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n  IX SYMPOZJON w MAZURKASIE

SZALONA 90-tka
ZDZISŁAWA SŁOWIŃSKIEGO
czyli letnia powtórka z rozrywki 

28 lipca br. w MCC Mazurkas odbyła się kolejna edycja 
Sympozjonu, autorskiego cyklu  artystycznego, cieszące-
go się coraz większym uznaniem wśród naszych gości. 
Tym razem mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykle 
wzruszającym widowisku – jubileuszu z okazji dziewięć-
dziesiątych urodzin Zdzisława Słowińskiego – nestora 
polskiego fi lmu i teatru. Wieczór jak zwykle brawurowo 
poprowadzili Irena i Andrzej Bartkowscy.  

 P odczas benefisu  na scenie pojawili się liczni znajomi 
i przyjaciele artysty. W upominku dla Jubilata każdy 
z nich wykonał legendarne przeboje, które przenio-

sły nas muzycznie w czasie. Usłyszeliśmy takie gwiazd 
estrady jak: Elżbieta Bocianowska, Ewa Śnieżanka, Da-
nuta Stankiewicz, Ewa Makomaska, Adrianna Godlew-
ska, Krystyna Jędrzejecka, Elżbieta Ryl-Górska, Andrzej 
Dyszak, Wojciech Wiliński, Adam Wojdak, Maciej Klo-
ciński, Ewa i Jerzy Włodarek oraz Wojciech Dąbrowski. 
Przy fortepianie zasiedli słynni akompaniatorzy Andrzej 
Płonczyński oraz Czesław Majewski. Zgromadzona licz-
nie publiczność była pod wrażeniem świetnie dobranego 
repertuaru, dużej dawki humoru oraz lekkości występu 
każdego z artystów.
Zdzisław Słowiński który swoją karierę sceniczną rozpo-
czął w 1950 roku, to znany i lubiany artysta filmu, estrady, 
radia i telewizji. Występował także w licznych teatrach 
poznańskich i warszawskich. Podczas koncertu  Jubilat 
postanowił wrócić pamięcią do swoich wyjątkowych arty-
stycznych lat i legendarnych występów na krajowych i za-
granicznych scenach. 
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n  74. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament... 
Po pięciu latach niemieckiej okupacji 1 sierpnia 1944 r. wybuchło w Warszawie po-
wstanie. Do walki ruszyło blisko 40 000 żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, w tym 
bataliony harcerskie. Niestety, pierwszego dnia uzbrojonych było tylko od 2 do 4 tys. 
powstańców. Trzeba przypomnieć, że prawie przez cały czas trwania powstańczych 
walk w Warszawie, po drugiej stronie Wisły stała Armia Czerwona. 

P owstanie militarnie było wymierzone prze-
ciw Niemcom, ale politycznie przeciw 
wkraczającym do Polski Rosjanom. Miało 

poruszyć sumienia przywódców zachodnich 
mocarstw do tej pory nie reagujących na po-
czynania Stalina i uratować niepodległość 
Polski. Heroiczne walki z przeważającymi, 
doskonale uzbrojonymi – również w broń pan-
cerną, ciężką artylerię i lotnictwo – siłami nie-
mieckimi trwały 63 dni. Zginęło co najmniej 
16 tys. powstańców i blisko 200 tys. ludności 
cywilnej. Po upadku powstania żołnierze AK 
zostali przewiezieni do wojskowych obo-
zów jenieckich, ludność cywilna – do obozu 
przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd wy-
wieziona do obozów koncentracyjnych i na 

przymusowe roboty do Niemiec. Lewobrzeżna 
Warszawa na rozkaz Hitlera została zburzona 
i spalona w 85 procentach. Skutki Powstania 
do dziś budzą ogromne kontrowersje. Część 
historyków i uczestników Powstania uważa, że 
bez tamtej walki nie byłoby zrywów w 1956 r., 
w 1970 r., „Solidarności” i wolnej Polski, tak 
jak nie wiadomo czy bez powstań Listopado-
wego i Styczniowego w 1918 r. doszło by do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Inni 
mówią tylko o śmierci wielu tysięcy war-
szawiaków i zniszczeniu miasta. Ci pierwsi 
pewnie lepiej by się odnaleźli w okresie Ro-
mantyzmu, drugim bardziej odpowiadałoby 
myślenie pozytywistyczne. Jedno jest pewne 
– polegli w czasie Powstania i zamordowani później przez komunistów – oddali życie za 

wolność Ojczyzny i następne pokolenia winne 
im są wieczną pamięć.

UROCZYSTOŚCI W URSUSIE
W Ursusie 1 sierpnia już o 16.30 przedsta-
wiciele władz dzielnicy z burmistrz Urszulą 
Kierzkowską i wiceburmistrzem Wiesławem 
Krzemieniem złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze przy kwaterze powstańczej na cmentarzu 
przy ul. Rakuszanki. Główne uroczystości 
miały miejsce o godzinie 17.00 przed „Po-
mnikiem Pamięci Bohaterów Mieszkańców 
Ursusa i okolic…” przy ul. Cierlickiej w asy-
ście pocztów sztandarowych Liceum Ogólno-
kształcącego Nr 56 oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ursusie. Modlitwę za poległych 
odmówił ksiądz proboszcz Zbigniew Sajnóg. 
W ceremonii uroczystego złożenia kwiatów 
uczestniczyli przedstawiciele: Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 

Po to właśnie
Coraz to z Ciebie jako z drzazgi smolnej
Wokoło lecą szmaty zapalone
Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolny
Czy to co Twoje będzie zatracone
Czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.

Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?

Wiary dziś życzę Tobie, że zostanie
Bo na tej ziemi jesteś po to właśnie
By z ognia zgliszcza
Mógł powstać dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie
(...)

Cyprian Kamil Norwid
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NOWY PAKIET KREDYTOWY DLA FIRM W ALIOR BANKU
Właściciele  małych  firm  muszą  stale  inwestować  w  rozwój,  by  zapewnić  sobie  miejsce  na  rynku. Pakiet  kredytowy  Alior  Banku  jest  odpowiedzią na finansowe potrzeby niewielkich przedsiębiorstw: 
sklepów, punktów usługowych, warsztatów czy salonów fryzjerskich, które potrzebują szybkiego dostępu  do  dodatkowych  środków.  O  szczegółach  oferty  opowiada Robert Woźniak,  kierownik  placówki 
partnerskiej  Alior  Banku przy ul. Rakietników 38, 02-495 Warszawa-Ursus.

Robert Woźniak
Kierownik placówki

Do jakich przedsiębiorców skierowana jest oferta 
pakietu kredytowego dla firm?
– Oferta została stworzona z myślą o małych firmach – 
o rocznych obrotach do 8 milionów zł, przede wszyst-
kim z sektora usługowego i handlowego, które chcą się 
rozwijać, by jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów. 
Przykładami takich przedsiębiorstw mogą być sklepy, 
małe hurtownie, salony fryzjerskie, warsztaty samocho-
dowe, myjnie, firmy transportowe. Co ważne, propozy-
cja skie rowana jest także do przedstawicieli wolnych 
zawodów – prawników, lekarzy, architektów. Nasz pakiet 

oferuje im szybki dostęp do kredytu na prostych zasa-
dach.

Czym właściwie są te „proste zasady”?
– Bank stosuje uproszczoną procedurę i oczeku je od 
fir my jedynie podstawowych dokumentów finan sowych. 
„Proste zasady” oznaczają również, że kredyt można 
przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością 
gospodarczą. Dodatkowo, bank nie wymaga zabezpie-
czeń materialnych. Decyzję o przyznaniu kredytu, nawet 
na wysoką kwotę, można otrzymać już w trakcie pierwszej 
wizyty w banku – szybko i wygodnie. Po podpisaniu 
umowy, środki pojawią się na koncie firmy najpóźniej 
w 24 godziny.

Jakie dokumenty wymagane są do złożenia wniosku 
o kredyt?

– Potrzebne są dokumenty rejestrowe, np. umowa spółki 
lub dowód osobisty, jeśli klientem jest osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą. Ponadto, prosimy 
o  dostarczenie deklaracji PIT za ostatni zamknięty rok obra-
chunkowy oraz zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości.
Jaka jest maksymalna możliwa wysokość kredytu?
– Udzielamy finansowania w wysokości do 600 tys. zł.
Na jaki okres można rozłożyć spłatę?
– Okres kredytowania może wynosić do 10 lat, dzięki cze-
mu przedsiębiorcy mają możliwość dogodnego rozłożenia 
spłaty. Naszym priorytetem jest dostarczanie małym firmom 
rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ska-
li prowadzonego biznesu.
Czy coś jeszcze wyróżnia ofertę Alior Banku?
– Nasza oferta to gwarancja elastycznego finansowania. 

Przyznaną kwotę można podzielić nawet na trzy produkty 
(Biznes Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym oraz kartę 
kredytową). Dzięki temu, przedsiębiorcy, po złożeniu tylko 
jednego wniosku, zyskują możliwość jednoczesnego sfi-
nansowania inwestycji, np. wyposażenia lokalu, pozyska-
nia środków na bieżącą działalność oraz zrefinansowania 
kredytu w innym banku. Takie elastyczne rozwiązanie znaj-
dzie zastosowanie w wielu różnych sytuacjach, zależnie 
od priorytetów i potrzeb danej firmy.
Dziękuję za rozmowę, a klientów zapraszam do pla-
cówki partnerskiej Alior Banku:  
02-495 Warszawa, ul. Rakiet ników 38
Piotr Dzięcioł
Doradca Biznesowy

☎  518 060 863

Krajowej Koło nr. 6 
Helenów; Zarządu i Rady Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy; Stowarzyszenia 
na rzecz nowej Konstytucji Kukiz 15 
Ursus; Towarzystwa Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Ursusie; Klubu Seniora 
z Domu Kultury „Miś”; Stowarzyszenia 
Kulturalnego CARMEN i członków 
Chóru CANTATE DEO; Klubu Rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości URSUS; 
Koła Platformy Obywatelskiej w Ur-
susie; Stowarzyszenia Obywatelskiego 

Ursus; Strażaków OSP w Ursusie; spo-
łeczności Szkoły Podstawowej Nr 383; 
Koła partii Nowoczesna w Ursusie; śro-
dowiska kibiców z Ursusa. Przybyło też 
wielu mieszkańców Ursusa. 

Wieczny odpoczynek...
Wszyscy obecni zostali zaproszeni do 
uczestnictwa w Mszy świętej w inten-
cji Ojczyzny w kościele pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP, a następnie do wzię-
cia udziału we wspólnym śpiewaniu 

piosenek powstańczych w amfiteatrze 
w Parku Czechowickim.
Proboszcz Sajnóg przypomniał z ambo-
ny, że msza odprawiana jest  „... za tych 
ludzi, którzy przelali krew, oddali swo-
je życie, żebyśmy dzisiaj żyli w wolnej 
i niepodległej Polsce. (...) – Doceniamy 
sens tej ofiary – dodał. Szczególnie po-
dziękował za obecność, mimo wakacji, 
pocztowi sztandarowemu Liceum Ogól-
nokształcącego i dyrektor szkoły, Bea-
cie Żeromskiej. Ucałował sztandar i w 
związku ze zmianą patrona szkoły z Le-
ona Kruczkowskiego na rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego zadeklarował ufundo-
wanie przez Parafię nowego sztandaru.

Warszawskie dzieci
We wspólnym śpiewaniu powstań-
czych piosenek, które w Ursusie stało 
się już tradycją, wzięło udział kilka-
set osób. Zajęte były wszystkie ławki 
przed muszlą koncertową w Parku 
Achera, górka i ławki w parku. Przy-
były całe rodziny, niektórzy z wózka-
mi. O porządek i bezpieczeństwo dbał 
sam komendant komisariatu w Ursusie 
z dwoma podwładnymi.

Ze sceny koncert pięknie prowadził 
Krzysztof Matuszak z chórem Young 
Ursus Voices. Na początek rozbrzmiało 
„Oto dziś dzień krwi i chwały”. W tym 
roku koncert był przetykany piosenkami 
żołnierzy wyklętych. Wszyscy chętni 
dostali śpiewniki z tekstami. Prowadzący 
w przerwach mówił o powstaniu i jego 
sensie, o tym, że o ofierze powstańców 
będziemy pamiętać zawsze i wyraził 
nadzieję, że będą to także pamiętać nasi 
wnukowie i prawnukowie. Dodał, że:  
– Często mówimy i myślimy o Powstaniu 
jako całości, a to są hi-
storie poszczególnych 
osób, które poświęciły 
wszystko dla ojczyzny, 
nie bacząc, że mogą 
stracić życie. Przy-
toczył kilka krótkich 
historii konkretnych 
dziewcząt i chłopców 
z Powstania. Głos za-
brał też wiceburmistrz 
Krzemień, mówiąc 
m.in.: – Dzisiaj ciesz-
my się wolnością, ale 
pamiętając o tym, że 

nie jest ona dana raz na zawsze. Patrio-
tyzmem dla nas dziś jest nauka, praca, 
uśmiech dla sąsiada”.
Wszystkie pieśni, płynące wśród parko-
wej zieleni – niektóre poważne i podnio-
słe, inne żartobliwe – przeniosły zebra-
nych w tamten czas śmierci i walących 
się domów, ale i przypomniały, że tam 
walczyli normalni, młodzi ludzie – ko-
chający, mający rodziny, przyjaciół i pla-
ny na przyszłość.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

Pierwsze podsumowanie  
300+ i 500+ w Ursusie

Ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin 
zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero 
dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Można także składać dokumenty w ramach 
programu „Dobry start” znany bardziej pod nazwą 300+.

S zacuje się, że na terenie Ursusa, świadczenie 500+ 
otrzyma ok. 6000 dzieci, zaś środki finansowe 
w ramach tzw. 300+ ponad 8900 dzieci. Do tej pory 

wpłynęło 2107 wniosków w ramach programu 500+. 
Natomiast w ramach 300+ przyznano świadczenia 5147 
dzieciom. 
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego 
wniosku do końca sierpnia daje gwarancję ciągłości 
otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za 
październik nastąpi do 31 października. Poniżej przedsta-
wiamy najczęściej występujące niedociągnięcia przy wy-
pełnianiu wniosków. 
Wypełniając wniosek w ramach tzw. 500+ drogą elektro-
niczną należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, do 
jakiego urzędu dzielnicy składamy dokumenty. Powinien 
on być złożony (elektronicznie lub papierowo) do urzędu 
dzielnicy, w której zamieszkujemy (a nie jesteśmy zamel-
dowani). Jednocześnie należy pamiętać, że składając doku-
menty w ramach programu 500+ należy do wglądu przed-
stawić oryginały dokumentów (nie ksero) np. świadectwa 
pracy, wyrok rozwodowy.
UWAGA! Gdy dziecko urodzi się np. 25 sierpnia br. ro-
dzice powinni złożyć odpowiednie dokumenty zarówno na 
okres zasiłkowy 2017/2018 jak i 2018/2019. 
Od 1 lipca można składać dokumenty w ramach progra-
mu „Dobry start”. To jednorazowe wsparcie dla wszyst-
kich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, 
rodziny otrzymają to świadczenie bez względu na dochód. 
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w ro-
dzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Pro-

gram obejmuje dzieci uczące się w szkole podstawowej 
oraz w szkole ponadpodstawowej, w dotychczasowym 
gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem 
szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), w szkole arty-
stycznej realizującej obowiązek szkolny lub nauki, a także 
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrod-
ku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wycho-
wawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 
Termin składania wniosków w ramach tego świadcze-
nia mija 30 listopada br. W związku z tym, że informa-
cja o przyznaniu świadczenia jest wysyłana głównie drogą 
elektroniczną – prosimy o czytelne wpisywanie adresu 
poczty e-mail. Ponadto, wypełniając dokumenty należy 
pamiętać, o wpisaniu adresu szkoły, do której dziecko bę-
dzie uczęszczać. 
W celu usprawnienia obiegu dokumentów zaleca się 
składanie wniosków drogą elektroniczną:
1)   wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) poprzez:

l   Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia 
(empatia.mrpips.gov.pl) lub 

l   PUE ZUS lub 
l   bankowość elektroniczną 

2)    wniosku o jednorazowe świadczenie „Dobry start” 
(300+)  poprzez:
l   Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia  

(empatia.mrpips.gov.pl) lub 
l   bankowość elektroniczną. 

Osoby, które złożą dokumenty korzystając z ww. serwisów 
i poprowadzą w ich ramach korespondencję, nie muszą już 
zgłaszać się do Urzędu.

Ostatnie spotkanie
w ramach „Letniej Krainy Zabaw”

Dobiegają końca tegoroczne wakacje. Niedługo zabrzmi na korytarzach pierwszy w roku szkolnym 
dzwonek. Ale zanim to nastąpi zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na ostatnie spotkanie w „Letniej 
Krainie Zabaw”, które odbędzie się w sobotę 25 sierpnia w godzinach od 11.00 do 19.00.

P o raz pierwszy dzielnica zagospodarowała teren 
zielony przy ulicy Dzieci Warszawy 24. Stworzy-
ła tu strefę rozrywki, w której można korzystać 

m.in. z najwyższej w Polsce dmuchanej zjeżdżalni. 
Na najmłodszych czekają także nagrody w konkur-
sach. 
W tym samym miejscu odbywają się spotkania z In-
dianami podczas „Indiańskiego Lata w Ursusie” oraz 
zabawy konstruktorskie „Magicznego Świata Kloc-

ków”. Wioski są dostępne do piątku, 24 sierpnia. Do 
końca wakacji mieszkańcy mogą korzystać z mobil-
nego boiska do gry w piłkę nożną, które jest czynne 
codziennie w godzinach 11.00–20.00. 
Tuż obok uruchomiony został pierwszy w dzielnicy 
wybieg dla psów, cieszący się ogromną popularnoś-
cią. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE  
„Młodzi Wspierają Ptaki”

Trwają prace związane z budową pierwszego parku ekologicznego w Warszawie. Na ob-
szarze 5 ha, wzdłuż ul. Gierdziejewskiego w Ursusie powstaną przyjazne środowisku roz-
wiązania. Miejsce będzie łączyło w sobie elementy rekreacyjne i edukacyjne. Powstają tu 
ekologiczne ścieżki edukacyjne, wybiegi dla psów, polany piknikowe, place zabaw oraz 
ścieżki rowerowe. Chcąc rozpropagować  tę inwestycję Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ur-
sus przygotowała dla dzieci i młodzieży konkurs pt. „Młodzi Wspierają Ptaki”.

W ramach konkursu należy przygotować projekt karmnika lub budki lęgowej dla ptaków. Na 
podstawie najlepszych projektów zostaną przygotowane odpowiednie konstrukcje, które zosta-
ną umieszczone w nowo powstającym parku. Projekt może mieć dowolna formę. Od wyobraźni 
młodzieży zależy, jak będzie wyglądał dany projekt. Prace, wraz z załączoną zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych (wzór na https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaDzielnicyU-
rsus/) prosimy wysyłać na adres mrdursus@gmail.com do soboty, 8 września.
Projekt złożyć można także osobiście w ostatnim dniu konkursu w dzielnicowym namiocie 
promującym EkoPark podczas imprezy plenerowej „Europa zmienia metropolię warszawską”, 
która będzie miała miejsce na terenie Parku Skwer 1 Dywizji Pancernej WP, w sąsiedztwie 
Multimedialnego Parku Fontann. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wieko-
wych – od 6 do 13 lat i od 14 do 21 lat (po trzy nagrody i dwa wyróżnienia w każdej kategorii).
WYNIKI KONKURSU zostaną ogłoszone 14 września na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy oraz profilu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus w mediach społecznościo-
wych. OFICJALNE ROZDANIE NAGRÓD odbędzie się na dzielnicowym Festiwalu Edukacyj-
nym w sobotę, 22 września. Zwycięzcy otrzymają m.in. smartwatche. 

P O W O D Z E N I A !
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PORADY l URSUS

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 zagadnie-
nia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

CIĘŻARNA MUSI DOSTAĆ MIESZKANIE
Jestem w ciąży. Niedługo mam się 
stawić przed sądem, który ma orzec 
eksmisję z zajmowanego przeze mnie 
lokalu. Jestem śmiertelnie przerażo-
na, bo boję się, że z moim dzieckiem 
trafi my jak nic prosto na bruk.
To mało prawdopodobne! Nawet je-
śli sąd orzeknie eksmisję (zakładamy, 
że są do tego uzasadnione powody) 
to w tym samym wyroku musi też 
orzec o uprawnieniu (bądź jego bra-
ku) do otrzymania lokalu socjalnego. 
Sąd musi przyznać taki lokal kobiecie 
w ciąży, małoletniemu, niepełnospraw-
nemu lub ubezwłasnowolnionemu i to 
wraz z osobą sprawującą nad takimi 
ludźmi opiekę, o ile tylko razem za-
mieszkują. Lokal socjalny powinien też 
zostać przyznany obłożnie choremu. 
Mają do niego prawo także emeryci 
lub renciści, o ile spełniają kryteria 
do otrzymania świadczenia z pomocy 
społecznej. Na ochronę przez wyrzu-
ceniem na bruk może też liczyć bezro-
botny. Dodatkowo każda gmina może 
w drodze uchwały ustalić krąg osób, 
które jej zdaniem zasługują na lokal so-
cjalny. Jak więc widać sąd nie zostawi 
Pani bez dachu nad głową. Obowiązek 
zapewnienia dla Pani schronienia bę-
dzie ciążył na gminie, na której terenie 
Pani mieszka. Może się nawet zdarzyć, 
że zostanie Pani wyznaczony ten lokal, 
który w tej chwili Pani zajmuje. W Pani 
przypadku spodziewać się należy, że 
sąd orzekając o prawie do lokalu so-
cjalnego nakarze gminie, by wstrzyma-
ła się z eksmisją do czasu złożenia Pani 
odpowiedniej oferty zawarcia umowy 
najmu na lokal socjalny. Musi Pani 
pamiętać tylko o jednym – reguły do-
tyczące ochrony przed wyrzuceniem na 
bruk nie działają, jeśli powodem eks-
misji jest stosowanie przemocy w ro-
dzinie albo naruszanie w sposób rażący 
lub uporczywy porządku domowego.

POSTARAJ SIĘ O ZAKAZ ZBLIŻANIA
Mój mąż już kilka razy mnie pobił. Za 
namową przyjaciółki chcę w końcu 
złożyć przeciwko niemu doniesienie 
o przestępstwie. Boję się tylko, że 
zanim zostanie skazany zdąży zrobić 
krzywdę mnie albo naszemu dziecku. 
Co mogę zrobić, żeby się przed tym 
skutecznie zabezpieczyć?
Przede wszystkim radzimy złożyć za-
wiadomienie o przestępstwie nie na 
policji, ale bezpośrednio w prokura-
turze. Ma to ogromne znaczenie, bo 
to prokurator może już w chwili, gdy 
zostanie powiadomiony o Pani sytuacji 
zastosować wobec męża zakaz zbliża-
nia się. Jeśli uzna, że znajduje się Pani 
w niebezpieczeństwie – może wydać 
postanowienie, w którym określi na jaką 
odległość sprawca przemocy domowej 
może się zbliżyć do swojej ofiary. Na 

ogół określa się odległość w metrach, 
ale dopuszczalne jest także rozwiązanie, 
w którym prokurator ustali, że brutal 
ma prawo zbliżyć się do swojej ofiary 
na bezpieczną odległość nie mniejszą 
niż np. 5 metrów. Taki parasol ochron-
ny może działać przez cały czas trwania 
postępowania karnego przeciwko mężo-
wi. W momencie, w którym sąd karny 
będzie wydawał skazujący go wyrok 
radzimy Pani poprosić sąd, żeby dalej 
zastosował wydany wcześniej przez pro-
kuratora zakaz zbliżania się. Sąd wydaje 
taki zakaz minimalnie na rok, ale może 
też przedłużyć go maksymalnie do 15 
lat. Ma Pani prawo określić jak powinien 
wyglądać ten zakaz. To znaczy ofierze 
przestępstwa wolno prosić sąd, żeby np. 
orzekł, że brutal nie może się zbliżyć do 
niej np. na mniej niż 50 metrów. Oczy-
wiście ostateczną decyzję podejmie sąd, 
ale chętnie wysłucha przed tym opinii 
zainteresowanej. Jeśli sąd zastosuje za-
kaz zbliżania się, to ujmie to w wyroku, 
a jego odpis zostanie przekazany jed-
nostce policji, na której terenie mieszka 
poszkodowana. Ten sam dokument do-
stanie także odpowiedni organ admini-
stracji. A kontrolę nad wykonaniem tego 
zakazu będzie sprawował kurator sądo-
wy. Przestępca objęty zakazem musi 
w ciągu 7 dni od chwili gdy dowiedział 
się, że ma taki zakaz zgłosić się do tego 
kuratora. Ma też obowiązek stawiać się 
na jego wezwania i udzielać wyjaśnień 
dotyczących przebiegu wykonania de-
cyzji sądu. Musi też informować kura-
tora o tym gdzie mieszka i umożliwiać 
mu wejście do swojego mieszkania. 
A na koniec najważniejsza informacja. 
Każdy, kto nie stosuje się do sądowego 
zakazu zbliżania się popełnia przestęp-
stwo i grozi mu za to kara pozbawienia 
wolności do lat 3. O fakcie naruszenia 
zakazu wystarczy powiadomić policję, 
kuratora albo prokuraturę. 

WCALE NIE MUSISZ MIEĆ PARAGONU
Chcę zareklamować uszkodzone buty, 
ale w sklepie odmówiono mi ich przy-
jęcia bo, niestety, zgubiłam paragon 
dokumentujący zakup. Co mam zrobić 
w tej sytuacji?
Radzimy jeszcze raz odwiedzić sklep 
i przypomnieć jego personelowi, że 
nie ma prawnego obowiązku posiada-
nia paragonu dokumentującego zakup. 
Takim samym dowodem może być np. 
wydruk z rachunku karty płatniczej 
potwierdzający, że kupiła Pani buty. 
Podobnie zadziała wyciąg z rachunku 
bankowego. W polskim prawie dopusz-
cza się nawet sytuację, w której fakt do-
konania transakcji mogą potwierdzić jej 
świadkowie. Sprzedawca, który odmó-
wi Pani przyjęcia reklamacji po przed-
stawieniu takich dowodów narusza 
interesy klientów, a w związku z tym 
należy o tym poinformować np. lokal-
nego rzecznika praw konsumentów.

42 ROCZNICA 
PROTESTÓW ROBOTNICZYCH
W URSUSIE
W sobotę, 24 czerwca, obchodzono kolejną, 42 już, rocznicę protestów 
robotniczych w Ursusie. Podobnie, jak w latach ubiegłych, obchody roz-
poczęły się w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP, od mszy św., którą 
odprawił, w asyście zespołu wojskowego, ks. prałat Zbigniew Sajnóg. 
Ofi cjalna część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Czerwca 1976 
roku. Wzięli w niej udział władze naszej dzielnicy z burmistrz - Urszulą 
Kierzkowską, przewodniczący zakładowej Solidarności – Andrzej Kierz-
kowski, burmistrzowie Bemowa i Mokotowa, mieszkańcy, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz dzielnicowi radni. 

KONCERT – „ENERGIA WOLNOŚCI”
Ale na tym nie koniec. Po raz pierwszy 
obchodom Czerwca 1976 towarzyszył 
koncert - pod hasłem „Energia wol-
ności”. W muszli koncertowej Parku 
Czechowickiego wystąpiły dwa zespo-
ły z Podkarpacia: sanocka Matragona 
oraz KSU, kojarzone z Ustrzykami 
Dolnymi, skąd pochodzi lider zespołu 
– Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk. Po-
czątek zaplanowano na godzinę 16.00. 
Pogoda tego dnia była „w kratkę” – do 

południa pochmurnie z przelotnymi 
opadami deszczu. W trakcie koncertu 
słonecznie i również przelotne opady 
deszczu. Biorąc pod uwagę, że była 
to jedyna tego dnia atrakcja w Parku 
Czechowickim – można powiedzieć, 
że frekwencja dopisała. KSU ma swo-
ją publiczność… 

MATRAGONA
Najpierw wystąpiła Orkiestra Jed-
nej Góry – Matragona. Nazwa gru-

py pochodzi od szczytu Matragona 
w Bieszczadach Zachodnich. Muzycy 
nie inspirują się bezpośrednio muzyką 
dawnych mieszkańców Bieszczadów 
– Łemków i Bojków. Czerpią z mu-
zyki dawnej, afrykańskiej, azjatyckiej 
wykorzystując przy tym instrumen-
ty z całego świata. Ich brzmienie 
wymaga odpowiednich warunków. 
Słońce i wilgoć w powietrzu, obecne 
podczas występu, wymuszały dłuższe 
przerwy między utworami, konieczne 
do zestrojenia instrumentów. Muzycy 

n  URSUS. „Energia wolności” - Matragona i KSU w rocznicę czerwca 1976
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Na miejscu, na wynos... i niedrogo!

W budynku
PKP Warszawa Ursus
(Bar MALINKA)
tel. 502 986 711

 Pyszne, domowe obiady  duże porcje  dania wegetariańskie 
 dania na zamówienie  szeroki wybór  catering – imprezy Smacznego!

Największy schabowy w mieście!

OBIADEK
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00–18.30 

Stacja

➼ skup ZŁOTA
www.tradetom.pl

l     ZŁOTO
l     SREBRO
l     BIŻUTERIĘ 
l     MONETY
l     ANTYKI 

l     TELEFONY 
l     LAPTOPY 
l     SPRZĘT 

FOTOGRAFICZNY
l     ARTYKUŁY RTV

oraz

SKUPUJEMY:

CZYNNE:   pn.-pt.: 1000–1800      sobota: 900–1400

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 22 662 69 09

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

�� LOMBARD ��

ZŁOTAZŁOTAZŁOTAZŁOTAZŁOTA

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! 

GOTÓWKA DO RĘKI!

przyznali, że czują się z tym trochę 
niezręcznie, ale liczą, że muzyka, 
którą prezentują, jest na tyle intersu-
jąca, że zebrani zostaną z nimi przez 
te chwile, kiedy będą grali. I tak 
było. Występ w Ursusie był jednym 
z dwóch koncertów (drugi zaplano-
wano 29.06. w Sanoku) promujących 
najnowszą, wydaną w czerwcu, płytę 
zespołu „Anarti” (można ją było na-
być po występie). Zawiera ona utwory 
inspirowane najdawniejsza historią 
Celtów na ziemiach polskich, a szcze-
gólnie ich enklawy, o nazwie Anarti, 
na ziemi sanockiej. Orkiestra Jednej 
Góry Matragona gra od roku 1992, 
a ich muzyczne podróże wprowadzają 
słuchaczy w świat fantazji, baśni i ma-
rzeń. Warto dać się zabrać…

KSU
„Góry aż do nieba i zieleni krzyk
Polna droga pośród kwiatów
I złamany krzyż
Strumień skryty w mroku
I zdziczały sad
Stara cerkiew pod modrzewiem
I pęknięty dzwon [...]
 – tekst piosenki „Moje Bieszczady” 
mógł stanowić zaproszenie do odwie-
dzenia najbardziej wysuniętego na 
pd.-wsch. rejonu Polski. I zaproszenie 
się pojawiło, ale najpierw ze sceny 
powitał zebranych zespół KSU. „40 
lat na scenie – czy widać po nich?” – 
tak zapowiedziała następnego gościa 
Aleksandra Magierecka – kierownik 
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursus. 

Zespół powstał w 1978 r. w Ustrzykach 
Dolnych. Ma na koncie kilkanaście 
płyt, ostatnia – „Dwa narody” ukazała 
się w 2014r., a utwory „Pod prąd” czy 
wspomniane „Moje Bieszczady” prze-
szły do historii polskiej muzyki. Wid-
niejące na banerze słowo „legendarne” 
nie jest przesadzone. Z oryginalnego 
składu, do dziś, pozostał tylko gita-
rzysta i wokalista – „Siczka”, w bar-
dzo dobrej formie. KSU jest w trakcie 
trasy jubileuszowej, Ursus był jednym 
z przystanków. Od kilku lat zespół gra 
w rozbudowanym składzie. Do gitar, 
basu i perkusji dołączyły klawisze, 
flety, skrzypce, wiolonczela, harfa, lira 
korbowa. Utwory KSU zyskały przez 
to drugie życie. Na scenie mogliśmy 
ponownie zobaczyć część muzyków 
Matragony. Zaczęli od „Rozbitego 
dzbana”, potem „Za mgłą”. Pod sceną 
zaczęła się zabawa. Pojawiło się zapro-
szenie na koncert KSU w Ustrzykach 
Dolnych 18 sierpnia, ale część publicz-
ności już wiedziała…

 ORGANIZATORZY
Na koncert zaprosili: Rada Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy, burmistrz 
Urszula Kierzkowska oraz zastępcy 
burmistrza Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że w przyszłym roku idea koncertu 
pod hasłem „Energia wolności” bę-
dzie kontynuowana.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik
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URSUS l OŻARÓW MAZOWIECKI

Zakończenie budowy pierwszego 
z planowanych komunalnych 
bloków w Ursusie znacznie skróci 
listę oczekujących na mieszkanie.

18 czerwca na terenie budowy zjawili 
się w komplecie członkowie Zarzą-
du Dzielnicy Ursus i wielu zapro-

szonych gości. Umieszczenie wiechy na 
budynku komunalnym w Ursusie przy ulicy 
Zagłoby miało bardzo uroczystą oprawę. 
BLOK PRZY UL. ZAGŁOBY 17 powstaje na miej-
scu starego pawilonu, przez ostatnie lata 
użytkowanego przez Dom Kultury „Miś”. 
To 7-kondygnacyjny budynek, w którym 
znajdą się 84 lokale mieszkalne oraz pod-

ziemny garaż. Parter przeznaczony zosta-
nie na miejsce aktywności kulturalnej. 
Blok będzie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dla mieszkań-
ców udostępnione zostaną pomieszcze-
nia na wózki dziecięce oraz rowery. Na 
terenie odtworzony zostanie plac zabaw 
dla dzieci, a otoczenie budynku zostanie 
wzbogacone o dodatkową infrastrukturę 
dla mieszkańców – latarnie, ławki, stojaki 
rowerowe. Koszt inwestycji to ok. 16 mln 
zł. Środki pochodzą z Biura Polityki Lo-
kalowej m.st. Warszawy. 
ZAKOŃCZENIE BUDOWY PLANOWANE JEST 
W 2019 R. Wykonawca zakończył pierwszy 
etap budowy bloku – wylany został ostatni 
strop. Stało się to okazją do umocowania 

symbolicznej wiechy. Tradycyjnie jest to 
wieniec z kwiatów i gałązek.  Zawiesze-
nie wiechy miało przynosić pomyślność 
nowo powstającemu budynkowi i jego 
mieszkańcom. Zwyczaj ten zachował się 
do dzisiaj, również w miastach.
WŚRÓD OSÓB ZAPROSZONYCH znaleźli się: 
burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula 
Kierzkowska zastępcy burmistrza Wie-
sław Krzemień oraz Kazimierz Sternik, 
Dyrektor Biura Polityki Lokalowej m.st. 
Warszawy Grzegorz Okoński, Ksiądz 
Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej Wojciech Tomczyszyn, Dy-
rektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogu-
sław Łopuszyński, Kierownik DK „Miś” 
Paweł Wyrzykiewicz, radne Dzielni-

cy Ursus: przewodnicząca Komisji 
Mieszkaniowej Maria Miszkiewicz, 
Wanda Kopcińska, Irena Jarzębak oraz 
członek zarządu ASKO S.A. – wy-
konawcy obiektu, Maciej Zarzecki.
Ksiądz Wojciech Tomczyszyn odmó-
wił modlitwę i poświęcił obiekt i teren 
budowy. Burmistrz dzielnicy Urszula 
Kierzkowska powiedziała:  – Zadaniem 
samorządu jest opieka i pomoc tym 
osobom, które nie radzą sobie w życiu 
tak jak inni. Powstający budynek pomo-
że rozwiązać problemy mieszkaniowe 
ludzi uboższych, samotnych, niepełno-
sprawnych lub rodzin wielodzietnych. 
Oddanie bloku spowoduje znaczne 

skrócenie listy oczekujących na mieszka-
nie. Jeszcze w tym roku będzie zakończo-
na budowa, a w przyszłym niedaleko stąd 
rozpocznie się budowa drugiego domu 
komunalnego. 
– Dokładamy wszelkich starań, aby stwo-
rzyć dobre warunki mieszkaniowe dla 
tych, którzy najbardziej ich potrzebują 
– podkreślił Kazimierz Sternik, zastępca 
burmistrza i dodał: – W Ursusie udało się 
ulokować budynki komunalne w centrum 
społeczności lokalnej. Teraz przed nami 
jest wielkie zadanie, żeby tę społeczność 
zintegrować.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Na pytania „Mocnych Stron” odpowiada GRZEGORZ OKOŃSKI 
– Dyrektor Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy

Czy są już w Warszawie 
przykłady łączenia funkcji 
mieszkalnej z działalnością 
społeczno-kulturalną?
– Staramy się, żeby we 
wszystkich nowych inwesty-
cjach było łączenie funkcji. 
Dzięki temu tworzymy 
szanse na wpisywanie się 
tych budynków w dotych-
czasową rzeczywistość, 
żeby tworzyły miasto, żeby 
tworzyły wartość dodaną 
dla wszystkich okolicznych 
mieszkańców. Ten przykład, 
gdzie możemy mieć funkcję 
społeczno-kulturalną w du-
żym, ok. 1000-metrowym 
lokalu, na pewno pozwoli 
na realizację ciekawego dla 
mieszkańców programu na 
integrację społeczności lo-
kalnej. Chcemy, żeby lokale 
służące mieszkańcom, takie 
jak: przedszkola, żłobki, 
biblioteki, centra społeczno-
-kulturalne w parterach 
nowych budynków stały się 

pewnym standardem. 
Na taką skalę jak tutaj, jest 
to projekt wyjątkowy. Dla 
dzielnicy i obszaru lokal-
nego parter tego budynku 
będzie odgrywał ważną 
rolę. Chcemy w całej stolicy 
wprowadzić taki standard 
jako obowiązujący.

Jak w skali Warszawy wy-
gląda sytuacja budownic twa 
komunalnego?
– W budowie mieszkań na 
wynajem są duże potrzeby 
i dlatego przyjęta w grudniu 
2017 roku polityka Mieszka-
nia 2020–2030 zakłada wy-
budowanie w tym okresie ok. 
15 tys. mieszkań dodatkowo 
w różnych segmentach: dla 
najbiedniejszych z czynszem 
socjalnym, typowo komunal-
nych, ale również w TBS-ie, 
w ramach spółek celowych, 
w ramach mieszkania 
plus, żeby móc zapewnić 
mieszkanie na wynajem po 

cenie niższej niż rynkowa dla 
osób o średnio-niższych czy 
średnich dochodach.

Dla kogo budowane są 
mieszkania komunalne?
– Idea jest taka, żeby 
zamieszkały tu osoby, które 
są sprawdzonymi, solidnymi 
lokatorami. 

Okoliczni mieszkańcy oba-
wiają się nowych sąsiadów, 
twierdzą, że zamieszka tu 
„patologia”...
– Rolą dzielnicy i miasta jest 
uświadomienie mieszkań-
ców, że jest to nowy zasób, 
o który trzeba dbać i właś-
ciwie eksploatować. To że 
ktoś jest biedny nie oznacza, 
że jest osobą z problemami 
patologicznymi. Takim oso-
bom potrzebna jest pomoc 
właśnie po to, żeby mogły 
się w pełni zintegrować 
z lokalną społecznością.

Głęboko zasmuceni żegnamy

Ś.P.

Karolinę Likos
Pracownika Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Jest już wiecha na budynku komunalnym!
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

7 sierpnia burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorza-
ta Piotrowska podpisali umowę na realizacje projektu partnerskiego pn.: „Budowa parkingów 
»Parkuj i Jedź« w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego”. 

G łówne cele realizacji projektu to 
redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza oraz wpływ na rozwój 

zrównoważonej multimodalnej mobil-

ności miejskiej w regionie. W wyniku 
budowy parkingów nastąpi ogranicze-
nie użytkowania samochodów prywat-
nych do przemieszania się do pracy, 

szkoły czy na zakupy do Warszawy 
oraz powrotu do domu, co przyczy-
ni się do zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń oraz gazów cieplarnianych.

Jeszcze w tym roku planowane jest 
rozpoczęcie budowy dwóch parkin-
gów do obsługi samochodów osobo-
wych oraz rowerów – w Płochocinie 
przy ul. Długiej oraz w gminie part-
nera projektu – przy ul. Sienkiewicza 
w Starych Babicach.

Parking w Płochocinie będzie obej-
mował 83 miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych, w tym 
6 miejsc parkingowych przystosowa-
nych dla osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo parking zostanie wyposa-
żony w dwie zadaszone wiaty ze sto-
jakami na rowery tworzącymi łącznie 
40 rowerowych stanowisk parkingo-
wych. Na teren parkingu będzie moż-
na wjechać od ul. Handlowej oraz od 
ul. Długiej.

Całkowite nakłady inwestycyjne 
związane z realizacją projektu wyno-
szą ponad 2 mln zł. Na budowę obu 
parkingów otrzymano dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w łącznej kwocie 
ponad 1,5 mln zł. Kwota ta stanowi 
80% kosztów kwalifikowanych pro-
jektu. Budowa Parkingu w Płochoci-
nie szacowana jest na około połowę 
tej wartości.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

MODERNIZACJA 
SUW ŚWIĘCICE
Trwają prace dotyczące mo-
dernizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w Święcicach. Planowa-
ny termin zakończenia zadania 
to pierwszy kwartał 2019 r. 
Wszystkie prace remontowe są 
prowadzone w taki sposób, aby 
możliwie jak najbardziej zmi-
nimalizować związane z nimi 
utrudnienia i niedogodności 
dla mieszkańców, niemniej 
jednak  mogą nastąpić spadki 
ciśnienia wody, bądź chwilo-
we przerwy w jej dostawie na 
terenie zasilanym przez SUW 
Święcice. 
O wszelkich utrudnieniach bę-
dziemy Państwa informować 
na bieżąco za pośrednictwem 
naszej strony internetowej, 
ogłoszeń w formie papierowej 
oraz za pośrednictwem syste-
mu SISMS, do którego zare-
jestrowania gorąco Państwa 
zachęcamy. 

ZA UTRUDNIENIA 
PRZEPRASZAMY 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Ożarowie Mazowieckim

Budowa parkingu ,,Parkuj i Jedź” w Płochocinie
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NASZE STRONY

Wyjątkowe polskie święto
15 sierpnia to w Polsce szczególny dzień, zarówno w kontekście litur-
gicznym, jak i państwowym. Co roku obchodzimy wówczas dwa bardzo 
ważne święta. Pierwsze to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (lub 
inaczej: Matki Boskiej Zielnej), natomiast drugim jest Święto Wojska Pol-
skiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. To 
dzień, o którym zdecydowanie warto wiedzieć nieco więcej. 

WNIEBOWZIĘCIE NMP
Kościół katolicki świętuje tego 
dnia Wniebowzięcie Najświęt-
szej Maryi Panny. Popularną, 
wciąż funkcjonującą nazwą tego 
dnia jest Święto Matki Boskiej 
Zielnej. Maryi oddaje się wów-
czas cześć z wdzięcznością za 
żniwa i zbiory. Nie każdy wie, że 
Wniebowzięcie to jeden z czte-
rech dogmatów dotyczących Ma-
ryi. Głosi on, że po zakończe-
niu swojego ziemskiego życia, 
Maryja z ciałem i duszą została 
wzięta do nieba. Dogmat ten zo-
stał ogłoszony w 1950 roku przez 
papieża Piusa XII i jest uznawa-
ny wyłącznie w Kościele katoli-
ckim. 

Mimo że w całej Polsce święto to 
jest obchodzone bardzo uroczy-
ście to jednak największe obchody 
mają miejsce w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej oraz na Jasnej Górze. 
W Kalwarii Zebrzydowskiej orga-
nizowana jest procesja Zaśnięcia 
Najświętszej Maryi Panny, zwana 
potocznie Pogrzebem Matki Bo-
żej. Natomiast na uroczystości na 
Jasnej Górze co roku zmierzają 
tłumy pielgrzymów z całego kraju.  

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
15-go sierpnia obchodzone jest tak-
że Święto Wojska Polskiego. Upamięt-
nia ono zwycięską Bitwę Warszawską, 
stoczoną w dniach 13–25 sierpnia 1920 
roku. Potocznie określamy tę bitwę 
Cudem nad Wisłą, uznając ją przy tym 
za jedną z najważniejszych w dziejach 
nie tylko Polski, ale i całej Europy oraz 
jeden z najbardziej przełomowych mo-
mentów wojny bolszewickiej. Dowo-
dzone przez Józefa Piłsudskiego woj-
sko polskie odparło wówczas natarcie 
Armii Czerwonej. Bitwa ta przekreśliła 
plany rozprzestrzeniania komunizmu 
na Europę Zachodnią. 
Od 1923 r. do 1947 r. w dniu 15 sierp-
nia, w rocznicę przełomu w Bitwie 

Warszawkiej 1920 roku, obchodzo-
ne było Święto Żołnierza. W okresie 
PRL-u zmieniono je na Święto Wojska 
Polskiego i obchodzono 12 paździer-
nika – w rocznicę bitwy pod Lenino. 
W wolnej Polsce od 1992 r. Święto 
Wojska Polskiego obchodzone jest po-
nownie 15 sierpnia.
W Warszawie odbywa się tego dnia 
defilada wojskowa. W tym roku była 
ona szczególna, bo towarzyszyły jej 
także obchody stulecia niepodległości. 
Blisko 1000 rekonstruktorów zapre-
zentowało „żywą historię” naszego 
wojska, idąc w 5 kolumnach kolej-
nych epok historycznych: w strojach 

wojów, rycerzy i żołnierzy począwszy 
od Mieszka I, poprzez rycerzy spod 
Grunwaldu i husarię spod Wiednia 
po żołnierzy powstań narodowych do 
czasów I wojny światowej, wojny pol-
sko-bolszewickiej i II wojny świato-
wej (powstańców warszawskich i żoł-
nierzy wyklętych). Były też salwy 
honorowe z 6 armat, a potem w Defi-
ladzie Niepodległości przeszli żołnie-
rze wszystkich rodzajów polskich sił 
zbrojnych oraz pododdziały z armii 
sojuszniczych. Odbył się także wido-
wiskowy pokaz sił powietrznych.

Marlena Hess

http://www.jpilsudski.org

 52. Rajd po Kamienistej Drodze
W niedzielę, 5 sierpnia przed Pomnikiem-Mauzoleum w Pęcicach odbył 
się uroczysty Apel Poległych. Wydarzenie to związane było z 74 rocznicą 
wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 72 rocznicą pogrzebu pole-
głych w boju i zamordowanych pod Pęcicami oraz poświęcenia Pomni-
ka-Mauzoleum w Pęcicach.

Uroczystość rozpoczęła się od koncer-
tu „W hołdzie wolności” w koście-
le parafialnym pw. Świętych Piotra 

i Pawła. Andrzej Jagodziński, Anna 
Stankiewicz, Agnieszka Wilczyńska, 

Czesław Bartkowski, Adam Cegielski, 
Janusz Strobel i Robert Majewski – to 
oni zaprezentowali zebranej publicz-
ności najpiękniejsze utwory z tamtego 
okresu. Koncert rozpoczął się od par-

tyzanckiej piosenki ,,Deszcz jesienny 
deszcz”, a zakończył utworem Jacka 
Kaczmarskiego ,,Mury”. Nie zapo-
mniano również o takich piosenkach 
jak ,,Chłopcy malowani”, ,,Pałacyk Mi-
chla”, ,,Czerwone maki na Monte Cas-
sino” czy ,,Jędrusiowa dola”.  Wyjątko-
wo w tym roku elementem uroczystości 
było upamiętnienie odzyskania przez 
Polskę przed 100 laty niepodległości.
O godz. 11.00 rozpoczęła się msza święta 
z udziałem pocztów sztandarowych or-

ganizacji kombatanckich i społecznych, 
poprowadzonej przez Proboszcza ks. 
Grzegorza Jasińskiego, na zakończenie 
której odbyło się uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy pamięci zmarłej 
przed dwoma laty Krystyny Serwaczak – 
pomysłodawczyni Rajdu po Kamienistej 
Drodze oraz m.in. założycielki i wielolet-
niej Prezes Klubu PTTK Varsovia.
Z kościoła uczestnicy udali się w prze-
marsz z udziałem orkiestry wojskowej 
oraz Kompanii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego pod Pomnik-Mauzoleum w Pę-
cicach, gdzie rozpoczęła się kolejna część 
uroczystości. 
– Dziś przeżywamy szczególną uroczy-
stość. W 100-lecie odzyskania niepodle-

głości, w 74 rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego przeszliśmy dziś 
szlakiem Rajdu po Kamienistej Drodze 
– takimi słowami przywitał gości Wójt 
Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, 
który objął honorowym patronatem te-
goroczną uroczystość. 
O rocznicy pamiętał również Premier 
RP Mateusz Morawiecki, w którego 
imieniu list przeczytał Wojewoda Ma-
zowiecki Zdzisław Sipiera:
– (...) Pragnę wyrazić moją wdzięczność 
wszystkim, którzy podtrzymują pamięć 
o tej bohaterskiej młodzieży i starają 
się przełożyć ich postawy i ideały na ję-
zyk zrozumiały dla nas, współczesnych. 
Bo walka z przemocą, ze złem, znie-

Zgrupowanie powstańcze Armii Krajowej IV Obwodu Ochota 
pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzy-

mały” w liczbie ok. 500 osób wycofywało się z rejonu Ochoty 
wobec niemożności prowadzenia dalszych walk przy ogrom-
nej przewadze liczebnej i zbrojnej formacji niemieckich. Na 
drodze z Reguł do Pęcic napotkali oddziały niemieckie. 
Efektem nierównej walki, w której po stronie niemieckiej wzięły 
udział czołgi i samolot zwiadowczy, była śmierć na placu boju 
31 powstańców i wzięcie do niewoli 67, z których wielu było 
rannych. Tego samego dnia Niemcy rozstrzelali po uprzednich 
torturach 60 z nich, w tym 5 kobiet. Wszystkich wrzucili do 
dołu wykopanego pod przymusem przez okolicznych miesz-
kańców. Najwięcej ofiar poniosły plutony harcerskie z batalionu 

„Zośka” i plutonów IV Obwodu. 40 ofiar miało poniżej 20 lat, 
najmłodszy miał lat 14. Około 300-osobowej grupie powstań-
ców udało się dotrzeć do Lasów Sękocińskich, a następnie do 
Lasów Chojnowskich. Po przeformowaniu i dozbrojeniu, oddzia-
ły te przedarły się w nocy z 18 na 19 sierpnia z powrotem do 
Warszawy i wzięły udział w walkach powstańczych. 
Po wojnie, w 1946 r. w Pęcicach przeprowadzono ekshuma-
cję połączoną z identyfikacją zmarłych. Odbył się uroczysty 
pogrzeb, a ciała spoczęły w zbiorowej mogile, na której stanął 
pomnik-mauzoleum, ufundowany ze składek rodzin poległych, 
społeczeństwa oraz dotacji specjalnej Przewodniczącego Ko-
misji Likwidacyjnej Armii Krajowej płk. Jana Mazurkiewicza 
„Radosława”.
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

woleniem nigdy się nie kończy. Walka 
o człowieczeństwo i godność też się nie 
kończy. Nie byłoby nas wszystkich, gdy-
by nie tamten wspaniały i dramatyczny 
zryw wolności. Kultywowanie pamięci 
o powstańczym boju pod Pęcicami jest 
świadectwem wierności historii, pa-
triotyzmu i przykładem zaangażowania 
w sprawy dla nas fundamentalne. To 
połączenie przeszłości z tym, co teraź-
niejsze. (...)
Następnie por. Patryk Koroś odczytał 
Apel Poległych. 2 sierpnia 1944 roku 
w tym miejscu zginęło 91 żołnierzy Po-
wstania (patrz: ramka na str. 8). 

Wkrótce potem rozległa się salwa hono-
rowa i rodziny poległych powstańców, 
kombatanci, harcerze, rekonstruktorzy 
oraz delegacje organizacji społecznych, 
sąsiednich gmin i miast złożyły wieńce, 
wśród nich m.in. Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński. W składzie delegacji 
Piastowa byli: Burmistrz Grzegorz 
Szuplewski, członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego Zdzisław Brzeziński, 
Przewodnicząca Rady Miasta Agata 
Korczak i komendantka Kręgu Senio-
rów ZHP phm. Halina Broniarek. 
Na zakończenie orkiestra wojskowa za-
grała m.in. hymn Wojska Polskiego.

Po uroczystości wszyscy zebrani zosta-
li zaproszeni do pobliskiego parku na 
pyszną grochówkę przygotowaną przez 
strażaków z Nowej Wsi.
Organizatorem Rajdu Po Kamienistej 
Drodze od 1967 jest Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze – oddział sto-
łeczny przy współpracy żołnierzy kom-
batantów Armii Krajowej i towarzyszy 
walki Powstańców poległych w Pęcicach. 
Rajd prowadzi szlakiem, którym 2 sierp-
nia 1944 r. powstańcy przeszli z Ochoty 
przez Reguły do Pęcic.  

(TK)
Zdjęcia  Maciej Pietrzak

Gmina Michałowice wysoko  
w ogólnopolskich rankingach!
Gmina Michałowice jest najlepszą gminą wiejską w Polsce w „Rankingu 
użłobkowienia gmin”, 1. na Mazowszu i 5. w kraju w „Rankingu Finan-
sowym Samorządu Terytorialnego” oraz 4. na Mazowszu i 16. w Polsce 
w „Rankingu zamożności JST”! 

RANKING UŻŁOBKOWIENIA GMIN odzwier-
ciedla odsetek najmłodszych dzieci 
korzystających z opieki w żłobkach 
i w klubach malucha w 2016 r. Opar-
ty jest na wskaźniku liczby dzieci do 
lat 3 objętych opieką żłobkową lub 
przedszkolną w stosunku do całkowi-
tej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat 
na terenie gmin. 
Wskaźnik „użłobkowienia” dla gminy 
Michałowice wyniósł w analizowanym 
okresie aż 75,52% i jest najwyższy 
w Polsce w kategorii gmin wiejskich. 
Jest on rezultatem prowadzonego od 
wielu lat systemu dofinansowywania 
dla dzieci, które uczęszczają do nie-
publicznych żłobków i klubików malu-
cha. Na podstawie uchwały rady gminy 
podmioty prowadzące żłobki otrzymy-
wały dotąd dotacje w wysokości 400 zł 
miesięcznie za każde uczęszczające 
dziecko zamieszkałe na terenie gminy.
Jednak już od tego roku nastąpi zmia-
na formy dofinasowania tej opieki. 
W kwietniu 2018 r został przeprowadzo-
ny konkurs, dzięki któremu wyłoniono 6 
placówek. Zadeklarowały one najniższe 

opłaty wnoszone przez rodziców w for-
mie opłaty stałej i wyniosą one 300, 400 
lub 500 zł miesięcznie. Pozostałe koszty 
tej opłaty poniesie gmina, przekazując 
do prywatnych placówek dotację w wy-
sokości 700 zł na każde dziecko. Jednak 
warunkiem koniecznym otrzymania 
tego dofinansowania jest zamieszkanie 
dziecka i rodziców na terenie gminy 
Michałowice oraz odprowadzanie tu 
podatku. 

RANKING DOCHODÓW JST został opraco-
wany już po raz 17. W tym roku gmina 
uplasowała się na 16. miejscu w kraju 
(w ubiegłym roku 21 pozycja), zaś na 
Mazowszu na miejscu 4. w katego-
rii gmin wiejskich. W gminie dochód 
w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł 
5995,85 zł. 
Ranking został opracowany na pod-
stawie osiągniętych dochodów w 2017 
roku. Zastosowana metoda uwzględnia-
ła tylko dochody własne i otrzymywane 
subwencje (w tym oświatową i  z progra-
mu 500 plus), natomiast pominęła wpły-
wy z dotacji celowych (m.in. dochody 

ze środków zewnętrznych), które mają 
tymczasowy, ale silny wpływ na wiel-
kość dochodów. 
Oba wymienione rankingi zostały opub-
likowane w magazynie samorządowym 
„Wspólnota”, a przygotowali je eksper-
ci z Uniwersytetu Warszawskiego, pod 
przewodnictwem Pawła Swianiewicza, 
profesora nauk ekonomicznych.  

RANKING FINANSOWY SAMORZĄDÓW 
sporządzony według danych GUS 
w 2016 r. opracowały renomowane in-
stytucje: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie i Krajowa Rada Regional-
nych Izb Obrachunkowych.
Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaź-
niki, tj.: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem; relacja nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem; udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem; obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochod-
ne od wynagrodzeń; udział środków 
europejskich w wydatkach; relacja zo-
bowiązań do dochodów ogółem  i  udział 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w dochodach bieżących.  
W grupie 1559 gmin wiejskich gmina 
uzyskała jeden z najlepszych wyników, 
zajmując 5. miejsce w kraju oraz 1. – na 
Mazowszu!
Zajmowanie przez gminę Michałowice 
bardzo wysokich pozycji w ogólnopol-
skich rankingach ukazuje i potwierdza 
dobrą strategię rozwoju gminy. 

UG Michałowice
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POWIAT PRUSZKOWSKI

n  PRUSZKÓW. Sprzęt i aparatura medyczna warte ponad 2 miliony złotych 
trafi ły do Szpitala Powiatowego „Na Wrzesinie”. 

N   owy sprzęt dla Szpitala „Na Wrzesinie”
Z dotacji Powiatu Pruszkowskiego i środków własnych szpitala zakupiono m.in. najnowocześniejsze apara-
ty usg, stół operacyjny, kolumnę laparoskopową, narzędzia chirurgiczne, aparat do znieczuleń, respirator, 
kardiomonitory, aparaty Holtera, spirometr, gastroskopy z torem wizyjnym, łóżka porodowe, aparaty KTG do 
monitorowania tętna płodu,  lampy do fototerapii oraz stanowisko do resuscytacji noworodka.

Z akupiona aparatura umożliwi 
szybszą i dokładniejszą diag-
nostykę oraz ułatwi, a przede 

wszystkim skróci proces leczenia. 
Sprzęt poprawi również bezpieczeń-

stwo i jakość opieki nad pacjentem. 
– Po niedawnym otwarciu nowej 
Izby Przyjęć Szpitala, teraz trafiło 
do niego nowoczesne wyposażenie. 
To jednak nie koniec dobrych wia-

domości dla pacjentów, ponieważ 
przewidywane są następne zakupy 
dla SPZ ZOZ w Pruszkowie i dalsza 
rozbudowa Szpitala – zapowiada 
Starosta Maksym Gołoś.

Dla  wszystkich osób zainteresowanych 
wydarzeniami kulturalnymi na terenie Po-
wiatu Pruszkowskiego powstała ofi cjalna 

strona internetowa lokalnych uroczystości i inicja-
tyw związanych ze Stuleciem Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. Dzięki niej w łatwy sposób 
można odszukać interesujące wydarzenia w naszej 
okolicy. Strony internetowa została stworzona we 
współpracy Powiatu Pruszkowskiego i gmin.

N a stronie internetowej będą publikowane zapowie-
dzi wydarzeń i relacje z ich przebiegu. Strona po-
zwoli mieszkańcom znaleźć wszelkie informacje na 

temat wydarzeń Setnej Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości mających miejsce na terenie całego Powiatu. 
Spójny kalendarz ułatwia zapoznanie się z najważniej-
szymi uroczystościami i najciekawszymi inicjatywami.
– Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości to święto szczególne, jedyne w swoim rodzaju. 
Pokażmy w tym czasie, że jako naród stanowimy jed-
ność bez względu na wszystkie indywidualne różnice. 
Spędzajmy wspólnie czas na organizowanych wydarze-
niach z tej okazji – zachęca Starosta Maksym Gołoś.

Oprócz strony internetowej powstał także powiązany 
z nią profil na Facebook’u, gdzie można śledzić infor-
macje o nadchodzących wydarzeniach. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin:
www.niepodleglosc.powiat.pruszkow.pl

www.fb.com/niepodleglosc.powiat.pruszkow

   ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ
STULECIA NIEPODLEGŁEJ!
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ZA NAMI KOLEJNY BIEG 
z cyklu Grad Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych
W niedzielę 12 sierpnia 2018 r. w BIEGU 
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 na dystansie 
1920 m do rywalizacji stanęło ponad stu 
czterdziestu uczestników. 
Na kolejne biegowe zmagania zapraszamy 
już 2 września w Biegu Solidarności na dy-
stansie 1980 m.
Więcej informacji o Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych na stronie:

www.mosir.piastow.pl
Foto: Ewa Milun-Walczak MILUNA

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 1 sierpnia o godzinie 17.00 przy pamiątkowym 
murze na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Uczestniczyli w nich kombatanci, harcerze, 
wielu mieszkańców oraz przedstawiciele władz Piastowa i różnych organizacji.

W artę honorową przy murze pełnili rekon-
struktorzy z „Towarzystwa Historycznego 
1920” oraz poczet sztandarowy ZHP z Huf-

ca Piastów. Na tablicy, umieszczonej tutaj przed 
kilku laty ku pamięci powstańców widnieją sło-
wa Artura Oppmana „Z krwawą na kurtce plamą 
odchodzę dumnie w dal”.

PAMIĘTAJMY
W godzinę W, o 17.00 w mieście w zawyły 
syreny. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
Tomasz Osiński jako gospodarz powitał 
przedstawicieli samorządu z burmistrzem 
Piastowa Grzegorzem Szuplewskim, sa-
morządu powiatowego z Ewą Borodzicz 
i Krzysztofem Rymuzą, organizacje społecz-
ne i polityczne, harcerzy, OSP, mieszkańców. 
Powiedział kilka refleksyjnych zdań: – Nie 
oceniam z punktu widzenia historycznego, 
tylko jako nauczyciel z pozycji wychowawcy. 
Mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata bę-
dzie bardzo ważne wspominanie tego czynu. 
Pamiętajmy o żołnierzach starszych, młodych 
i dzieciach, ale również o ludności cywilnej, 
która bardzo wiele wycierpiała, czasem nie 
zgadzając się z powstaniem. Lada moment 
uczestników i pamiętających powstanie nie 
będzie już pośród nas. Czy za 10, 20, 30 lat 
Powstanie będzie dla Polaków nadal ważnym 
punktem historii Polski, czy zostanie spro-
wadzone tylko do elementów pop – kultury, 
koszulek z kotwicą, symboli, ale bez większe-
go zrozumienia. Miejmy nadzieję, że do tego 
nie dojdzie”. Wspomniał też piastowskich 
Powstańców oraz członków swojej rodziny, 
uczestniczących w Powstaniu. 

PIASTÓW BYŁ SZCZEGÓLNYM MIEJSCEM
– Cieszę się, że również Piastów, tak jak War-
szawa, co roku 1 sierpnia o 17.00 zatrzymu-
je się w swoim biegu – powiedział Burmistrz 
Szuplewski. Zaznaczył, że: – Piastów był 
szczególnym miejscem na drodze męczeństwa 
mieszkańców Warszawy w 1944 roku. Pierw-
sza, licząca 3 tysiące kobiet, osób starszych 
i dzieci grupa wypędzonych z Woli przeszła 
7 sierpnia 1944 roku przez cały ciąg ul. War-
szawskiej. Cztery lata temu upamiętniliśmy ten 
przemarsz. Rada Miasta kilka tygodni temu 
przyjęła uchwałę o nadaniu ulicy Warszawskiej 
drugiej nazwy – Trakt Pamięci 1944. W roczni-
cę chcemy w sposób wizualny upamiętnić ten 
szlak i 6. sierpnia pojawi się stosowna tablica 
przy pomniku żołnierzy września u zbiegu ulic 
Warszawskiej i Bohaterów Wolności. 
Przypomniał również o bitwie wycofujących 
się z Ochoty powstańców drugiego sierpnia 
1944 r. w pobliskich Pęcicach, w wyniku któ-
rej 91 w większości bardzo młodych żołnierzy 
AK i harcerzy straciło życie. W bitwie brało 
również udział wielu piastowian. 
Po tych wystąpieniach liczne delegacje złoży-
ły wiązanki kwiatów. Przyjechał wóz bojowy 
strażaków z OSP Piastów, dużą grupą stawili 
się piastowscy harcerze. Na zakończenie za-
brzmiały dźwięki pieśni „Warszawskie dzieci”.
Obchody zorganizowali: Stowarzyszenie Nasz 
Piastów i Piastowskie Archiwum Miejskie.

ŚPIEWAMY POWSTAŃCZE PIOSENKI
Godzinę później w kościele pw. Chrystusa Kró-
la Wszechświata ksiądz proboszcz Grzegorz 

Bereszyński odprawił uroczystą mszę Świę-
tą w intencji poległych Bohaterów Powstania 
Warszawskiego, a po mszy mieszkańcy Pia-
stowa przy akompaniamencie Jana Kilarskiego 
oraz solistki Bogumiły Ostrovnoi śpiewali war-
szawskie piosenki powstańcze. Zarówno przed 
ołtarzem jak i wcześniej przy murze uroczystoś-
ciom towarzyszyła oryginalna flaga z Powstania 
Warszawskiego.

Tekst i zdjęcia 
 Jacek Sulewski

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

74. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego
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PORADY l URSUS

DOSKONAŁY
SPOSÓB NA BÓL
OSTEOPATIA

Zapewnienia najróżniejszych gabinetów 
w prasie, Internecie, prześcigają się w atrak-
cyjności, trzeba jednak wiele wiedzy na ich te-
mat, aby nie narobić sobie jeszcze większych 
kłopotów. Do Naturmedu często przychodzą 
ludzie z uszkodzonymi przez niewykwalifi ko-
wanych „specjalistów” kręgosłupami. 

P aradoksem jest, że likwiduje się bóle kręgo-
słupa, barku, pleców i inne, które mają swe 
źródło w kręgosłupie – niemal zawsze lekami 

przeciwbólowymi. Takie leki, żele, plastry – ból 
przyćmią na krótko, ale nie usuwają przyczyn 
bólu. Ból powraca. Skutki stosowania leków by-
wają bardzo poważne. Jednak należy pamiętać, 
że każdy objaw bólu należy zdiagnozować.
A jeśli to kręgosłup „winien” – najbardziej sen-
sowną i skuteczną metodą jest medycyna manu-
alna i osteopatia.
Kiedy żarówka nie świeci, bo nie jest dokręcona, 
to manipulowanie samym wyłącznikiem nie spo-
woduje, że zaświeci. 

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pacjentów, 
dziś również:
◆ To, co się dzieje w leczeniu, to w ogromnej ilo-
ści przypadków nie jest system ochrony zdrowia, 
ale system ochrony chorób, by nie wyleczyć, ale 
LECZYĆ! A ceny leków i leczenie rosną szybciej 
niż inflacja! Te koktajle z przyjmowanych leków 
niszczą tysiące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam sobie 
to dobitnie po pomocy, jaką uzyskałam w Naturme-
dzie u mgr Jakuba Górnickiego. Czuję się świetnie! 
(prawnik z Łowicza l. 59)
◆ Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po żadnym 
pobycie nie było lepiej. Czytałem dano temu o Na-
turmedzie. Nieufnie, ale przyjechałem tu. To czego 
doświadczyłem od pana mgr Górnickiego jest zdu-
miewające. Ustąpiły moje problemy z nogami i bar-
kiem, lepiej śpię. (Waldemar K. l. 71)
◆ Choć byłam w kilku gabinetach, to takiego za-
biegu, 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 zniszczoną lekami przez prawie dziewięć 
lat! Unormowało mi się trawienie! Nie bolą ko-

lana i lędźwie! Wdzięczna ogromnie jestem! (na-
uczycielka l. 56) 
◆ Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. Moja 
ginekolog podpowiedziała mi osteopatię w Ośrod-
ku Naturmed. Tu bezpiecznie zlikwidowano mi ból 
pleców! Osteopatia, to rewelacyjna metoda! Jestem 
szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z Błonia)
◆ Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od dziecka 
ciężka praca. Już nie było dla mnie leku. Plecy, 
bark, lędźwie – niesamowicie bolały. Zaczęły sia-
dać kolana i biodra. Czego ja nie łykałem?! Strach 
mówić! Sanatoria nie pomagały. Załamany i bez 
nadziei trafiłem do Naturmedu! Pan Górnicki wy-
prowadził mnie na spokojne wody. Jestem prze-
szczęśliwy! Brak mi słów podziękowania! Całym 
sercem dziękuję! (Janusz Wrotycz l. 62)
◆ Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie do znie-
sienia. To niewiarygodne, że człowiekowi w tym 
wieku można tak bardzo pomóc i to bez leków! Je-
stem wzruszony i wdzięczny. (emeryt)
◆ Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy wnieśli 
mnie na krześle. Zastrzyki przez 12 dni nic nie po-
mogły. A tu już po drugim zabiegu chodzę samo-
dzielnie, 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 Gór-
nickiego lub mgr Wojciecha Papajewskiego. Powie-
dział: obaj świetni! Stwierdziłem, że takich, jak oni 
powinno być chociaż kilku w każdym mieście! Trzy 
zabiegi 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 niesamowitego! (Andrzej z War-
szawy l. 66)

JAKUB GÓRNICKI – magister fizjoterapii, osteopata – przyjmuje 
pacjentów w każdym wieku. Leczy ostre i przewlekłe bóle 
kręgosłupa, stawów 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 Medycyny 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 
kolejny  raz OŚRODEK WYJĄTKOWO SKUTECZNYCH METOD PRZECIWBÓLOWYCH 
– BEZ LEKÓW – NATURMED.

OŚRODEK WYJĄTKOWO SKUTECZNYCH METOD PRZECIWBÓLOWYCH

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.

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. odbył się XXI Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych 
w parku „Czechowickim” (Scena Letnia) przy ul. Spisaka w Dzielnicy Ursus.

P atronat nad Festiwalem objęli: Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Ursus – Dariusz 

Pastor  oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus – Urszula 
Kierzkowska.
W Festiwalu zagrały:  Dziecięco-Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Mogielnicy, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Tłuszcz, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, Orkiestra Reprezentacyjna SGGW w Warsza-
wie, Orkiestra Dęta OSP Pilawa, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Sokółki, Orkiestra Dęta OSP Mszczo-
nów. Gościem Festiwalu była Orkiestra Koncertowa 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.
Jest to jedyna tego typu impreza plenerowa w War-
szawie i największą w województwie mazowieckim 
promująca i upowszechniająca muzykę orkiestralną, 
aktywizująca środowiska muzyczne i jednocześnie 
wzbudzająca zainteresowanie społeczności lokal-
nej. Jest spotkaniem zaprzyjaźnionych zespołów, 
zapoznaniem się z ostatnim dorobkiem i okazją do 
wspólnego świętowania muzyki.
Każda z występujących orkiestr prezentowała się 
indywidualnie na scenie, popisując się harmonią 
brzmienia, kunsztem solistów i wszechstronnością 
repertuaru. Wykonano nie tylko tradycyjne utwory 
na instrumenty dęte; prezentowano wiele ciekawych 
aranżacji muzyki tanecznej, ludowej, pop, latynoa-
merykańskiej i melodie filmowe. Mimo upalnej 
niedzieli występy ściągnęły liczną publiczność. 
Popisy muzyczne trwały do wczesnych godzin wie-
czornych.
Nie zabrakło popisów pięknie ubranych tambur-
majorek, które w takt muzyki prezentowały swój 
kunszt, wzbudzając aplauz widzów.
Jury w składzie: płk. Artur Czereszewski  – prze-
wodniczący jury i Mirosław Chilmanowicz – czło-
nek jury oceniało orkiestry pod względem brzmie-
nia, intonacji, techniki gry oraz doboru repertuaru 
i wyłoniło najlepsze orkiestry. Jury w sposób szcze-
gólny dziękowało organizatorom Festiwalu za kul-
tywowanie muzyki orkiestralnej, za niesamowitą 

promocję orkiestr  dętych i młodych muzyków. Pan 
płk. Adama Czereszwski – przewodniczący jury 
dziękował ze sceny za pomysł aby w Regulaminie 
umieścić utwór patriotyczny, by uczcić 100.lecie od-
zyskania niepodległości przez Polskę. 
Grand Prix jury postanowiło przyznać Orkiestrze 
Reprezentacyjnej SGGW w Warszawie, która w na-
grodę otrzymała Puchar marszałka województwa 
mazowieckiego.
Pierwsze miejsce zajęła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Sokółki. Drugie miejsce zajęła Kozienicka 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Trzecie miejsce przy-
padło Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Tłuszcz.
Festiwal, którego celem była prezentacja i promocja 
zespołów orkiestralnych Mazowsza spełnił oczeki-
wania publiczności, organizatorów i sponsorów.
Festiwal został szeroko rozreklamowany w środ-
kach masowego przekazu. Imprezę anonsowały 
m.in.: „Dziennik Ursusa”, „Nasza Ochota, Ursus, 
Włochy” , „Mocne Strony”, „Nasz Ursus”.
Wszystkie orkiestry biorące udział w Festiwalu 
zostały uhonorowane dyplomami, nagrodami rze-
czowymi od sponsorów oraz pamiątkowymi pucha-
rami.
Nagrody wręczali: Kazimierz Sternik – zastępca 
burmistrza Dzielnicy Ursus, Wanda Kopcińska – 
przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania 
Rady Dzielnicy Ursus, Bogusław Łopuszyński – 
dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Renata Ro-
kicka – dyrektor artystyczna Festiwalu. Dyrygenci 
i kierownicy artystyczni zespołów ocenili imprezę 
jako niezwykle udaną i potrzebną, godną kontynua-
cji w następnych latach, co umacnia organizatorów 
do większej determinacji w poszukiwaniu środków 
na realizację kolejnych edycji. W festiwalu uczest-
niczyło ok. 600 muzyków, młodzieży i dorosłych.
XXI Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych obejrza-
ło ok. 3000 widzów, głównie młodzieży i dorosłych 
z dzielnic Warszawy oraz przyległych gmin.

Renata Rokicka
Dyrektor Artystyczny Przeglądu 

Jedyną osobą, nie występującą na festiwalowej scenie, 
która również otrzymała dyplom, był wybitny ursuski 
fotograf, Ireneusz Barski. Dyplom uznania, upamiętnia-
jący przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego temu wyjątkowo zasłużonemu dla Ursu-
sa artyście medalu „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
wręczył uroczyście Dyrektor Bogusław Łopuszyński. 
Ireneusz Barski od lat sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku dokumentuje za pomocą aparatu fotograficznego 
nie tylko to, co działo się na przestrzeni lat na terenie 
Ursusa oraz w ZM „Ursus”, ale także – uwiecznia „od 
zawsze” wszystkie wydarzenia kulturalne organizo-
wane przez OK „ARSUS” (warto dodać, że prywatnie 
– p. Ireneusz – pięknie gra na gitarze, a także maluje).

(J.S.)

XXI MAZOWIECKI FESTIWAL
ORKIESTR DĘTYCH

W URSUSIE 
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84 mieszkania komunalne

KONCERT FINAŁOWY w Ożarowie Mazowieckim
„To była bardzo udana impreza” – takie słowa można było usłyszeć wśród 
publiczności i organizatorów, opuszczających boisko przy ul. Obrońców 
Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, po zakończeniu koncertu fi nało-
wego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Uśmiechy wśród członków 
występujących zespołów i wspólna zabawa, do której zaprosili widzów, 
występujący jako ostatni przedstawiciele Cypru, były doskonałym posu-
mowaniem VI edycji tego międzynarodowego spotkania. 

O powodzeniu imprezy decyduje 
też frekwencja publiczności, a ta, 
w niedzielne popołudnie, 5 sierp-

nia, dopisała. Międzynarodowy Festi-
wal Folkloru odbywający się w ramach 
projektu „Stolica Kultury Mazowsza 
2018” organizuje ożarowski Dom Kul-
tury „Uśmiech”, wspólnie z Powiatem 
Warszawskim Zachodnim, Bemowem 
Dzielnicą m. st. Warszawy, Centrum 
Kultury w Błoniu i Spółdzielnią Miesz-
kaniową Ożarów. Festiwal, od jego 
pierwszej edycji, patronatem objął Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego – Pa-
weł Kanclerz. Sponsorami tegorocznej 
edycji byli: Mcc Mazurkas, Wydaw-
nictwo Olesiejuk, Delikatesy Bogusi, 
Baccara, Bejo i Peri.
Spotkania z folklorem 
O początkach festiwalu pisaliśmy w re-
lacji z ubiegłorocznej, V edycji, w nr 13 
z 24 sierpnia 2017 r. Pierwszy raz odbył 
się w roku 2013, dzięki DK Uśmiech 
i działającemu przy nim zespołowi ludo-
wemu „Ożarowiacy” oraz Burmistrzowi 
Ożarowa Mazowieckiego – Pawłowi Kan-
clerzowi. Impreza, początkowo skromna, 
dzięki relacjom i opiniom uczestników, 
z każdym rokiem się rozrasta. Organiza-
torzy, co roku, zapraszają cztery zespo-
ły z zagranicy, a wraz z nimi występują 
„Ożarowiacy”. Dotychczas goszczono 
przedstawicieli 5 kontynentów: Ameryki 
Północnej (Meksyk), Ameryki Południo-
wej (Brazylia), Afryki (Egipt), Azji (Izra-
el) i najliczniej reprezentowanej Europy 
(Ukraina, Macedonia, Grecja , Węgry, Sy-
cylia, Kraj Basków, Serbia, Białoruś, Hi-
szpania, Rumunia, Słowacja, Chorwacja). 
Jeden z krajów uczestniczących – Turcja, 
leży na dwóch kontynentach: europejskim 
i azjatyckim. W tym roku do Azji dołą-

czył Tajwan, a do przedstawicieli Euro-
py – Bułgaria i Cypr. Nie dotarł niestety 
czwarty z anonsowanych gości – zespół 
z Niemiec.
Od 1 do 5 sierpnia – występy 
uczestników festiwalu
Zaproszone zespoły występowały na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 
i Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go. Zanim odbył się koncert finałowy 
w Ożarowie, wykonawców można było 
spotkać w Płochocinie (1 sierpnia – 
koncert inauguracyjny), Błoniu (2 sierp-
nia – parada zespołów na rynku i kon-
cert w Centrum Kultury), w Warszawie 
– (4 sierpnia – w Amfiteatrze w Parku 
Górczewska na Bemowie). 
5 sierpnia – Ożarów Mazowiecki 
Zakończenie festiwalu przygotowano 
w Ożarowie Mazowieckim. Przed połu-
dniem, o godzinie 10.30, w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego Archidiecezji War-
szawskiej odprawiona została ekumenicz-
na msza święta, z udziałem festiwalowych 
gości, którzy przygotowali oprawę – to też 
już jest tradycją Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folkloru. Po południu, o godzinie 
16.00 zespoły wyruszyły w korowodzie 
ulicami Ożarowa – „SEVERNIATSI” 
z Bułgarii, „YAFON DANCE CREW” 
z Tajwanu, „KIMON” z Cypru, a całość 
zamykali „OŻAROWIACY”. Ulicą Flo-
riana, pomiędzy blokami, uczestnicy, 
wraz ze zdążającą na koncert publicznoś-
cią, dotarli na boisko osiedla Floriana przy 
ul. Obrońców Warszawy. Należy jeszcze 
dodać, że upał tego dnia nie był tak do-
kuczliwy, jak w trakcie tygodnia. 
Zanim zaczęły się występy…
Wykonawcy, po dotarciu na miejsce, wy-
pełnili scenę, na którą zaproszono również 

Burmistrza – Pawła Kanclerza, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej – Andrzeja 
Cichala, gospodarza obiektu, na którym 
odbywał się dzisiejszy koncert – Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej Ożarów – Ta-
deusza Złotkowskiego i Dyrektor Domu 
Kultury „Uśmiech” – Alinę Holk. – Nasz 
drobny na początku festiwal zaczyna się 
pięknie rozwijać – to już 6 edycja – po-
witał widzów Burmistrz Paweł Kanclerz 
– Mamy to szczęście i przyjemność, że ze-
społy już widzieliśmy, ale nie zdradzimy, 
co się będzie działo. Andrzej Cichal wy-
raził radość, że festiwal przyjął się w spo-
łeczności ożarowskiej – Z każdym rokiem 
przybywa liczba widowni. Tadeusz Złot-
kowski dodał – Dzięki takim spotkaniom 
mamy kontakt z folklorem z wielu różnych 
krajów. Alina Holk życzyła wszystkim 
udanej zabawy – Miło mi , że DK Uśmiech 
już szósty raz mógł ten festiwal przygoto-
wać. 
Następnie każdemu z zespołów wręczono 
pamiątkowe dyplomy i upominki, m.in. 
przygotowane specjalnie na tę okazję, 
przez jedną z pracowni DK Uśmiech, ma-
lowane na tykwach Łowiczanki. Zespoły 
dziękowały i również odwdzięczyły się 
prezentami. – Dziękujemy za zaproszenie. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy tu-
taj, na tym festiwalu. Dziękujemy bardzo 
za zaproszenie – słowa wypowiedziane 
przez przedstawiciela Bułgarii wyraziły 
to, co czuły wszystkie zespoły. Oczywi-
ście przy wręczaniu upominków nie mogli 
zostać pominięci OŻAROWIACY. 
Tłumacze 
Pamiętano również o tych, dzięki którym 
wszyscy goście mogli się porozumieć. – 
Wkładają mnóstwo serca i swojego czasu, 
żeby nasi goście czuli się jak najlepiej – bez 
Was ten festiwal byłoby znacznie trudniej 

przeprowadzić – dziękował zaproszonym 
na scenę tłumaczom Burmistrz Ożarowa. 
Dwoje z nich łączyło tłumaczenie z wystę-
pami w zespole OŻAROWIACY.
Niespodzianka
Po powitaniach, wzajemnym obdarowy-
waniu się i podziękowaniach przyszedł 
czas na występy. Zaczęto od niespo-
dzianki. Zagraniczni goście nauczyli się 
piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”, 
którą zaprezentowali zgromadzonym. Taj-
wan, Cypr i Bułgaria – w tej kolejności 
odśpiewali po jednej zwrotce i refrenie. 
Publiczność włączyła się aktywnie. Po 
tym niezwykle sympatycznym początku 
przyszedł czas na występy poszczegól-
nych zespołów. 
SEVERNIATSI z Bułgarii
Jako pierwszy na scenie pojawił się Lu-
dowy Zespół Taneczny SEVERNIATSI 
z Bułgarii. Dynamiczny taniec i zmiany 
rytmiki podniosły, i tak gorącą, atmosferę 
na widowni. Jeden z utworów wykonano 
na „gadułce” – tradycyjnym, 3-strunowym 
instrumencie smyczkowym, powstałym 
w okresie średniowiecza i bębnie zwa-
nym „tatanem”. Zespół utworzony został 
w 1989 roku przez grupę miłośników buł-
garskiego tańca i kultury. Jego repertuar 
obejmuje tańce ze wszystkich etnicznych 
części Bułgarii.
YAFON DANCE CREW z Tajwanu
Bardzo ciekawe i egzotyczne, jak na 
nasze warunki instrumenty, zaprezen-
towali goście z Tajwanu, m.in. chińskie 
2-strunowe skrzypce zbudowane z drew-
na, skóry węża i włosów z ogona konia. 
Przy akompaniamencie zespołu tancerze 
zaprezentowali m.in. „Dziki taniec zło-
tego smoka” nawiązujący do tradycyjnej 
muzyki chińskiej, gdzie niższe i wyższe 

tony stanowiły rodzaj rozmowy. Zespól 
istnieje od roku 1999, jego głównym 
celem jest promowanie tańców i kultury 
tajwańskiej. Chętne osoby mogły zaopa-
trzyć się w pamiątki, które zespół przy-
wiózł ze sobą.
OŻAROWIACY
Działają od roku 2002. Obecnie zespół 
składa się z 4 tanecznych grup wieko-
wych. W repertuarze ma polskie pieśni 
i tańce ludowe z regionu Mazowsza, Kra-
kowa, Śląska, Spisza i Kaszub. Ożarowia-
cy kultywują polskie tradycje i zwyczaje 
ludowe: tańce, przyśpiewki, gwarę, zaba-
wy oraz grę na instrumentach ludowych. 
Podczas dzisiejszego koncertu zaprezen-
towali premierowy program: tańce lu-
belskie. A wspólnie z przedstawicielami 
pozostałych zespołów zatańczyli wspólnie 
„Polkę łowicką”.
KIMON z Cypru
Zespół powstał w 1975 r. Obecnie liczy 
150 tancerzy, którzy prezentują tańce z ca-
łej Grecji i występują na terenie Cypru. 
Należą do Cypryjskiego Komitetu Kul-
tury Ludowej, są organizatorami Greckiej 
Nocy Tańca (kwiecień) oraz, pod koniec 
lipca, Festiwalu Tańca, w którym biorą 
udział zespoły z kraju i zagranicy. Ich 
żywiołowy występ miał jeszcze dodatko-
wą atrakcję: próbę bicia rekordu świata 
w ustawianiu szklanek na głowie podczas 
tańca. Dotychczasowy wynosił 16. Tutaj 
wieża posypała się, kiedy na głowie tan-
cerza pojawiła się 20 szklanka. Wynik 
ma zostać wpisany do Księgi Rekordów 
Guinnessa. Zespołowi KIMON przypadł 
też w udziale ostatni akcent niedzielnego 
koncertu – poprowadzenie wspólnej zaba-
wy z publicznością, która ochoczo przyłą-
czyła się do wspólnego tańca.
Do zobaczenia za rok
Wszystkim uczestnikom, organizatorom 
i publiczności dzisiejszego koncertu 
nawet nie przyszło do głowy, żeby Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru w przy-
szłym roku mógł się nie odbyć. Do zoba-
czenia za rok!

tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
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URSUS

Warsztaty Varsavianistyczno-Patriotyczne 
w przedszkolu „Delfinki”
2 maja w radiowej Jedynce, przy okazji Święta Narodowego, dyskutowano o wychowaniu 
patriotycznym dzieci i młodzieży. Padło m.in. pytanie – jak wcześnie zaczynać takie wycho-
wanie? Odpowiedź była bardzo krótka: „Jak najwcześniej.”

Jest w Ursusie takie przedszkole, które re-
alizuje program wychowania patriotyczne-
go i jest to być może jedyne przedszkole 

w Warszawie, które realizuje je w tak bogatej 
ofercie. To Artystyczno-Sportowe Przedszko-
le „Delfinki” z siedzibą przy ul. Orląt Lwow-
skich 1. Dyrektor przedszkola, pani Monika 
Narożniak, włączyła do programu najstarszej 
grupy przedszkolaków comiesięczne warszta-
ty prowadzone przez doświadczonego nauczy-
ciela, licencjonowanego przewodnika po War-
szawie i historyka w jednej osobie.
Raz w miesiącu przedszkolaki wyjeżdżały do 
wybranego miejsca związanego tematycznie 
z bieżącym programem 
nauczania i... kalenda-
rzem. Dla niektórych 
dzieci była to okazja do 
pierwszej w życiu podró-
ży tramwajem, a dla więk-
szości – pierwsza wizyta 
w ciekawych miejscach.

JAKI BYŁ SZCZEGÓŁOWY 
PROGRAM?
Wrzesień – Baśnie i le-
gendy Warszawy – spacer 
po Starówce; październik 
– Barwy jesieni w Łazien-
kach Królewskich – m.in. 
zwiedzanie Pałacu na 
Wyspie; listopad – Pozna-
jemy Fryderyka Chopina 
– zwiedzanie Muzeum 
Chopina i bazyliki Św. 
Krzyża; grudzień – Skar-
by polskiej ziemi – wizyta 
w Muzeum Geologicz-
nym; styczeń – Przed 
Zimowymi Igrzyskami 
Olimpijskimi – wizyta 
w Centrum Olimpijskim; 
luty – Odwiedzamy Pol-
skie Radio – m.in. na-
granie do audycji „Ra-
dio Dzieciom” (emisja 
10.05.2018); marzec – 

Wielkanocny koszyk dla potrzebujących – wi-
zyta w niezwykłym Pensjonacie św. Łazarza 
przy ul. Traktorzystów; kwiecień – Kwitnące 
ogrody króla Jana – wizyta w Wilanowie; maj 
– Warszawa leży nad Wisłą – rejs statkiem.
 Warsztaty przebiegały bardzo bezpiecznie 
dzięki wychowawczyniom Jolancie Ostro-
wskiej i Monice Domańskiej, które zawsze 
dbały o to, by dzieci nie były głodne ani sprag-
nione.
 Warsztaty mają być kontynuowane od 
września. „Delfinki” zapraszają do współpra-
cy inne przedszkola.
    AS

W tych  dniach zapraszamy
Państwa do zapoznania się
z ofertą naszej szkoły oraz
skorzystania z bezpłatnej 
lekcji próbnej w wybranym
programie edukacyjnym.

02-495 Warszawa Ursus
• ul. Dzieci Warszawy 48 
• ul. Orląt Lwowskich1 
tel. 735 181 711, 606 313 997
e-mail : szkola.yamaha.ursus@gmail.com 

www.yamahaursus.warszawa.pl 

Niepubliczne

PRZEDSZKOLE
ARTYSTYCZNO-
-SPORTOWE

Delfinki
(placówka istnieje od 2004 r.)

DZIEŃ OTWARTY
8 WRZEŚNIA 2018  w godz.  900-1300 

NA MIEJSCU:
l  własna, domowa kuchnia 

(uwzględniająca diety)
l  basen 

(zajęcia 2 × w tygodniu)
l  pracownia ceramiczna

UROZMAICONE ZAJĘCIA:
l  artystyczne
l  muzyczne 

(współpraca ze szkołą 
muzyczną YAMAHA)

l  sportowe
l  balet klasyczny
l  JudoPanda
l  ciekawe wycieczki 

edukacyjne
l  udział w licznych 

konkursach 
artystycznych

l  wyjścia do kina
oraz 
wiele innych atrakcji!

ul. Orląt Lwowskich 1 
02-495 Warszawa  
tel.:  22 42 32 415

606 313 997 
przedszkole.delfinki@gmail.com 

www.przedszkoledelfinki.pl 

DOŚWIADCZONA, 
KREATYWNA KADRA 

NAUCZYCIELSKA 
KORZYSTA Z AUTORSKICH 

PROGRAMÓW 
EDUKACYJNO-

-WYCHOWAWCZYCH

Poznajemy inne kultury

Robimy ciekawe doświadczenia

Nasze wycieczki zawsze wiele nas uczą

ZNIŻKA
-500 ZŁ

dla 
rodzeństwa

Uczymy się dobrze pływać
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Ceny instalacji fotowoltaicznych dosyć znacznie spadły w ostatnim roku, 
co w połączeniu z drożejącym prądem czyni jeszcze bardziej opłacalną 
inwestycję we własną elektrownię słoneczną. Dodatkowo mieszkańcy 
Warszawy mają możliwość uzyskania zwrotu 40% poniesionych nakła-
dów na instalację paneli słonecznych. 

OD 1 WRZEŚNIA RUSZA NA-
BÓR WNIOSKÓW O DOTA-
CJĘ i jest to najprawdopodobniej 
ostatnia możliwość uzyskania 
tak atrakcyjnego dofinansowania 
z bud żetu m.st. Warszawy. 
 Po jesiennych wyborach samo-
rządowych władzę może przejąć 
inna opcja polityczna, która, mimo 
niewątpliwych zalet w innych dzie-
dzinach, jednoznacznie preferuje 
rozwój energetyki opartej na węglu 
kamiennym. Wśród zwolenników 
zielonej energii krąży dowcip, że do-
tacje będą przyznawane na wynale-
zienie paneli słonecznych zasilanych 
węglem.
 Koszt instalacji o mocy 3kW wy-
starczającej dla przeciętnego domu 
jednorodzinnego kształtuje się na 
poziomie 15 tysięcy złotych. Powin-
no to zmniejszyć rachunki za prąd 
o ponad 150 zł miesięcznie. Przy 
żywotności instalacji szacowanej na 
30 lat (producent paneli udziela gwa-
rancji na 25 lat) amortyzacja insta-
lacji wynosi 40 zł miesięcznie. Daje 
to czysty zysk roczny bez żadnego 
podatku na poziomie minimum 9% 

od zainwestowanego kapitału. Żaden 
bank w Polsce nie zapewni takie-
go oprocentowania lokaty. Zysk ten 
może jedynie wzrosnąć ze względu 
na rosnące ceny energii. 
 Na naszej stronie www.zbg.pl 
dostępne są artykuły prasowe pro-
gnozujące wzrost cen prądu o 15% 
w samym tylko roku 2019. Dodatko-
wo montaż instalacji fotowoltaicz-
nej na domu jednorodzinnym opo-
datkowana jest 8% podatkiem VAT, 
natomiast na prąd z państwowej 
elektrowni nałożony jest VAT 23%.
Mieszkańcy Warszawy mogą liczyć 
jeszcze na dodatkowy bonus mini-
mum 6000 zł od aktualnie urzędu-
jącej Pani Prezydent, która akurat 
w tym przypadku stanęła na wyso-
kości zadania i szczodrze dotuje in-
westycje chroniące środowisko.
 Instalację projektujemy indy-
widualnie w oparciu o rachunki za 
prąd. Nie ma sensu budowy instala-
cji większej niż potrzeba, ponieważ 
za wyprodukowaną nadwyżkę elek-
trownia nic nie zapłaci. Najwięcej 
prądu instalacja generuje w miesią-
cach letnich. Rozliczenie następuje 

raz do roku i mamy prawo w do-
wolnym czasie pobrać z sieci 80% 
energii przesłanej w okresach nad-
produkcji. Operator sieci ma obowią-
zek zainstalować – na wniosek in-
westora – licznik dwukierunkowy, 
który zlicza prąd przesłany do sieci 
i pobrany z sieci. Oczywiście warto 
zaplanować włączanie energochłon-
nych urządzeń typu zmywarka, pral-
ka, pompa ciepła na słoneczne dni, 
wtedy całą energię konsumujemy na 
bieżąco i nie tracimy 20% na wyna-
grodzenie dla elektrowni za przecho-
wanie energii. 

Dopłaty od aktualnej Pani Prezydent 
dostępne są również na moderni-
zację kotłowni i instalację pomp 
ciepła. 

Mamy dopracowane przygotowywa-
nie wniosków i zgłoszeń – w mija-
jącym sezonie 100% naszych wnio-
sków zostało zrealizowanych BEZ 
ŻADNYCH POPRAWEK. 

OD CZEGO ZACZĄĆ ?
1.  Pod numerem telefonu 22 66 77 255 należy umówić się na wizytę w na-

szym biurze i przedstawić rachunki za prąd z ostatnich 2 lat.
2.  Na poczekaniu, po zadaniu kilku pytań, generujemy projekt koncepcyj-

ny zgodny z preferencjami klienta.
3.  Jeżeli inwestor zaakceptuje projekt, przystępujemy – po wpłacie 300 zł 

– do przygotowania projektu technicznego i odpowiednich wniosków.
4.  1 września następuje złożenie wniosków i Urząd, po ich rozpatrzeniu, 

zaprasza inwestora na podpisanie umowy o dotację. Wtedy możemy za-
wrzeć umowę na wykonanie instalacji i przystąpić do realizacji.

5.  Po zakończeniu realizacji składamy w Urzędzie dokumentację powyko-
nawczą i w ciągu 21 dni Urząd przelewa pieniążki na konto inwestora. 

Czasu jest niewiele, a pula pieniędzy ograniczona, dlatego 
wcześnie złożone wnioski mają większą szansę szybkiej realizacji! 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA NASZEJ STRONIE WWW.ZBG.PL

OD 1 WRZEŚNIA RUSZAJĄ DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

Spotkanie 52. maturzystów 50 lat po 
maturze to nie przypadek. 26 maja 
2018 roku w Pruszkowie spotkali się 
absolwenci trzech klas Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie. Co zaważyło na utrzymy-
waniu przez nich przyjacielskich kon-
taktów przez tyle lat?

A bsolwenci z 1968 roku trzech równo-
ległych klas (a, b, c) pierwszy raz po 
maturze prawie w komplecie spotkali 

się w 1988 roku, w Sali Balowej na dział-
kach w Komorowie. Pojawiło się wtedy ok. 
60 uczniów i kilkoro nauczycieli. – Było 
cudownie, wspaniale bawiliśmy się do 
rana – wspomina Marysia Czeley z XI c. 
– Postanowiliśmy kontynuować takie spot-
kania co 5 lat. Od pewnego czasu organi-
zujemy je w lokalach. W piątek, 25 maja 
2018 r., 50 lat po maturze, spotkaliśmy się 
w kościele, na terenie Tworek, gdzie odby-
ła się msza za absolwentów i nauczycieli. 
Maturę z religii zdawaliśmy u ks. Romana 
Indrzejczyka (kapelan Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w latach 2005–2010, zginął 
w katastrofie smoleńskiej – przyp. red.). 

On był naszym przewodnikiem duchowym. 
Spędzaliśmy z nim dużo czasu. Potem były 
lata „Solidarności”, również z nim, nasze 
śluby, chrzty i komunie naszych dzieci. 
Po mszy poszliśmy do naszej szkoły, do 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeu-
sza Kościuszki. Dyrekcja szkoły niestety 
nie stanęła na wysokości zadania – mó-
wię to w imieniu wszystkich absolwentów 
z 1968 r. Przywitała nas tylko Pani woź-
na i pozwoliła nam pochodzić po pustej 
szkole! Pani Dyrektor była zaproszona na 
nasze spotkanie i bal, ale odmówiła – nie 
może, ponieważ data naszego spotkania 
zbiegła się z Dniem Matki – poinformował 
nas e-mailem sekretariat szkoły. Uważa-
my, że to wyszło bardzo nieładnie. Za na-
szych czasów na pewno przywitałaby nas 
młodzież, ktoś by nas poczęstował choćby 
herbatą i porozmawiał z nami. Było nam 
przykro, że nie wykorzystano tej sytuacji, 
żeby pokazać mło-
dzieży, że po 50. la-
tach przetrwały jakieś 
wartości, przyjaźnie, 
szacunek dla drugie-
go człowieka i szacu-
nek dla nauczycieli. 
Jestem upoważniona 
przez wszystkich, żeby 
o tym powiedzieć. 

Książka 
– Z okazji tak sza-
cownej rocznicy ku 
wiecznej pamięci po-

stanowiliśmy wydać książ-
kę – opowiada Pani Maria. 
– Pół roku chodziłam, żeby 
zdobyć na nią pieniądze. 
Napisaliśmy podanie do 
Prezydenta Pruszkowa, 
Jana Starzyńskiego z proś-
bą o dofinansowanie tego 
wydawnictwa, które jest 
również promocją Pruszko-
wa. Stowarzyszenie Absol-
wentów i Sympatyków LO 
im. Kościuszki również za-
angażowało się w wydanie 
publikacji. Pomagał nam 
Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej Grze-
gorz Zegadło. Połączyliśmy nasze 50-lecie 
ze 100-leciem Niepodległości i przy dru-
gim podejściu się udało. 
Książka „Nasza Niepodległa. Nasza Szko-
ła. Nasza Klasa. MATURA 68” została 

sfinansowana przez Urząd 
Miasta Pruszkowa i wyda-
na przez Książnicę Prusz-
kowską w nakładzie 5400 
egzemplarzy. Zawarte są 
w niej wspomnienia ab-
solwentów, historia szkoły 
i wiele zdjęć. W obszernej 
dedykacji do tej bardzo 
interesującej, 88-stronico-
wej publikacji Prezydent 
Starzyński napisał  m.in.: 
„Liceum, nazwane „Koś-
ciuchem”, od dawna jest 
z pewnością najważniej-

szą uczelnią stopnia 
średniego, „produkują-
cą” rocznie najwięcej 
przyszłych studentów 
i inteligentów. (...) Za 
liceum Kościuszki idzie 
od lat dobra opinia. Ma-
rzeniem każdego prezy-
denta Pruszkowa było 
i jest, aby „Kościusz-
kowcy” robili kariery 
i byli dumni ze swojego 
miasta, z którego imie-
niem idą w cały świat.”.

100 lat historii
LO im. Tadeusza Kościuszki ma ponad 
100-letnią historię. W 1917 roku, w set-
ną rocznicę śmierci Kościuszki, szkoła 
elementarna założona 20 lat wcześniej 
w Pruszkowie z inicjatywy hrabiego 
Antoniego Potulickiego, otrzymała imię 
naszego bohatera narodowego. Po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości szkoła 
stała się „Pięcioklasową publiczną szkołą 
powszechną”. Szkoła w okrojonej formie 
funkcjonowała również w okresie okupa-
cji, a od 1951 r. stała się jedenastoletnią 
szkołą ogólnokształcącą. Przez kolejne 
lata szkoła była rozbudowywana, następo-
wały różne zmiany, ale o tym wszystkim 
można przeczytać w książce.  Szkoła do 
dzisiaj utrzymuje wysoki poziom, maturę 
zdaje 100% absolwentów liceum, a około 
90% z powodzeniem kontynuuje naukę na 
wyższych uczelniach. Szczegółowo histo-

rię szkoły opisała na 17 stronach Anna Ze-
gadło (matura w Kościuchu 1975).

Przyjeżdżają z całego świata
Na spotkania absolwentów od 30 lat przy-
jeżdżają ludzie z USA, z Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Węgier i z całej Polski. Od 
początku uczestniczą w nich ich wycho-
wawcy i nauczyciele, m.in.: profesor Ste-
fania Studzińska – Dyrektor szkoły w la-
tach 1954–1974, profesor Andrzej Kubrak, 
profesor Alicja Trefler - Dyrektor w latach 
1974–1990, profesor Zosia Kapczyńska. 

Czego Jaś się nie nauczył...
Pani Maria pamięta, że wielu maturzystów 
1968 chodziło do jednej klasy od początku 
szkoły podstawowej. Więcej niż połowa 
z nich mieszka nadal w Pruszkowie i oko-
licach. Około 20 osób spotyka się co roku 
na Boże Narodzenie i Wielkanoc. W 2020 
roku wszyscy kończą 70 lat. Z tej okazji 
również zaplanowali uroczyste spotkanie. 
W międzyczasie dzieci wielu tamtych 
maturzystów zdały egzamin dojrzałości 
w starym „Kościuchu”. Myślę, że ta więź 
i przywiązanie do swojej małej ojczyzny 
narodziły się dzięki atmosferze panującej 
w tamtych latach w ich „budzie”. Niemały 
wpływ musieli mieć na to ich wychowaw-
cy. Uczyli ich myśleć nie tylko o sobie, wi-
dzieć drugiego człowieka i go szanować. 
Czy absolwenci anno domini 2018 też 
wynieśli ze swoich szkół takie wartości?

Jacek Sulewski

kowcy” robili kariery 
i byli dumni ze swojego 
miasta, z którego imie-
niem idą w cały świat.”.

MATURZYŚCI’68 z LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
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URSUS

W roku akademickim 2017/2018 do ursuskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku uczęszczało 450 słuchaczy, których łączny wiek znacznie przekra-
czał 30 tysięcy lat! Jak powiedziała Prezes Towarzystwa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursu-
sie, Lucyna Wasilewska – wszyscy zdali, a ci, którzy solidnie pracowali 
– z czerwonym paskiem.

Ostatnie przed wakacjami 
spotkanie UTW miało 
bogatą oprawę artystycz-

ną. Z koncertem wystąpił  
chór Viva Musica, który 
działa już 10 lat i uświet-
niał wszystkie uroczystości, 
organizowane przez Towa-
rzystwo. W 2014 roku kie-
rownictwo artystyczne chóru 
przejęła Alina Małachowska. 
Zespół się rozrósł i nastąpił 
jego dynamiczny rozwój. 
Odnosił sukcesy w wielu 
konkursach. Partie solowe 
na koncertach wykonują 
Zuzanna Skalska, Elżbieta 
Chojecka i Tadeusz Drągow-
ski. Nową akompaniatorką 
została w marcu 2018 r. Vla-
sta Traczyk. Wystąpił też ze-
spół dzieci, uczestniczących 
w zajęciach wokalnych Ali-
ny Małachowskiej oraz sama 
prowadząca. 
Wiceburmistrz dzielnicy 
Ursus Wiesław Krzemień, 
życzył studentom wspania-
łych wakacji i podziękował 
za udział w życiu dzielnicy. 
Obecni byli również: Wice-
burmistrz Kazimierz Sternik, 
Kierownik Domu Kultury 
„Kolorowa” Elżbieta Zda-
nowska-Cozac, Dyrektor Bi-
blioteki Publicznej w Ursusie 
Agnieszka Proszowska i wie-
le innych osób.
Dyrektor Ośrodka Kultury 
„Arsus” Bogusław Łopu-
szyński wręczył pani Ali-
nie dyplom, upamiętniają-
cy otrzymanie przez nią od 
Ministra Kultury medalu 
„Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Dyrektor, korzystając 
z okazji i obecności dwóch 
wiceburmistrzów, zapropono-
wał ustanowienie medalu dla 
osób szczególnie zasłużonych 
dla Ursusa.
A potem wszyscy rozeszli się 
do domów? 
Nie, wtedy na scenie pojawiła 
się wielka gwiazda – Marek 
Torzewski – słynny tenor, 
występujący na największych 
scenach świata, m.in.: w La 
Scali, a przez 8 lat w Teatrze 

Królewskim w Brukseli. 
Półtoragodzinny koncert 
mistrza prowadziła jego 
żona Barbara, która sama 
również zdecydowała się 
zaśpiewać. Na zakoń-
czenie państwo Torzew-
scy wystąpili w biało-
-czerwonych szalikach 
kibiców reprezentacji 
Polski w piłce nożnej, 
czym wzbudzili wiel-
ki entuzjazm widowni. 
Koncert był wspaniały. 
Głos Torzewskiego wy-
pełnił i zdominował całą 
ogromną salę. Zebrał 
owacje na stojąco. Lucy-
na Wasilewska wręczyła 
mu na pożegnanie książ-
kę o Ursusie i wiersze 
uczestników UTW. Nie 
poskąpiła też pocałun-
ków.
Wielki tenor okazał się 
bardzo ciepłą, kontakto-
wą osobą. Między utwo-
rami utrzymywał stały 
kontakt z publicznoś-
cią. Zarówno mistrz jak 
i Barbara Romanowicz-
-Torzewska opowiadali 
ciekawe epizody z setek 
występów na scenach 
świata. Po koncercie nie 
odmówił kilku pamiąt-
kowych zdjęć i autogra-
fów.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Zakończenie XV roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. prof. Jana Grabskiego 
w Ursusie uświetnione wspaniałym koncertem Marka Torzewskiego
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AGNIESZKA GOĆ
Doradca Klienta

tel.: 508 084 889, 607 319 564 
ul. Rakietników 38
02-495 Warszawa-Ursus

Jakie błędy poznawcze popełnia każdy z nas? (3)
Codziennie wszyscy wpadamy w różne pu-
łapki myślowe. Oznacza to, że bardzo często 

zachowujemy się nieracjonalnie, nielogicznie, nierozsądnie i, co gorsza, 
nawet nie jesteśmy tego świadomi. W dzisiejszej, ostatniej odsłonie z tej 
serii przyjrzymy się kolejnym błędom poznawczym, które wielokrotnie 
popełnia każdy z nas. Przypomnijmy, błędy poznawcze definiujemy jako 
odstępstwa od racjonalnego, rozsądnego myślenia i zachowania. My-
ślisz, że Ciebie one nie dotyczą? Sprawdźmy!

PRÓŻNIACTWO SPOŁECZNE
W 1913 roku francuski inżynier Ma-
ximilian Ringelmann badał wydaj-
ność koni. Odkrył, że wydajność 
dwóch zwierząt zaprzęgniętych do 
powozu nie jest dwa razy większa niż 
wydajność pojedynczego konia. Za-
skoczony tym wynikiem, przystąpił 
do zbadania tego u ludzi. Kazał kil-
ku mężczyznom ciągnąć linę i mie-
rzył siłę każdego z nich. Ci, którzy 
ciągnęli linę we dwóch, inwestowali 
średnio po 93% siły, jakiej używał 
pojedynczy ciągnący. Kiedy ciągnęli 
we trzech, było to 85% siły, a przy 
ośmiu osobach już tylko 49%. W ten 
sposób badacz zobrazował zjawisko 
próżniactwa społecznego. Występuje 
ono wtedy, kiedy osiągnięcie poje-
dynczej osoby nie jest bezpośrednio 
widoczne, tylko wtapia się w rezul-
tat całej grupy. 
Próżniactwo społeczne może występo-
wać więc u wioślarzy, którzy pracują 
równocześnie, lecz nie w biegu szta-
fetowym, w którym liczy się wkład 
jednostkowy. Wydaje się, że za tym 
efektem przemawia następująca logi-
ka (choć zapewne nieświadoma): po 
co angażować wszystkie siły, skoro 
z mniejszą siłą też jakoś idzie, a nie 
rzuca się to w oczy? Mimo że w grupie 
indywidualna wydajność spada to nie 

spada ona do zera – zerowa wydajność 
zwróciłaby bowiem uwagę. 
W grupie powstrzymujemy nie tylko 
swoją wydajność, ale także odpowie-
dzialność. Nikt nie chce być osobiście 
odpowiedzialny, następuje chowanie 
się za decyzjami grupy. Zjawisko to 
określa się jako dyfuzja (rozprosze-
nie) odpowiedzialności. Innym cieka-
wym, występującym w grupie efektem 
jest przesunięcie ryzyka, polegające 
na tym, że grupy są skłonne podejmo-
wać większe ryzyko niż pojedyncze 
osoby. Sami być może obawialibyśmy 
się podjęcia ryzykownych działań, ale 
skoro odpowiedzialność rozproszy się 
na całą grupę, to czemu nie? W grupie 
zachowujemy się inaczej niż kiedy je-
steśmy sami. 

PODSTAWOWY BŁĄD ATRYBUCJI
Przenieśmy się teraz na ruchliwe drogi 
w centrum Warszawy. Na czerwonym 
świetle stoi sznur samochodów. Świat-
ło zmienia się na żółte, potem na zie-
lone, ale pierwszy kierowca wciąż nie 
rusza. W jaki sposób reagują pozostali 
kierowcy? Prawdopodobnie myślą, 
że jest on powolny, nieuważny, nie-
doświadczony, nie umie zachować się 
na drodze i zaczynają na niego trąbić. 
Tymczasem przyczyną mogłaby być 
nagła awaria samochodu. Sytuacja ta 
pokazuje, że ludzie mają skłonność 

do wyjaśniania przyczyn zacho-
wań innych ludzi poprzez ich cechy 
charakteru i niedocenianie wpływu 
czynników zewnętrznych. Jest to pod-
stawowy błąd atrybucji. 
Krótko mówiąc, zakładamy, że inni są 
tacy, jak się zachowują. Uczeń spóźnił 
się na lekcję? Myślimy sobie, że jest 
leniwy i niezorganizowany, a nie że po-
psuł się autobus, którym jechał. Wyjaś-
niając czyjeś zachowanie, zazwyczaj 
bagatelizujemy znaczenie okoliczności 
zewnętrznych, a przeceniamy rolę in-
dywidualnych postaw i właściwości. 
Co ciekawe, dokładnie odwrotnie oce-
niamy przyczyny naszych własnych 
zachowań, szczególnie niepowodzeń. 
W tym przypadku mamy raczej skłon-
ność do przypisywania ich czynnikom 
zewnętrznym, a nie wewnętrznym. 
Ktoś, kto kolejny raz oblał egzamin na 
prawo jazdy będzie raczej szukał winy 
w surowym egzaminatorze lub w trud-
nej trasie niż w braku własnych umie-
jętności. Warto więc mieć to na uwa-
dze zanim następnym razem pochodnie 
wyciągniemy wnioski zarówno o kimś, 
jak i o samym sobie. 

BŁĄD ASOCJACJI
Anna bardzo denerwowała się przed 
swoją prezentacją przed zarządem – jak 
się okazało zupełnie niepotrzebnie, po-
szło jej znakomicie. Miała ze sobą swój 
szczęśliwy łańcuszek, ten który towa-
rzyszył jej podczas ostatnich, zdanych 
egzaminów na studiach podyplomo-
wych. Miała go ze sobą także w dniu, 
gdy otrzymywała podwyżkę. To na 
pewno on przynosi jej szczęście!

Wielu z nas nierzadko kieruje się po-
dobną logiką, przypisując rzeczom, 
które towarzyszyły nam podczas okre-
ślonych zdarzeń szczególną moc. Błąd 
asocjacji polega na tym, że łączymy 

ze sobą dwie rzeczy, które nie mają 
ze sobą nic wspólnego. W ten sposób 
tworzą się często złudne przekonania 
i fałszywa wiedza. Po raz pierwszy zba-
dał to Iwan Pawłow, który obserwował 
ślinotok u psów. Badanie przebiegało 
w ten sposób, że zanim pojawiło się 
jedzenie dla psów, dzwonił dzwonek. 
Wkrótce wystarczył dźwięk dzwonka, 
by psy zaczynały się nadmiernie śli-
nić. Psy połączyły dwie rzeczy, które 
funkcjonalnie nie miały ze sobą nic 
wspólnego, czyli dźwięk dzwonka 
i produkcję śliny. Błąd ten wiąże się 
także z zaobserwowanym przez bada-
czy faktem, że niechętnie traktujemy 
posłańców złych wieści. Posłaniec jest 
kojarzony z treścią informacji, mimo 
że – oprócz przekazania – nie ma on 
z nią nic wspólnego. Tworzenie sko-
jarzeń jest podstawą uczenia się i po-
wstawania w mózgu nowych połączeń 
neuronalnych. Pamiętajmy jednak, że 
niektóre z tych powiązań niekoniecznie 
są sensowne.

CO ROBIĆ?
Bądźmy świadomymi obserwatorami 
wszelkich błędów poznawczych – tyl-
ko w taki sposób uda nam się wyeli-
minować przynajmniej niektóre z nich. 
Nie pozwólmy, aby pułapki myślenia 
sterowały naszym życiem. Sama świa-
domość ich obecności nie wystarczy, 
ale jest koniecznym, pierwszym kro-
kiem, jaki należy wykonać w całym 
tym procesie. Wyłapywanie błędów 
poznawczych może być nie tylko nie-
zwykle pomocne i użyteczne (zwłasz-
cza przy podejmowaniu szczególnie 
ważnych decyzji), ale stanowi także 
fascynującą dziedzinę życia społecz-
nego. Wszyscy jesteśmy narażeni na 
popełnianie tych błędów. Postarajmy 
się jednak popełniać je przynajmniej 
trochę rzadziej.

Marlena Hess
Bibliografia:
Ralf Dobelli, Sztuka jasnego myślenia, 
czyli 52 błędy poznawcze, które lepiej 
niech popełniają inni, Warszawa 2014.

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

 KINO URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 

BILETY w cenie 15 zł i 20 zł, KINO RETRO – WSTĘP WOLNY
Bilety można kupić również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl  

i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

WRZESIEŃ 2018

DZIEŃ 
SEANSU

GODZ. FILM

08.09 (sobota) 
09.09 (niedziela) 

16:00
18:15

MAMMA MIA:  
HERE WE GO AGAIN

USA l l.15 l komedia/musical

12.09 (środa) 17:00
KINO RETRO
WSTĘP WOLNY

15.09 (sobota) 
16.09 (niedziela) 

16:00
18:15

303. BITWA  O  ANGLIĘ

POLSKA/WIELKA BRYTANIA  
l l.15 l dramat wojenny

22.09 (sobota) 
23.09 (niedziela)

15:00
17:00

 KRZYSIU,GDZIE JESTEŚ?

USA l b/o l familijny 

26.09 (środa) 17:00
KINO   RETRO
WSTĘP WOLNY

29.09 (sobota) 
30.09 (niedziela)

15:00
17:15

INIEMAMOCNI  2

USA l b/o l animacja/
przygodowy

www.arsus.pl              facebook.com/kinoursus
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NASZE STRONY

Leniwe wakacje nad morzem, 
leżenie plackiem w zamkniętych 
kompleksach hoteli nie są dla 
nich.  O wyjazdach poznawczych 
i o tym dlaczego warto pojechać 
na Bałkany lub do malowniczej 
Gruzji rozmawiałam z pracow-
niczką biura podróży Wytwórnia 
Wypraw, Aleksandrą Ziębą.

n Co dają nam podróże, poza wspomnie-
niami i paroma zdjęciami na facebooku?
Wydaje mi się, że przede wszystkim 
otwierają nas, nie tylko na ten kieru-
nek, który wybraliśmy, ale też na całą 
kulturę miejsca do którego jedziemy. 
Mówi się wiele o różnicach, ale waż-
ne są też podobieństwa, które dostrze-
gamy między nami, a mieszkańcami 
krajów, które odwiedzamy. Podczas 
podróży zacierają się granice. Bardzo 
wiele nas łączy i warto o tym wiedzieć.

n Komu poleciłaby pani podróż zorgani-
zowaną przez biuro turystyczne, a komu 
– samodzielnie zorganizowaną wyprawę?
Wyjazd zorganizowany przez biuro po-
dróży poleciłabym osobom, które nie 
mogą sobie pozwolić na dwa miesią-
ce urlopu w ciągu roku, tylko mają na 
przykład czternaście dni i chciałyby je 
jak najlepiej wykorzystać. To powinny 
być osoby, którym nie będzie przeszka-
dzała grupa turystyczna.
Podróż samodzielną natomiast po-
leciłabym osobom, które nie muszą, 
albo nawet nie chcą tak skrupulatnie 
wszystkiego planować, stawiają na 
spontaniczność i samodzielność. Trze-
ba jednak pamiętać, że nie wszyscy są 
w stanie zdać się na spontaniczność, to 
też zależy od kierunku, który wybiera-
ją. Niektóre miejsca po prostu trudno 
zwiedzić samemu.

n A co jest bardziej opłacalne ekono-
micznie?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi 
na to pytanie, bo samodzielna podróż 

może nieść dodatkowe wydatki, nie-
przewidziane, poza tym tutaj turysta 
jest zdany wyłącznie na siebie, nie ma 
wsparcia w postaci lokalnego prze-
wodnika, pilota czy kontrahentów, 
którzy stoją za każdym turystą wybie-
rającym wycieczkę zorganizowaną.

n Czy z wycieczką można więcej zwie-
dzić niż w przypadku samodzielnie zor-
ganizowanej wyprawy?
Zdecydowanie tak. Podróżując samo-
dzielnie, w miejsca, które odwiedzamy 
po raz pierwszy, nie jesteśmy w stanie 
dokładnie ocenić swoich możliwości, 
ani sytuacji, jaką zastaniemy. Choć-
byśmy nie wiem jak skrupulatnie pla-
nowali, to jest to tylko jakby pierwsza 
wersja, która zostanie dopiero zweryfi-
kowana na miejscu. Wycieczka zorga-
nizowana natomiast jest zaplanowana 
od początku do końca, więc wszystkie 
kwestie logistyczne i zwiedzanie są 
dopracowane i tak przedstawione gru-
pie, aby ten czas jak najlepiej zagospo-
darować.

n A czy zdarzają się sytuacje, że odra-
dzacie komuś swój wyjazd, bo jego wyob-
rażenia i oczekiwania zupełnie mijają się 
z rzeczywistością danego kraju lub cha-
rakteru wycieczki, którą organizujecie?
Tak, staramy się uświadamiać każde-
go jak wygląda taka wyprawa. Mam 
tu na myśli szczególnie te kierun-
ku wypraw, które w ciągu ostatnich 
kilku lat stały się bardzo popularne, 
np. Kaukaz, Gruzja, Armenia. Kiedy 
ktoś pyta nas na  przykład o to w ilu 
gwiazdkowym hotelu są noclegi, to 
już zapala nam się pierwsza lampka, 
że ta osoba bardziej zainteresowana 
jest wyjazdem wypoczynkowym, niż 
nastawionym na zwiedzanie, czyli na 
wyjazdy takie, jakie my oferujemy. 
Zdarzają się też przypadki, kiedy ktoś 
przecenia swoje możliwości, co praw-
da organizujemy wycieczki dla osób 
o każdym stopniu sprawności, jednak 
żeby w pełni skorzystać z programu, 
zobaczyć te wszystkie miejsca, trzeba 

być w miarę aktywnym, przynajmniej 
na tyle, żeby być w stanie przez cały 
dzień chodzić po Tbilisi i oglądać 
miasto.

n Dla jakiego typu turysty przygotowane 
są wasze oferty podróżnicze?
Dla osób, które nie boją się samo-
dzielnych podróży, ale nie wszędzie 
chcą, albo nie wszędzie są w stanie 
same pojechać, pewne kierunki są 
dla nich obce i przynajmniej podczas 
swojej pierwszej podróży do tych 
krajów chcą skorzystać ze zorgani-
zowanej oferty, ale mającej też tro-
chę znamiona wyprawy, o aktywnym 
programie i tam, gdzie mogą spotkać 
osoby o podobnych zainteresowa-
niach, związanych z podróżami czy 
historią danego regionu. Dużo osób 
wyjeżdżających z nami docenia to, 
że program naszych wypraw jest za-
pełniony od rana do wieczora, że nie 
traci się czasu, jest oczywiście czas 

wolny, czas na wypoczynek, ale tzw. 
gwoździem programu są ciekawe 
i pełne przygód wyprawy.

n W ciągu ostatnich dziesięciu lat bar-
dzo popularne były podróże na Ukrai-
nę. Polaków wabiły przede wszystkim 
niskie ceny i piękne krajobrazy. Czy 
coś się zmieniło po rozpoczęciu wojny 
w Donbasie w 2014 roku?
Wiele osób, które nie ma zbyt dużej 
wiedzy o sytuacji na Ukrainie dopytu-
je czy na pewno jest tam bezpiecznie. 
My staramy się przekazywać rzetelną 
informację na ten temat i przekony-
wać, że nie ma się czego obawiać. 
Jeżeli chodzi o naszą ofertę, to oczy-
wiście nie ma już wyjazdów na Krym, 
ale cały czas organizujemy wyjazdy 
do Lwowa, Kijowa, Odessy, czy na 
Huculszczyznę, Zakarpacie, czyli to 
co było przedtem. Trzeba nawet przy-
znać, że standaryzacja ofert wycieczek 
na Ukrainę jest coraz lepsza i cały czas 
ją podnosimy, co widać chociażby na 
przykładzie wyjazdów narciarskich.

n Czy otwieracie się na jakieś nowe 
kierunki?
Tak, oczywiście. Czasem nawet nasi 
stali uczestnicy podsuwają jakieś nowe 
kierunki, które chcieliby z nami zoba-
czyć. W tym roku ruszyła oferta wyjaz-
du do Uzbekistanu i Kazachstanu. Stały 
się one trochę bardziej dostępne dla tu-
rystów z Polski, nieco uproszczona zo-
stała procedura wizowa. Jeżeli chodzi 
o wyjazdy dwutygodniowe, to wciąż 
najbardziej popularne są kierunki Gru-
zja, Armenia. Uzbekistan, Kazachstan 
wymaga już większego przygotowania, 
tam jest wyprawa przez pustynię, przez 
stepy Kazachstanu, to jest dla osób, któ-
re są w stanie wytrzymać kilkanaście 
godzin w pociągu. Gruzja włożyła wię-
cej środków w reklamę w Polsce, poza 
tym cieszy się takim powodzeniem, 
bo była już popularna u nas wcześniej, 
w latach osiemdziesiątych. Turystyka 
w Gruzji jest na poziomie, który odpo-
wiada zdecydowanej większości Pola-
ków, legenda o gościnności Gruzinów, 
o przyjaźni w stosunku do Polaków, 
to wszystko przyczynia się do wyboru 

tego kierunku. Polacy po prostu dobrze 
się tam czują.

n Na co kładziecie największy nacisk 
organizując wyprawy?
Na pewno kładziemy duży nacisk na 
opiekę pilota, chcemy, żeby to była 
osoba, która jest pasjonatem danego 
kierunku, która spędziła tam dużo 
czasu i która jest w stanie spełniać rolę 
pilota i przewodnika, a także potrafi 
przybliżyć daną kulturę uczestnikom 
wycieczki, zachęcić ich do tego, żeby 
trochę głębiej ją poznawali, poznać 
ich z lokalnymi mieszkańcami. Stara-
my się też, żeby nasze wycieczki były 
w cenie dostępnej dla każdego, żeby 
to nie były wyjazdy na które trzeba 
odkładać pół roku, tylko żeby każdy 
mógł sobie na nie pozwolić.

n Jak wypoczywają pracownicy biura 
podróży?
Głównie zimą (śmiech). Poza sezonem. 
Ja osobiście wypoczywam w podobny 
sposób, jak na wyjazdach, które organi-
zujemy, czyli dość intensywnie, aktyw-
nie. Preferuję zwiedzanie mniejszych 
miast, tych mniej turystycznych, blisko 
natury, ale w połączeniu ze zwiedza-
niem zabytków. Właściwie to cały swój 
wolny czas staram się spędzać na po-
dróżach, o ile mam możliwość. Są to 
najczęściej wyjazdy indywidualne.

n Czy są jakieś miejsca, które warto 
odwiedzić dwa razy przy takiej różno-
rodności ofert?
Spędzając czas aktywnie podczas 
wyjazdu, każdy szlak górski, każde 
pasmo górskie jest inne o każdej po-
rze roku, w innym dniu i daje zupełnie 
inne wrażenia, podobnie jest z turysty-
ką  miejską, nie da się tak dobrze po-
znać miasta w krótkim czasie. Ja oso-
biście lubię spędzić w jednym miejscu 
dość długi okres czasu, by mieć możli-
wość poznania go trochę bliżej.

n Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu dalszych inspirujących wypraw.

Lucyna Dąbrowska
Zdj. Paweł Dąbrowski

Inspirujące wyprawy na wschód
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OGŁOSZENIA DROBNE

• SKUP ANTYKÓW, STAROCI

•  LIKWIDACJA MIESZKAŃ 
– SKUP: porcelany, szkła, 
obrazów, oświetlenia, sreber 
i platerów, figurek, bibelotów, 
zegarków, biżuterii, mebli, 
znaczków, płyt winylowych
oraz wszelkich innych 
przedmiotów. 

tel. 535 440 483

antykstore.wawa@gmail.com

KUPIĘ

Z e s p ó ł  S z kó ł  S T O
w Warszawie (Ursus) 

z a t r u d n i :

• OSOBĘ DO SPRZĄTANIA 
SZKOŁY – umowa o pracę 
w wymiarze pełnego etatu.

• OSOBĘ DO WYDAWANIA 
OBIADÓW – umowa o pracę 
w wymiarze 1/2 etatu.

Kontakt: 501 025 278 
sekretariatdw@sto4.edu.pl

PRACA

NAGROBKI
już od 1990 zł

tel.: 22 214 06 31
500 290 360

RATYgranit

EKSPOZYCJA: 
W-wa, ul. Palisadowa 15

Reklamę lub ogłoszenie drobne 
w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić na DWA SPOSOBY:
➊  drogą e-mailową na adres: reklama@

mocnestrony.com.pl 
➋  osobiście w Agencji Reklamowej „LINEA” 02-

495 Warszawa URSUS, UL. CIERLICKA 2 
w dni powszednie (pn.–pt.) w godz. 800–1700

UWAGA! 
Publikacja ogłoszeń drobnych 
tekstowych tylko w modułach w ramce:
1  MODUŁ (47 mm × 30 mm) – 30 zł netto
2  MODUŁY (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto
3  MODUŁY (47 mm × 90 mm) – 70 zł netto

ZAMÓWIENIE reklamy lub ogłoszenia 
na 7 dni przed kolejną datą wydawniczą 

gwarantuje publikację. 
Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne przez co 
najmniej 2 tygodnie również na naszej stronie 

internetowej www.mocnestrony.com.pl 
– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I REKLAM

Otwarcie placu do ćwiczeń na drążkach w Ursusie 

Z energią, formą i radością wejdą w nadchodzący sezon sportowy
Koniec wakacji zbliża się wielkimi 
krokami, a wraz z nimi kolejne wy-
zwania. Młodzi sportowcy z Ursusa 
już przygotowują się do nadchodzą-
cego roku.

Najlepsi akrobaci UTS AKRO-BAD swój 
aktywny wypoczynek spędzili jak 
corocznie w Chorwacji, a poza 

treningami cieszyli się słońcem i uro-
kami Adriatyku.  Zawodnicy wszyst-
kich grup wiekowych rozpoczęli obóz 
przygotowawczy w Serwach. KLUB 
JUDO PANDA pozostał wierny polskim 
krajobrazom i swoje wakacje spędzili 
w Sielpi, gdzie treningi judo wzboga-
cili o surwiwal, spływ kajakowy oraz 
zabawę na rowerkach wodnych. Ka-
ratecy z Ursusa także szkolili swoje 
umiejętności na letnim wyjeździe w Ja-
rosławcu, gdzie treningi odbywały się 
nie tylko na macie, ale także na plaży. 
Młodzi PIŁKARZE Z KS URSUS obozy mają 
już za sobą i czekają na rozpoczęcie 
rundy oraz pierwsze zdobyte gole.  UKS 
ISKRA WARSZAWA także aktywnie szykuje 
się do nadchodzącego sezonu siatkar-
skiego. Trwa obóz sportowy w Suwał-

kach w którym bierze udział blisko 80 
osób. Pięć grup wiekowych codziennie 
ćwiczy pod okiem trenerów oraz odpo-
czywa podczas wspólnych zabaw. A to 
wszystko po to, żeby rozpocząć nowy 
sezon z energią, formą i radością, której 
naszym sportowcom na pewno nie za-
braknie. Mamy nadzieję, że wypoczęci 
sportowcy będą gotowi na zdobywanie 
kolejnych medali dla Ursusa.

Popularny street workout (pol. 
uliczny trening) zawitał do  Ursu-
sa. Plac do ćwiczeń na drążkach 
w przestrzeni miejskiej powstał na 
terenie OSiR Ursus przy ul. Sosn-
kowskiego 3.  Projekt zrealizowano 
w ramach IV edycji budżetu party-
cypacyjnego. 

– To już piąty obiekt sportowo-rekre-
acyjny zbudowany w ramach budże-
tu partycypacyjnego na terenie OSiR 
Ursus w ostatnich latach. Dzięki ak-
tywności mieszkańców powstały w tym 
miejscu m.in. nowoczesna ścianka te-
nisowa, boisko do plażówki, trybuna 
kryta na stadionie i boisko rekreacyjne. 
– podkreśliła burmistrz Ursusa Urszula 
Kierzkowska. 

W otwarciu i udostępnieniu mieszkańcom 
nowoczesnego placu do street workoutu
23 lipca br. wzięli także udział zastępcy 
burmistrza Ursusa Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik oraz autorzy projektu 
Patryk Jaworski i Kacper Kędzierski (bp 
2018, nr 2129, „Plenerowy plac do ćwi-
czeń”). 
Realizator projektu: Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.



   Spersonalizowany karnet 
zabiegowo-treningowy 
dla każdej Klientki  

  Do każdego karnetu – bezpłatna dieta
   Indywidualnie dopasowany 

program dietetyczny 
  Dobór suplementów i kosmetyków
  Endermologia i liposukcja kawitacyjna

ZAPEWNIAMY 
przytulną atmosferę 
i profesjonalną obsługę.

Nowa
SKUTECZNA metoda
modelowania SYLWETKI

STUDIO FIGURA
WARSZAWA URSUS

ul. Dzieci Warszawy 48
tel. 665 54 53 52

  Endermologia i liposukcja kawitacyjna BEZPŁATNA
konsultacja 

i 30-minutowy
trening !!! 

jedna reklama – wiele 
możliwości     już od 50 zł 

zadzwoń  602 666 134

S A L O N  K O S M E T O L O G I C Z N O - P O D O L O G I C Z N Y

STREFA PIĘKNA
KOSMETYKA  |  PODOLOGIA  |  MASAŻE

• KOSMETYKA TWARZY: oczyszczanie, 
odżywianie, odmładzanie, leczenie 
przebarwień, leczenie trądziku, usuwanie 
naczynek, brodawek, włókniaków

• PODOLOGIA: usuwanie modzeli, 
odcisków, leczenie wrastających 
paznokci, stopa cukrzycowa

• MASAŻE: lecznicze oraz relaksacyjne
• MANICURE i PEDICURE
• MODELOWANIE SYLWETKI: ultradźwięki, 

drenaż limfatyczny
• MEDYCYNA ESTETYCZNA: karboksyterapia, 

mezoterapia, wypełniacze, volumetria

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, środa, piątek 11:00 – 21:00
Wtorek, czwartek 09:00 – 21:00
Sobota 09:00 – 15:00

STREFA PIĘKNA

05-820 PIASTÓW
AL. KRAKOWSKA 15B
TEL.: 605 822 051

WWW.STREFAPIEKNA.NET.PL • WWW.FACEBOOK.COM/STREFAPIEKNA.NET/

PRO
MO

CJA
50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPROPROPRO


