  wyświetlony  do-
kument  poświęcony  bezdom-
nym, którzy od 2007 roku budują 
jacht  pełnomorski.  Ich  celem 
jest  ukończenie  budowy  „Arki” 
i  wypłynięcie  w  półtoraroczny 
rejs dookoła  świata;  jako  rodzaj 
terapii  do  wyjścia  z  bezdom-
ności.  Poznajemy  bohaterów 
–  nonkonformistów,  często  nie-
przystosowanych do życia w spo-
łeczeństwie,  pragnących  jednak 

godnego bytu. Jedni nie potrafią 
przyjąć reguł rzeczywistości. In-
nych dramatyczne zdarzenia losu 
wyrzuciły za burtę codziennego 
życia  w  społeczeństwie.  Jednak 
dostrzegamy  szansę  na  przygo-
dę, lekcję, terapię, zerwanie z na-
łogiem, usamodzielnienie. 

Mogą odnaleźć motywację 
do walki o samego siebie. 
Wykluczeni  z  ram  społeczeń-
stwa, podejmują wyzwanie – od 
2006  roku  budują  swoją  arkę, 
swój azyl.  Jednym z bohaterów 
jest  spawacz,  pan  Sławek.  Czy 
uda mu się pokonać chorobę al-
koholową  i  dokończyć  dzieło? 
Jaki  jest  sens  naszego  istnienia, 
potrzeb  jednostki  i  jak  wielką 
rolę  w  życiu  mężczyzny  odgry-
wa  Ojciec  czy  też  jego  brak? 
Co  daje  siłę  i  motywację  do 
kontynuowania  wzniosłej  idei? 
Czy uda się komukolwiek wyjść 
z bezdomności? Dziś już wiemy, 
że tak. 

„Jestem jednym z nich”
Obecni  na  premierze  Bohate-
rowie  filmu  dostali  ogromne 
brawa.  Wśród  nich  m.in.  Sła-
wek Michalski, Marcin Golbert 

z żoną, kapitan Waldemar Rzeź-
nicki,  Adam  Wojciechowski. 
Dopełnieniem  premiery  filmo-
wej  był  koncert  Marka  Dyjaka 
– autora muzyki do „Ziemi Bez-
domnych”. 
– To ogromny zaszczyt dla nas 
grać w tym miejscu, w takiej 
sprawie – tak przywitał  tłumnie 
zebranych  widzów  i  słuchaczy 
artysta, który zagrał wraz z Mar-
kiem Tarnowskim i Jerzym Mał-
kiem kilka ballad. Usłyszeć moż-
na  było  m.in.  „Synku  wstań”, 
„Modlitwę”,  „Rebekę”,  instru-
mentalnie  przetworzony  utwór 
„Jestem  Kamieniem”,  „Jednym 
szeptem”,  „Dziwną  okolicę” 
„W samą porę” a na zakończenie 
„Miejsca  przedmioty  kształty 
drzwi”  –  Muzyka Marka Dyja-
ka gra w naszej duszy od wielu 
lat –  zwróciła  uwagę  Adriana 
Porowska. 
Muzyk  pił  kilkanaście  lat. 
Sięgnął dna. Próbował ze sobą 
skończyć.  Przy  pierwszym 
utworze  „Na  krawędzi  szkła” 
Marek  Dyjak  podkreślił:  – To 
dla wszystkich chłopaków, któ-
rzy tutaj mieszkają. Oni wszyst-
ko dobrze wiedzą. Ja jestem 
jednym z nich.

... Na krawędzi szkła 
pęka pierwsza łza 
może właśnie tak 
traci się 

Na krawędzi dnia 
pęka cały świat 
może właśnie tylko tak...

słowa i muzyka Robert Kasprzycki

Tekst i zdjęcia  
Agnieszka Gorzkowska
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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

LEKARSKIE

 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  GOTÓWKA DO RĘKI!
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l monety, antyki 
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l telefony, laptopy 
l sprzęt fotograficzny 
l artykuły RTV
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tekstowe – tylko w modułach w ramce:
1 moduł (47 mm × 30 mm) 30 zł netto
2 moduły (47 mm × 60 mm) 50 zł netto
3 moduły (47 mm × 90 mm) 70 zł netto

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

Wszystkie ogłoszenia widoczne są przez 2 tygodnie
również na naszej stronie internetowej 
www.mocnestrony.com.pl
Dostarczenie tekstu reklam/materiałów reklamowych 
7 dni przed datą wydawniczą gwarantuje publikację. 47 mm
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NAGROBKI
już od 1990 zł

RATY

granit
lastryko tel.: 22 214 06 31

500 290 360
EKSPOZYCJA: W-wa, ul. Palisadowa 15
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W ramach  15  kolejki  rozgrywek 
III  Ligi  Traktorki  zmierzyły 
się  na  swoim  stadionie  z  dru-

żyną z Nowego Miasta Lubawskie-
go.  Mecz  rozpoczął  się  o  godzinie 
13:30, pogoda dopisała, a zawodnicy 
zaserwowali  nam  emocjonujące  do 
samego końca widowisko.
Już  od  samego  początku  pierwszej 
połowy zawodnicy Ursusa wzięli się 
mocno do roboty i ruszyli z atakiem. 
Kilka ładnych i składanych akcji ro-
zegrała ofensywna  formacja gospo-
darzy. Muszyński  strzałem z głowy 
obił  poprzeczkę,  Wolskiego  strzał 
z pola karnego wybronił bramkarz, 
a  wychodzącego  na  świetną  okazję 
Szkopińskiego faulowali goście. Gra 
Traktorków naprawdę mogła się po-
dobać, brakowało tylko przysłowio-
wej kropki nad „i”.
Korekty  trenera  Jakubowskiego 
poczynione w przerwie przyniosły 

upragniony skutek, bo już w 53 mi-
nucie spotkania Paweł Wolski wy-
prowadził  swoją  drużynę  na  pro-
wadzenie.  Świetnie  odebrał  piłkę 
Maciej Mąka, dokładnie dośrodko-
wał na głowę kolegi, a w polu kar-
nym  Wolski  strzałem  z  głowy  dał 
prowadzenie.  Chwilę  później  dru-
gą bramkę dołożył Wolski, w sytu-
acji  sam na  sam minął bramkarza 
gości  i  strzałem  do  pustej  bramki 
przypieczętował  swoje  drugie  tra-
fienie.
Potem  do  głosu  doszli  goście,  naj-
pierw  Domżalski,  potem  Koziara, 
a  na  koniec  Kuciński  wpisali  się 
na  listę  strzelców  i  wysłali  Ursus 
z  nieba  do  piekła.  Brak  koncentra-
cji  i  kilka  błędów  i  z  prowadzenia 
2:0  zrobiło  się  nagle  2:3.  Sytuacja 
patowa, ale Traktorki po raz kolejny 
pokazały charakter i udowodniły, że 
się nie poddają.

W świetnej dyspozycji dnia był Pa-
weł Wolski  i  to właśnie on zakręcił 
piłkarską karuzelą. W 3 minuty za-
prowadził  graczy  Ursusa  do  piłkar-
skiego raju. Najpierw w 90 minucie 
strzałem  z  woleja  wyrównał  wynik 
spotkania,  a  na  koniec  ponownie 
z głowy dał Traktorkom zwycięstwo.
Bardzo cieszy gra i postawa Ursusa, 
emocje  jakie  nam  dzisiaj  zafundo-
wali piłkarze wywołały uśmiechy na 
twarzach wszystkich kibiców. Ursus 
Warszawa – Finishparkiet Drwęca 
Nowe Miasto Lubawskie 4:3 (0:0)
Skład: Haluch  –  Ślesicki,  Kabala, 
Zawadka, Kołosowski – Muszyński, 
Sztybrych,  Ćwik,  Mąka  (Koriaz-
how)  –  Szkopiński  (Prusinowski), 
Wolski
Bramki: Wolski 53', 66', 90', 90+'.                    

KS Ursus
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

Zdjęcia  Jacek Sulewski

Ursusowska Liga Piłki Nożnej – JESIEŃ 2017

Rozgrywki Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej dobiegają końca. Jeszcze tylko została ostatnia kolejka IV ligi oraz dwa mecze I ligi.

I LIGA
W pierwszej lidze pozostały dwa mecze do roze-
grania  i  są  to  mecze  decydujące  o  mistrzostwie 
oraz o spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. 
W  najbliższym  czasie  zagrają:  Ochota  z  Drim 
Timem oraz Strefa Xero z Furious Pigeons. Ry-
walizacja  zapowiada  się  bardzo  emocjonująco, 
ponieważ również będzie to walka o koronę króla 
strzelców.

TABELA I LIGI
 1. OCHOTA 8 20 56:25
2. SPARTA 9 21 61:30
3. DRIM TIM 8 16 43:19
4. STREFA XERO 8 16 33:18
5. ZUZIA JEST W GRECJI 9 16 39:29
6. FC COSMOS 9 10 19:29
7. GALIA 9 9 29:40
8. FOURIOUS PIGEONS 8 6 34:55
9. LIDERZY 9 6 25:49

10. HISZPANIE 9 6 33:77

TRZECH NAJLEPSZYCH STRZELCÓW W I LIDZE
 Bramki Nazwisko i imię Drużyna

17 GRZESIŃSKI Mateusz Drim Tim
15 KILON Jerzy Strefa Xero
13 HANKIEWICZ Robert Ochota

II LIGA
Druga Liga już zakończyła swoje zmagania. 
Po jednej edycji gry w drugiej lidze na pierwszo-
ligowy  front  powraca  drużyna  Spokojnie,  która 
udowodniła,  że  jej  miejsce  jest  w  I  ligowych 
szeregach. Na drugim miejscu, również premio-
wanym awansem do  I  ligi uplasowała  się ekipa 
Dzikie  Węże,  która  wzmocnieniami  jakie  po-
czyniła przed sezonem była jedną z silniejszych 
drużyn  tej  ligi.  Na  najniższym  stopniu  podium 
uplasowała się ekipa Włochowski Szpont i mimo 
wielkich chęci  i aspiracji niestety nie dała  rady 
awansować, ale na pewno jest to drużyna, która 
w  przyszłej  edycji  będzie  walczyć  o  najwyższe 
cele. Drużyna Przepiórki Włochy, po słabym po-
czątku rozkręcała się z meczu na mecz, ale nie-
stety zabrakło kilku punktów w końcowym roz-
rachunku. Ekipa Wiki Team ma duże aspiracje, 
bo liczyła na awans, ale w tej edycji się nie udało. 
Spadkowicz z I ligi, drużyna Sevroll United choć 
przez  pierwsze  trzy  kolejki  była  z  kompletem 
zwycięstw,  to w drugiej  części  sezonu  już było 
tylko  gorzej,  a  szósta  lokata  jest  tego  odzwier-

ciedleniem.  Siódme  miejsce  dla  drużyny  Gra-
mynaawans  to  pozycja  bardzo  niska,  ponieważ 
z takim potencjałem jaki w sobie mają, to walka 
o awans jest odpowiednim miejscem. Na ósmym 
miejscu  mamy  ekipę  FC  Srokosze&Regional 
i jest to drużyna połączona z dwóch ekip, jednak 
widzimy, że ta fuzja nie pozwoliła na wywalcze-
nie lepszej lokaty jak tylko walka o utrzymanie. 
Spadek z III ligi zaliczyła drużyna Marines, choć 
lider klasyfikacji strzelców pochodzi z tej druży-
ny, to i tak to nie uchroniło przed degradacją. Na 
ostatnim  miejscu  uplasował  się  beniaminek  FC 
Drewniaki, gdzie oddał dwa walkowery i w na-
stępnych rozgrywkach swoje występy zacznie od 
IV ligi.

TABELA II LIGI
1. SPOKOJNIE 9 22 42:26
2. DZIKIE WĘŻE 9 19 40:34
3. WŁOCHOWSKI SZPONT 9 18 55:27
4. PRZEPIÓRKI WŁOCHY 9 16 51:41
5. WIKI TEAM 9 12 46:36 3  5:3
6. SEVROLL UNITED 9 12 37:50    0  3:5
7. GRAMYNAAWANS 9 10 30:35
8. FC SKOROSZE&REGIONAL 9 9 36:46
9. MARINES 9 7 35:63

10. FC DREWNIAKI 9 7 25:39

TRZECH NAJLEPSZYCH STRZELCÓW W II LIDZE
 Bramki Nazwisko i imię Drużyna

21 PAPROCKI Jacek Marines
13 SYPUŁA Adam Przepiórki Włochy
13 TRUSZKOWSKI Alan FC Drewniaki

III LIGA
Trzecia  liga  również  już  zakończyła  swoje  roz-
grywki.
Ligę  wygrała  drużyna  WPR,  której  bardzo  za-
leżało na awansie do II  ligi  i oczywiście  tak się 
stało. Do drugiej ligi awansowała również druży-
na Podaj Wynik i były to dwie najlepsze drużyny 
tych rozgrywek i zasłużenie awansowały, co wi-
dać w tabeli. Cztery drużyny mamy z taką samą 
ilością zdobytych punktów, a są to ekipy: Sudany 
Football Club, Szarańcza, Esportiva i Rossoneri, 
które przez całe rozgrywki prezentowały wyrów-
nany  poziom.  Ekipa  AC  Rusiec  zajęła  dopiero 
siódme  miejsce,  a  jeszcze  nie  tak  dawno  rywa-
lizowała w II  lidze. W drużynie FC Rabona gra 
najlepszy  strzelec  ligi,  ale  i  w  tym  przypadku 
nie przełożyło się to na wyniki drużyny. Nieste-

ty spadek zaliczyła drużyna Los Bebechos, która 
walczyła o utrzymanie do samego końca, ale tym 
razem się nie powiodło. Drużyna Piramide zosta-
ła wycofana z  rozgrywek ponieważ nie  stawiała 
się na swoje mecze.

TABELA III LIGI 
1. WPR 8 21 49:24
2. PODAJ WYNIK 8 18 59:33
3. SUNDAY FOOTBALL CLUB 8 12 48:34   6  21:11
4. SZARAŃCZA 8 12 41:43   6  12:14
5. ESPORTIVA 8 12 41:35   3  15:15
6. ROSSONERI 8 12 48:54   3  17:25
7. AC RUSIEC 8 9 41:45
8. FC RABONA 8 6 36:58
9. LOS BEBECHOS PIRAMIDE 8 4 31:56

TRZECH NAJLEPSZYCH STRZELCÓW W III LIDZE
 Bramki Nazwisko i imię Drużyna

35 WOŹNIAK Przemysław FC Rabona
19 DOMIN Sergiej WPR
17 RZEŹNICKI Paweł Rosonerri

IV LIGA
W IV lidze została do rozegrania jeszcze ostatnia 
kolejka,  ale  już  można  gratulować  zwycięstwa 
i awansu do III  ligi drużynie Gladiators. Szanse 
na zajęcie drugiego miejsca dającego awans mają 
jeszcze trzy drużyny: Gunbal 3.0, White Fighters 
oraz FC Niedźwiedź. Zapowiada  się  zacięta  ry-
walizacja pomiędzy tymi drużynami.

TABELA IV LIGI 
1. GLADIATORS 9 22 98:32   
2. GUNBALL 3.0 9 21 55:19
3. WHITE FIGHTERS 9 19 62:31 
4. FC NIEDŹWIEDŹ 9 19 50:32
5. ASMET 9 16 58:53   
6. WYGRAMY 4 LIGĘ 9 15 51:52
7. KS PARTYZANT WŁOCHY 9 14 46:60
8. PICO-BELO WARSZAWA 10 9 27:67
9. KS JANUSZE 9 7 36:64

10. FC STARA STRONA 9 3 30:79   
11. REKINY BIZNESU 9 1 10:33   

TRZECH NAJLEPSZYCH STRZELCÓW W IV LIDZE
 Bramki Nazwisko i imię Drużyna

41 SALAH Mahmoud Gladiators
32 GRZYBOWSKI Łukasz Asmet
20 SĘDROWSKI Dominik FC Niedźwiedź

ULPN

Na ligowym podwórku
W miniony weekend TRAKTORKI po dwóch zwycięstwach nad sil-

nymi rywalami, zagrały na wyjeździe z beniaminkiem III-li-
gowych rozgrywek – zespołem Tur Bielsk Podlaski. Zespół 

z końca tabeli postawił twarde warunki naszym piłkarzom, którzy 
w końcowym rozrachunku przywieźli jeden punkt, a mecz zakoń-
czył się bezbramkowym remisem. Po 16 rozegranych kolejkach KS 
Ursus plasuje się na VI lokacie z liczbą 25 punktów – 7 zwycięstw, 
4 remisy i 5 porażek. Następny, a zarazem ostatni już mecz rundy 
jesiennej sezonu 2017/2018 zostanie rozegrany  na Stadionie OSiR 
przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie, a przeciwnikiem będzie 
inny beniaminek – GKS Wikielec.  Spotkanie rozpocznie się o go-
dzinie 13.00 w sobotę 18 listopada bieżącego roku.

Zawodniczki UKS 4 URSUS występujące w II  lidze po 4  rozegra-
nych meczach zajmują IV miejsce z łączną liczbą 7 punktów. 
Przegrały  tylko  pierwsze  spotkanie  z  SKS  12  Warszawa,  na-

tomiast kolejne trzy wygrały kolejno z drużynami  – UKS Basket 
SMS  Aleksandrów  Łódzki,  UKS  Huragan  Wołomin  oraz  UKS 
Trójka Żyrardów. Dotychczasowy bilans punktów wynosi 222-218.
Następny mecz nasze zawodniczki rozegrają w sobotę 18 listopada 
o godzinie 12.00 w Hali Sportowej przy ul. Konińskiej 2.

Wielkim sukcesem zakończył się udział podopiecznego nasze-
go  lokalnego klubu JUDO PANDA w  rozgrywanych w Pozna-
niu Mistrzostwach Polski młodzików i młodziczek w Judo. 

Mowa o Hubercie Onuszkiewiczu, który  stanął na najwyższym 
stopniu  podium  i  zdobył  złoty  medal.  Serdecznie  gratulujemy 
sukcesu oraz trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia zawodników 
Judo Panda!

Na zdjęciu: Tym strzałem w 90 minucie spotkania Wolski wyrównuje wynik na 3:3.

Dramatyczny mecz,
wspaniałe zwycięstwo

W sobotnie popołudnie, 
4 października 2017 r., Ursus 
pokonał Finishparkiet Drwęca 
Nowe Miasto Lubawskie 4:3.

II – SPOKOJNIE III – WPR IV – GLADIATORS
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PUCHAR ŚWIATA w Pruszkowie
Pruszków w tym roku przyjmował 
największe gwiazdy kolarstwa to-
rowego. Od 3 do 5 listopada na 
BGŻ Arena odbywała się pierwsza 
runda Pucharu Świata w sezonie 
2017/2018. W naszym mieście ro-
zegrano jedną z pięciu edycji, które 
zostały zaplanowane na aktualny 
sezon. Nasz kraj reprezentowało 23 
zawodników, którzy zdobyli jedno 
złoto oraz trzy srebrne medale. 

Zawodnicy  rywalizowali  ze  sobą 
w  8  konkurencjach:  wyścigu  punkto-
wym,  scratchu,  wyścigu  drużynowym 
na dochodzenie,  sprincie,  sprincie dru-
żynowym,  omnium,  keirinie  i  madi-
sonie.  Każdy  dzień  podzielony  był  na 
dwie sesje: popołudniową – kwalifika-
cję  i wieczorną – finały. Kibice, którzy 
pojawili  się  w  welodromie  ostatniego 
dnia  mistrzostw,  mieli  okazję  po  raz 
pierwszy  usłyszeć  na  żywo  mazurka 
Dąbrowskiego. 

DWA MEDALE KACZKOWSKIEJ 
Justyna Kaczkowska była największym 
zaskoczeniem  tegorocznego  pucharu. 
W  piątek  po  raz  pierwszy  stanęła  na 
podium,  zdobywając  srebrny  medal 
w  scratchu.  Z  początku  podano  zwy-
cięstwo  Neah  Evans,  co  dawało  Polce 
3 pozycję. Po chwili ogłoszono jednak 
przewinienie  Brytyjki,  za  co  została 
relegowana na 4 lokatę, a Kaczkowska 
mogła cieszyć się z 2-go miejsca. Nie-
dziela przyniosła kolarce kolejny sukces 
w postaci złotego medalu w wyścigu na 
3 km na dochodzenie. Polka bez więk-
szych  problemów  pokonała  mistrzynię 
świata z Berger Annemiek van Vleuten, 
wyprzedzając ją o ponad 5 sekund. Ko-
larka zapowiedziała, że na  tor powróci 
dopiero  w  styczniu  na  finał  Pucharu 
Świata w Mińsku. 

DWA SREBRA I REKORD POLSKI 
Oprócz  Kaczkowskiej  na  podium  mo-
gliśmy  zobaczyć  również  dwóch  Po-
laków  –  Mateusza  Rudyka  i  Szymona 
Sajnoka.  Rudyk  po  zaciętym  finale 
z  Matthew  Glaetzer’em  w  sprincie  co 
prawda przegrał 0:2, ale ani na chwilę 
nie odstawał od Australijczyka, przegry-
wając w pierwszym wyścigu o zaledwie 
0,014s. W eliminacjach za to udało mu 
się pobić  rekord Polski w dystansie na 
200 metrów ze startu lotnego z czasem 
9,707 s, który wcześniej należał do Do-
minika Zielińskiego – Może to tak wy-
glądało, ale to była ciężka droga. Cią-
gła rozgrzewka, start, rozjazd i tak cały 
dzień. W finale zabrakło na pewno do-
świadczenia. Muszę się jeszcze nauczyć 
gdzie wolniej, a gdzie przyśpieszyć. Cie-
szę się tym bardziej, bo dopiero od tam-
tego roku zacząłem jeździć w Pucharze 
Świata, a już mogłem ścigać się przed 
swoją publicznością i do tego wejść 
na podium  – mówił  kolarz po odebra-
niu  srebrnego  medalu.  W  omnium  za 
to  bardzo  dobrze  poradził  sobie  drugi 

z Polaków – Szymon Sajnok, zajmując 
w ogólnej klasyfikacji drugie miejsce. 
Zawodnicy w ramach kolarskiego wie-
loboju rywalizowali ze sobą w scratchu, 
wyścigu  tempowym,  eliminacyjnym 
i punktowym. Polak najlepiej spisał się 
w  wyścigu  na  tempo,  zdobywając  40 
punktów  i  1  miejsce,  najgorzej  poszło 
w scratchu, który ukończył na 11 pozy-
cji. – Zawsze tracę tam tyle punktów, że 
później muszę nadganiać w klasyfikacji. 
Nie jest to moja koronna konkurencja i z 
czasem mam nadzieję że nauczę się ją 
jeździć. – oznajmił Sajnok.

MISTRZ ŚWIATA POZA PODIUM
Drugi  dzień  mistrzostw  należeć  miał 
do  złotego  medalisty  z  Hong-Kongu 
Adriana  Teklińskiego.  Polak,  mimo 
pierwszego miejsca w kwalifikacjach, 
nie poradził sobie w rundzie finałowej, 
zajmując dopiero 6 miejsce. – Tęczowa 
koszulka w finale na pewno nie poma-
ga. Wszyscy chcieli za mną podążać 
i ciężko było być takim niewidocznym 
w tym wyścigu. Próbowałem paru od-
jazdów, próbowałem napędzać grupę, 
aby dogonić tę ucieczkę. Musiałem się 
schować, nie mogłem dawać wszyst-
kiego w tej pogoni, bo później na me-
cie mogło być różnie. Szóste miejsce, 
wstydu nie ma, ale liczyłem, że dzisiaj 
wygram i szkoda, że okazało się ina-
czej –  powiedział  Tekliński.  –  Jazda 
w tęczowej koszulce u siebie w domu to 
było jedno z najważniejszych 60 rund 
z moim życiu – dodał. 

POZOSTALI POLACY  
W PUCHARZE ŚWIATA 

KOBIETY
Indywidualne:

Katarzyna Pawłowska – 10 miejsce 
w wyścigu punktowym 
Julita Jagodzińska – 25 miejsce 
w sprincie i 21 w keirinie 
Marlena Karwacka – 30 miejsce 
w sprincie
Daria Pikulik – 20 miejsce 
w omnium

Drużynowe:
Jagodzińska, Łoś – 10 miejsce 
w sprincie 
Pawłowska, Graczewska, 
Kaczkowska, Pikulik – 5 miejsce 
w wyścigu na dochodzenie
Pikulik, Plosaj – 13 miejsce 
w madisonie

MĘŻCZYŹNI
Indywidualne:

Alan Banaszek – 10 miejsce 
w wyścigu punktowym
Damian Zieliński – 19 miejsce 
w sprincie 
Patryk Rajkowski – 8 miejsce 
w keirinie 

Drużynowe:
Sarnecki, Rudyk, Rajkowski  
– 5 miejsce w sprincie 
Sajnok, Banaszek, Rudyk, 
Staniszewski –  8 miejsce 
w wyścigu na dochodzenie
Pszczolarski, Staniszewski  
– 7 miejsce w madisonie

Tegoroczna impreza kolarska w Prusz-
kowie  nie  była  pierwszym  tak  dużym 
wydarzeniem  sportowym  w  naszym 
mieście.  Oddany  do  użytku  w  2008 
roku  tor  kolarski  gościł  poprzednio 
Mistrzostwa Świata w 2009 roku. Rok 
później  na  jego  deskach  rozegrano 
również  Mistrzostwa  Europy  w  kate-
gorii elite. 
Kolejne rundy Pucharu Świata w sezo-
nie 2017/2018 odbędą się w Mancheste-
rze (Wielka Brytania), w Milton (Kana-
da), w Santiago  (Chile)  i  zakończą  się 
21  stycznia  2018  roku  w  Białoruskim 
Mińsku. 

Tekst i zdjęcia
Maciej Pietrzak
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