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Nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia 

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie spokój i radość,

a Nowy Rok obdaruje Państwa 
pomyślnością i szczęściem...

... czego wszystkim Mieszkańcom
życzą

 Paweł Kanclerz  Andrzej Cichal 
 Burmistrz  Przewodniczący
 Ożarowa Mazowieckiego  Rady Miejskiej  
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W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam 
Niebo dzieląc z nami ziemskie życie. 
Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest,
ale przez to, czym dzieli się z innymi.
 Jan Paweł II 

Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca 
i szukać ludzi, w których On mieszka. 
Ks. Jan Twardowski 

       Z  okazji Ś
Bożego Narodzenia 
życzymy naszym Czytelnikom, 
aby przy wigilijnym stole zniknęły 
wszelkie spory, zagościł spokój 
oraz niczym nie zmącona radość. 
Żebyśmy lekko wkroczyli 
w Nowy Rok – z czystym 
sumieniem i wypełnieni miłością.
Redakcja dwutygodnika „Mocne Strony”
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PRUSZKÓW � URSUS

Pruszkowianin w łagrach
TADEUSZ BOBROWSKI
Książnica Pruszkowska z przyjemnością 
informuje, że ukazała się właśnie ostatnia 
w tym roku książka z naszego wydawnictwa.
Wspomnienia te, obrazy wspólnie przeżytych trudnych 
chwil, poświęcam pamięci generała Augusta Emila 
Fieldorfa „Nila”. [Autor]

Tadeusz Bobrowski urodził się 16 listopada 1924 
w Pruszkowie. 
W roku 1937 ukończył naukę w pruszkowskiej Szko-
le Powszechnej. Do 1939 roku ukończył II klasę gim-
nazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. W okresie 
wojny w latach 1940–1943 ukończył szkołę mecha-
niczną przy Zakładach Lilpopa, następnie uczęszczał 
na I rok szkoły budowy maszyn im. Wawelberga 
w Warszawie.
(…) W dniu rozpoczęcia wojny miałem 14 lat. Przez 
cały czas jej trwania mieszkałem przy ul. Drzymały 
16 w Pruszkowie. Do września 1942 roku moja dzia-
łalność konspiracyjna ograniczała się do kolportażu 
prasy podziemnej oraz, co robiłem wraz z grupą ko-
legów, odnajdowania, zbierania i naprawiania starej 
broni. Wykonywałem też polecenia znajomych, zaan-
gażowanych już w pracy konspiracyjnej. 
Od 1942 roku należał do oddziału AK na terenie 
Pruszkowa, przyjął pseudonim „Witeź”. Od sierpnia 
do października 1944 roku brał udział w walkach 
z Niemcami w ramach Zgrupowania Kampinos.
Po wyzwoleniu kontynuował naukę w Liceum Ogól-
nokształcącym w Piastowie – przerwaną wskutek 
aresztowania przez NKWD 14 marca 1945 r. Oskarżo-
ny o współudział w redagowaniu nielegalnego pisma, 
którego treści wymierzone były przeciwko ZSRR, 
w istocie niewiele miał z tym wspólnego. Przewiezio-
ny został do obozu w Rembertowie, a następnie prze-
transportowany na tereny dawnego ZSRR. 
(…) W dniu 14.03.1945 r., gdy wracałem ze szkoły do 
domu, na ulicy Jana Sobieskiego w Pruszkowie aresz-
tował mnie kapitan NKWD, ubrany w mundur berlin-
gowskiej armii, pod zarzutem redagowania i publi-
kacji materiałów wrogich ZSRR. Po przesłuchaniach 
w aresztach NKWD, przy ulicy Klonowej w Pruszkowie 
i ul. Cienistej we Włochach, uwięziono mnie w obozie 
NKWD w Rembertowie. Stąd zostałem wywieziony do 
łagrów za Uralem w rejon Świerdłowska.
Już w drodze, w wagonie poznał pana Walentego 
Gdanickiego, jak się później okazało, generała Emila 
Fieldorfa „Nila”. Droga na Sybir odbywała się w nie-
ludzkich warunkach. Więźniów atakowały różne cho-
roby, m.in. czerwonka, na którą zachorował Autor. 
Walenty Gdanicki, widząc co się dzieje, bez wahania 
oddał mu swoje leki, ratując tym samym życie mło-
dego współwięźnia. Od tej pory Tadeusz Bobrowski 
został otoczony opieką przez „NIL-a”. Postać Emila 
Fieldorfa pozostawiła trwały ślad w jego psychice 
i do ostatnich chwil życia była jedynym autorytetem.
(…) Z perspektywy czasu, gdy znam całą prawdę 
o panu „Walentym Gdanickim”, aż do jego bohater-

skiej i przerażającej śmierci, jestem dumny, że spotkał 
mnie zaszczyt podlegania opiece Człowieka tej miary.
Pamięć o Nim w moim domu i rodzinie zawsze była, 
i ufam, że pozostanie, żywa przez pokolenia. Przeka-
zywaliśmy ją naszym córkom, a one swoim dzieciom. 
W postępowaniu swoim starałem się w niczym nie 
uchybić Jego pamięci – pamięci generała Augusta 
Emila Fieldorfa „Nila”, który ukształtował mnie jako 
człowieka. Dlatego pisząc o Nim, piszę zawsze z wiel-
kiej litery.
Tadeusz Bobrowski przebywał na zsyłce do 27 paź-
dziernika 1947 roku. Po powrocie, do maja 1948 
roku, ukończył maturę w liceum w Piastowie i w tym 
samym roku został przyjęty na Wydział Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej. W lutym 1952 
roku zdobył tytuł inżyniera budownictwa lądowego. 
W 1954 roku ożenił się ze swoją koleżanką z klasy 
Anną Skrzyńską i przeżyli razem w szczęściu 44 lata.
Generał August Emil Fieldorf „Nil” przed swym 
aresztowaniem zdążył odwiedzić Tadeusza Bobrow-
skiego w Pruszkowie w 1947 roku:
(…) Wyszedłem do przedpokoju i nie wierzyłem 
własnym oczom – PAN WALENTY!!! – marynarka 
cywilna, ale bryczesy i oficerki. Trudno opisać moją 
radość. Był u nas kilka godzin, zjedliśmy obiad. Roz-
mawialiśmy o tym, co było i co może być. Perspek-
tywy nie były różowe, nadal nosił nazwisko Walenty 
Gdanicki. Nie mówił nic o sobie, co robi, ani gdzie 
mieszka, ale obiecaliśmy sobie dalsze spotkania.
Pożegnaliśmy się nie przeczuwając, że widzimy się po 
raz ostatni. Został na zawsze nie tylko w mojej pamię-
ci, dla mnie pozostaje wciąż żywy i nieopisanie bliski.

Tadeusz Bobrowski zmarł 14 lutego 2011 roku.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

ś.p. Janusza Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn

Rodzinie i najbliższym szczere wyrazy współczucia składają:

Burmistrz Miasta Piastowa, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie,
Radni Rady Miejskiej w Piastowie, Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piastowie

� PRUSZKÓW. Rząd, Wojewoda Mazowiecki i Starosta Pruszkowski wspierają
Szpital „Na Wrzesinie”

RAZEM DLA SZPITALA
Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego 28 listopada 2017 roku poprzedziła konferencja praso-
wa Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła 
i Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia. Powodem wizyty takich gości było przyznanie 
dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 355 152,00 zł na I etap przebudowy i modernizacji 
infrastruktury Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

D ofinansowanie obejmuje przebudowę i moder-
nizację infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej (poradnia chirurgiczna i or-

topedyczna, poradnia badań endoskopowych, po-
radnia badań czynnościowych i elektrofizjologii 
serca), Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Szpitala Po-
wiatowego (Izba Przyjęć, Oddział Chirurgiczny na 
parterze). Planowana jest także wymiana instalacji 
CO i wodnej na poziomie -1 oraz zakup i montaż 
agregatu prądotwórczego. Całkowita wartość inwe-
stycji to 4 193 940,89 zł. Dotacja Powiatu do inwe-
stycji to kwota 582 958,50 zł.
W 2018 roku planowany jest także drugi etap prac 
w Szpitalu Powiatowym. Przewidziana jest rozbu-
dowa szpitala o dodatkowy, umieszczony central-
nie dwukondygnacyjny budynek oraz przebudowa 
obecnego budynku B. Inwestycja obejmie również 
remont i przebudowę urządzeń instalacyjnych 
pomieszczeń, przyłącza wody, węzła cieplnego 
i centrali telefonicznej oraz modernizację istnie-
jącej windy i dobudowę dwóch nowych. W dobu-
dowanym budynku B1 zlokalizowane będą: zespół 
wejścia głównego z zapleczem, nowa Izba Przyjęć, 
gabinety poradni AOS oraz na poziomie przyzie-
mia: centralne archiwum i stacja przygotowania 
łóżek. Koszt wykonania tej części, zgodnie z pod-
pisaną umową to 3 567 000,00 zł. Łączny koszt obu 
etapów inwestycji wynosi 7 760 940,89 zł. Termin 
realizacji został wyznaczony do 31 marca 2018 r.
Dyrektor szpitala Tomasz Sławatyniec zaznaczył: – 
Dzięki dotacji z budżetu kwota przyznana przez Staro-
stwo zostanie przesunięta na kolejną część inwestycji 
– dobudowę dwukondygnacyjnego budynku, gdzie 
będzie m.in. blok operacyjny, sale cięć cesarskich, 
nowoczesna diagnostyka obrazowa. Cały koszt prze-
budowy i modernizacji szpitala jest szacowany na ok. 
20 mln zł. 

Starosta Maksym Gołoś podkreślił: – W 2015 roku, 
kiedy rozpoczynaliśmy definiowanie na nowo inte-
resu służby zdrowia w Powiecie Pruszkowskim nie 
dało się nie zauważyć, że Szpital „Na Wrzesinie” 
jest bardzo niedoinwestowany i jest tu wiele do zro-
bienia. (...) – Wsparcie Pana Wojewody i Pana Mi-
nistra pozwala mieć nadzieję, że służba zdrowia na 
terenie Powiatu Pruszkowskiego będzie kwitła, a w 
każdym razie będzie podnosić standardy do pozio-
mów europejskich – dodał.

Minister Konstanty Radziwiłł rozpoczął od stwier-
dzenia: – Polska jest w ogonie Europy pod wzglę-
dem nakładów na służbę zdrowia i trzeba to zmienić. 
(...) – Ostatnie dni, tygodnie i miesiące są wyjątkowe 
dla polskiej służby zdrowia. Sejm RP 463 głosami 
przyjął nowelizację ustawy, nakreślającej stopnie 
dochodzenia do 6% PKB nakładów w 2025 roku. 
Dodał: – Jesteśmy w trakcie wykupywania świad-
czeń, będących obiektem najdłuższych kolejek. 
W tym roku kolejki, zwłaszcza do operacji zaćmy 
i endoprotezoplastyki, zmaleją znacząco. (...) Ku-
pujemy dentobusy, które dojadą do polskich wiosek 
i miasteczek. Kupujemy sprzęt i wyposażenie do du-
żej liczby szpitali, m.in. w Pruszkowie. Władze lokal-
ne podjęły decyzje wychodzące naprzeciw rzeczywi-
stym potrzebom nie czekając na pieniądze z budżetu. 
Ta inicjatywa zostaje nagrodzona środkami, które 
pochodzą z rezerwy.

Wojewoda Zdzisław Sipiera przypomniał, że jest 
mieszkańcem Pruszkowa i poznał miejscowe prob-
lemy znacznie wcześniej jako starosta pruszkowski. 
Zwrócił uwagę, że działania wokół szpitala są przy-
kładem realnej współpracy między rządem i samo-
rządem. – Służba Zdrowia jest jednym z elementów 
bezpieczeństwa obywateli – podsumował swoją wy-
powiedź.
Wojewoda i Minister wzięli gościnnie udział w sesji 
rady Powiatu, na której zostały ogłoszone powyższe 
postanowienia, a Rada z radością podjęła odpowied-
nie uchwały.
Słuchając przedstawicieli wszystkich poziomów 
władzy można mieć nadzieję, że Szpital Powiatowy, 
a także inne placówki służby zdrowia w powiecie 
pruszkowskim – dzięki dofinansowaniom – zyska-
ją nowy blask i będą miały możliwości zapewnie-
nia prawdziwego „bezpieczeństwa zdrowotnego” 
mieszkańcom powiatu. Być może dodatkową gwa-
rancją, że rząd nie zapomni o powiecie jest fakt re-
prezentowania przez ministra Radziwiłła w Senacie 
RP właśnie tych terenów.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Konferencja prasowa. Na pytania odpowiadali 
(na zdj. od lewej): Starosta Pruszkowski Maksym 
Gołoś, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Na Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
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Zwyczaje bożonarodzeniowe 
Święta Bożego Narodzenia są uznawane za naj-
piękniejsze i najbardziej rodzinne święta w Polsce. 
Wiąże się z nimi szereg powszechnie znanych zwy-
czajów i tradycji, na których od wielu pokoleń chęt-
nie budujemy naszą świąteczną codzienność. Tradycje takie jak 
ubieranie choinki czy łamanie się opłatkiem tak mocno zakorzeniły 
się w naszej bożonarodzeniowej rzeczywistości, że nie zawsze pa-
miętamy, jakie są ich prawdziwe korzenie. Ich praktykowanie jest 
dla nas oczywiste, ale pochodzenie – już niekoniecznie. Zwyczaje 
świąteczne znamy doskonale, lecz przyjrzyjmy się temu, czego nie 
wiemy o samych zwyczajach. 

UBIERANIE CHOINKI
Nieodłączną ozdobą Świąt Bożego 
Narodzenia jest udekorowane drzew-
ko iglaste, najczęściej świerk, jodła lub 
sosna. W Polsce jest to stosunkowo 
młody zwyczaj – przywędrował do nas 
z Niemiec wraz z zaborem pruskim na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Zresz-
tą Niemcy zapoczątkowali tę tradycję 
w całej Europie – głównym zwolenni-
kiem ubierania choinki na święta był 
Marcin Luter. Najpierw zwyczaj ten 
był znany tylko wśród arystokracji, po-
tem przejęła go także szlachta i miesz-
czaństwo, a na końcu mieszkańcy wsi. 
W niektórych regionach południowej 
Polski choinki pojawiły się dopiero po II 
wojnie światowej. Co ciekawe, zwyczaj 
dekorowania drzewka był początkowo 
mocno krytykowany przez kościół, któ-
ry postrzegał go pogański i zwyczajnie 
niepotrzebny. Z czasem poprawiła się 
jednak reputacja przystrojonego iglaka, 
w którym zaczęto dostrzegać symbol 
życia, płodności i odrodzenia. Ciekawa 
jest również symbolika samych ozdób 
choinkowych. Umieszczana na szczycie 
drzewka Gwiazda Betlejemska miała 
pomagać w powrotach do domu z dale-
kich stron. Oświetlenie choinki z jednej 
strony broniło dostępu złym mocom, zaś 
z drugiej wskazywało na Chrystusa, któ-
ry miał być światłem dla pogan. Z ko-
lei papierowe łańcuchy przypominały 
o zniewoleniu grzechem, a np. w czasie 
rozbiorów symbolizowały polityczne 
okowy. Mają też jednak pozytywne sko-
jarzenia – w niektórych domach wierzo-
no, że łańcuchy pielęgnują i wzmacniają 
więzi rodzinne. 

PIERWSZA GWIAZDKA PRZED KOLACJĄ
Wieczerza wigilijna nie może się roz-
począć, dopóki na niebie nie pojawi się 
pierwsza gwiazda. Jest ona symbolem 
Gwiazdy Betlejemskiej, która prowa-
dziła podążających ze Wschodu Trzech 
Mędrców do nowonarodzonego Jezu-
sa. Wokół owych tajemniczych trzech 

przybyszów narosło wiele legend, bo 
Biblia nie precyzuje jasno, kim byli, 
skąd pochodzili, czy w istocie byli kró-
lami, a nawet… czy faktycznie było 
ich trzech. Z Ewangelii według święte-
go Mateusza (2, 1-12) wiemy, że byli 
„magami”, czyli ludźmi obdarowany-
mi wyjątkową wiedzą. Najprawdopo-
dobniej pochodzili z Persji lub Babi-
lonii. Ewangelia nie wspomina nic na 
temat królewskich godności przyby-
szów, nie znamy więc ich prawdziwej 
profesji. Natomiast co do ich liczebno-
ści to w przekazie ewangelicznym mo-
żemy przeczytać jedynie: oto Mędrcy 
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. 
Sądząc po liczbie mnogiej musiało ich 
być co najmniej dwóch. Jednym z ar-
gumentów, że mogło ich być trzech, 
jest odwoływanie się do trzech darów, 
jakie przybysze ofiarowali Jezusowi, 
a były nimi: mirra, kadzidło i złoto. 
Oczywiście bardzo łatwo podważyć 
ten argument.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Przełamanie się opłatkiem z bliskimi 
jest kolejnym obowiązkowym punk-
tem wieczerzy wigilijnej. Opłatek jest 
symbolem przebaczenia oraz dzielenia 
się życzliwością i miłością. Zresztą 
symbolika ta jest ukryta już w samej 
nazwie opłatka, pochodzącej od łaciń-
skiego słowa oblatum, które oznacza 
„dar ofiarny”. Pierwsze wzmianki 
o praktykowaniu tego zwyczaju po-
chodzą z 2 poł. XVIII w. Księża prze-
konują, że dzielenie się opłatkiem jest 
typowo polską tradycją, choć obecnie 
zwyczaj ten można spotkać także na 
Słowacji, Litwie, Ukrainie, w Cze-
chach czy we Włoszech. Dzielenie 
się opłatkiem ma swoje początki już 
w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa, kiedy to wierni przynosili na 
mszę własny chleb, aby – po pobło-
gosławieniu go przez księdza – prze-
kazać go bliskim, którzy nie mogli być 
obecni w kościele. Z czasem tradycja 
przeniknęła do świątecznych obycza-
jów i opłatek na stałe zadomowił się 

na wigilijnym stole. Nawiasem mówiąc, 
bywa także „poza stołem” – w wielu 
domach wciąż praktykuje się zwyczaj 
podawania kolorowych opłatków zwie-
rzętom. Dawniej wierzono, że zapewnia 
im to zdrowie, a ujmując to jeszcze bar-
dziej pragmatycznie, np. krowa będzie 
dzięki temu dawała zdrowe mleko. Dziś 
wierzymy w uzdrawiającą moc opłatka 
bardziej w zakresie relacyjnym i mię-
dzyludzkim. 

DWANAŚCIE POTRAW
Na polskim wigilijnym stole nie może 
też zabraknąć dwunastu bezmięsnych 
dań, przygotowanych – zgodnie z tra-
dycją – ze wszystkich płodów ziemi: 
z pola, lasu, sadu i wody. Potrawy po-
winny więc bazować na ziarnach maku, 

zbożach, miodzie, grzybach i rybach. 
Każdy z tych składników ma oczywi-
ście bogatą symbolikę – przykładowo 
ziarna zbóż oznaczają życiodajną moc, 
nieśmiertelność i dostatek, zaś mak jest 
symbolem płodności. Z kolei ryba była 
pierwotnie symbolem chrześcijaństwa, 
a także chrztu i odradzania się. Wie-
rzono, że zjedzenie ryby podczas wie-
czerzy wigilijnej jest niejako gwarancją 
zdrowia i dostatku, a karpia – obfitości 
i siły. A dlaczego właśnie dwanaście? 
Zgodnie z tradycją chrześcijańską 
liczba 12 symbolizuje 12 apostołów, 
natomiast według wierzeń ludowych 
nawiązuje do 12 miesięcy w roku. 
Oczywiście to tylko kilka z bardzo dłu-
giej listy bożonarodzeniowych zwycza-
jów. Sięgając po nie w tym roku warto 

poświęcić chwilę na refleksję o ich po-
chodzeniu, symbolice, znaczeniu. Był-
by to piękny ukłon w stronę przeszło-
ści. Przeszłości, bez której nie byłoby 
przecież żadnej z tych tradycji. 

Marlena Hess

ZAPOMNIANE
FAKTY
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CENNA INICJATYWA
Centrum Medycznego w Ursusie

W KAŻDĄ SOBOTĘ, w godz. 900–1400 
najmłodsi pacjenci mogą uzyskać pomoc lekarską 
świadczoną zamiennie przez doświadczonych
w leczeniu dzieci lekarzy: 
� dr n. med. EDYTĘ SIENKIEWICZ – pediatrę 

�  lek. med. KAROLINĘ KOŁEK-NASKRĘT – lekarza 
rodzinnego. 

Bezpłatny dostęp do pediatry w sezonie infekcyjnym jest 
w wielu przychodniach utrudniony, a dni wolne od pracy 
był dotychczas w Ursusie niemożliwy. Przychodnia 
świadcząca w ramach NFZ dyżury nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej nie miała w Ursusie pediatry, a rodzice 
musieli z chorymi dziećmi jeździć do oddalonych dzielnic 
Warszawy. Obecnie mogą uzyskać pomoc na miejscu.

VIAMED PRZYCHODNIA URSUS ŚWIADCZY SOBOTNIĄ 
OPIEKĘ BEZPŁATNIE dla dzieci mających deklaracje 
w tej placówce, ale zapisać się może każdy. 

OD REDAKCJI: Taka forma konkurencji na rynku usług medycznych wydaje się być bardzo pozytywna, zyskuje 
tutaj wyraźnie pacjent. Pozostaje pytanie, czy cenna inicjatywa ursuskiej przychodni znajdzie naśladowców wśród 
innych placówek medycznych. Na pewno o tym napiszemy. (JS)

02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 69, tel. 22 667 75 77

ViaMed 
PRZYCHODNIA URSUS

uruchomiła
sobotnie
DYŻURY
PEDIATRYCZNE
dla swoich małych pacjentów 

 DLA PSA I KOTA

Idą święta – zadbajmy o nasze zwierzaki
Kochani, zbliżają się święta, sylwester i związane z nim głośne wita-
nie Nowego Roku, petardy, fajerwerki, etc. Musimy pamiętać w tym 
okresie o naszych czworonożnych milusińskich. Z najnowszych badań 
wynika, że wiele piesków i kotków boi się głośnych dźwięków, jak np.: 
grzmoty, petardy. Często lekceważone psie lęki, przeradzają się w fo-
bie, utrudniające normalne funkcjonowanie im i ich opiekunom. 

Ostatni sondaż królewskiego towa-
rzystwa na rzecz prewencji przed 
okrucieństwem zwierząt (RSPCA) 

z Wielkiej Brytanii, wykazuje iż 49% 
psów ma objawy strachu przed głoś-
nymi dźwiękami, z czego blisko po-
łowa boi się fajerwerków. Z naszego 
wieloletniego doświadczenia wynika, 
że psy starsze prezentują objawy stra-
chu częściej niż psy młodsze. Fobia 
dźwiękowa może się różnie objawiać. 
Zwierzęta mogą: drżeć, trząść się, 
ślinić, mogą mieć rozszerzone źreni-
ce, szukać opiekuna lub chować się, 
krążyć po domu, próbować uciekać, 
nieustannie chodzić, a nawet odda-

wać mocz i kał. Pomyślmy już teraz 
by nasz czworonożny przyjaciel nie 
przeżywał tego wszystkiego, kiedy my 
będziemy radośnie witać nowy rok. 
Jak sobie z tym problemem radzić? Są 
działania długoterminowe oparte na 
terapii behawioralnej. Postępowanie 
krótkoterminowe opar te na stworze-
niu na kilka tygodni przed sylwestrem 
przyjaznej kryjówki, którą zwierzak 
polubi. To miejsce powinno być odda-
lone od okien, zabudowane legowisko 
najlepiej okryć kocem, w celu wytłu-
mienia kryjówki. Dodatkowo na kilka 
dni przez spodziewanymi wystrzałami 
stosujemy leki łagodzące objawy fo-
bii, ważnym jest by nie zwlekać do 
ostatniego dnia!!! Większość leków 
potrzebuje kilku dni podawania, by 
skutecznie ochronić naszego pupila. 
Ostatnio na rynku polskim pojawiło 
się kilka nowych leków. 
Zapraszamy do Przychodni Dla Psa 
i Kota w celu doboru naj od powied-
niejszego. Nie zwlekajcie do ostatniej 
chwili!

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

GODZINY OTWARCIA:

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

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
www.ursusweterynarz.pl

jj
WESOŁYCH, ZDROWYCH 

I SPOKOJNYCH ŚWIĄT 

BOŻEGO NARODZENIA 

dla wszystkich opiekunów 

czworonożnych pacjentów

Przychodni Weterynaryjnej 

„DLA PSA I KOTA”

Twórcami sztuki są aktorzy, pedago-
dzy i instruktorzy teatralni z fundacji 
„Szafa Kultury” – niezależnej, insty-

tucji kultury, pomagającej młodym lu-
dziom, zaczynającym swoją karierę arty-
styczną. – W ten sposób chcemy włączyć 
się w świętowanie obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości oraz 150-lecia 
urodzin Marszałka Piłsudskiego – tłu-
maczą organizatorzy. Do tego dochodzi 
jeszcze 220. Rocznica powstania Legio-
nów Polskich. Poprzez spektakl dzieci 
i młodzież miały szansę poznać historię 
Legionów, okoliczności skomponowania 
Mazurka Dąbrowskiego. 
Dzięki muzyce wykonywanej na żywo 
na instrumentach ludowych widzowie 
mogli posłuchać pieśni legionowych 

– utwierdzały w naszych przodkach poczucie, że „Jeszcze Polska nie 
umarła…”; pomagały żołnierzom, partyzantom i powstańcom w walce 
o wolność. Spektakl powstał w oparciu o tradycyjną sztukę opowiadania, 
stawiającą na bliski kontakt z widzem, aby zaangażować go w przedsta-
wiane historie. Całości dopełniła sfera kostiumowa – mundury żołnierskie 
i inne wojskowe rekwizyty.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa”.

Agnieszka Gorzkowska

W listopadzie na terenie 
stołecznych ośrodków 
kultury pięciokrotnie 
został wystawiony 
nieodpłatnie dla 
publiczności spektakl 
„O Legionach, wiarusach, 
Piłsudskim i Mazurku 
Dąbrowskiego”. Sztukę 
adresowaną do uczniów 
szkół podstawowych 
można było zobaczyć 
również w Ośrodku 
Kultury „ARSUS”. 

50 minut
z Marszałkiem
i Legionami Fo
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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

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

SKUP NIERUCHOMOŚCI
email: skupnieruchomosci777@gmail.com

TEL. 692 019 421

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę 
w WARSZAWIE i OKOLICACH SZYBKA  DECYZJA

gotówka   do ręki
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

DRODZY RODZICE! 
Doskonale wiemy, jak ważne jest 
ZDROWIE KRĘGOSŁUPA. Chcemy 
pomóc w budowaniu dobrych 
nawyków od najmłodszych lat, dlatego

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY DZIECI
w wieku 4–6 lat oraz 7–8 lat
NA CYKL ĆWICZEŃ 
REHABILITACYJNYCH
prowadzonych 
przez naszych 
DOŚWIADCZONYCH 
FIZJOTERAPEUTÓW.

ZAPISY W GRUDNIU!
Najbliższy termin konsultacji

16 GRUDNIA 2017
PROSIMY O TELEFONICZNE ZAPISY w Rejestracji Przychodni REMEDO – liczba miejsc ograniczona.

www.remedo.com.pl

GODZINY OTWARCIA: 
pon.– pt. 700–2100 

sob. 700–1400

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
oraz REJESTRACJA:
Przychodnia Rehabilitacyjna
REMEDO
05-816 Opacz Kolonia, 
ul. Centralna 27
tel.:  22 11 00 312

531 458 126
e-mail:
kontakt@remedo.com.pl
DOSKONAŁY DOJAZD, 
zarówno transportem prywatnym, 
jak i publicznym
(autobusy: 177, 307, kolejka WKD)

Cykl rozpocznie się od indywidualnych 
KONSULTACJI z LEKARZEM ORTOPEDĄ.

Pierwsze zajęcia z konsultacjami 
SĄ BEZPŁATNE!

ZAJĘCIA odbywają się w każdą 
SOBOTĘ w godz. 11.00–13.00.

Koszt pojedynczych zajęć – 25 zł/osoba.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(autobusy: 177, 307, kolejka WKD)

PRZYCHODNIA
LEKARSKO-REHABILITACYJNA

W sali multimedialnej Urzędu 
Gminy Michałowice miało miejsce 
niezwykłe wydarzenie. Był nim 
koncert Magdaleny Zawadzkiej 
pt. „Pamiętnik liryczny”.
„Pamiętnik liryczny” to autorski spektakl 
aktorki teatralnej i filmowej, która od wielu 

lat obdarowuje nas możliwością podziwia-
nia swojego talentu. Również w niedzielę, 
3 grudnia, w wypełnionej sali multimedialnej 
urzędu nie zabrakło jej wielbicieli.
Zanim jednak na scenie pojawiła się artystka, 
zebranych gości powitali organizatorzy wyda-
rzania – wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka oraz wiceprezes Stowarzyszenia K40, 
Lucyna Kowalska. Jako że koncert Magdaleny 
Zawadzkiej był ostatnią artystyczną imprezą 
zorganizowaną przed zbliżającymi się święta-

mi Bożego Narodzenia,  nie zabrakło również 
życzeń radości, ciepła i rodzinnej atmosfery.
Rola Basi w filmie o „Przygodach pana Micha-
ła” to chyba najczęściej kojarząca się z aktorką 
rola. Jednak tym razem niedzielny koncert poka-
zał zupełnie inną odsłonę tej znakomitej artyst-
ki. Piosenki autorstwa Hemara, Młynarskiego, 
Przybory, Wasowskiego, Matuszewskiego, Tu-
wima i Derfela to tylko część spektaklu, który 
okraszany wspomnieniami i anegdotami z życia 
artystki wypełnił ponad półtoragodzinny wy-
stęp. Występ, któremu akompaniował wybitny 
pianista i instrumentalista Marcin Mazurek.
W trakcie koncertu nie zabrakło również wspo-
mnień artystki o Gustawie Holoubku, a były to 

opowieści o pięknej historii miłości, wspólnej 
pracy i życiu.
Choć tytuł koncertu mógł sygnalizować, iż jego 
formuła będzie refleksyjna, melancholijna, czy 
też sentymentalna, to bez wątpienia publicz-
ność wielokrotnie miała okazję do śmiechu 
i wspaniałej zabawy, a każdy utwór i monolog 
nagradzała gromkimi brawami. To był naprawdę 
wspaniały wieczór.

Koncert Magdaleny Zawadzkiej został zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie K40 w ramach 
dotacji gminy Michałowice dla organizacji po-
zarządowych. 

UG Michałowice
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Recital Magdaleny Zawadzkiej
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URSUS � KULTURA

�  „Aleppo, Palmyra, Damaszek, Syria” – wernisaż malarstwa w Domu Kultury „MIŚ”

„ Moje serce płacze 
dzień w dzień”

Prof. Khaled Basmadji: z wykształcenia: mikrobiolog i parazytolog. Z za-
miłowania: malarz artysta. Ze względu na krwawe wydarzenia w Syrii: 
wygnaniec zamieszkały w Polsce. Z jego obrazów czuć siłę i słońce Bli-
skiego Wschodu. Od 5 grudnia jego sztukę można podziwiać na parterze 
w Domu Kultury „MIŚ” przy ul. Traktorzystów w Dzielnicy Ursus.
– Każdy obraz ma coś z mojego życia. 
Nie ma obrazu namalowanego przy-
padkowo – mówił 5 grudnia bohater 
wernisażu prof. Khaled Basmadji. 
Malarstwo to jego pasja od 12. roku 
życia. Namalowany koń arabski, któ-
rego można podziwiać, a nawet kupić, 
jak i kilkanaście innych wystawionych 
obrazów, symbolizuje życie profeso-
ra, który mieszkał i spełniał się w oj-
czystej Syrii, a dziś jest daleko poza 
swoim krajem ze względu na trwający 

konflikt zbrojny*. Wiele dzieł, epatu-
jących żywą kolorystyką typową dla 
sztuki orientalnej, odnosi się do wspo-
mnień ojczyzny profesora i cierpienia, 
które ukazują na płótnach twarze ko-
biet i dzieci. Czerwienie i pomarańcze 
symbolizują pustynne piaski i słońce. 
W jego obrazach pojawiają się często 
litery klinowe pochodzące od staro-
żytnego alfabetu ugaryckiego (nazwa 
pochodzi od miasta Ugarit w Syrii, 
gdzie odkryto alfabet).

RODZINNA ATMOSFERA
Na grudniowe spotkanie do Ursusa 
przybył razem z przyjaciółmi i rodzi-
ną: żoną Danutą (doktor mikrobiolo-
gii) oraz dwiema córkami (pracow-
nikiem naukowym i lekarką). Poza 
rodziną profesora obecni byli również 
mieszkańcy Ursusa, głównie senio-
rzy i przedstawieni przez prowadzącą 
spotkanie Irenę Jarzębak: dyrektor 
Ośrodka Kultury „ARSUS” Bogusław 
Łopuszyński, naczelnik Wydziału 
Kultury Dzielnicy Ursus Aleksandra 
Magierecka, kierownik Domu Kultury 
„MIŚ” Paweł Wyrzykiewicz, zastępca 
dyrektora Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi Nr 2 w Go-
łąbkach Magdalena Grześczyk.

Z NOSTALGIĄ O ALEPPO
Prof. Khaled Basmadji przybył po 
raz pierwszy do Polski jako student 
wysłany przez syryjski rząd w 1964 
roku. – W wieku 18 lat zacząłem kurs 
języka polskiego w Łodzi, następnie 
studia we Wrocławiu – opowiadał ła-
maną polszczyzną. W Polsce poznał 
swoją obecną i jedyną żonę – Danutę. 
Zamieszkała z mężem w Syrii po kilku 
latach. Profesor opowiadał z nostalgią 
o swoim rodzinnym mieście Aleppo 
– zamieszkałego już od blisko czte-
rech tysiącleci. Zmuszony był opuścić 
je w 2012 roku. W Aleppo zostawił 
wszystko poza albumami ze zdjęciami: 
dokumenty, biżuterię, oszczędności. 
Mieszkał w dzielnicy, gdzie działa-
ły konsulaty. Miasto tętniło życiem. 
Panowały dobre stosunki pomiędzy 
wyznawcami różnych religii. – Naród 
syryjski jest bardzo gościnny. Goście to 
dla nich świętość – wspominał. Święta 
religijne były wolne dla wyznawców 
wszystkich wierzeń. – Syria była na 
pierwszym miejscu wśród krajów arab-
skich pod względem liczby osób na stu-

diach doktoranckich. Szkoły i uczelnie 
były bezpłatne. Chętnie osiedlali się 
tam Arabowie z innych krajów – dodał. 
Jego opowieść uatrakcyjnił pokaz zdjęć 
miast syryjskich.

LICZNE PYTANIA Z SALI
Profesor oraz małżonka chętnie odpo-
wiedzieli na kilka pytań z sali. Uczest-
nicy ciekawi byli statusu kobiet w Sy-
rii, życia w małżeństwie. Pani Danuta 
opowiedziała – zaznaczając, że to tylko 
jej doświadczenia – że połowa lekarek 

w Syrii to kobiety. Sama pracowała 
w fabryce leków prowadzonej wspól-
nie przez chrześcijanina i muzułmani-
na. – Młode kobiety żyły podobnie jak 
w Polsce. Nie spotkałam się z brakiem 
szacunku. Kobieta nie wynosi śmieci, 
nie nosi zakupów. Żona profesora ze-
tknęła się także z biedą. Małżeństwa 
w większości przypadków są jednak 
aranżowane. Głową domu jest raczej 
mężczyzna.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

* Wojna w Syrii trwa już ponad 6 lat. Bezrobocie, bieda, rosnące ceny żywności, brak 
wolności słowa, korupcja i nepotyzm zmusiły w grudniu 2010 r. do wyjścia na ulice oby-
wateli państw arabskich. Zaczęło się od Tunezji, potem Arabska Wiosna ogarnęła na inne 
kraje północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Do Syrii zryw dotarł w marcu 2011 r. Na ulice 
Damaszku i innych miast wyszli obywatele, którzy protestowali przeciwko klanowi Asadów, 
rządzącemu żelazną ręką od 1963 r. Baszar al-Asad nie ugiął się jednak pod żądaniami ludzi 
i rozkazał wojsku strzelać do „nieposłusznych” obywateli. Protesty szybko przerodziły się 
w zbrojne powstanie przeciwko reżimowi. Osłabione konfliktem wewnętrznym państwo stało 
się łatwym łupem dla religijnych fundamentalistów. Dżihadyści w 2014 r. ogłosili powstanie 
kalifatu pod nazwą Państwo Islamskie, zajęli już sporą część Syrii i Iraku. Przeprowadza-
jąc egzekucje na „niewiernych”, prześladują chrześcijan i niszczą „bałwochwalcze” zabyt-
ki, m.in. liczące 2 tys. lat świątynie rzymskie w starożytnej Palmyrze. ISIS wydało wojnę 
religijną szyitom, alawitom, chrześcijanom, umiarkowanym sunnitom, jazydom i Kurdom. 
Skutki brutalnego konfliktu odczuło ponad 13 mln osób, w tym 6 mln dzieci. Rodziny w Syrii 
żyją bardzo często w skrajnym ubóstwie. Według szacunków UNICEF bieda dotknęła 85% 
Syryjczyków. 7 mln osób nie ma dostępu do wystarczającej ilości żywności. 1,7 mln dzieci 
syryjskich nie chodzi do szkół, również z powodu braku ogrzewania w klasach. Od rozpo-
częcia walk zginąć mogło nawet 470 tys. ludzi. Miliony ludzi uciekły z domów i zasiliły falę 
uchodźców, która zalewa teraz Europę, wywołując poważne napięcia w Unii Europejskiej.

   kulturalny                                 � � �       GRUDZIEŃ  2017       � � �
MOK „KAMYK” w Pruszkowie
Pruszków, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

KINO „BAŚŃ” w Piastowie
Piastów, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

KINO „URSUS” w Ursusie
Warszawa, ul. Traktorzystów 14

KINO „ADA” we Włochach 
Warszawa, ul. ks. J. Chrościckiego 14

DK „UŚMIECH” w OŻAROWIE 
MAZOWIECKIM fi lia w JÓZEFOWIE, 
JÓZEFÓW, ul. Fabryczna 15

KUMPLE
Z DŻUNGLI
FRANCJA � b/o � dubbing � 97 min. 

15–17 grudnia
godz. 1700

Cena biletu 12/16 zł

CZŁOWIEK
Z MAGICZNYM
PUDEŁKIEM
POLSKA � l. 14 � 103 min. 

15–17 grudnia 

godz. 1900

Cena biletu 12/16 zł

NAJLEPSZY
POLSKA � 15 lat � dramat/biograficzny/sportowy

1 godz. 50 min. 

16 GRUDNIA, godz. 1600, 1815

CICHA NOC
Dramat � POLSKA � 97 min.
15 grudnia - godz. 1900

16 grudnia - godz. 1800

17 grudnia - godz. 1500, 1800 
19 grudnia - godz. 1900

LISTY DO M.3
Komedia romantyczna � POLSKA � 110 min. 
22 grudnia, godz. 1900

23 grudnia, godz. 1500 i 1800
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NOWA LINIA AUTOBUSOWA
Od 1 grudnia uruchomiona została nowa linia autobusowa relacji Wolskie–Borzęcin Duży–
Ożarów Mazowiecki–Starostwo PWZ przez miejscowości Wolskie, Koprki, Pogroszew Kolonia, 
Pogroszew, Topolin, Borzęcin Duży, Umiastów (Cmentarz Umiastów), Ożarów Mazowiecki- 
ulicami: Parkowa (Cmentarz Ołtarzew), Dmowskiego, Poniatowskiego, Konopnickiej, Kole-
jowa, Strażacka , Poznańska- Starostwo PWZ. 

W autobusach tej linii honorowane są bilety ZTM Warszawa krótko- i długoterminowe. Bilety jednorazo-
we oraz bilety miesięczne (tylko na tę linię) emitowane są przez przewoźnika. Rozkład jazdy autobusów 
dostępny jest na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce KOMUNIKACJA. 
Nowa linia została uruchomiona dzięki porozumieniu gminy Ożarów Mazowiecki z gminą Stare Babice.

Łukasz Czyż – Wydział Inwestycji i Remontów 

TRASA LINII AUTOBUSOWEJ 
Wolskie–Borzęcin Duży–Ożarów Mazowiecki–Starostwo PWZ

OŻARÓW MAZOWIECKI

� URSUS. Do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

 Niższe stawki za wodę w 2018 r.
W 2018 r. będą obowiązywały niższe jednostkowe stawki za dostawę wody w stosunku 
do roku bieżącego. Obniżenie stawek wynika z usprawnienia procesu produkcji i dystrybu-
cji wody na terenie gminy m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie szczegółowej analizy prognozowanych 
przychodów oraz niezbędnych wydatków „Energetyki Ożarów Mazowiecki” dotyczących prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

„ENERGETYKA OŻARÓW MAZOWIECKI” ogłasza :
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

TABELA. NOWE STAWKI OPŁAT W 2018 R.

ZA WODĘ
STAWKA (zł/m³) 

NETTO BRUTTO
Grupa 1 -  gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 2,84 3,07
Grupa 2 -  gospodarstwa rolne wykorzystujące wodę do celów bytowych 

oraz nawadniania upraw rolnych 3,59 3,88

Grupa 3 -  gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej, 
korzystający z podliczników 8,03 8,67

Grupa 4 -  przemysł ( zakłady produkcyjno-usługowe, handel, gastronomia i inne ) 7,84 8,47
Grupa 5 -  TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) – teren byłej 

fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 7,93 8,56

Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców (zł/m-c )    
a - za gotowość - dla wodomierza*: q3 ≤ 2,5 m³/h 2,32 2,51
b - za gotowość - dla wodomierza**: q3 > 2,5 m³/h 21,47 23,19
c - za gotowość - dla wodomierza***: q3 ≥ 20,0 m³/h 217,40 234,79

ZA ŚCIEKI
STAWKA (zł/m³)

NETTO BRUTTO
Grupa 1 -  gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej 7,35 7,94
Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 2,25 2,43
Grupa 2 -  przemysł (zakłady produkcyjno-usługowe, handel, gastronomia i inne) 13,45 14,53
Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 38,03 41,07
Grupa 3 -  TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) – teren byłej 

fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 14,00 15,12

Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 38,03 41,07

 * dla wodomierza o średnicy < 20 mm
 ** dla wodomierza o średnicy > 20 mm (do < 50 mm)
 *** dla wodomierza o średnicy > 50 mm

K U L T U R A



i  NR 20(29)/2017  (ROK II)    |    14 GRUDNIA 2017 R.    |    Mocne Stronyi8 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

PIASTOWSKIE INWESTYCJE
�  INWESTYCJE

WYKONANE w 2017 r.
DROGI
1.  Przebudowa ul. J. Sułkowskiego 

wraz z odwodnieniem
Ulica została objęta opracowaniem na od-
cinku od ulicy Okrzei do ulicy Żbikowskiej 
– na długości około 770 m. Przebudowa uli-
cy obejmowała swym zakresem: remont na-
wierzchni ulicy, remont i budowę chodnika, 
budowę zatok postojowych, remont zjazdów, 
budowę odwodnienia w zakresie budowy 
wpustów i przykanalików do istniejącego 
kolektora deszczowego, humusowanie oraz 
obsianie trawą niezagospodarowanej części 
pasa drogowego oraz nasadzenia kompensa-
cyjne. Szerokość pasa ruchu została zwięk-
szona z podstawowej szerokości przewidzia-
nej dla dróg klasy L (tj. 2,75m) do 3,00m 
oraz 3,25m ze względu na przewidywaną 
strukturę rodzajową oraz zapisy miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. 
Nawierzchnia ulicy Sułkowskiego została 
wykonana z asfaltu, natomiast chodniki, 
zjazdy oraz zatoki postojowe zostały wy-
konane z kostki betonowej. Ze względu na 
możliwość występowania w podłożu ulicy 
Sułkowskiego gleby i nasypów niekontrolo-
wanych, zbudowanych z materiału piaszczy-
stego z domieszkami gruzu i gruntów słabo-
nośnych, podłoże pod konstrukcje zostało 
dodatkowo wzmocnione. Inwestycja została 
zrealizowana w terminie od sierpnia do koń-
ca października 2017 roku przez firmę BUD 
– BRUK z Pruszkowa.

2.  Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego 
wraz z odwodnieniem

Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego swoim 
zakresem obejmowała remont nawierzchni 
jezdni o nawierzchni utwardzonej (o szero-
kości 5,00 do 7,00m) wraz z miejscami po-
stojowymi, chodnikami oraz remontem zjaz-
dów. Przebieg ulicy jest zgodny z ich obecną 
trasą. Inwestycję zrealizowano w granicach 
istniejącego pasa drogowego. Przebudowa 
ulicy została wykonana na odcinku od ul. 
J. Piłsudskiego do ul. al. Wojska Polskiego 
na długości około 350 m. Zakres przebudo-
wy ulicy obejmował : remont nawierzchni 
jezdni, budowę miejsc postojowych, budo-
wę progów zwalniających, budowę lub re-
mont chodników, remont zjazdów, budowę 
kanalizacji deszczowej w zakresie budowy 
wpustów i przykanalików, humusowanie 
z obsianiem trawą niezagospodarowanego 
terenu pasa drogowego, nasadzenia kompen-
sacyjne, wykonanie nowego oznakowania 
poziomego i pionowego wg projektu stałej 
organizacji ruchu. Nawierzchnia jezdni na 
w/w odcinku wykonana została z asfaltu, 
chodniki, miejsca postojowe oraz zjazdy 
zostały wykonane z kostki betonowej. Pod-
łoże pod nawierzchnie zostało dodatkowo 
wzmocnione. Odwodnienie ulicy wykonane 
zostało poprzez odpowiednie spadki podłuż-
ne i poprzeczne z odprowadzeniem wód do 
projektowanych wpustów ulicznych kanali-
zacji deszczowej. W ramach inwestycji zo-
stał również przebudowany sygnalizatora 
świetlny na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskie-
go i Wojska Polskiego. Inwestycja została 
zrealizowana w terminie od czerwca do 
końca sierpnia 2017 roku przez firmę BUD 

– BRUK Wiesław Bugajczyk 
z Pruszkowa.

3.  Przebudowa 
nawierzchni 
w ul. Klonowej wraz 
z odwodnieniem

Przebudowa ul. Klonowej obej-
mowała odcinek od skrzyżowa-
nia z ul. Harcerską do skrzy-
żowania z ul. Godebskiego. 
W zakresie pasa drogowego ul. 
Klonowej przebudowane zostały 
również skrzyżowania z ul. Ró-
żaną, Popiełuszki, Jaśminową, 
Chabrową oraz Sosnową. Inwe-
stycja polegała na przebudowie 
drogi gminnej wraz z przebudo-
wą infrastruktury towarzyszącej 
(odwodnienia). Nawierzchnia 
jezdni, zjazdów i chodników 
wykonane zostały z kostki be-
tonowej. W ramach inwestycji 
wykonane zostało odwodnienie 
w postaci wpustów ulicznych 
podłączonych do istniejących 
studzienek zlokalizowanych na 
kanale D300 w jezdni ul. Klo-
nowej. Pozostała część ulicy 
odwadniana jest do istniejących wpustów 
odwodnienia, które uległy jedynie regulacji 
wysokościowej. Inwestycja swoim zakresem 
objęła: roboty przygotowawcze, roboty ziem-
ne, rozbiórki istniejących chodników będą-
cych w kolizji z projektowanym układem 
komunikacyjnym, przebudowę istniejących 
nawierzchni objętych opracowaniem, prze-
budowa wlotów skrzyżowań, przebudowa 
zjazdów do posesji i do innych nieruchomo-
ści przylegających do przebudowywanych 
ulic, przebudowę kanalizacji deszczowej, 
budowa chodników, montaż oznakowania 
pionowego, aplikacja oznakowania pozio-
mego i montaż urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. W wyniku przebudowy 
zmianie nie uległy: geometria jezdni ani lo-
kalizacja chodnika i zjazdów. Przebudowa 
ulicy została wykonana w terminie od marca 
do lipca 2017 roku przez firmę DELTA S.A. 
z Warszawy.

4.  Przebudowa ul. Łowickiej 
i ul. Sokolej wraz z odwodnieniem

W ramach zadania został wykonany remont 
nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, 
nawierzchni zjazdów indywidualnych oraz 
nawierzchni dojść do furtek, polegający na 
wymianie istniejącej nawierzchni przedmio-
towych ulic na nawierzchnię z betonowej 
kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm. 
Nawierzchnia remontowanych chodników 
oraz dojść do furtek wykonana została z be-
tonowej kostki brukowej typu CEGŁA gr. 6 
cm, natomiast nawierzchnia remontowanych 
zjazdów indywidualnych - z betonowej kost-
ki brukowej typu CEGŁA gr. 8 cm. W celu 
bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu zostały 
wykonane progi zwalniające. W ramach 
przebudowy w/w ulic została wykonana 
kanalizacja deszczowa celem odwodnienia. 
Nowo wybudowane odcinki kanałów włą-
czone zostały do istniejących kanałów desz-
czowych zlokalizowanych w ul. Północnej 
oraz Alei Krakowskiej. Inwestycja swoim za-
kresem obejmowała również: roboty przygo-
towawcze, roboty ziemne, roboty rozbiórko-
we, wycinkę drzew, wykonanie nasadzenia 
kompensacyjnych, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego. Prace prowadzone 
były przez firmę MARGOT z Warszawy od 
marca do lipca 2017 roku.

5.  Remont nawierzchni jezdni 
ul. A. Asnyka na odcinku 
od Al. Tysiąclecia do ul. M. Reja

Remont nawierzchni jezdni ul. A. Asnyka 
na odcinku od ul. Al. Tysiąclecia do ul. 
M. Reja polegał na wymianie istniejącej 
nawierzchni z prefabrykatów betonowych 
– trylinki na nawierzchnię z kostki betono-
wej. Istniejący chodnik wzdłuż odcinka ul. 
A. Asnyka ze względu na zły stan technicz-
ny, został również wyremontowany. Od-
wodnienie zostało wykonane poprzez ściek 
przykrawężnikowy oraz wpusty uliczne do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwesty-
cja została zrealizowana przez firmę BUD– 
BRUK z Pruszkowa w okresie od marca do 
kwietnia 2017 roku.

6.  Przebudowa nawierzchni 
ul. J. Sobieskiego 
wraz z odwodnieniem

W zakres inwestycji wchodzi budowa i re-
mont nawierzchni jezdni o szerokości 6,00m 
(od ul. Żółkiewskiego do ulicy Sułkowskie-
go) lub 5,50m (od ul. Sułkowskiego do ul. 
Piłsudskiego). Wyremontowane zostały rów-
nież chodniki i zjazdy. Inwestycję wykonano 
w granicach istniejącego pasa drogowego. 
Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego ob-
jęła swym zakresem: remont nawierzchni 
jezdni, remont i budowę chodników, remont 
zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej 
w zakresie budowy wpustów, przykanali-
ków, kolektora deszczowego, humusowanie 
z obsianiem trawą niezagospodarowanego 
terenu pasa drogowego oraz wykonanie no-
wego oznakowania. Konstrukcja nawierzch-
ni jezdni, chodników i zjazdów została wy-
konana na wzmocnionym podłożu z kostki 
betonowej. W celu odwodnienia przedmioto-
wej ulicy został wybudowany nowy kolektor 
deszczowy wraz z przykanalikami i wpusta-
mi ulicznymi. Prace zostały zrealizowane 
w okresie od marca do lipca 2017 roku przez 
firmę BUD – BRUK z Pruszkowa.

7.  Budowa parkingu „Parkuj i jedź” 
przy ul. J. Hallera

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej. Ze względu na 
położenie części ulicy Hallera oraz potrzeby 
kierowców i mieszkańców Piastowa, główny 
nacisk położono na zwiększenie miejsc po-
stojowych, które będą służyć jako element 
systemu parkingów P+R dla dworca kolejo-
wego w Piastowie. Istniejącą sytuację (par-
kowanie samochodów wzdłuż jezdni oraz 
częściowo na chodnikach) uporządkowano 
zmniejszając szerokość jezdni do 6m oraz 
lokalizując wzdłuż jej zachodniej krawędzi 
zatoki postojowe. Miejsca dla niepełno-
sprawnych zostały zlokalizowane w najbliżej 
okolicy przejścia dla pieszych. Dodatkowo, 
dopuszczono możliwość parkowania na 
chodniku położonym po wschodniej stronie 
ulicy Hallera. Wzdłuż ulicy, po jej obu stro-
nach wykonano chodniki. Przed przejściami 
dla pieszych zaprojektowano pola uwagi 
dla niewidomych. W rejonie skrzyżowania 
z ulicą Lwowską zaprojektowano wiatę dla 
rowerów z możliwością ładowania rowe-
rów elektrycznych (zasilanie autonomiczne 
za pomocą paneli słonecznych). Roboty 
budowlane prowadzone w ulicy Hallera 
obejmowały swym zakresem: remont na-
wierzchni jezdni, budowę lub remont chod-
ników, remont zjazdów, budowę kanalizacji 
deszczowej w zakresie budowy wpustów, 
przykanalików, kolektora deszczowego, re-
montu istniejących studni chłonnych, prze-
łożenie kabla niskiego napięcia, budowę 
zatok postojowych, umocnienie skarpy 1:1 
płytami ażurowymi EKO wraz z wypełnie-
niem humusem, humusowanie z obsianiem 
trawą niezagospodarowanego terenu pasa 
drogowego, wykonanie nowego oznakowa-
nia. Konstrukcja jezdni została wykonana 
z asfaltu, chodnik z płyt chodnikowych, 
zjazdy i miejsca postojowe – z kostki betono-
wej. W ramach przebudowy ul. gen. Józefa 
Hallera w Piastowie przewidziano budowę 
kanalizacji deszczowej o długości: 340,0 
m z włączeniem do istniejącego kolektora 
deszczowego w ul. Wojska Polskiego oraz 
budowę wpustów kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe i roztopowe z nowo wy-
budowanej nawierzchni odprowadzane 
będą poprzez wpusty uliczne do nowe-
go kolektora deszczowego, a następnie 
do istniejącego kolektora w ul. Wojska 
Polskiego. Cała inwestycja została zre-
alizowana przez firmę BUD – BRUK 
z Pruszkowa w okresie od września do 
grudnia 2017 roku.

WODOCIĄGI
8.  Budowa wodociągu 

w ul. P. Wysockiego
W ramach zadania wybudowane zo-
stały przewody wodociągowe wraz 
z uzbrojeniem tj. zasuwami i hydranta-
mi zlokalizowane w pasie dróg gmin-
nych (ul. P. Wysockiego, J. Sułkow-
skiego) oraz w pasie drogi powiatowej 
Al. marsz. J. Piłsudskiego. Łączna 
długość wybudowanego wodociągu 
wynosi około 420,0 m. Projektowane 
przewody wodociągowe zlokalizowane 
zostały w jezdni oraz chodniku ulicy P. 
Wysockiego. Inwestycja została zreali-
zowana w celu doprowadzenia wody do 
budynków zlokalizowanych na dział-
kach wzdłuż w/w ulicy. Roboty budow-

lane prowadzone były metodą tradycyjną 
w wykopach otwartych, część – metodą 
przewiertu sterowanego. Prace wykonywa-
ła firma ELKAN z Piastowa w okresie od 
czerwca do lipca 2017 roku.

9.  Budowa wodociągu 
w ul. I. Prądzyńskiego

W ramach inwestycji wybudowane zostały 
przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem 
tj. zasuwami i hydrantami zlokalizowane 
w pasie dróg gminnych (ul. I. Prądzyńskie-
go, J. Sułkowskiego) oraz w pasie drogi po-
wiatowej Al. marsz. J. Piłsudskiego. Łączna 
długość wybudowanego wodociągu wynosi 
około 450,0 m. Projektowane przewody wo-
dociągowe zlokalizowane zostały w jezdni 
oraz chodniku ulicy I. Prądzyńskiego. Inwe-
stycja została zrealizowana w celu doprowa-
dzenia wody do budynków zlokalizowanych 
na działkach wzdłuż w/w ulicy. Roboty bu-
dowlane prowadzone były metodą przewier-
tu sterowanego. Prace wykonywała firma 
ELKAN z Piastowa w okresie od czerwca 
do lipca 2017 roku.

10.  Budowa wodociągu 
w ul. W. Łukasińskiego

Przedmiotem inwestycji było wybudo-
wanie przewodu wodociągowego wraz 
z uzbrojeniem tj. zasuwami i hydrantami 
w ul. W. Łukasińskiego o łącznej długoś-
ci około 185,0 m. Projektowane przewo-
dy wodociągowe zostały zlokalizowane 
w jezdni po jej południowej stronie. Inwe-
stycja została zrealizowana w celu dopro-
wadzenia wody do budynków położonych 
na działkach wzdłuż w/w ulicy. Roboty 
budowlane prowadzone były metodą prze-
wiertu sterowanego oraz metodą tradycyj-
ną w otwartych wykopach. Prace wykony-
wała firma ELKAN z Piastowa w okresie 
od lutego do maja 2017 roku.

11.  Budowa wodociągu 
w ul. Żbikowskiej

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wy-
budowanie przewodu wodociągowego w ul. 
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Żbikowskiej o długości około 345,0 m wraz 
z uzbrojeniem towarzyszącym tj. zasuwami 
i hydrantami. Nowo wybudowane przewo-
dy wodociągowe zostały zlokalizowane 
w terenie zielonym oraz w jezdni ul. Żbi-
kowskiej po jej północnej stronie oraz częś-
ciowo w parkingu. Celem inwestycji jest 
doprowadzenie wody do budynków zloka-
lizowanych wzdłuż w/w ulicy. Inwestycja 
została zrealizowana w okresie od lutego 
do maja 2017 roku przez firmę ELKAN 
z Piastowa.

�  INWESTYCJE
ROZPOCZĘTE

12.  Przebudowa ul. Pokoju 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

Inwestycja polega na wymianie zniszczo-
nej nawierzchni jezdni, wjazdów i chod-
nika na nawierzchnię z kostki betonowej. 
W celu odprowadzenia wód deszczowych 
z ul. Pokoju zostanie wybudowany nowy 
kolektor deszczowy, który przebiega w ul. 
Pokoju na odcinku od wysokości budynku 
nr 15 do ul. Sienkiewicza i na odcinku od 
wysokości budynku nr 19 do ul. Norwida. 
Dodatkowo zgodnie z projektem drogo-
wym wykonano odwodnienia skrzyżowań 
ul. Pokoju z ulicami Norwida i Kasprowi-
cza do istniejących kanałów deszczowych. 
Przebudowana ul. Pokoju będzie miała sze-
rokość jezdni 5,50 m, chodnik jednostron-
ny zlokalizowany zostanie po południowej 
części pasa drogowego. W celu uspokoje-
nia ruchu oraz ze względów bezpieczeń-
stwa wykonane zostaną 4 progi zwalnia-
jące oznaczone elementami blaskowymi. 
Prace związane z przebudową rozpoczęła 
na początku listopada firma BUD – BRUK 
z Pruszkowa.

13.  Budowa budynków 
komunalnych

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 
zespół budynków komunalnych, wieloro-
dzinnych wraz z zagospodarowaniem tere-
nu w zakresie budowy placu rekreacyjnego 
i śmietnika. Inwestycja składa się z trzech 
budynków mieszkalnych dwukondygna-
cyjnych. Łącznie powstanie 37 mieszkań, 
każde posiadające osobne wejście, w tym 
mieszkania przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, poruszających się na 
wózku inwalidzkim. Budynki wyposażone 
będą w niezbędne instalacje tj.: instalację 
wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 
centralnego ogrzewania, odgromową i wen-
tylacji mechanicznej. Zespół budynków zo-
stał zaprojektowany w standardzie budynku 
wysoko energooszczędnego czyli nie emi-
tującego gazów cieplarnianych do środowi-
ska. Budowa rozpoczęła się na przełomie 
lutego i marca 2017 roku a zakończenie 
planowane jest na czerwiec 2018 roku. Pra-
ce budowlane prowadzi firma ZURiP S.A. 
z Małogoszcza.

�  INWESTYCJE
PLANOWANE

14.  Budowa filii przychodni SPZOZ 
„Piastun”

Przedmiotem inwestycji jest budowa bu-
dynku przychodni w Piastowie przy ul. 
Piłsudskiego. Budynek zaprojektowany 
jest w technologii tradycyjnej, murowanej 
z elementami żelbetowymi z dociepleniem 
zewnętrznym w systemie BSO, dwukon-
dygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, 

z dachem płaskim. Bryła budynku zwarta. 
Wykończenie elewacji tynkiem (część par-
teru wykończona tynkiem imitującym ka-
mień) z elementem dekoracyjnym, pełnią-
cym również rolę zadaszenia nad wejściem 
głównym. Budynek wyposażony będzie 
w dźwig osobowy oraz wszelkie niezbędne 
instalacje.

15. Budowa i rozbudowa LO
Projektuje się Zespół Budynków Oświato-
wych: przebudowę i modernizację istnieją-
cego budynku Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Piastowie, do-
budowę nowej części dydaktycznej wraz 
zespołem gastronomicznym pomieszcze-
niami administracyjnym oraz biblioteką 
miejską oraz budowę części sportowej wraz 
z halą sportową z widownią. Budynek wy-
posażony jest w niezbędne instalacje. In-
westycja zaplanowana jest w podziale na 4 
etapy:

ETAP I – Budowa nowej części 
wraz z łącznikiem
W północnej części działki zaprojektowa-
na została nowa, trzykondygnacyjna część 
budynku liceum, połączona szklanym 
łącznikiem ze starą częścią. W południo-
wo zachodniej części planuje się Budynek 
Hali Sportowej. Powstały pomiędzy bu-
dynkami dziedziniec zostanie zabudowany 
jednokondygnacyjną częścią sportową, 
spajającą komunikacyjnie części szkoły 
i hali.

ETAP II – Przebudowa i modernizacja 
budynku liceum wraz z wyburzeniem 
części kotłowni. 
Etap ten zakłada: likwidację budynku par-
terowej kotłowni i komina oraz fragmentu 
budynku szkoły między kotłownią a klat-
ką schodową (obecne toalety), likwidację 
istniejącego dachu i stropu nad 2-gim pię-
trem oraz wykonanie nowego stropodachu 
budynku, wykonanie nowych otworów 
w istniejących ścianach konstrukcyjnych 
i działowych, wykonanie nowych warstw 
posadzkowych i zabezpieczeń pożarowych 
dla elementów konstrukcyjnych stropów.

ETAP III – Budowa części sportowej 
– hala sportowa wraz z zapleczem.
W parterowej części sportowej zlokali-
zowano umożliwiające osobne funkcjo-
nowanie foyer wejściowe, z przeszkloną 
powierzchnią siłowni/Sali fitness, cześć 
recepcyjną oraz zaplecza szatniowe i tre-
nerskie. Umieszczone w stropie świetliki 
zapewniają właściwe doświetlenie i nadają 
charakteru wnętrzu. Zespoły sanitarne zo-
stały rozbite na dwie części, pozwalające 
na niezależny dostęp z dwóch stron. Całość 
połączona jest łagodną rampą z częścią ist-
niejącą i schodami z częścią szkoły.

ETAP IV – Zagospodarowanie terenu.
Infrastruktura i zagospodarowanie terenu 
towarzyszące budynkowi obejmuje: bu-
dowę parkingów wewnętrznych, komuni-
kację pieszo-jezdną, komunikację jezdną, 
oświetlenie zewnętrzne terenu, budowę 
murków oporowych, ramp, schodków, ła-
wek i innych elementów małej architektury, 
budowę boiska z nawierzchni syntetycznej 
wraz z ogrodzeniem (piłkochwytami), na-
sadzenia zieleni i gospodarowanie zielenią 
istniejącą.

16.  Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej

Inwestycja obejmuje kompleksową ter-
momodernizację obiektów użyteczności 
publicznej tj. szkoły, przedszkola, budy-
nek komunalny wielorodzinny, budynek 
Miejskiego Ośrodka Kultury, budynek 

Urzędu Miejskiego. Prace zaplanowane do 
wykonania w wymienionych budynkach 
polegające min. na termomodernizacji, 
wymianie instalacji c.o. i wykonaniu in-
stalacji fotowoltaicznej itd. mają na celu 
zwiększenie efektywności energetycznej. 
Docieplenie ścian, dachów i stropodachów, 
wymiany okien i drzwi spowodują zmniej-
szenie strat ciepła przez przenikanie oraz 
spowodowanych nadmierną wentylacją. 
Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej ter-
momodernizacji uda się ograniczyć straty 
ciepła w obiektach, co z kolei wpłynie na 
zmniejszenie zapotrzebowanie na energię 
cieplną. Efektem ekologicznym realizacji 
tego przedsięwzięcia będzie ograniczenie 
straty ciepła w budynkach , a co za tym 

idzie zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną, oszczędność zużycia cie-
pła przyczyni się do zmniejszenia zużycia 
paliw, a tym samym zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. 
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
poprawi komfort warunków pracy oraz 
przede wszystkim jakość świadczonych 
usług. Przeprowadzenie prac z zastosowa-
niem najbardziej optymalnych wariantów 
rozwiązań termomodernizacyjnych, przy 
zastosowaniu wysokiej jakości wykonaw-
stwa robót budowlanych, zastosowaniu wy-
sokiej jakości materiałów, pozwoli osiągnąć 
wysokie efekty ekologiczne. Inwestycja 
będzie dofinansowana z funduszu Unii Eu-
ropejskiej.

17.  PSZOK – Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych

Planowana inwestycja obejmuje swoim za-
kresem budowę punktu selektywnego zbie-
rania odpadów, czyli miejsca, w którym 
mieszkańcy gminy będą mogli pozostawić 
odpady komunalne zebrane w sposób se-
lektywny. Oprócz podstawowych odpadów 
użytkowych, jak makulatura, szkło, tworzy-
wa, złom metalowy odbierane będą odpady 
niebezpieczne i problemowe, budowlane, 
z ogrodów i terenów zielonych, odpady mo-
toryzacyjne i inne. PSZOK został zaprojek-
towany na końcu ul. Poniatowskiego. Cały 
teren będzie ogrodzony, oświetlony i objęty 
całodobowym monitoringiem.

W perspektywie Roku Stulecia Niepodległości…
Już za niespełna miesiąc pożegnamy mĳ ający rok i powitamy nowy. 
Tym razem jednak witać będziemy rok szczególny, Rok Stulecia Pol-
skiej Niepodległości. Jubileusz, który w innej niż zwykle perspektywie 
nakazuje spojrzeć na rok 2018. Wypełniony on będzie zapewne wie-
loma uroczystościami, dostojnym celebrowaniem Historii, radosnym 
świętowaniem wielu ważnych wydarzeń. Jestem przekonany, że do-
starczy nam, ten Nowy Rok, wielu powodów do radości z realizacji 
ważnych zaplanowanych już inwestycji miejskich. Warto jednak pod-
jąć jeszcze jedno z zadań, które czekają na realizację w Piastowie. 
Zadanie szczególne, bo istotnie wpisujące się w historię i tradycję 
naszego miasta – tę najstarszą. 

S tosunkowo niedawno minęła 
setna rocznica wzniesienia willi 
Adelajda, inaczej zwanej Białym 

Pałacem i towarzyszących zabudo-
wań usytuowanych pomiędzy uli-
cami C. Godebskiego, St. Wyspiań-
skiego i K. Ujejskiego. Wówczas, 
sto lat temu posiadłość należała do 
rodziny słynnego architekta Brunona 
Paprockiego, będącego autorem pro-
jektu tego niezwykłego kompleksu 
budynków. 
Brunon Paprocki to także jeden 
z bohaterów polskiej niepodległości. 
Żołnierz Legionów, który wrócił z I 
wojny światowej w stopniu podpuł-
kownika, a po jej zakończeniu peł-
nił także obowiązki w ramach misji 
wojskowych. Rodzina Paprockich – 
Brunon z żoną Adelajdą i ich czwo-
ro dzieci mieszkali w Piastowie 
(wówczas jeszcze Utracie) tylko kil-
ka lat, bo już w latach dwudziestych 
posiadłość została sprzedana nowe-
mu właścicielowi, którym stało się 

Wojsko Polskie, a dokładnie jego II 
Oddział (kontrwywiad). 
Piastowska rezydencja pozostawa-
ła w rękach wojska do wybuchu II 
wojny światowej. Ten dramatyczny 
moment naszej historii oznaczał 
także kres świetności Białego Pała-
cu. Lata powojenne to stopniowa de-
gradacja tego niezwykłego budyn-
ku, aż do jego ostatecznego upadku 
w roku 2013. 
Przetrwały trzy budynki niegdyś 
oficyn rezydencji Paprockich, ale 
ich stan także odbiega od doskona-
łości. Nadarza się zatem szczególna 
okazja do podjęcia idei odbudowy 
Białego Pałacu w roku jubileuszu 
Polskiej Niepodległości. To zada-
nie wpisane jest do dokumentów 
strategicznych Miasta Piastowa. 
Znalazło się m.in. w przyjętym 
w czerwcu 2008 roku uchwałą Rady 
Miejskiej „Programie Rewitalizacji 
Miasta Piastowa 2007–2013”. Jest 
także ujęte wśród zadań głównych 

„Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Piastowa 2016+” uchwalo-
nego przez Radę Miejską rok temu, 
25 października 2016 roku. 
Rozpoczęliśmy już prace przygoto-
wawcze do realizacji idei odbudowy 
Willi Adelajda i rewitalizacji jej oto-
czenia. Po uprzątnięciu rumowiska 
po dawnej rezydencji rodziny Pa-
prockich, zalegającego od czterech 
lat, ogrodzony został teren wokół 
niego. Zlecone jest opracowanie 
techniczne dokumentacji niezbęd-
nej do odtworzenia fundamentów 
budynku. Posłuży ona do uzgodnie-
nia działań restauracyjnych w tym 
zakresie, które planujemy podjąć 
w przyszłym roku. 
Kilka miesięcy temu na zlecenie 
Urzędu Miejskiego opracowane 
zostały trzy ekspertyzy dotyczą-
ce stanu technicznego budynków 
dawnych oficyn przy ul. C. Godeb-
skiego 3. Dokumenty te posłużyły 
do opracowania i złożenia wniosku 
w ramach programu „Odnowa tkan-
ki mieszkaniowej”. W przypadku 
pozytywnego rozstrzygnięcia kon-
kursu i uzyskania dofinansowania 
niezwłocznie podejmiemy prace re-
witalizacyjne tych budynków. 
Tak więc wiele wskazuje na to, 
że idea odbudowy Białego Pałacu 
i odnowy jego otoczenia w nadcho-
dzącym Roku Stulecia Niepodle-
głości może wreszcie doczekać się 
realizacji. Oby tak się stało!

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa
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URSUS

Inwestycje w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

▶ INWESTYCJE OŚWIATOWE
Rozbudowa Przedszkola nr 200 
Budynek przedszkola przy ul. Balbinki 1 zostanie zmo-
dernizowany i  powiększony o  dwukondygnacyjne 
skrzydło o powierzchni 440 m2., dzięki czemu w 2018 r. 
placówka uruchomi 75 dodatkowych miejsc. 
Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 7 650 000 zł

Kompleks szkolny przy ul. Dzieci Warszawy  42
W ramach inwestycji budowana jest szkoła pod-
stawowa dla ok. 850 uczniów oraz zewnętrzny 
teren sportowo–rekreacyjny.  Powstaną dwie sale 
gimnastyczne, trzy boiska, w  tym jedno pełno-
wymiarowe z  bieżnią lekkoatletyczną oraz plac 
zabaw. (fot. 1)
Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 34 000 000 zł

Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13   
W wyniku gruntownej przebudowy, w odzyska-
nym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy budynku, powstało przedszkole dla ok. 100 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. (fot. 5)
Realizacja: 2016 -2017
Wartość inwestycji: 2 120 000 zł

Przedszkole przy ul. Hennela 
Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyj-
nego przedszkola dla 150 dzieci w  wieku od 3 
do 6 lat. Obecnie trwają prace projektowe. Roz-
poczęcie budowy planowane jest na rok 2018. 
Budowa szkoły na tym terenie rozpocznie się po 
oddaniu przedszkola do użytku. (fot.3)
Realizacja: 2016 - 2019
Wartość inwestycji: 6 580 000 zł

Przedszkole  nr 418
W  roku 2017 przeprowadzono gruntowny re-
mont i adaptację pomieszczeń w  lokalach przy 

ul. Szancera 5, przejętych przez dzielnicę po 
ZGN. Utworzono w nich oddziały zamiejscowe 
dla Przedszkola nr 418. Do placówki obecnie 
uczęszcza 50 dzieci.  (fot. 4) 
Realizacja: 2017
Wartość inwestycji: 647 352 zł

Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
Placówka będzie przeznaczona dla 150 dzieci 
w  wieku do 3 lat. W  2017 roku   została prze-
prowadzona procedura odrolnienia działki 
oraz  formalności niezbędne do wystąpienia 
o pozwolenie na budowę. W 2018 roku zostanie 
wyłoniony wykonawca inwestycji oraz rozpocz-
ną się prace budowlane. 

Place zabaw przy szkołach podstawowych
W  ramach dostosowania budynków, w  któ-
rych mieściły się gimnazja do potrzeb funk-
cjonowania szkół podstawowych przy ul. 
Drzymały 1 oraz przy ul. Warszawskiej 63 
wybudowano place zabaw z  bezpieczną na-
wierzchnią poliuretanową.
Realizacja 2017
Wartość inwestycji: 453 590 zł

▶ INWESTYCJE DROGOWE
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki 
Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę 
ul. Zaczarowanej Dorożki, która zyska nową 
jezdnię, chodniki oświetlenie i  odwodnienie. 
W ramach inwestycji powstał kolektor deszczo-
wy i zbiornik retencyjny o pojemności 480 me-
trów sześciennych. Tym samym zrealizowano 
pierwszy etap budowy odwodnienia dla Osiedla 
Gołąbki. Wykonano także kanalizację deszczo-
wą, parking wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kró-
lów Polskich, ułożono kable SN, kable nN oraz 
oświetleniowe. Obecnie budowany jest chod-
nik. W 2017 roku przeprowadzono także prace 

związane z usunięciem odkrytej w trakcie robót 
kolizji z infrastrukturą podziemną, co spowodo-
wało wydłużenie planowanego czasu realizacji 
inwestycji. 
Realizacja: 2016 – 2017 
Wartość inwestycji: 3 489 808 zł

Budowa dróg  dojazdowych do wiaduktu 
WD - 64
W  wyniku realizacji zadania dzielnica zyska 
trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wy-
sokości Osiedla Niedźwiadek, od ulicy Orląt 
Lwowskich do ul. Witosa i dalej do ul. Piastow-
skiej.  Obecnie trwają prace projektowe oraz 
podziały geodezyjne niezbędne są do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej. W 2017 r. zawarto 
porozumienie umożliwiające przeprowadzenie 
prac na terenach leżących w  obrębie Miasta 
Piastowa. Rozpoczęcie prac budowlanych pla-
nowane jest na rok 2018, po otrzymaniu sto-
sownej zgody od GDDKiA. (fot. 6)
Realizacja: 2016 - 2018
Wartość inwestycji: 10 016 331 zł 

Przebudowa ul. Henryka Brodatego 
Planowany zakres prac obejmuje wybudowa-
nie drogi asfaltowej na odcinku ulicy Hen-
ryka Brodatego od ul. Magnackiej do kanału 
Konotopa, wybudowanie kanalizacji w ulicy, 
chodnika po wschodniej części jezdni oraz 
dwóch zatok autobusowych. Na odcinku od 
ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej powsta-
ną 22 zatoki postojowe. Zmianie ulegnie tak-
że organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: 
Orląt Lwowskich, Warszawskiej i Brodatego, 
gdzie zostanie wprowadzony ruch kołowy, co 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy na 
tym odcinku. Obecnie trwa przygotowanie 
projektu. Prace budowalne zostaną zrealizo-

wane w  2018 roku, po zakończenie przebu-
dowy ul. Zaczarowanej Dorożki. (fot. 2)
Realizacja: 2016 -2018
Wartość inwestycji: ok. 1 580 000 zł

▶ INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Boisko do siatkówki plażowej 

Obiekt powstał w sierpniu br. na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ursusie przy ul. Sosnkowskie-
go 3, po zachodniej stronie trybuny boiska głów-
nego. Boisko o  wielkości 308m2 z  nawierzchnią 
wykonaną z piasku rzecznego powstało w wyniku 
przebudowy istniejącego asfaltowego boiska do ko-
szykówki. (fot. 7)
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji:  24 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus.

Boisko rekreacyjne do piłki nożnej 

Powstało na terenie OSiR Ursus przy ul. Sosn-
kowskiego 3, pomiędzy budynkiem basenu a  bu-
dynkiem salą gimnastyczną.  Obiekt o  trawiastej 
nawierzchni wyposażony został w  piłkochwyty 
o wysokości 6 m i długości 30 m. Boisko zostanie 
udostępnione w marcu 2018 r.
Realizacja: 2017-2018 
Wartość inwestycji:  122 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus.

Zadaszenie trybuny na stadionie OSiR Ursus

Nowy dach o wymiarach 7,7m x 94,85m dla ok. 
300 miejsc siedzących powstaje na obszarze cen-
tralnych sektorów trybun stadionu. Konstrukcja 
stalowa trybuny z dachem jednospadowym będzie 
pokryta płytami poliwęglanowymi z filtrem UV.
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji: 367 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus.
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Szanowni Państwo,
Kadencja samorządowa 2014-2018 to czas inwestycji i zmian infrastrukturalnych w Ursusie. Z roku na rok pozyskujemy 

coraz większy budżet inwestycyjny, w sumie od 2015 roku to ponad 130 mln zł, za które budujemy m.in. placówki oświato-
we, drogi, place zabaw, boiska czy parki w naszej dzielnicy. W 2017 roku wykonaliśmy już inwestycje za ponad 55 mln zł. 
Nowoczesna infrastruktura umożliwia swobodną aktywność mieszkańców, wyzwala potencjał miejsca, ułatwia codzienne 
funkcjonowanie. Z  tego powodu, wspólnie z  Członkami Zarządu Dzielnicy Ursus, nieustannie zabiegamy o  nowe środki 
potrzebne do realizacji kolejnych projektów dla Ursusa. 

W  2017 roku duża część środków inwestycyjnych dzielnicy została przeznaczona na rozbudowę bazy oświatowej 
w  Ursusie. W  mijającym roku nie mogło zabraknąć także inwestycji związanych z  zielenią miejską, rozwojem i  poprawą 
dzielnicowych dróg, infrastrukturą sportową i tworzeniem miejsc kultury. Dzielnicę zmieniają nie tylko inwestycje miejskie, 
ale także pomysły mieszkańców zgłaszane w budżecie partycypacyjnym, które wspólnie realizujemy.

W  niniejszym zestawieniu prezentujemy wybrane projekty infrastrukturalne realizowane w  2017 roku. Dziękuję za 
Państwa zaangażowanie i  zapraszam do dalszej aktywności w  ramach nowej edycji budżetu partycypacyjnego i  kolejnych 
przedsięwzięć inicjatywy lokalnej.

Urszula 
Kierzkowska 
Burmistrz 
Dzielnicy 
Ursus 
m.st. Warszawy
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fot. Urząd Dzielnicy UrsusWizualizacja: Artur Cebula Anna Kunkel Architekci

fot. Urząd Dzielnicy Ursusfot. Kamil Dymek
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Inwestycje w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, 
Niewątpliwie jednym z  największych wyzwań 

2017 roku było wdrożenie ogólnopolskiej reformy 
edukacji. Wymagało to od nas zarówno dostoso-
wania istniejących placówek oświatowych do plano-
wanych zmian, jak również poważnej reorganizacji 
pracy nauczycieli i  zmiany obwodów szkolnych. 
W  konsekwencji wprowadzenia reformy nastąpiło 
wygaszanie gimnazjów. Budynki, w których się mie-
ściły dostosowaliśmy do potrzeb szkół podstawowych, 
które rozpoczęły w nich działalność od września br. 

Rok 2017 był także rokiem intensywnych przygo-
towań do rozpoczęcia prac budowlanych EKOparku. 
Obecnie wykonywane są projekty, które pozwolą 
nam w 2018 roku zacząć budowę. Będzie to pierwszy 
park ekologiczny w Warszawie. Dzielnica zyska dzię-
ki temu projektowi ponad 4 ha zielonej przestrzeni 
rekreacyjnej. Park będzie także pozytywnie wpływał 
na poprawę jakości powietrza naszej dzielnicy.

Szanowni Państwo, 
W  2017 roku w  etap realizacyjny weszły 

dwa duże projekty inwestycyjne, które pomogą 
nam rozwiązać wyzwania społeczne stojące 
przed dzielnicą.  Pierwszy, to budowa budynku 
komunalnego przy ul. Zagłoby, w którym znaj-
dzie miejsce blisko 70 potrzebujących rodzin 
z terenu dzielnicy. Drugi, to realizacja Centrum 
Lokalnego „Niedźwiadek” – nowatorskiego pro-
jektu, który jest dla Osiedla Niedźwiadek na po-
prawę przestrzeni miejskiej, powstałej głównie 
w latach 70-tych. Dzięki dużemu zaawansowa-
niu prac nad projektem w 2017 roku dzielnica 
otrzymała z budżetu m.st. Warszawy środki na 
realizację całości przedsięwzięcia – 12 mln zł, 
które pozwolą zakończyć zadanie w 2019 roku.

W br. uruchomiliśmy tymczasową siedzibę 
dla D.K. „Miś” w  budynku przy ul. Trakto-
rzystów 20. Placówka będzie funkcjonować 
pod tym adresem do czasu wybudowania 
nowego lokum przy ul. Zagłoby. 

Wiesław 
Krzemień
Zastępca 
Burmistrza 
Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy

Kazimierz 
Sternik
Zastępca 
Burmistrza 
Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy
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▶ ZIELEŃ MIEJSKA
Skwer przy ul. Wojciechowskiego
W 2016 roku nowy wygląd zyskał teren w trójkącie 
ulic: Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby, 
w  którym znajduje się miejsce pamięci Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego. W  2017 roku wyko-
nano pielęgnację posadzonych roślin, które utworzą 
w tym miejscu skwer zieleni. (fot. 8)
Realizacja: 2016 - 2017
Koszt inwestycji: ok. 286 000 zł

EKOpark przy ul. Gierdziejewskiego
Powstanie na obszarze 4,4 ha wzdłuż ulicy Gier-
dziejewskiego. Na jego terenie zostaną utworzo-
ne ekologiczne ścieżki edukacyjne oraz pierwszy 

w  dzielnicy wybieg dla psów. Obecnie trwają 
prace projektowe dla etapu II zadania. Rozpo-
częcie budowy zaplanowane jest na 2018 rok. 
(fot. 9)
Lata realizacji: 2016 - 2019
Wartość inwestycji: 9 325 715 zł

Plac zabaw Hasanka
Obiekt zyskał nowe urządzenie zabawowe 
w  piaskownicy - statek piracki, który liczy 
9 metrów długości i  6 metrów wysokości. 
Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat. (fot. 10)
Rok realizacji:  2017
Wartość zakupu inwestycyjnego: 147 000 zł

Plac zabaw przy ul. Obrońców Helu
Obiekt został powiększony o 150 metrów, zyskał nową 
nawierzchnię i dodatkowe atrakcje dla dzieci. (fot. 11)
Rok realizacji: 2017
Wartość inwestycji: 183 608  zł

Budowa kolektora deszczowego z przebu-
dową rowu U1
Inwestycja o  charakterze międzygminnym i  wielo-
letnim ma za zadanie uregulować prawidłowe od-
prowadzenie wód opadowych z  terenu Piastowa, 
Pruszkowa, Michałowic oraz warszawskich dzielnic: 
Ursusa i Włoch. Na koniec roku 2017 planowane jest 
przez podmiot wiodący inwestycji, gminę Michałowi-
ce, wyłonienie wykonawcy realizacji kolejnego etapu 

przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji ma nastąpić 
w przyszłym roku. (fot. 12)
Realizacja: 2014 – 2018
Wartość inwestycji: 13 000 000 zł

Tory rowerowe „Pumptrack”

Dwa odrębnie zaprojektowane tory rowerowe po-
wstaną przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. Chmiela. 
Będą to pętle bitumicznego pasma jezdnego, każda 
o powierzchni ponad 500 m2, składające się z odcin-
ków prostych z muldami i profilowanych zakrętów 
z bandami. 
Realizacja: 2017- 2018 
Wartość inwestycji:   łącznie 300 000 zł

▶ INWESTYCJE SPOŁECZNE
Bloki komunalne
W  Ursusie powstaną dwa budynki komu-
nalne: przy ul. Zagłoby oraz przy ul. Or-
ląt Lwowskich. Łącznie powiększą dziel-
nicowy zasób lokalowy o  180 mieszkań 
komunalnych. Pierwszy budynek, przy ul. 
Zagłoby, będzie gotowy w 2018 roku, pra-
ce budowalne już się rozpoczęły.  Budynek 
przy ul. Orląt Lwowskich ma powstać rok 
później. (fot. 15)
Realizacja: 2016 - 2019
Wartość: 22 650 000 zł 

Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Na obszarze parku Hassów, pływalni „Albatros”, 
targowiska „Centrum Handlowe-Spółka Kup-
ców Ursus”, placu zabaw „Hasanka” oraz terenu 
wzdłuż torów PKP realizowany jest pilotażowy 
projekt utworzenia Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek”. Zakłada on przeprowadzenie na ww. 
terenie inwestycji i  zmian architektonicznych, 
wypracowanych wspólnie z mieszkańcami i ar-
chitektami, dzięki którym obszar zyska funkcjo-
nalny i nowoczesny charakter. Trwaja przygoto-
wanie projektów. Prace budowlane rozpoczną 
się w 2018 r. (fot. 13)

Realizacja: 2018 - 2019
Wartość inwestycji: 12 136 729 zł

Biblioteka Skorosze
W  2017 roku zawarto umowę w  sprawie 
zakupu dwóch lokali użytkowych w  nieru-
chomości przy ul. Dzieci Warszawy 27A, 
w  których od 2010 roku mieści się filia 
dzielnicowej Biblioteki Publicznej.   Zakup 
lokali zapewni placówce stabilność i możli-
wość rozwoju. (fot.14)
Realizacja: 2017
Wartość transakcji: 1 902 000 zł
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Tory rowerowe „Pumptrack”

fot. Kamil Dymek

fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Wizualizacja: Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas
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Wizualizacja: Woźnicki, Zdanowicz Architekci
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OŻARÓW MAZOWIECKI

25 listopada br. w Ożaro-
wie Mazowieckiem odbył się 
wieczór ze sztuką w ramach 
XXXI edycji Forum Humanum 
Mazurkas (FHM). Licząca ty-
siąc miejsc sala Zeus w MCC 
Mazurkas Conference Centre 
& Hotel została wypełniona 
po same brzegi. Organiza-
torzy wydarzenia zapewnili 
uczestnikom bogaty, sięgają-
cy do różnorodnych dziedzin 
sztuki repertuar – od  malar-
stwa i rzeźbiarstwa po taniec 
współczesny i balet. 

Najpierw malarstwo
Wieczór rozpoczął się powitaniem 
gości przez Mecenasa XXXI FHM, 
Prezesa Grupy Mazurkas, Andrzeja 
Bartkowskiego, który w lekki, natu-
ralny, pełen wdzięku i humoru sposób 
poprowadził całą uroczystość. Pierw-
szą sztuką zaprezentowaną uczest-
nikom było malarstwo w wykonaniu 
artystki Miry Skoczek-Wojnickiej. 
Najpierw odbyła się krótka impresja 
filmowa ze spotkania w jej krakow-
skiej pracowni, przygotowana przez 
kuratora Janinę Tuorę i Jana Sumi-
kowskiego. Zgromadzona na sali 

publiczność mogła przekonać się, 
jak niezwykle wszechstronną artyst-
kę będą mieli okazję poznać. Mira 
Skoczek-Wojnicka uprawia malarstwo 
sztalugowe, rysunek, pastel, projek-
towanie graficzne, a niekiedy także 

rzeźbę. W zaprezentowanej podczas 
XXXI FHM wystawie zatytułowanej 
„Kobiety i geometria form” nawiązała 
do wizerunków kobiet namalowanych 
przez najważniejszych mistrzów re-
nesansu i baroku. Z jednej strony jest 
przedstawicielką sztuki abstrakcyjnej, 
z drugiej zaś nie boi się łączyć trady-
cji z nowoczesnością, co Janina Tutor 
zabawnie określiła jako „godzenie 
wody święconej z diabłem”. 
– Nie zgadzam się ze zdaniem, że 
abstrakcja nie ma duszy. Abstrakcja 
jest językiem artysty, który opowia-
da o rzeczywistości – powiedziała 
artystka podczas krótkiej rozmowy 

na scenie. – Są oczywiście różne jej 
różne rodzaje, ja jestem najbardziej 
zakorzeniona w tej abstrakcji geo-
metrycznej. Ale nie są to wyliczone 
matematycznie linie.. Można powie-
dzieć, że zobaczyłam ziemię pociętą 
kwadratami, trójkątami, rombami – 
zobaczyłam inny sposób opowiedze-
nia o ziemi – dodała. 

Taniec współczesny i rzeźbiarstwo
Kolejnym punktem programu była 
„Scena Talentów”, której inicja-
torką jest Irena Bartkowska. Przed 
publicznością wystąpiła młoda 
i utalentowana tancerka Alicja Ka-
czor, uczennica ostatniej klasy (IX) 
Ogólnokształcącej Szkoły Bale-
towej im. Ludomira Różyckiego 

w Bytomiu. Tancer-
ka brała już udział 
w wielu koncertach 
scenicznych w Pol-
sce, a tym razem przy 
utworze „Adieu” za-
prezentowała taniec 
współczesny. Przy 
okazji jej występu 
odbyła się także roz-
mowa przybliżająca 
gościom, jak wy-
gląda codzienność 
w szkole baletowej, 
w tym m.in. matura.
W ramach XXXI 
FHM zainicjowa-
no również I Forum 
Rzeźby Mazurkas, 
czyli wystawę zna-

komitych prac znanych polskich 
rzeźbiarzy. Kilkadziesiąt rzeźb wy-
konanych w granicie, marmurze, 
brązie i glinie szamotowej zostało za-
prezentowanych na terenie zielonym 
oraz we wnętrzach Hotelu Mazurkas. 
Goście uroczystości chętnie zapo-
znawali się z nimi podczas przerwy. 

Kuratorem obu wystaw (malarskiej 
i rzeźbiarskiej) była Janina Tuora. 

Tajemnica Coppelii, czyli balet
Głównym punktem programu był 
balet komiczny w dwóch aktach pod 
nazwą: „Coppelia, czyli dziewczyna 
o szklanych oczach” według libret-
ta Nadiyi Kiptilovej do muzyki Léo 
Delibesa. Na scenie wystąpiło ponad 
40 artystów Narodowego Lwowskiego 
Akademickiego Teatru Opery i Baletu 
im. Salomei Kruszenickiej oraz Mię-
dzynarodowego Teatru Baletu „Pre-
miera” Royal Lviv Ballet. „Coppelia” 
powstała w 2 połowie XIX wieku. Peł-
na wdzięku i równocześnie nieco na-
iwna treść baletu, zaczerpnięta z bajek 
E.T.A. Hoffmanna, była satyrą na roz-
powszechnione w XIX wieku marze-
nia o ożywieniu lalek życiem ludzkim. 

Z „COPPELIĄ” WIĄŻE SIĘ KILKA CIEKAWO-
STEK. To pierwszy balet europejski, 
w którym wykorzystano czardasza, 
czyli narodowy taniec węgierski. 
Ciekawy jest także wątek pierwot-
nej obsady baletu. Poszukiwanie 
odtwórczyni głównej roli żeńskiej, 

WIECZÓR ZE SZTUKĄ W RAMACH XXXI FORUM HUMANUM MAZURKAS
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czyli Svanildy trwało trzy lata. 
Ostatecznie eliminacje w 1869 roku 
wygrała Giuseppina Bozzacchi, 
która miała wówczas 16 lat i nigdy 
wcześniej nie występowała publicz-
nie na scenie. Z kolei główny bo-
hater męski, Franz, był grany przez 
wiele lat przez… kobietę. Dodajmy, 
kobietę en travesti, czyli przebraną 
za mężczyznę. Wynikało to stąd, że 
w czasach gdy powstawał ten balet 
tancerze byli mało popularni, a na 
scenie ich rola sprowadzała się do 
podnoszenia kobiet.
Podczas baletu XXXI FHM w rolę Sva-
nildy wcieliła się Yevgeniya Korshuno-

va, natomiast odtwórcą 
Franza był profesor Oleg 
Petryk, Narodowy Arty-
sta Ukrainy. Soliści wraz 
z pozostałymi tancerza-
mi przenieśli publiczność 
w świat pełen artystycz-
nych uniesień, w rzeczy-
wistość zupełnie inną niż 
tę, w której żyjemy na co 
dzień. Za pomocą tańca 
i muzyki przedstawili dy-
namiczną i interesującą 
historię uczucia pomię-
dzy Svanildą i Franzem. 
Był to znakomity i nie-
zwykły występ, a owacje 
publiczności po spekta-
klu trwały długo i były 
w pełni zasłużone. 
Przyjmując, że sztuka 
powinna przykuwać 
uwagę, poruszać odbior-
cę i skłaniać do refleksji, 
to tego wieczoru z całą 
pewnością spełniła ona 
swoje zadanie.

Marlena Hess

WIECZÓR ZE SZTUKĄ W RAMACH XXXI FORUM HUMANUM MAZURKAS
SŁOWNICZEK
LIBRETTO – tekst słowny do sce-
nicznego utworu muzyczno-wokal-
nego (opery, oratorium). Stanowi 
początek i wprowadzenie w dzieło, 
powinien być skonstruowany w spo-
sób przejrzysty, ma bez wchodzenia 
w szczegóły podkreślać węzłowe 
momenty akcji. Libretto wprowadza 
w dzieło, pozwala przygotować się 
na zrozumienie całości utworu.
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Jest 12 maja 1983 roku. 
Grzegorz Przemyk, 

świeżo upieczony 
warszawski maturzysta, 
wraz z kolegami zostaje 

zatrzymany przez milicję 
na Placu Zamkowym. 

Grzegorz odmawia 
pokazania swojego 

dowodu, w konsekwencji 
czego zostaje zabrany 

do pobliskiego 
komisariatu. W wyniku 

pobicia na komisariacie 
umrze dwa dni później.

O tej jednej z najgłośniej-
szych zbrodni lat 80-tych 
w PRL opowiada reportaż 
„Żeby nie było śladów” 

Cezarego Łazarewicza, nagro-
dzony prestiżową literacką Na-
grodą NIKE 2017. Autor przed-
stawia także wszystko to, co 
działo się potem – z jednej stro-
ny śledztwo i rozprawę sądową, 
z drugiej historie najbliższych 
osób Przemyka. Czytelnik po-
znaje jego rodziców – znaną 
poetkę Barbarę Sadowską 
i ojca Leopolda, a także jego 
przyjaciół i towarzyszących mu 
w ostatnich dniach życia świad-
ków. Sposób, w jaki władza PRL 
starała się odwrócić uwagę od 
milicjantów jako sprawców tej 
zbrodni, przerzucając odpo-
wiedzialność na sanitariuszy 
i lekarzy jest zwyczajnie nie do 
uwierzenia. Łazarewicz krok po 
kroku pokazuje, że to, co działo 
się po zbrodni było niemal tak 
samo wstrząsające jak sama 
zbrodnia. Odkrywa przy tym ku-
lisy działań władz – propagan-
dę, manipulacje, tuszowanie 
sprawy, tytułowe zacieranie 
śladów.

Przyznanie właśnie tej książce 
tak prestiżowej nagrody litera-
ckiej staje się jasne po prze-
czytaniu już pierwszych stron. 
A jest to lektura wybitna, zna-
komita, poruszająca. Łazare-
wicz nie tylko drobiazgowo re-
konstruuje wydarzenia sprzed 
lat (w tym celu opierając się na 
tysiącach stron przejrzanych 
raportów i archiwalnych do-
kumentów), ale wywołuje on 
w czytelniku narastające, głę-
bokie stany emocjonalne – od 

niedowierzania, gniewu i złości 
po bezsilność i współczucie. 
Wywołuje refleksje niemal na-
tury moralnej i zwykłe ludzkie 
niezrozumienie, że takie rze-
czy mogą się w ogóle dziać. 

Łazarewicz przedstawia zbrod-
nię, w której od początku 
wszystko jest jasne – znamy 
ofiarę, sprawców i przebieg 
zdarzenia, mamy dowody i mo-
tywy. Zbrodnię, którą można – 
dzięki znakomitej i precyzyjnej 
pracy Łazarewicza – tak dro-
biazgowo odtworzyć. Zbrodnię, 
po której zostały nie tylko ślady, 
ale solidne dowody w postaci 
archiwalnych listów, notatek 
i wystąpień, stenogramów pod-
słuchów, artykułów prasowych 
czy akt sądowych. A jednak 
wciąż jest to zbrodnia bez kary 
– bo nigdy nie doczekała się 
sprawiedliwego wyroku. 

Książka Łazarewicza to dzie-
ło wybitne literacko, które 
jednak nie należy do łatwych 
lektur. – powiedział Tomasz 
Fijałkowski, przewodniczący 
jury przyznającej Nagrodę 
Nike. – Mechanizmy w niej 
opisane zawsze mogą się po-
wtórzyć. Jest wiarygodnym 
świadectwem tamtego czasu, 
ale i przestrogą przed tym, 
co może się zdarzyć – dodał. 
W tym sensie jest to książka 
ponadczasowa, poruszająca 
mechanizmy uniwersalne, 
skła niająca do głębszej reflek-
sji nad naturą ludzką. Warto 
nie tylko ją przeczytać, ale też 
co jakiś czas do niej wracać.  

MARLENA HESS

A JEDNAK ŚLADY ZOSTAŁY
– recenzja książki Cezarego Łazarewicza

„Żeby nie było śladów”
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PORADY � PIASTÓW

W sali kinowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie 
w niedzielę, 26 listopada miało 
miejsce wielkie wydarzenie 
– premiera dramatu „Dziady” 
Adama Mickiewicza. 

P rzedstawienie było ogólnodo-
stępne i oczywiście bezpłatne. 
Publiczność dopisała znakomi-

cie, a warto było przyjść. Gra akto-
rów, scenografia, kostiumy, muzyka, 
świece, wprowadziły nastrój obrzędu 
„dziadów” w przycmentarnej kapli-
cy. Widzowie oglądali w absolutnej 
ciszy z zapartym tchem. Dopiero po 
zakończeniu spektaklu zerwała się 
burza braw. A tego zaczarowania 
publiczności nie dokonali aktorzy Te-
atru Narodowego czy innej renomo-
wanej sceny, lecz uczniowie siódmej 
i czwartej klasy Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Piastowie. Dwa dni wcześniej 
prapremierowe przedstawienie obej-
rzeli uczniowie rodzimej szkoły, a w 
poniedziałek artyści zaprezentowali 
się uczniom i nauczycielom Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mi-
ckiewicza.

TWÓRCY I AKTORZY
Sztukę wyreżyserowały nauczycielki, 
uczące w „trójce” języka polskiego: 
Monika Szuplewska, ucząca w klasie 
IV i Jolanta Koboj-Roman, wycho-
wawczyni, a zarazem nauczycielka 
j. polskiego w VII klasie. Na plakacie 
do przedstawienia przeczytałem co 
prawda, że autorem scenariusza był 
Adam Mickiewicz, ale rzeczywisty 
scenariusz, tak, jak i scenografia, to 
dzieło obu polonistek. Przy oświet-
leniu i ustawieniu scenografii poma-
gali wolontariusze i rodzice. Autorki 
przedstawienia nie chciały imiennie 
nikogo wyróżniać, uznały, że wszyst-

kie występujące dzieci (19 z siódmej 
klasy i 5 z czwartej) stworzyły praw-
dziwy zespół. Na gościnnej scenie 
Domu Kultury odbyło się 8 prób. Jak 
wyjaśniła pani Jolanta, dramat Mi-
ckiewicza jest w programie VII klasy, 
więc omówienie przełożyła ze stycz-
nia na październik, żeby aktorzy mo-
gli grać ze zrozumieniem.

MOZART, „ERA”, 
STASZEWSKI
Wszyscy wykonawcy perfekcyjnie 
opanowali trudny tekst, a przecież 
Dziady powstały w XIX wieku i napi-
sane zostały ówczesnym, i to nie za-
wsze literackim językiem. Zwracała 
też uwagę dbałość o każdy szczegół, 
od sugestywnej charakteryzacji po 
reżyserię ruchu i gestu.
Całość dopełniała świetnie dobrana 
muzyka Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta, Clinta Mansella i Ery. Na flecie 
zagrała Kasia Flaszczyńska, na pia-
ninie Wiktoria Zglinicka. Zapewne 
niektórzy widzowie, nie pamiętający 
tekstu Mickiewicza, zostali zaskocze-
ni muzyką i słowami dobiegającymi 
ze sceny przy opisie pasterki - „Na 
głowie kwietny ma wianek, w ręku 
zielony badylek. A przed nią bieży ba-
ranek, a nad nią lata motylek.” Tak, 
poeta Stanisław Staszewski, ojciec 
Kazika w 1961 roku wykorzystał opis 
pasterki Zosi z „Dziadów” do refrenu 
piosenki „Baranek”, a syn 30 lat póź-
niej wylansował kultowy utwór.

ZABRAKŁO SŁÓW
Dyrektor SP nr 3, Tomasz Osiński 
po spektaklu powiedział ze sceny 
– Wiedziałem, że wystąpię, a teraz 
brak mi słów. /.../ Widzieliśmy przed-
stawienie w wykonaniu młodych ar-
tystów ze Szkoły Podstawowej nr 3 
z Piastowa. To był w pełni profesjo-
nalny spektakl. Jestem pod olbrzy-
mim wrażeniem. Dziękuję też grupie 

WIELKA SZTUKA  W PIASTOWSKIM OŚRODKU KULTURY

Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

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

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY
Mój szef zaproponował mi, że jeśli sama będę prała swój 
strój służbowy zwróci mi poniesione z tego tytułu koszty. 
Muszę z nim tylko ustalić jak to wszytko rozliczać.
Pieniądze, które pracownik dostanie w zamian za pra-
nie odzieży roboczej we własnym zakresie są dla niego 
przychodem ze stosunku pracy. Jednak tej gotówki nie 
dolicza się do wypłaty i nie oblicza od nich zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych ponieważ są one 
objęte zwolnieniem podatkowym. Żeby skorzystać z tego 
przywileju pracownik może ustalić wielkość ekwiwalen-
tu za pranie odzieży służbowej. Można to zrobić na dwa 
sposoby. Pierwszy polega na tym, że przedstawia się pra-
codawcy rachunki z pralni profesjonalnie zajmującej się 
czyszczeniem odzieży. Na ich podstawie szef oddaje nam 
wcześniej wydane pieniądze. Drugi sposób jest trochę 
bardziej skomplikowany. Otóż porównujemy ceny pralni 
działających na lokalnym rynku i na tej podstawie usta-
lamy stałą opłatę za pranie stroju służbowego. Musi ona 
odpowiadać średniej rynkowej wartości tego typu usług. 
Na tej podstawie zawieramy z pracodawcą porozumienie 
określające ile gotówki będzie nam płacił co miesiąc. 
Byłoby dobrze, gdyby zapis o tym znalazł się też w we-
wnętrznych aktach prawnych firmy np. w odpowiednim 
zarządzeniu albo regulaminie pracy czy regulaminie wy-
nagradzania.

NIE OD RAZU MOGĄ WYŁĄCZYĆ GAZ 
Gazownia chce mi odciąć dostawy gazu. Rzeczywiście 
przez jakiś czas nie płaciłem rachunków, ale tylko dlate-
go że uważałem je za znacznie zawyżone. Czy jest jakiś 
sposób, żeby skutecznie powstrzymać gazownię?
Tak! W tym celu należy skorzystać z procedury przewi-
dzianej w Prawie energetycznym. Zgodnie z nią przed-
siębiorstwo energetyczne wykonujące działalność go-
spodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw 
gazowych lub energii ma prawo wstrzymać dostarczanie 
paliw gazowych lub energii jeśli odbiorca jej usług zwle-
ka z zapłatą co najmniej przez okres 30 dni liczonych 
od upływu terminu płatności. Zanim jednak to nastąpi 
gazownia ma obowiązek powiadomić na piśmie klienta 
zagrożonego odcięciem gazu, że ma zamiar to zrobić je-
śli nie dostanie zaległości wraz bieżącymi rachunkami 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. 
Jeśli nie dostał Pan takiego pisma może Pan twierdzić, 
że odcięcie dostaw gazu jest niezgodne z prawem. A to 
oznacza, że nie wolno zastosować tak drastycznego środ-
ka. Gdyby jednak otrzymał Pan zawiadomienie należy 
w ciągu 14 od jego otrzymania złożyć reklamację w ga-
zowni. Prawo energetyczne zabrania odcinania dostaw 
gazu, prądu czy ciepła w czasie rozpatrywania takiej 
reklamacji. Jeśli gazownia nie podejmie decyzji co do 
reklamacji w tym terminie, to ma Pan powód do radości 
– obowiązuje bowiem domniemanie, że nie rozpatrzona 
w terminie reklamacja powinna być uznana na korzyść 
klienta. Załóżmy jednak, że gazownikom udało się wy-
robić w opisanym powyżej terminie i odrzucili złożoną 
przez klienta reklamację. Wbrew pozorom nie kończy to 
wcale  dróg odwoławczych przysługujących osobie za-
grożonej odcięciem gazu. Ma ona bowiem prawo głosić 
swoją sprawę koordynatorowi do spraw negocjacji. Zaj-
mie się on ustaleniem kto ma rację w sporze między do-
stawcą gazu a jego odbiorcą. Dla każdego klienta, który 
złoży wniosek o rozpatrzenie sprawy przez tego koor-

dynatora najważniejsza jest jedna informacja – w czasie 
rozpatrywania  przez niego sporu gazownia nie może 
odciąć gazu. Zapłata zaległości na jakimkolwiek eta-
pie opisanej przez nas procedury odbierze gazownikom 
możliwość pozbawienia klienta dostaw surowca.

PŁACISZ NAWET GDY NIE KORZYSTASZ
Mój pracodawca zafundował wszystkim pracownikom 
pakiet medyczny w prywatnej przychodni. Mam już 
swojego lekarza i nie mam najmniejszego zamiaru ko-
rzystać z tego pakietu. Czy dzięki temu mogę w ogóle 
nie płacić podatku dochodowego od świadczeń, za które 
płaci moja fi rma?
Niestety nie! Jeśli nie chce Pani płacić podatku docho-
dowego od osób fizycznych od równowartości opłaco-
nego przez pracodawcę pakietu medycznego musi Pani 
z niego całkowicie zrezygnować. Przyjmuje się bowiem, 
że w przypadku pakietów medycznych fundowanych 
przez pracodawców na rzecz osób, które u nich pracują 
już sama możliwość skorzystania z zawartych w pakiecie 
świadczeń medycznych powoduje powstanie przychodu 
podatkowego po stronie pracownika. I nie ma przy tym 
znaczenia czy pracownik w czasie gdy był objęty pakie-
tem korzystał z niego czy nie. Nie jest istotne również to, 
czy wykorzystał przysługujące mu świadczenia maksy-
malnie, czy też raczej korzystał z nich okazyjnie i częś-
ciowo. W każdym przypadku wartość pakietu opłacona 
przez pracodawcę wchodzi do przychodu pracownika 
i powinna być w konsekwencji opodatkowana. Przychód 
ten powstaje w każdym miesiącu, w którym firma płaci za 
świadczenia objęte pakietem. To oznacza, że jego wartość 
comiesięcznie powinna być doliczona do przychodu pra-
cownika. Dopiero od pensji z doliczonym pakietem po-
trąca się zaliczkę na podatek dochodowy. Uciec od tego 
można tylko w jeden sposób – rezygnując w całości z tego 
pakietu.

KOMORNIK ZAJMIE WSPÓLNE KONTO
Mieszkam razem z moim chorym tatą – emerytem. Żeby 
ułatwić sobie życie mam zamiar założyć z nim wspól-
ne konto bankowe, z którego będę opłacał wszystkie 
rachunki. Nie jestem tylko pewien czy tata nie ma dłu-
gów. Czy jeśli je ma komornik może zająć także i moje 
pieniądze? 
Niestety, tak się może zdarzyć. Zgodnie z prawem ban-
kowym rachunek może być prowadzony na rzecz kilku 
osób. Przy czym nie ma obowiązku, żeby były to oso-
by ze sobą spowinowacone. Komornik ma prawo zająć 
wierzytelność z rachunku bankowego prowadzonego dla 
dłużnika i dla osób trzecich. Na szczęście nie może za-
brać wszystkiego co jest na koncie. Teoretycznie wolno 
mu zająć taką część gotówki, w jakiej dłużnik ma udziały 
w zajmowanym rachunku. Wielkość tych udziałów zapi-
suje się w umowie z bankiem. Jeśli np. umówi się Pan, że 
tylko 1/4 rachunku należy do taty – tylko do takiej części 
pieniędzy będzie mógł „dobrać się” komornik. Będzie 
Pan miał siedem dni od zajęcia konta na przedstawienie 
mu umowy, z której wynika ile gotówki należy do Pana, 
a ile do taty. Zdarza się, że posiadacze konta nie zapisują 
w umowie w jakiej części ono do nich należy. Wówczas 
przyjmuje się domniemanie, że każdy z posiadaczy ma 
równy udział w pieniądzach na koncie.
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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.

Doskonała metoda na bólDoskonała metoda na ból

jeszcze większych kłopotów. Do Naturmedu często przychodzą ludzie z uszkodzonymi 

 Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. 
Moja ginekolog podpowiedziała mi osteo-
patię w Ośrodku Naturmed. Tu bezpiecznie 
zlikwidowano mi ból pleców! Osteopatia, zlikwidowano mi ból pleców! Osteopatia, 
to rewelacyjna metoda! Jestem szczęśliwa! 

Doskonała metoda na bólDoskonała metoda na ból

jeszcze większych kłopotów. Do Naturmedu często przychodzą ludzie z uszkodzonymi 

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

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

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, 
aby ustalić wskazania do zabiegu lub 

przeciwwskazania. 
NALEŻY PRZYNIEŚĆ BADANIA 

(również dawne) RTG lub rezonans.

PROMOCJA30-50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPROPROPROPRO

wolontariackiej z gimnazjum, która 
wspomagała oraz rodzicom aktorów. 
Dziękuję Bogu, że mam takie dzieci 
i takich nauczycieli.
Przewodnicząca Rady Rodziców po-
informowała o zorganizowanej przy 
okazji przedstawienia zbiórce pienię-
dzy dla chorej na białaczkę Lidii Pa-
pierzyńskiej z II A i mamie Lidii prze-
kazała zebraną kwotę – 4368,12 zł. 
Twórcy spektaklu pokazali takie moż-
liwości, że za jakiś czas nie zdziwimy 
się na wieść o przygotowaniach do 
wystawienia III części Dziadów.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

WIELKA SZTUKA  W PIASTOWSKIM OŚRODKU KULTURY

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

PIELĘGNACJA:
• twarzy
• ciała
• oprawy oczu
• paznokci i stóp

PODOLOGIA
MEDYCYNA ESTETYCZNA

MODELOWANIE SYLWETKI

MASAŻE:
• relaksacyjne
• lecznicze Wesołych

Świąt
wszystkim Klientom

życzy STREFA PIĘKNA



i  NR 20(29)/2017  (ROK II)    |    14 GRUDNIA 2017 R.    |    Mocne Stronyi16 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

 PORADY � PIASTÓW

Koszt pożyczonego pieniądza
Według danych BIK we wrześniu br. zadłużonych było 15,2 mln Pola-
ków na łączną kwotę 584,2 mld zł. Zadłużonych, to znaczy posiadają-
cych kredyt bankowy albo pożyczkę. 

Z adłużamy się tu i teraz. Natomiast 
spłacać będziemy przez wiele na-
stępnych lat. A przecież tak dużo 

może się zmienić. To, że dzisiaj mamy 
świetną pracę pozwalającą regulo-
wać nawet wysokie raty, nie oznacza 
wcale, że tak będzie zawsze. Dzisiaj 
jesteśmy w szczęśliwym związku 
z 30-letnim kredytem na 300-metrowy 
wymarzony dom. Nie ma żadnej gwa-
rancji, że wspólnie skończymy spłaca-
nie naszego kredytu. Zapewne wśród 
ok. 64 tys. małżeństw rozwiedzionych 
w 2016 roku nie brakowało posiada-
czy kredytów. Teraz jesteśmy zdrowi 
i sprawni. Ale czy zawsze będziemy 
mieli siły pracować w kilku miejscach, 
bo tylko tak możemy spłacać nasze za-
dłużenie? Niestety, zdarza się również, 
że odchodzimy z tego świata zanim 
zdążymy spłacić nasze zobowiązania. 
I pozostawiamy naszego partnera nie 
tylko nieutulonego w żalu, ale także 
z kredytem. 
Nie chodzi o to, aby zniechęcać do 
brania kredytów. Należy jednak pa-
miętać, że to niezwykle ważna de-
cyzja, która, w zależności od kwoty, 
może mieć konsekwencje na wiele 
lat naszego życia. Jak poważny jest to 
problem świadczą aktualne dane Biura 
Informacji Kredytowej: ponad 1,2 mln 
osób zalega ze spłatą kredytów, a war-
tość zaległości przekracza 35 mld zł.
Dlatego, zanim się na to zdecydujemy, 
powinniśmy sobie odpowiedzieć na 
trzy fundamentalne pytania:
1. CZY KREDYT/POŻYCZKA W OGÓLE JEST 
MI NIEZBĘDNIE POTRZEBNY? To szcze-
gólnie ważne pytanie, kiedy pożyczone 
pieniądze chcemy przeznaczyć na kon-
sumpcje – wakacje, święta, prezenty 
lub jakąś niekonieczną zachciankę. 
2. CZY MOGĘ SOBIE POZWOLIĆ NA ZA-
CIĄGNIĘCIE KREDYTU/POŻYCZKI? Skoro 
bowiem nie możemy sfinansować ja-
kieś potrzeby z własnych środków, to 
czy uda się spłacić kredyt powiększony 
o wszystkie dodatkowe koszty.
3. JAK DUŻĄ KWOTĘ MOGĘ POŻYCZYĆ, 
ŻEBY JEJ SPŁATA NIE ZRUJNOWAŁA MO-
JEGO DOMOWEGO BUDŻETU? Tu przyda 
się chłodna kalkulacja naszego do-
mowego budżetu, tzn. podsumowanie 
miesięcznych dochodów i wydatków, 
aby sprawdzić, czy posiadamy wystar-
czającą nadwyżkę pozwalającą pokryć 
wydatki z tytułu spłaty rat.
Mamy określone potrzeby, skalkulo-
waliśmy ryzyko. I jest decyzja – bie-
rzemy kredyt lub pożyczkę. Rynek 
oferuje niezliczone możliwości: banki 
proponują kredyty i pożyczki gotów-
kowe, a firmy pozabankowe dziesiątki 
różnego rodzaju pożyczek. Jak wy-
brać, czym się kierować? Niezależnie 
od kwoty należy brać po uwagę dwa 
podstawowe kryteria: koszty i bezpie-
czeństwo.

Ile kosztuje kredyt/pożyczka?
„Jeśli chcesz poznać wartość pienię-
dzy, spróbuj ich trochę od kogoś po-
życzyć”. Ta myśl Benjamina Franklina 
oddaje istotę problemu. Oczywiste, 
że skoro pożyczamy, to chcemy, aby 
kosztowało to jak najmniej. A zatem, 
ile kosztuje kredyt? Ile kosztuje po-
życzka? Jakie elementy składają się na 
całkowity koszt zaciągniętego długu? 
Uprzedzam, że nie jest to sprawa pro-
sta. Ale, jeśli któryś z Czytelników 
myśli o wzięciu kredytu lub pożyczki 
powinien poświęcić moment na dalsza 
lekturę. Ułatwi to późniejsze negocja-
cje z bankiem lub firmą pożyczkową. 
Szczególnie z tą ostatnią. Obecnie jest 
ustawowo ograniczona swoboda w za-
kresie dowolnego kształtowania warun-
ków udzielanych kredytów i pożyczek. 
Swoboda, która wielu ludziom zacis-
nęła na szyi pętlę zadłużenia. Niekiedy 
dosłownie.
Na całkowity koszt kredytu/pożyczki, 
czyli kwoty, którą będziemy spłacać 
pożyczkodawcy składają się: 
1) odsetki umowne; 
2)  koszty pozaodsetkowe, czyli wszyst-

kie inne opłaty poza odsetkami.
Obecnie odsetki określone w umo-
wie mogą wynosić maksymalnie 10% 
w stosunku rocznym. Ale mogą rów-
nież mniej. Natomiast odsetki za opóź-
nienie w spłacie (odsetki karne) nie 
mogą być wyższe niż 14% w stosunku 
rocznym. Wskaźniki te mogą ulegać 
zmianie, ponieważ podstawą ich obli-
czeń jest wysokość stopy referencyjnej 
NBP.
Ważniejsze jest, że zostały uregulowa-
ne koszty pozaodsetkowe. Bo w tym 
zakresie firmy pożyczkowe, a również 
niektóre banki, wykazywały wielką po-
mysłowość, której efektem były rosnące 
niebotycznie koszty kredytów i poży-
czek. Były to, m.in.: prowizja za udzie-
lenie kredytu, opłata przygotowawcza 

(często niezwracana), opłata za ubez-
pieczenie pożyczki, opłaty za podpisa-
nie umowy w domu, wysłanie wezwa-
nia do zapłaty raty, monit telefoniczny, 
wizytę windykatorów w związku 
z brakiem spłaty rat. Obecnie wszyst-
kie koszty (inne niż odsetki) nie mogą 
wynosić więcej niż 55% kwoty kredytu 
(w pierwszym roku) i więcej niż 30% 
kwoty kredytu (w każdym kolejnym 
roku). A co najważniejsze wszystkie 
koszty (inne niż odsetki) w całym okre-
sie kredytowania nie mogą być wyższe 
od całkowitej kwoty kredytu.

Tajemnicze RRSO
Zapewne każdy zainteresowany uzy-
skaniem kredytu lub pożyczki zauwa-
żył w ich reklamach skrót RRSO , 
któremu towarzyszy jakaś liczba wyra-
żona w procentach. Można spotkać np. 
„RRSO 0%”, „RRSO 117,32%” czy 
też „RRSO 328%” (przykłady rzeczy-
wiste). Zwykle, jeśli wielkość procen-
towa jest niska, informacja jest wyeks-
ponowana, a jeśli wysoka, to ciężko ją 
dostrzec w całości informacji. Cóż to 
takiego? I dlaczego jest takie ważne 
dla przyszłych kredyto- i pożyczko-
biorców? RRSO (patrz ramka WARTO 
WIEDZIEĆ) to wskaźnik pozwalają-
cy na porównanie kosztów kredytów/
pożyczek oferowanych przez różne 
instytucje finansowe. Z niewielkim 
uproszczeniem można powiedzieć, że 
im mniejsze RRSO, tym mniej będzie 
nas kosztować kredyt lub pożyczka. 
Wskaźnik ten jest podstawą wszystkich 
rankingów kredytów i pożyczek, które 
możemy znaleźć w Internecie. 
Kiedy zachęceni niskim RSSO wybie-
rzemy już kredyt lub pożyczkę warto 
jest jeszcze trochę czasu poświęcić 
takim kwestiom, które tylko z pozoru 
wydają się techniczne, jak: od kogo 
biorę kredyt, a szczególnie pożyczkę, 
czy dam radę przeczytać wielostroni-
cową umowę i czy wszystko w niej ro-
zumiem. Temu poświęcimy następny 
odcinek.

Zbigniew Augustynowicz

� MOJE PIENIĄDZE – MOJE DECYZJE � MOJE PIENIĄDZE – MOJE DECYZJE � 

WARTO WIEDZIEĆ...
STOPA REFERENCYJNA NBP – to jedna z podstawowych stóp procentowych 
ustalanych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość stopy referencyjnej 
wpływa na poziom stawek WIBOR, które z kolei stanowią podstawę oprocentowania 
długu. Aktualnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,50%.

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – to wymagane przepisami wy-
liczenie całkowitych kosztów pożyczki/kredytu (w tym także opłat i prowizji), dająca 
możliwość porównania kosztów pożyczek/kredytów oferowanych przez różne insty-
tucje finansowe. RRSO wyrażona jest jako wartość procentowa wszystkich kosztów 
pożyczki/kredytu od całej kwoty pożyczki/kredytu w ujęciu rocznym. 

WIBOR – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku mię-
dzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania 
podawanych przez największe banki działające w Polsce. WIBOR jest podstawą wy-
znaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki, 
w tym dla gospodarstw domowych.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) gromadzi i przetwarza informacje o historii kredyto-
wej klientów banków, w tym o zaleganiu ze spłatą rat kredytu lub długotrwałych opóź-
nieniach w ich spłacie z ostatnich 5 lat.

�  PIASTÓW. Bezpłatne lodowisko już od 7 grudnia

MIKOŁAJKI na lodowisku
W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piastowie przy 
Al. Tysiąclecia 1 w Mikołajki, 6 grudnia, odbyło się uroczy-
ste otwarcie lodowiska połączone z zabawą i prezentami.

M imo deszczu i chłodu przybyło 
bardzo dużo dzieci i młodzie-
ży, ci najmłodsi z rodzicami. 

Zabawa rozpoczęła się od wspól-
nego przygotowywania ozdób 
choinkowych, malowania bombek 
itp. Każdy wykonane przez sie-
bie ozdoby powiesił na czekającej 
w holu MOSiR-u choince, a potem 
czapki i kaptury na głowy, czekają-
ce w ośrodku łyżwy na nogi – i na 
lód. 
Lodowisko pięknie oświetlono 
kolorowymi reflektorami, grała 
muzyka i przez 1,5 godziny moż-
na była ćwiczyć pierwsze w tym 
sezonie piruety, rittbergery i axle. 
Każdy schodzący z lodowiska 
otrzymywał z rąk Burmistrza Pia-
stowa Grzegorza Szuplewskiego 
i kierownika MOSiR-u Jerzego 
Derlatki (obaj w twarzowych czap-
kach Mikołaja) mikołajkowe pacz-
ki ze słodyczami.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

LODOWISKO JEST CZYNNE CODZIENNIE
(również w Święta) w godzinach od 9.00 do 21.00, 
z przerwą technologiczną 
od godziny 14.00 do 15.00  WSTĘP WOLNY!

y
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Wymiana
polsko-niemiecka
w „Mickiewiczu”

W dniach 18–25 listopada 2017 r. 
społeczność Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Piastowie gościła 
w murach swojej szkoły młodzież z partnerskiej szkoły w Hanowerze. Piastów odwiedziło 10 uczniów i dwo-
je opiekunów z Niemiec. Było to pierwsze tego typu spotkanie w historii szkoły i wszystko na to wskazuje, 
że będzie początkiem wieloletniej przyjaźni między Liceum a Szkołą w Hanowerze.

P omysłodawcą projektu była dyrek-
tor liceum pani HANNA BABI-
KOWSKA, a koordynatorem całego 

przedsięwzięcia pani DOROTA POLIT, 
nauczyciel języka niemieckiego.
Pierwsze kontakty ze szkołą partner-
ską w Niemczech miały miejsce już 
w sierpniu, dlatego też udało się zor-
ganizować wymianę międzynarodową 
jeszcze w bieżącym roku szkolnym. 
Tematem przewodnim tegorocznego 
spotkania była „Podróż odkrywcza 
w poszukiwaniu różnic i podobieństw 
w krajach Polski i Niemiec”, a szcze-
gólnie możliwość swobodnej komuni-
kacji w języku angielskim i niemieckim, 
co pozwoliło doskonalić umiejętności 
uczniów liceum w zakresie znajomości 
tych języków.
Przybyli z Niemiec uczniowie zostali 
zakwaterowani u rodzin uczniów lice-
um. Cały siedmiodniowy pobyt obfito-
wał w bardzo intensywny program, co 
pozwoliło na pełną realizację celów po-
wyższego projektu.

Wspólne zwiedzanie stolicy
Wspólną przygodę młodzież rozpoczęła 
spacerem po Warszawie: Warszaw-
skiej Starówce i Placu Piłsudskiego, 
którego integralną częścią było uczest-
nictwo w zmianie warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza oraz zwiedza-
nie Pałacu Kultury. Pierwsze chwile 
w naszej stolicy wywarły niesamowite 
wrażanie na gościach z Niemiec. Nie-
zwykłe emocje wywołała na pewno wi-
zyta na Niewidzialnej wystawie, gdzie 
w trakcie przechodzenia po zaciem-
nionych pokojach organizatorzy dostar-
czyli młodym ludziom wielu wrażeń. 
„Wędrówka” w całkowitej ciemności 
pozwoliła odkryć zupełnie inny świat, 
którego istnienia często nie zauważamy 
i nie jesteśmy świadomi.
Uczestnicy projektu mieli też możli-
wość poszerzyć swoją wiedzę na temat 
naszej odległej historii, którą poznawali 
odwiedzając Muzeum Żydów Pol-
skich Polin w Warszawie, jak i czasów 
wojennych, w czym pomogła im wizyta 
w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. 
Muzeum Polin jest nowoczesną insty-
tucją kultury – muzeum historycznym. 
Jest też miejscem spotkań tych wszyst-
kich, którzy pragną lepiej poznać prze-
szłość, którzy z historii chcą wyciągać 

wnioski, a przy tym zmierzyć się ze ste-
reotypami i stawić czoła współczesnym 
zagrożeniom. Odwiedzając Muzeum 
Dulag 121 młodzież poznała relacje by-
łych więźniów oraz osób pomagających 
w obozie, przedstawiające ich osobiste 
losy, doświadczenia i emocje, wzboga-
cone o reprodukcje historycznych foto-
grafii, listów, dokumentów, autentyczne 
pamiątki i przedmioty, związane z co-
dziennym życiem w nieludzkich warun-
kach obozu. Misją Muzeum Dulag 121 
jest pielęgnowanie pamięci, zbieranie 
informacji i popularyzowanie wiedzy 
o losach wypędzonych oraz ofiarności 
i poświęceniu tych, którzy udzielali im 
pomocy, a także dokumentowanie i po-
pularyzacja historii Pruszkowa i okolic.
Po zaczerpnięciu wiedzy historycznej 
przyszedł czas na wydarzenia sportowe 
i naukowe. Uczniowie z Piastowa wraz 
ze swoimi gośćmi zwiedzili Stadion 
Narodowy, poznali historię jego budo-
wy oraz większość miejsc użytkowych, 
w tym: lożę, stanowisko komentator-
skie, salę kryształową i szatnie naszych 
najsłynniejszych piłkarzy. PGE Narodo-
wy w Warszawie to miejsce najlepszych 
wydarzeń sportowych, rozrywkowych 

i biznesowych, miejsce organizacji naj-
większych wydarzeń w Polsce.
W Centrum Nauki Kopernik mło-
dzież z entuzjazmem zgłębiała tajniki 
wiedzy z różnych dziedzin, a na za-
kończenie udała się do Planetarium 
Niebo Kopernika, gdzie obejrzała film 
w języku angielskim „Na skrzydłach 
marzeń”, przedstawiający historię wy-
nalezienia pierwszego samolotu. 

Wycieczka do Torunia
Uczestnicy wymiany pojechali również 
na wycieczkę do Torunia. Ważnym jej 
punktem było zwiedzanie przepięknej 
Starówki. Poznawaniu historii i zabyt-
ków tego pięknego miasta towarzyszyła 
niecodzienna lekcja historii. Młodzież 
obejrzała zbiory Fundacji Generał El-
żbiety Zawackiej, Archiwum i Muze-
um Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Służby Polek. Pani Generał 
Elżbieta Zawacka była żołnierzem KG 
ZWZ-AK, powstańcem warszawskim, 
emisariuszką Komendanta Głównego 
ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza 
w Londynie, jedyną kobietą wśród 316. 
cichociemnych, więźniem okresu stali-
nowskiego, wybitnym andragogikiem, 

a przez wiele lat bardzo aktywnie dzia-
łała społecznie. Uczestnicy wycieczki 
wzięli udział w szerokiej prezentacji 
sylwetki Elżbiety Zawackiej, której 
18 listopada 2008 roku Rada Miejska 
w Piastowie przyznała tytuł Honorowy 
Obywatel Miasta Piastowa. 
Szczególną okazją do integracji była 
wizyta w toruńskim Żywym Muzeum 
Piernika, które jest pierwszą tego typu 
interaktywną placówką w Europie, gdzie 
poznaje się tradycję wypieku toruńskie-
go piernika, historię miasta, średnio-
wieczną kulturę i język w niezwykłej 
atmosferze i z humorem. Uczniów za-
ciekawiła stara polszczyzna i oryginal-
ne stroje piekarzy. Za kunszt i fachowe 
wypieki wszyscy otrzymali oficjalny list 
mistrzowski z gratulacjami. 

Zajęcia w liceum
Jedną z najważniejszych części wy-
miany było uczestniczenie we wspól-
nych zajęciach w piastowskim liceum. 
Niemieccy uczniowie brali udział m.in. 
w zajęciach języka angielskiego i ma-
tematyki dwujęzycznej, gdzie mieli 
możliwość porównana swojej edukacji 
z systemem edukacji w Polsce. Ucznio-
wie piastowskiego LO od dwóch lat in-
tensywnie współpracują z Politechniką 
Warszawską. W ramach tej współpracy 
uczestniczyli razem z gośćmi w an-
glojęzycznych seminariach z zakresu 
chemii medycznej na Wydziale Tech-
nologii Chemicznej Politechniki War-
szawskiej.
Podczas wizyty niemieckich gości 
w Polsce były też chwile na rozrywkę 
i ostrą rywalizację sportową. Młodzi 
ludzie wybrali się razem do kręgielni, 
gdzie drużyny polsko- niemieckie wraz  
z opiekunami próbowały swoich sił 
w strącaniu kolejnych kręgli. 

W ramach kolejnej lekcji historii 
uczestnicy projektu odwiedzili też 
Muzeum Pałac w Wilanowie, gdzie 
zobaczyli jego dekoracje i dzieła sztuki, 
ogrody i rzeźby w parku, a także liczne 
budowle i pomniki wznoszone tu od 
1677 roku. Rezydencja zachowała ślady 
dawnych mieszkańców, ich zaintereso-
wań i obyczajów, a także zgromadzoną 
przez nich kolekcję dzieł sztuki. Muze-
um wilanowskie jest najstarszym pol-
skim muzeum sztuki. Zostało założone 
w 1805 roku  z inicjatywy ówczesnych 
właścicieli Aleksandry i Stanisława 
Kostki Potockich. Muzeum regularnie 
organizuje wystawy, prowadzi działal-
ność naukową i dydaktyczną, jest też 
członkiem ARRE – Stowarzyszenia 
Europejskich Rezydencji Królewskich.

Pożegnanie
Po podsumowujących rozmowach na te-
mat projektu przyszła pora na refleksje 
i próbę odpowiedzi na pytanie o najcen-
niejsze chwile z pobytu w Polsce. Oka-
zało się, że największy zachwyt wśród 
naszych zachodnich gości budzi polska 
gościnność i życzliwość. Pożegnaniom 
towarzyszyły ogromne emocje i łzy. 
Młodzież z LO w Piastowie czeka teraz 
z niecierpliwością na wyjazd na począt-
ku marca do Hanoweru. Część uczniów 
planuje wcześniejsze wizyty u pozna-
nych kolegów już podczas najbliższych 
ferii zimowych. 

Dwujęzyczność w praktyce i sąsiedzka 
integracja
Jednym z celów realizowanej wymia-
ny była integracja młodzieży z Polski 
i Niemiec. Nauczyciele z liceum w Pia-
stowie chcieli, aby poprzez różnorodne 
projekty młodzi ludzie poznali się i do-
świadczyli życia codziennego w kraju 
sąsiada. LO z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. A. Mickiewicza realizuje tego 
typu projekty w celu wspierania dwuję-
zyczności wprowadzonej od ubiegłego 
roku w szkole. Wszystkie spotkania, 
wykłady, warsztaty, zajęcia w szkołach 
oraz praca przewodników odbywały się 
w języku angielskim. Szkoła rozpoczę-
ła więc intensywną lekcję praktycznej 
nauki dwujęzyczności, która skutecznie 
doskonali umiejętności językowe, po-
szerza horyzonty i jednocześnie prowa-
dzi skuteczne budowanie kompetencji 
społecznych. Takie przeżycia prowadzą 
często do przedłużenia znajomości po 
wspólnym projekcie – do prywatnych 
odwiedzin, korespondencji mailowej 
itp. – i o to właśnie chodzi!            �
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URSUS

W ydarzenie uświetnili swoją 
obecnością burmistrz dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy 

Urszula Kierzkowska wraz z zastęp-
cami Wiesławem Krzemieniem i Ka-
zimierzem Sternikiem oraz radnymi 
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Wandą Kopcińską, Marią Miszkie-
wicz, Ireną Anną Jarzębak i Adamem 
Chmielewskim. Wszyscy Goście 
bawili się wyśmienicie, korzystając 
z licznych i niecodziennych atrakcji. 
Było świątecznie i magicznie. Dzieci 

miały okazję pogłaskać ZWIERZĄT-
KA, które zagościły w specjalnie 
przygotowanej świątecznej zagro-
dzie, jak również spotkać Świętego 
Mikołaja. Było coś dla duszy i coś dla 
ciała. Specjalnie dla dzieci przybył te-
atrzyk, który przedstawił wzruszającą 
opowieść wigilijną, odbyły się także 
warsztaty plastyczne. Dzieci mogły 
rozładować swoje niespożyte pokła-
dy energii na zamkach dmuchanych 
i zjeżdżalniach. Świąteczny i rados-
ny nastrój można było uwiecznić na 

wspólnym zdjęciu wykonanym w foto 
budce. Każdy milusiński otrzymał 
słodki upominek, a energię do dal-
szej zabawy można było zatankować 
w kawiarence Świętego Mikołaja. 

B yło wesoło i smacznie. Wspo-
mnienie tej wyjątkowej Impre-
zy będzie jeszcze długo gości-

ło w naszych sercach, a lodowisko, 
którego uroczyste otwarcie nastąpiło 
podczas wydarzenia, będzie miej-
scem spotkań i aktywności Miesz-
kańców przez całą zimę.    

Z uśmiechem 
i ciepłym 
uczuciem 
w sercu 
wspominamy 
Imprezę 
Mikołajkową, 
którą 9 grudnia 
zorganizowały 
dla Mieszkańców 
Władze Dzielnicy 
URSUS 
m.st. Warszawy. 

Z uśmiechem 

Mikołajki  w URSUSIE

„ URSUS NALEŻY
DO JEGO MIESZKAŃCÓW”

� URSUS. Pierwsze spotkanie otwarte Stowarzyszenia MIASTO JEST NASZE

� URSUS. 5 grudnia wiele się działo 
na 40 sesji Rady Dzielnicy

NOWY PRZEWODNICZĄCY 

Na 40 Sesji Rady Dzielnicy Warszawa Ursus zo-
stał wybrany nowy przewodniczący. Został nim 
Dariusz Pastor z Platformy Obywatelskiej.

W ybory były tajne. Wzięli w nich udział wszyscy 
obecni, a więc 21 radnych. Za kandydaturą Pastora 
opowiedziało się 13 osób, przeciw było 8 głosów. 

– Obejmuję funkcję po wielkim człowieku – Henryku 
Linowskim. Będę się starał przekonać do mojej osoby 
tych, którzy głosowali przeciw – powiedział m.in. nowy 
przewodniczący i rozpoczął prowadzenie sesji w towa-
rzystwie zastępców, Pawła Dilisa ze Stowarzyszenia 
Obywatelskiego i Roberta Faliszewskiego z PO.
Drugim wydarzeniem tego dnia była informacja radnej 
Jolanty Dąbek, niedawno usuniętej z klubu i partii PO, 
o wstąpieniu do „Kukiz 15” i reprezentowaniu tej orga-
nizacji w Radzie oraz na terenie dzielnicy Ursus.
Ryszard Rogal z klubu radnych PiS został wybrany 
przedstawicielem Rady Dzielnicy do Rady Seniorów 
Ursusa.
W dalszej części obrad padł m.in. wniosek o zakup 
sprzętu, umożliwiającego transmisję telewizyjną on-
-line z sesji Rady Dzielnicy.
Burmistrz Urszula Kierzkowska poinformowała o naj-
wyższym wykonaniu budżetu inwestycyjnego wśród 
wszystkich warszawskich dzielnic.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

23 listopada w jednej z kawiarni na tere-
nie Dzielnicy Ursus mieszkańcy mogli wziąć 
w pierwszym spotkaniu otwartym Stowarzy-
szenia Miasto Jest Nasze.

S towarzyszenie obchodzi właśnie 4 lata działalno-
ści w Warszawie. W chwili obecnej liczy ponad stu 
czterdziestu członków – warszawiaków, społeczni-

ków, niezwiązanych z żadną partią polityczną – czytamy 
na stronie MJN. Działacze znani są przede wszystkim 
z walki z dziką reprywatyzacją w stolicy. Są twórcami 
m.in. Warszawskiej Mapy Reprywatyzacji. Interak-

tywna infografika przedstawia 
powiązania między politykami 
i urzędnikami, a jednym z naj-
bardziej znanych i najbogatszych 
warszawskich handlarzy roszcze-
niami Maciejem Marcinkowskim. 
MJN zaprojektowało też mapę po-
nad 1500 nieruchomości zagrożo-
nych reprywatyzacją na podstawie 
dekretu Bieruta. Członkowie poza 
kontrolą wobec władz Warszawy 
i kilku dzielnic (Mokotów, Praga 
Północ, Praga Południe, Śródmie-
ście, Wola, Żoliborz, Ursynów) 
działają również na polu popra-
wy kompetencji obywatelskich, 
rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych.

KWESTIE NURTUJĄCE 
MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 
Podczas spotkania poprowadzone-
go przez Justynę Czarnocką, która 
rozwija obecnie koło w Ursusie 
(członkini Komisji Rewizyjnej 
MJN, działa w obszarze ochro-
ny środowiska oraz transportu 
publicznego) mieszkańcy mieli 
okazję poznać działania Stowarzy-
szenia, również dotyczące ochro-
ny środowiska i zabytków, plano-
wania przestrzennego, transportu 
i infrastruktury miasta. Dyskusja 
skupiła się głównie wokół trzech 
tematów. Poruszona została kwe-
stia zagospodarowania przestrzen-
nego dzielnicy Ursus, a konkret-
nie braków, np. na Niedźwiadku. 
Rozmowy nie ominęły funkcjo-
nowania komunikacji miejskiej 
w kontekście trwającego remontu 
linii kolejowej nr 447. Co cieka-
we, mieszkańcy zastanawiali się, 
w jaki sposób zachować tożsa-
mość dzielnicy związanej z funk-
cjonującą tutaj kilkadziesiąt lat 
fabryką „Ursus”. 
Na koniec uczestnicy dowiedzie-
li się o sposobie działania kół 
dzielnicowych w Stowarzyszeniu. 
– To w nich działamy lokalnie, 
spotykając się z mieszkańcami 
w sprawach, które ich nurtują, jak 
wycinka drzew, czy plany zago-
spodarowania przestrzeni. Naszym 
środkiem komunikacji są profile 
dzielnicowe na Facebooku, gdzie 
informujemy o podejmowanych 
działaniach oraz nagłaśniamy 
sprawy, które mogą zainteresować 
lokalną społeczność – tłumaczyła 
Justyna Czarnocka. W planach 
jest założenie fanpage’a MJN dla 
mieszkańców dzielnicy Ursus. 
Szkoda tylko, że wciąż na tego 
rodzaju spotkania przybywa nie-
wielkie grono zainteresowanych 
– działacze MJN liczą, że na ko-
lejnych pojawi się więcej zaanga-
żowanych mieszkańców dzielnicy.

Agnieszka Gorzkowska

MIKOŁAJKI W AKADEMII KS URSUS
W NIEDZIELĘ 10 GRUDNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ODBYŁY 
SIĘ MIKOŁAJKI DLA ZAWODNIKÓW AKADEMII KS URSUS WARSZAWA. 
Imprezę rozpoczął turniej wewnętrzny rocznika 2011, w któ-
rym wystąpiło łącznie 36 chłopców. Na koniec turnieju odbył 
się emocjonujący konkurs rzutów karnych.  Najlepszym za-
wodnikiem okazał się Jan Sękalski, nagroda dla najlepszego 
bramkarza powędrowała w ręce Mateusza Więckowskiego, 
a najlepszym strzelcem został Dominik Małecki. Kolejnym 
punktem wydarzenia było rozdanie paczek świątecznych dla 
wszystkich grup akademii. Łącznie obdarowanych zostało 
25 grup w rocznikach od 2001 do 2011. Paczki wręczał pre-
zes klubu Paweł Wysocki wraz ze sponsorami oraz sztabem 
szkoleniowym KS Ursus.

� URSUS – SPORT
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ZNICZ 
PRUSZKÓW
Znicz Pruszków po spadku do II ligi miał walczyć 
o szybki powrót na zaplecze Ekstraklasy. Boisko 
jednak szybko zweryfi kowało na co stać w tym 
sezonie podopiecznych trenera Żurawia. Żołto-
-czerwoni po 19 kolejkach mają 26 punktów 
i rundę jesienną kończą na 7 pozycji.

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY...
Przyjście nowego trenera, Dariusza Żurawia, miało 
zwiastować lepszą, skuteczniejszą i twardszą grę 
piłkarzy. Zważywszy, że jeszcze pół roku temu 
obecny trener Znicza był asystentem Macieja Sko-
rzy w Lechu Poznań. Oprócz trenera do klubu przy-
szło 12 nowych piłkarzy, w tym Marcin Smoliński, 
którego nazwisko kojarzyć będzie każdy kibic Le-
gii Warszawa. Z klubu odeszły za to najważniejsze 
ogniwa, czyli Aleksander Jagiełło i Adrian Palu-
chowski. Brak tych dwóch piłkarzy, a szczególnie 
brak klasowego zawodnika, który wziąłby na swoje 
barki odpowiedzialność gry, a takim właśnie był Ja-
giełło, zdecydowanie odbija się na jakości obecnej 
drużyny.

SŁABY POCZĄTEK...
Sezon dla piłkarzy Znicza nie rozpoczął się najle-
piej. W pierwszych 5 spotkaniach zespół trenera 
Żurawia zdobył zaledwie 4 punkty, przegrywając 
m.in. z Gwardią Koszalin czy dobrze nam znanym 
MKS Kluczbork. Klub na dobre tory trafił dopiero 
po 10 kolejkach. 
Mecz z drugim spadkowiczem Wisłą Puławy, 
który zakończył się remisem 1:1, otworzył żołto-
-czerwonym bramę do wspięcia się na wyższą 
pozycję w tabeli. To po tym meczu drużyna Żura-
wia utrzymała dotychczas swoją najdłuższą passę 
zwycięstw (3) – w tym wysoka wygrana 3:1 nad 
Radomiakiem Radom. 
Znicz mógł jeszcze powalczyć o lepszą lokatę 
w tabeli, jednak mimo dobrych chęci piłka niejed-
nokrotnie mijała bramkę rywali kończąc spotkania 
podziałem punktów.

STATYSTYKI
 � Znicz po 19 spotkaniach zajmuje 7 pozycję 

z 26 punktami.
 � Na 19 spotkań żołto-czerwoni zwyciężyli 7 razy, 

5 razy remisowali i 7 razy schodzili pokonani.
 � Łącznie strzelili 23 gole, tracąc przy tym 26.
 � Najlepszym strzelcem drużyny jest Patryk Ku-

bicki z 5 bramkami, za nim Mateusz Stryjewski 
z 4 bramkami.

 � Najwyższe zwycięstwo padło 7 października 
w meczu z Radomiakiem Radom (3:1)

 � Największa przegrana padała 22 września w me-
czu z Wartą Poznań (0:3) 

 � Najwięcej minut na boisku spędził napastnik Pa-
weł Tarnowski (1670 min.)

Maciej Pietrzak
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BEZPŁATNA
WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU

GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK–CZWARTEK

 8.OO–20.OO
 PIĄTEK 8.OO–21.OO
 SOBOTA 9.OO–21.OO
 NIEDZIELA 9.OO–20.OO

P r z e r w a  t e c h n o l o g i c z n a
codziennie w godz. 14.00–15.00

Więce j  i n f o rmac j i  na :

MOCNY WEEKEND UKS 
ISKRA WARSZAWA
Weekend zaczął się od piątkowej wizyty 
w Szkole Podstawowej nr 2  byłego repre-
zentanta Polski, Mistrza Świata, Mistrza 
Europy, a aktualnie wiceprezesa ONICO 
Warszawa – Pawła Zagumnego. 
Podczas spotkania nagrodzeni zostali naj-
bardziej wyróżniający się zawodnicy UKS 
Iskry Warszawa w każdej kategorii wieko-
wej, którzy otrzymali autobiografię Pawła 
Zagumnego p.t. „Życie to mecz”. Wśród 
dziewcząt wyróżnione zostały Amelia 
Jaroszuk (młodziczka), Karolina Grych-
czyńska (kadetka) oraz Kinga Gregorczyk 
(juniorka), a wśród chłopców wyróżnienia 
powędrowały do Jakuba Cholewińskiego 
(młodzik), Szymona Staniszewskiego (ka-
det) oraz Jakuba Lendasa (junior). Młodzi 
adepci piłki siatkowej mogli usłyszeć kilka 
cennych rad i uwag od samego mistrza.

Kolejnym wydarzeniem był Ogólnopolski 
Turniej „Polna Cup” organizowany przez 
MKS MDK Warszawa, w którym nasi mło-
dzicy wypadli bardzo dobrze zajmując III 
miejsce. 
UKS Iskrę Warszawa reprezentowali: Michał 
Wróbel, Jakub Wiaderny, Jakub Cholewiń-
ski, Michał Trojanowski, Damian Żelazko, 
Wojciech Ładosz, Jan Młynarski, Krzysztof 
Lesiuk, Ignacy Krasnodębski, Bartosz Wój-
cik oraz Adrian Gregorek.

Wisienką na torcie było niedzielne zwycię-
stwo seniorów UKS Iskry Warszawa 3:1 
z Astorią Piaseczno w ramach rozgrywek 
III ligi mężczyzn. 
Spotkanie obfitowało w wiele składnych 
i emocjonujących akcji. Przewaga była wi-
doczna już od pierwszego seta i zwycięstwo 
w pełni zasłużone. Kolejny mecz odbędzie 
się w najbliższą niedzielę w Wolanowie 
z tamtejszym Jaguarem, który zajmuje ak-
tualnie wysokie IV miejsce w tabeli III ligi.  

PODIUM
PO PIERWSZEJ RUNDZIE
W ostatnim meczu zawodniczki UKS 4 Ur-
sus pokonały 71:57 drużynę AKSK Łódź. 
Najlepsza w naszej ekipie była nieza-
wodna Karolina Krawczyk, która zdobyła 
18 punktów. Po 8 meczach rozegranych 
w II lidze kobiet UKS 4 Ursus uplaso-
wał się na III miejscu w ligowej tabeli 
z 13 punktami. Bilans zwycięstw do pora-
żek przedstawia się 5 do 3. Łączny bilans 
zdobytych koszy 483-472. Najlepszymi 
punktującymi w naszej drużynie są Inga 
Korczak (64), Paulina Bukowska (58), 
Aneta Supeł (57), Karolina Krawczyk (56) 
oraz Magdalena Kulińska (55). Kolejne 
spotkanie podopieczne trenerki Karoliny 
Boniowskiej rozegrają 13 stycznia 2018 
roku w Aleksandrowie Łódzkim z tamtej-
szym UKS BASKET SMS. 

�

OTWARCIE LODOWISKA
W sobotę 9 grudnia o godzinie 14:30 urucho-
mione zostało lodowisko na obiektach Szkoły 
Podstawowej nr 11 przy ulicy Keniga 20. 
Oficjalnie lodowisko otworzyła Pani Bur-
mistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Ur-

szula Kierzkowska wraz z Zastępcami Bur-
mistrza – Wiesławem Krzemieniem oraz 
Kazimierzem Sternikiem. Zaprezentowany 
został pokaz jazdy figurowej na lodzie. Dla 
najmłodszych i nie tylko przygotowane były 
różne gry i zabawy przez animatorów AZS 
AWF Warszawa. 




