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LIST OTWARTY
DO PRZEWODNICZĄCYCH RAD 
AGLOMERACJI ZACHODNIEJ

Warszawa, dnia 6 września 2018 r.

Panie/Panowie
Przewodniczący
Rady Gminy oraz Rad Miejskich

Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 21 czerwca 2018 r. przyjęła sta-
nowisko Nr 3/XLVI/2018 w sprawie zapisów w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Rada Dzielnicy Ursus, analizując możliwość zastosowania najlepszych roz-
wiązań infrastrukturalno–drogowo–kolejowych dotyczących rozłożenia ru-
chu komunikacyjnego w Warszawie, zwraca się do Państwa o podjęcie wspól-
nych działań zmierzających do przedłużenia budowy metra, uwzględniającej 
potrzeby i aspiracje mieszkańców zachodniej części aglomeracji.
W opinii Rady Dzielnicy Ursus, możliwa jest znacząca poprawa sytuacji ko-
munikacyjnej, nie tylko Dzielnicy Ursus, ale i mieszkańców tzw. pasma za-
chodniego aglomeracji warszawskiej, poprzez budowę stacji przesiadkowej 
„URSUS”. Realizowana obecnie druga linia metra kończy się stacją postojową 
„Mory” około 800 metrów od granic dzielnicy Ursus i około 1800 metrów od 
stacji PKP „Ursus”. Ostatnią stacją obsługującą pasażerów jest stacja „Chrza-
nów”.
Przez Dzielnicę Ursus przebiegają dwie linie kolei podmiejskiej: z kierunku 
Łowicz/Sochaczew oraz z kierunku Skierniewice/Żyrardów, tworzące „pas-
mo zachodnie” komunikacji kolejowej. Z tych dwóch kierunków codziennie 
dojeżdżają do Warszawy dziesiątki tysięcy osób. Większe natężenie ruchu 
występuje z kierunku Skierniewice/Żyrardów. Proponujemy wydłużenie bu-
dowanej drugiej linii metra do Ursusa i zlokalizowanie tam stacji przesiad-
kowej „URSUS”. Poprawa komunikacji dotyczyłaby wszystkich mieszkańców 
dzielnicy Ursus, w tym nowo budowanego osiedla na terenach po Zakładach 
Mechanicznych Ursus. Docelowo tylko to jedno osiedle liczyć będzie 25–30 
tys. mieszkańców, a ich liczba w ciągu najbliższych kilku lat szacowana jest 
na ok. 100 tys.
Stacja przesiadkowa „URSUS” będzie też bardzo dobrym rozwiązaniem dla 
podróżnych z „pasma zachodniego” PKP. Takie rozwiązanie odciążyłoby sta-
cje kolejowe od PKP „Włochy” do PKP „Śródmieście” i skierowałoby część 
ruchu pasażerskiego „obwodowo” w kierunku Woli, Bemowa i Żoliborza. 
Ułatwienie oraz skrócenie czasu podróży dla pasażerów z zachodniej czę-
ści aglomeracji, zwiększy również zainteresowanie transportem publicznym 
i wpłynie na zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do Warszawy, 
która obecnie wynosi ok. 120 tys. Budowa węzła przesiadkowego PKP/Me-
tro w Ursusie, umożliwiłaby wcześniejsze przekierowanie strumienia pasa-
żerów, co znacznie skróciłoby czas dojazdu do zachodnich dzielnic miasta. 
Zakładając, że tylko co czwarty kierowca z aglomeracji, zachęcony szybszym 
i wygodniejszym dojazdem do pracy zrezygnowałby z transportu indywidual-
nego, można przyjąć, że dziennie do Warszawy wjedzie o około 30 000 samo-
chodów mniej, co znacząco wpłynie na obniżenie zanieczyszczeń powietrza.
Z powyższych względów Rada Dzielnicy Ursus wnioskuje o uwzględnienie 
w pracach nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m.st. Warszawy przedłużenie linii metra i budowę stacji przesiad-
kowej „URSUS”.

 DARIUSZ PASTOR

 Przewodniczący Rady
 Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

XXXV FHMazurkas - Krzysztof Książek genialny pianista młodego pokolenia 
wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej na scenie MCC Mazurkas

n  URSUS obchodzi rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r.
W II wojnie światowej straciło życie ok. 6 milionów Polaków, również wielu mieszkańców 
dzisiejszego Ursusa. 1 września 2018 roku minęło 79 lat od jej rozpoczęcia. W całej Pol-
sce w miejscach pamięci tego dnia składano hołd wszystkim ofi arom tej wojny.

W Ursusie uroczystości miały miejsce przy 
kwaterach wojennych na cmentarzu przy 
ul. Rakuszanki i przy pomniku poległych 

mieszkańców Ursusa. Uroczystości przy po-
mniku prowadził kierownik Domu Kultury 
„Miś” Paweł Wyrzykiewicz. Obchody miały 
piękną oprawę dzięki licznym pocztom sztan-
darowym, które wystawiły: Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nr 6, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Ursusie, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, 
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bo-
haterów Warszawy, 56 Liceum Ogólnokształ-
cące im. Leona Kruczkowskiego, SP nr 383 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zespół 
Szkół nr 42 im. Jana Karskiego. Wartę przy po-
mniku pełnili druhowie z OSP Ursus. 
– 1 września 1939 roku wojska niemieckie 
zaatakowały II Rzeczpospolitą. Na południu 
towarzyszyły im wojska słowackie. Kilka dni 
później Wielka Brytania i Francja wypowie-
działy Niemcom wojnę. Tak rozpoczęła się II 
wojna światowa – najkrwawszy konflikt w dzie-
jach. Symbole polskiej bohaterskiej obrony to 
m.in.: Westerplatte, obrona Warszawy, Poczty 
Gdańskiej, Helu, Bitwa nad Bzurą. Mimo klęski 
wrześniowej naród polski się nie poddał. Polacy 
walczyli dalej w konspiracji i na Zachodzie. Po 
wojnie Europę na 40 lat przedzieliła „żelazna 
kurtyna”. Bilans dla Polski nie jest jednoznacz-
ny. Straciliśmy tereny na wschodzie, zyskaliśmy 

na zachodzie i północy. Ocena, czy wygraliśmy, 
czy przegraliśmy powinna należeć wyłącz-
nie dla historyków. Polska nie jest dana raz 
na zawsze. Pamiętajmy o tym, patrząc na lata 
minione – powiedziała burmistrz dzielnicy Ur-
szula Kierzkowska. Ksiądz dziekan Zbigniew 
Sajnóg przed modlitwą za tych, którzy walczyli 
w obronie ojczyzny w kampanii wrześniowej, 
podczas okupacji hitlerowskiej i na wszystkich 
frontach II wojny światowej, nawiązał do prze-
mówienia pani burmistrz i przywołał słowa św. 
Jana Pawła II – „Wolność jest nam dana i za-
dana”.
Kwiaty przed pomnikiem w imieniu swoim 
i mieszkańców złożyli przedstawiciele władz 
Ursusa: burmistrz Urszula Kierzkowsa, wice-
burmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz 
Sternik oraz ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg. 
Radę Dzielnicy reprezentowali: przewodniczą-
cy Dariusz Pastor i wiceprzewodniczący Paweł 
Dilis. Stawiły się delegacje: Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, szkół podstawo-
wych nr: 368, 382, 381, Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, Klubów Seniora, klubów radnych 
i przedstawicieli Stowarzyszenia Obywatel-
skiego, PiS, PO, Stowarzyszenia na Rzecz No-
wej Konstytucji Kukiz 15 i OSP Ursus. Wokół 
zgromadzili się mieszkańcy Ursusa, niektórzy 
pamiętający tamten czas...

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
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XXXV Forum Humanum Mazurkas 
Wyjątkowy koncert 
Mistrzów Muzyki Polskiej
CHOPIN ✶ PADEREWSKI ✶ KARŁOWICZ ✶ MONIUSZKO

26 sierpnia 2018 r. w MCC Mazurkas odbył się koncert 
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Utwory Chopina, Paderewskiego i Karło-
wicza w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii 
Narodowej oraz fenomenalnego pianisty młodego pokole-
nia Krzysztofa Książka zabrzmiały z podwójną mocą. 

Przybyli na galę goście mieli 
okazję uczestniczyć w kon-
cercie niezwykłym i poru-
szającym. W wykonaniu 
Orkiestry Kameralnej Filhar-

monii Narodowej pod batutą Zbignie-
wa Gracy usłyszeliśmy utwory Chopi-
na, Paderewskiego oraz Karłowicza. 
Koncert był okazją do przypomnienia 

nam wszystkim, jak ważną rolę w od-
zyskaniu niepodległości odegrała mu-
zyka tych wybitnych kompozytorów. 
Jak wielkie znaczenie dla odzyskania 
wolności  miała muzyka Chopina, Pa-
derewskiego i Karłowicza  podkreślał 
prowadzący koncert prezes MCC Ma-
zurkas Andrzej Bartkowski. To, w jak 
szczególny sposób pielęgnowała ona 

polskość, w słowie komentarza usły-
szeliśmy od Sławomira Pietrasa.
Na scenie MCC Mazurkas Orkiestra 
Kameralna Filharmonii Narodowej 
gościła już kilkakrotnie. Tym razem 
z Zespołem wystąpił Krzysztof Ksią-
żek – jeden z najpopularniejszych 
pianistów młodego pokolenia, nie-
zwykle utalentowany, charakteryzu-
jący się ogromną pasją i zaangażo-
waniem artysta. W jego wykonaniu 
w pierwszej części koncertu usłysze-
liśmy m.in. I Koncert fortepianowy e-
-moll, op. 11 Fryderyka Chopina. 
Po przerwie na zakończenie drugiej 
części wieczoru  wysłuchaliśmy  Su-
itę G-dur na orkiestrę smyczkową  
Ignacego Jana Paderewskiego oraz  
czteroczęściową Serenadę na orkie-
strę smyczkową op.2  Mieczysława 
Karłowicza, jedną z najpiękniej-
szych serenad, nie tylko polskich ale 
i światowych, co podkreślał Sławo-
mir Pietras.

SCENA TALENTÓW 
Forum Humanum Mazurkas nieroz-
łącznie związane jest z promocją, 
zdolnych artystów młodego pokole-
nia. W towarzyszącej XXXV FHM 
„Scenie Talentów”, kolejnym odkry-
ciem Ireny Bartkowskiej –  inicjator-
ki tego cyklu, była dwójka młodych, 
niezwykle utalentowanych artystów. 
Małgorzata Pawłowska sopran 
o fantastycznym , mocnym głosie oraz 
pianista Ryszard Alzin. Widzowie 
gromkimi brawami docenili jej świet-
ny warsztat, niesamowitą ekspresję 
i niewątpliwe zacięcie dramaturgicz-
ne. W wykonaniu sopranistki usły-
szeliśmy dwie arie z oper Stanisława 
Moniuszki. Z tym trudnym dla po-
czątkującej wokalistki repertuarem, 

Małgorzata Pawłowska poradziła 
sobie doskonale. Przy fortepianie za-
siadł również przedstawiciel młodego 
pokolenia pianistów Ryszard Alzin. 
Jako pierwszy Polak w historii został 
przyjęty na elitarne, interdyscyplinar-
ne studia Contemporary Performance 
and Composition. Pianista jest obec-
nie w trakcie poszukiwania funduszy 
na wyjazd. 
Współorganizatorem tej edycji FHM 
był Jan Żychliński – Starosta Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Partnerem – Paweł Kanclerz – Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego. 
Patroni medialni: TVP 3 Warszawa, 
Społecznościowy Portal Kulturalny 
KulturawPolsce.pl, magazyn Presto, 
Ruch Muzyczny oraz portal kultura-
dostepna.pl.

Katarzyna  PajeK

Forum Humanum 
mazurKas 
jest inicjatywą obywatelską 
w dziedzinie kultury, której 
inauguracja miała miejsce 
w 2012 roku. 

Od tego czasu w centrum 
konferencyjnym hotelu 
MCC Mazurkas Conference 
Centre & Hotel kilka razy 
w roku odbywają się 
spotkania prezentujące 
muzycznych wirtuozów, 
orkiestry symfoniczne, małe 
zespoły oraz uznanych 
malarzy i rzeźbiarzy. 

Projekt realizowany jest 
w całości „pro publico 
bono”.

XXXV FHMazurkas - Krzysztof Książek genialny pianista młodego pokolenia  
wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej na scenie MCC Mazurkas

XXXV FHMazurkas - Scena Talentów - Małgorzata Pawłowska - 
niezwykle zdolna sopranistka młodego pokolenia

XXXV FHMazurkas - Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod batutą Zbigniewa Gracy  
podczas koncertu Mistrzów Muzyki Polskiej
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URSUS

Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

W poniedziałek, 3 września 2018 r. w Warszawie rozpoczęło nowy 
rok szkolny ponad 210 tysięcy uczniów z publicznych i niepublicz-
nych placówek. W dzielnicy Ursus w tym roku podejmie naukę: 
5908 uczniów w szkołach podstawowych, 433 uczniów w oddzia-
łach gimnazjalnych (tylko trzecie klasy – to już ostatni rocznik gim-
nazjum) oraz 644 uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

W tym roku inauguracja roku szkol-
nego w Ursusie była szczególna, 
ponieważ połączona z uroczy-

stym otwarciem nowego kompleksu 
szkolno-sportowego przy ulicy Dzieci 
Warszawy 42.  

BUDOWA TRWAŁA TYLKO 18 MIESIĘCY
W ramach tej, wartej 34 mln zł, inwe-
stycji powstał nowoczesny, przyjazny 
dla uczniów niepełnosprawnych, bu-
dynek szkolny. Doskonale wyposażone 
pracownie, dwie sale sportowe, trzy 
wielofunkcyjne boiska z bieżnią lek-

koatletyczną oraz dwa place zabaw na 
terenie zewnętrznym. 
W budynku szkoły zastosowano no-
watorskie, a zarazem ekologiczne 
rozwiązania. Główne ciągi komunika-
cyjne oraz sale sportowe w budynku 
mają specjalne sufity, istotnie tłumiące 
dźwięk. W salach sportowych są amor-
tyzujące podłogi, które zmniejszają ry-
zyko kontuzji i nadmiernego obciążenia 
stawów. Zastosowano szereg rozwiązań 
przyjaznych środowisku, m.in. system 
solarów, wytwarzających energię do 
ogrzewania wody w placówce oraz in-

stalację do odzyskiwania wody szarej 
(wykorzystanie wody użytej w umywal-
kach do spłukiwania wody w toaletach). 
Świetlica dostępna z holu głównego 
na pierwszym piętrze ma do dyspozy-
cji niezależny plac zabaw, oddzielony 
od głównego dziedzińca – wykończo-
ny nawierzchnią bezpieczną. Obiekt 
wyróżnia ciekawa architektura ze-
wnętrzna oraz funkcjonalny i przyja-
zny użytkownikom układ wewnętrzny. 
Świadczy o tym m.in. zaplanowanie 
świetlicy, która ma wyłącznie dla niej 
przydzielony plac zabaw na patio na 
półpiętrze. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu dzieci przebywające na świetli-
cy mogą w każdej chwili skorzystać 
z placu zabaw na świeżym powietrzu, 
wyłożonego bezpieczną nawierzch-
nią, do którego przechodzą przez 
drzwi balkonowe. 
W obiekcie znalazło się także nowo-
czesne zaplecze kuchenne, komplet 

zamykanych szafek w szatni, osobne 
gabinety na spotkania ze specjalistami 
(psycholog, pedagog, logopeda). Ze 
spaniałej bazy sportowej będzie mogła 
korzystać cała dzielnica.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
Ceremonia otwarcia SP nr 360 w Ur-
susie została potraktowana jako ofi-
cjalna inauguracja nowego roku 
szkolnego w Warszawie. Wszystkich 
przybyłych na nią uczniów, rodziców, 
nauczycieli oraz gości przywitały bur-
mistrz dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy Urszula Kierzkowska i dyrektor 
szkoły Edyta Gawlińska.
W uroczystości wzięli udział m.in.: 
zastępca prezydenta m.st. Warszawy 
Renata Kaznowska, wicemar-
szałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa-Błońska, metropo-
lita warszawski kardynał Ka-
zimierz Nycz, przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. 
Warszawy Maria Łukaszewicz, radna 
m.st. Warszawy Aleksandra Sheybal-
-Rostek, dyrektor Biura Edukacji m.st. 
Warszawy Joanna Gospodarczyk, za-
stępca dyrektora Biura Edukacji m.st. 
Warszawy Beata Murawska, zastępcy 
Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy – Wiesław Krzemień, Kazimierz 
Sternik; wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Ursus Paweł Dilis, przewod-
nicząca Komisji Oświaty Rady Dzielni-
cy Ursus Wanda Kopcińska; radni dziel-
nicowi: Tomasz Dąbrowski, Stanisław 
Dratkiewicz, Marianna Jaguścik, Irena 
Anna Jarzębak, Stanisław Jasiński, 
Anna Lewandowska, Kazimierz Mar-
kowski, Maria Miszkiewicz, Grzegorz 
Puchalski, Ryszard Rogal, Aneta Wach-
nicka, Rafał Włodarczyk; ks. dziekan 
Zbigniew Sajnóg, ks. Proboszcz Wie-
sław Szewczyk, dyrektor Zespołu Pro-
jektów w Skanska SA Marcin Hutyra.

lita warszawski kardynał Ka-
zimierz Nycz, przewodnicząca 

nicka, Rafał Włodarczyk; ks. dziekan 
Zbigniew Sajnóg, ks. Proboszcz Wie-
sław Szewczyk, dyrektor Zespołu Pro-
jektów w Skanska SA Marcin Hutyra.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 
w Szkole Podstawowej nr 360 w Ursusie

NOWA SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU 
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„Gąska Balbinka”
ma nowe skrzydło
W ubiegłym roku przedszkole nr 200 „Gąska Balbin-
ka” w Ursusie obchodziło 50 lat istnienia. 3 wrześ-
nia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanego skrzydła placówki.

W 1967 r. przedszkole przy ul. Balbinki 1 rozpoczęło 
działalność jako placówka przyzakładowa Zakła-
dów Mechanicznych Ursus. Od tego czasu zmienia-

ły się dyrektorki, przeprowadzano remonty, przedszkole 
stało się placówką publiczną. Wreszcie zapadła decyzja 
o dobudowaniu nowego skrzydła, w którym pomieści 
się dodatkowo 75 dzieci. W skład nowej części o po-
wierzchni ok. 440 m2 (koszt budowy 7,5 mln zł) weszły 
nowe sale dydaktyczne, w tym specjalna sala ćwiczeń 
edukacji sensorycznej, nowy zimowy ogród dla dzieci 
oraz plac zabaw na terenie zewnętrznym obiektu. Te-
raz do Balbinki będzie  chodzić 250 przedszkolaków.  
W uroczystości otwarcia nowego skrzydła uczestniczy-
li: burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, zastępcy 
burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, 
przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. 
Warszawy Maria Łukaszewicz, wiceprzewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursus Paweł Dilis, dzielnicowi radni 
– Tomasz Dąbrowski, Stanisław Dratkiewicz, Marianna 
Jaguścik, Stanisław Jasiński, Wanda Kopcińska, Irena 
Anna Jarzębak, Maria Miszkiewicz, Ryszard Rogal, Ra-
fał Włodarczyk, ks. dziekan Zbigniew Sajnóg, Barbara 
Tomaszewska z Poradni Psychologiczno – pedagogicz-
nej, Paweł Wysocki – prezes KS Ursus oraz dyrektorki 
wszystkich ursuskich przedszkoli i żłobków. 
Dyrektor przedszkola Małgorzata Kopp w towarzystwie 
zastępcy Agnieszki Gajewskiej podziękowała władzom 
za powiększenie i unowocześnienie przedszkola.
Burmistrzowie przynieśli dzieciom ogromny kosz pełen 
pluszowych misiów, a dwójka dzieci pięknie wyrecyto-
wała specjalnie na tę okoliczność napisany wierszyk:

Na zakończenie dzieci obejrzały teatrzyk, którego występ 
sinansował Urząd Dzielnicy.
Dzięki takim inwestycjom ogółem do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach 
podstawowych w Ursusie zostało przyjętych 2550 dzie-
ci w rekrutacji podstawowej. Dodatkowo 426 dzieciom, 
które uzyskały mniejszą liczbę punktów, także zostało za-

pewnione miejsce korzystania z wychowania przedszkol-
nego w placówkach publicznych w Ursusie – w rezultacie 
wszystkie dzieci z Ursusa znalazły miejsce w placówkach 
na terenie Dzielnicy.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
W materiale wykorzystano informacje 

z Urzędu Dzielnicy Ursus

ŻYCZENIA I UPOMINKI
– W 2015 roku obiecaliśmy, że przy Dzie-
ci Warszawy 42 powstanie szkoła na 
miarę XXI wieku i dziś tę obietnicę reali-
zujemy. Oddanie do użytku dla uczniów 
z Ursusa jednej z najnowocześniejszych 
szkół to dla mnie duża radość i osobista 
satysfakcja – powiedziała podczas ot-
warcia nowej placówki oświatowej Ur-
szula Kierzkowska, burmistrz Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy. – Chciałabym, 
żeby ta szkoła stała się waszym drugim 
domem – dodała. 
Obecny na inauguracji zastępca burmi-
strza Wiesław Krzemień zaznaczył, że 
– Szkoła to nie tylko budynek, szkoła to 
dzieci, to nauczyciele, to także rodzice, 
którzy w Ursusie zawsze włączają się 
w działania placówki. I dodał: – Życzę 
nauczycielom we wszystkich placów-
kach w Ursusie spełnienia i mnóstwa 
satysfakcji w tym nowym roku. A Wam 
drogie dzieci – przede wszystkim pogłę-
bienia wiedzy i wielu przyjaciół. 
Natomiast zastępca burmistrza Kazi-
mierz Sternik zauważył, że: – Jeszcze 

3 lata temu na tym terenie były jedynie 
chaszcze. (...) Tak jak w sławnym prze-
boju jednej z grup: było ściernisko, 
a jest może nie San Francisco, ale nowo-
czesna placówka oświatowa, z bogatym 
wyposażeniem sportowo-rekreacyjnym, 
z którego na co dzień wszyscy mieszkań-
cy powinni korzystać – zaznaczył.
Przemawiali jeszcze m.in.: Marszałek 
Kidawa-Błońska, która zostawiła w pre-
zencie dla szkolnej biblioteki Konstytu-
cję RP, Renata Kaznowska, Maria Łu-
kaszewicz, Wanda Kopcińska. Kardynał 
Nycz odmówił modlitwę i poświęcił 
szkołę, mówiąc: – Poświęcenie szkoły 
jest przede wszystkim poświęceniem lu-
dzi – uczniów i nauczycieli.

OD JUTRA DO NAUKI
Kilkoro uczniów, władze dzielnicy 
i miasta oraz dostojnicy kościelni prze-
cięli symboliczną wstęgę i nowa szkoła 
po raz pierwszy stanęła otworem przed 
tymi, dla których została stworzona. 
Dyrektor  Edyta Gawlicka uroczyście 
otworzyła drzwi i dzieci oraz nauczy-
ciele udali się na pierwsze zapoznanie 
ze swoimi klasami. Kolejne godziny 
tego emocjonującego – szczególnie dla 
pierwszoklasistów – dnia były poświę-
cone zabawie. Na szkolnych terenach 
został zorganizowany piknik z wieloma 
atrakcjami.
Dzięki nowym inwestycjom i dobrej or-
ganizacji pracy placówek – w Ursusie 
na 8 szkół podstawowych naukę w sy-
stemie zmianowym będzie realizowało 
tylko 5 szkół i jest to co najwyżej tzw. 
1,5 zmiany, nie ma już nigdzie mowy 
o systemie dwu- a tym bardziej trzy-
zmianowym. 

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

W materiale wykorzystano informacje 
z Urzędu Dzielnicy Ursus

wała specjalnie na tę okoliczność napisany wierszyk:

Szanowni goście, pięknie witamy 
i władzom dzielnicy podziękowania składamy. 

Za ich wysiłek, za ich starania 
dzieci składają podziękowania.

To co robicie jest tak wspaniałe: przepiękne sale, 
kącików moc, zimowy ogród i to jest to.

Każdy przedszkolak dziś Wam to powie:
Przedszkole 200 – najlepsze w mieście!
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PRUSZKÓW

W Liceum im. Tomasza Zana wspólnie powitaliśmy nowy rok szkolny
Około 360 uczniów powitało nowy rok szkolny 2018/2019 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Pod-
czas uroczystej akademii Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś wręczył 
stypendia dla wyróżniających się uczniów, a ksiądz Dziekan Marian Mi-
kołajczak poświęcił oddany w całości do użytku budynek nowej szkoły.

W Powiatowym Rozpoczęciu Roku 
Szkolnego wzięli udział m.in. 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 

Sipiera, Starosta Pruszkowski Maksym 
Gołoś, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego Maria Makowska, 
Członek Zarządu Mirosław Chmielew-
ski oraz Radni Powiatowi. Uczniowie 
LO im. Tomasza Zana przedstawili 
program artystyczny, a na nowym boi-
sku na dachu sali gimnastycznej ro-
zegrany został mecz koszykówki ucz-
niów i reprezentacji Powiatu. 
– Bardzo się cieszę, że witamy nowy 
rok szkolny w murach tej właśnie 
szkoły. Wspólnym wysiłkiem bardzo 

wielu osób udało się doprowadzić jej 
budowę do końca i dzisiaj zapewnia-
my młodym ludziom świetne warunki 
do nauki i rozwoju. Przed władzami 
Powiatu Pruszkowskiego stoją jednak 
kolejne zadania – mam nadzieję, że nie 
będziemy długo czekać na podobne 
rozpoczęcie roku szkolnego w nowej 
siedzibie liceum im. Tadeusza Koś-
ciuszki – powiedział Maksym Gołoś 
Starosta Pruszkowski.

P rzy tej okazji warto przypomnieć, 
że budowa nowej siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tomasza 

Zana to najważniejsza inwestycja 
oświatowa ubiegającej kadencji sa-

morządowej Powiatu Pruszkowskie-
go. Budowa przebiegała w dwóch, 
następujących bezpośrednio po sobie 
etapach, które były realizowane w la-
tach 2015-2018. W trakcie pierwsze-
go etapu powstała część edukacyjna 
budynku od strony ul. Obrońców Po-
koju i Kościuszki, natomiast w dru-
gim etapie rozebrano stary budynek 
i przystąpiono do budowy na jego 
miejscu sali gimnastycznej. Cała in-

westycja kosztowała łącznie 23 677 
500 zł, natomiast na budowę sali 
gimnastycznej udało nam się pozy-
skać środki zewnętrzne: 2 500 000 zł 
dofinansowania z Programu Rozwo-
ju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
1 125 000 zł dofinansowania Miasta 
Pruszków.
Uczniowie Zana mają obecnie do dys-
pozycji 14 w pełni wyposażonych sal 

dydaktycznych, w tym m.in. dwie pra-
cownie komputerowe z 85 komputera-
mi, dwie językowe, pracownię fizyki, 
chemii i plastyki, a także bibliotekę, 
sklepik oraz wielofunkcyjny central-
ny hol z przestrzenią wypoczynkową. 
W nowym budynku szkoły znalazło 
się też specjalne miejsce dla samorzą-
du uczniowskiego, a nawet absolwen-
tów szkoły. 

(RP)

jedna reklama – wiele możliwości 
już od 50 zł 

zadzwoń  602 666 134
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

DOŻYNKI 
– święto plonów w Gminie Ożarów Mazowiecki
Tegoroczne dożynki odbyły się 2 września na terenie boiska Klubu Sportowego 
FC Płochocin. Rozpoczęła je Msza św. dziękczynna w intencji rolników w Koście-
le pw. Św. Wojciecha w Płochocinie. Starostowie dożynek – mieszkańcy Święcic 
pani Ewa Witkowska oraz pan Arkadiusz Karolak przekazali na ręce burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego – Pawła Kanclerza tradycyjny bochen chleba. Władze 
samorządowe wyraziły swoją wdzięczność za trud i ciężką pracę rolników. Był 
to rok szczególnie trudny ze względu na upały i suszę. 

P o części oficjalnej na uczestników festynu czekała moc atrakcji, m.in.: wesołe 
miasteczko i liczne stoiska wystawowe. Degustację regionalnych potraw przy-
gotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego oraz Święcic. Na 

scenie zaś nie mogło zabraknąć naszych zespołów działających w Domu Kultu-
ry „Uśmiech”. Swoje talenty taneczne i wokalne zaprezentowali: „Ożarowiacy”, 
„Wesołe Wdówki”, „Ożarowskie Kumoszki” i „Duet z Uśmiechem”. W trakcie 
trwania imprezy wręczono również nagrody w konkursie spławikowym o Puchar 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Przeprowadzono licytację i zbiórkę pie-
niędzy na rzecz chorego Dominika, mieszkańca naszej gminy. Można było także 
zostać dawcą szpiku. Wieczorem podziwialiśmy występy zaproszonych artystów. 
Do łez ubawił nas Kabaret Skeczów Męczących, wokalem wzruszył Stefano Ter-
razzino z zespołem, a ukoronowaniem imprezy był występ Andrzeja Piasecznego. 
Impreza trwająca do późnych godzin wieczornych zakończyła się atrakcyjnym po-
kazem sztucznych ogni. Renata Kwiatkowska, Dom Kultury „Uśmiech”

Zdjęcia P. Krupa
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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.

„Henryk Linowski in memoriam” 
w Ośrodku Kultury „Arsus”
Rok temu, 7 czerwca zmarł HENRYK LINOWSKI – pierwszy burmistrz dzielnicy Ursus, któ-
ry pełnił ten urząd trzykrotnie, wieloletni przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus, kawaler 
Orderu Polonia Restituta, kawaler Krzyża Niepodległości, „żołnierz wyklęty” – torturowa-
ny i skazany w wieku 17 lat na 10 lat więzienia, „Jaworzniak”, doktor fi zyki, wynalazca. 
Ten biasłostoczanin z urodzenia, serce oddał Warszawie, Ursusowi, ukochanym Gołąbkom, 
w których zamieszkał w roku 1963.

9 czerwca 2018 r. w Sali Widowiskowej 
Ośrodka Kultury „Arsus” odbył się Wie-
czór Wspomnieniowy ku Jego czci. Udział 

wzięły władze Dzielnicy Ursus z Panią Bur-
mistrz Urszulą Kierzkowską na czele. Urząd 
Dzielnicy był współorganizatorem tego wyda-
rzenia (razem ze Szkołą Muzyczną Yamaha-
-Ursus).
Słowo, muzyka, obraz złożyły się na program 
wieczoru. Utwory muzyczne wykonali: Chór 
„Cantate Deo” z parafii św. Józefa, zespoły ze 
Szkoły Podstawowej nr 11 pod dyrekcją Anny 
Kałużnej, Maja Janowska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, uczniowie ze Szkoły Muzycznej 
Yamaha-Ursus oraz wnuki pana Henryka. 
Świadectwo o czasach stalinowskich dała pani 
Maria Skawińska ze stowarzyszenia „Jaworz-
niaków”. Swoje wspomnienia odczytała pani 
Beata Żeromska, dyrektor LVI LO im. Krucz-
kowskiego. Prezentowano krótkie filmy do-
kumentalne, była wystawa fotograficzna oraz 
prezentacja obrazów wnuczki Dominiki Na-
rożniak, która dziadkowi zadedykowała cykl 
„Nokturny”. Autorem scenariusza, reżyserem 

i prowadzącym był Artur Stachowski, który 
cytował też wspomnienia Stanisława Piecyka 
i Andrzeja Przybysza oraz odczytał specjalny 
list skierowany do uczestników spotkania przez 
Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego. Ten 
wieloletni przyjaciel Henryka Linowskiego, 
w przeszłości proboszcz parafii w Gołąbkach, 
napisał m.in.: 
Ze wzruszeniem tylko wyznaję, że znałem 
pana Henia nie tylko z jego mądrości, szla-
chetności i dobroci. Znałem jego rodzinne ra-
dości i kłopoty. Znałem jego wiarę. Patrząc na 
jego modlitwę, łzy mi kapały na gołąbkową 
posadzkę.
Na koniec padły słowa o wdzięczności i pamięci 
– nas żyjących wobec zmarłego, który pozostał 
w dobrych wspomnieniach. Tak mówili wszy-
scy, którzy przybyli na ten wieczór. Pojawił się 
też pomysł, aby Dzielnica uczciła pamięć Hen-
ryka Linowskiego – może nadając w przyszłym 
roku Jego imię tworzonemu przy ulicy Gierdzie-
jewskiego Parkowi Ekologicznemu?

AS
Fot.  Ireneusz Barski
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WYWIAD

Na Saskiej Kępie miałam przyjemność rozmawiać z Jaśminą Wójcik, artystką 
wizualną, autorką wielu projektów realizowanych w miejskiej przestrzeni. 

Wasz nowy film to dokument kreacyjny. Dlaczego 
zdecydowałaś się na taką formę w przedstawieniu 
tematu Zakładów, stanowiących niegdyś tożsa-
mość Ursusa?
Idea tego filmu narodziła się bardzo wcześnie, bo 
już w 2012 roku, kiedy zbierałam wspomnienia 
byłych pracowników Zakładów Mechanicznych 
„Ursus”. Kiedy opowiadali o tym, czym się zaj-
mowali w fabryce, pokazywali mi te czynności, 
wstawali, ruszali się i dla mnie to było niesa-
mowite, że ich ciała dalej pamiętają, mimo że 
tej pracy już nie ma. I pomyślałam wtedy: co 
by było gdyby oni wrócili teraz na dokładnie te 
miejsca, w których pracowali i wykonywali te 
czynności, to znaczy bez maszyn, bez hal, tylko 
właśnie własnym ciałem. To było jak taki niemy 
taniec, coś bardzo poruszającego. Ten pomysł 
został. Natomiast w 2015 roku przeczytałam 
o konkursie, który był organizowany przez Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej, Państwowy Instytut 
Sztuki Filmowej i Szkołę Wajdy. Nagroda Fil-
mowa na scenariusz filmu dla artystów sztuk 
wizualnych wynosiła sześćset tysięcy złotych. 
Stwierdziłam, że to są pieniądze, które pozwo-
lą mi na rozwinięcie tego zalążka mojego po-
mysłu, więc napisałam scenariusz, bazujący na 
moich doświadczeniach z byłymi pracownikami 
fabryki i wygrałam ten konkurs. Wtedy zaczęły 
się prace (tzw. dewelopment). Zorganizowaliśmy 
casting, choć nie lubię tego słowa, bo była to bar-
dziej rozmowa, otwarte zaproszenie dla byłych 
pracowników. Byliśmy w odlewni Asmet przez 
dwa dni, czekaliśmy na ludzi, którzy się zgłoszą 
i opowiedzą nam o swojej pracy, o tym skąd do-
jeżdżali i gdzie pracowali. Przychodziły osoby, 
dokumentowaliśmy te rozmowy, a oni nanosili 
na mapę zakładów z lat siedemdziesiątych swoje 
zdjęcia (w miejscach gdzie kiedyś pracowali). Po 
tych rozmowach, razem z Igorem Stokfiszew-
skim, który był razem ze mną współautorem sce-
nariusza, chcieliśmy pokazać tę fabrykę poprzez 

kilka historii, które byłyby zupełnie różne. Przy 
doborze historii, żeby się wzajemnie uzupełnia-
ły, dopowiadały, i żeby pokazać też ogrom tej fa-
bryki, wybraliśmy szesnaście osób. Nie chodzi-
ło o to kto ma lepszą historię do opowiedzenia, 
tylko zależało nam właśnie na tej różnorodności. 
Potem odbyły się dziewięciomiesięczne warszta-
ty w Ośrodku Kultury „Arsus”. Spotykaliśmy 
się raz w miesiącu z bohaterami, razem z cho-
reografem Rafałem Urbackim i kompozytorem 
Dominikiem Strycharskim, i oni wydobywali 
z nich ten ruch. To były bardzo ciekawe, empa-
tyczne warsztaty, które zaczynały się od wspól-
nych rozmów, wspólnych posiłków, poznawania 
się przede wszystkim i takiego wzajemnego na-
słuchu. Dzięki temu nasi bohaterowie zaczynali 
pokazywać, co wykonywali w fabryce. Z Domi-
nikiem to były ćwiczenia głosowe, interesowało 
go to, żeby każdy doszedł do swojego dźwięku. 
Rafał otwierał ich ciała, odnosił się bezpośred-
nio do pamięci ciała. Po warsztatach zaczęły się 
dni zdjęciowe. W pierwszej części bohaterowie 
jadą lub idą do pracy, w drugiej – odtwarzają ją 
dokładnie w tych samych miejscach, tak jak one 
wyglądają dzisiaj. Ta ich praca budzi traktory, 
które przyjeżdżają z całej Polski, żeby zatańczyć 
dla nich taniec dziękczynny. Pracownicy witają 
je, wsiadają na nie i zostają już na terenie fabryki 
na zawsze. Wydźwięk tego zakończenia jest taki, 
że fabryki może nie być, że wszystko może znik-
nąć, a jednak te historie i to dziedzictwo zostanie.

A skąd te traktory?
W 2014 roku, jak organizowaliśmy trzydniową 
imprezę „Zakłady. Ursus 2014” na terenie zakła-
dów, to zorganizowaliśmy też paradę traktorów 
spod Pałacu Kultury i Nauki na teren Zakładów 
Mechanicznych „Ursus”. Zaprosiliśmy wtedy 
traktorzystów z całej Polski. Zgłosiły się do nas 
różne kluby i okazało się, że jest dużo osób, które 
organizują zjazdy tych starych maszyn, pielęgnują 

je i oni wszyscy świetnie się znają. Odezwaliśmy 
się do nich ponownie podczas realizacji filmu. To 
było bardzo wzruszające, gdy oni poznali się z bo-
haterami naszego filmu. Ten dokument kreacyjny 
pozwala mi na poszerzenie dokumentu, bo ja nie 
rejestruję rzeczywistości, tylko w oparciu o tę rze-
czywistość, swoje przemyślenia oraz to, co mają 
do dodania ludzie, wspólnie tworzymy tę całość, 
na zasadach partycypacji. Taki rodzaj pracy mnie 
najbardziej interesuje, bo współpracowaliśmy ze 
sobą, tzn. ja, Igor, Rafał, Jakub Wróblewski, który 
jest odpowiedzialny za całą koncepcję wizualną 
filmu, jest autorem storyboardów, które zrobił 
w oparciu o istniejące miejsca, plus jeszcze nasza 
współpraca z bohaterami.

Do kogo adresowany jest wasz film?
Film daje możliwość dotarcia do ogromnej 
liczby osób, które niekoniecznie mają podobne 
doświadczenia, ale także takich, którzy mają. 
Byłam zapraszana w różne miejsca w Polsce, 
nie tylko przez galerie, ale także przez funda-
cje i pracowałam z różnym rodzajem pamięci 

osób, które pracowały w miejscach, których już 
nie ma. Zauważyłam, że te historie są naprawdę 
bardzo podobne. To są te same opowieści: na 
Śląsku, w Białymstoku czy w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Myślę, że ten film jest na tyle uni-
wersalny, że będzie też docierał do tych ludzi, 
którzy mają podobne doświadczenia, ale też do 
tych ludzi, którzy nie zdają sobie z tego sprawy.

Wracając do sytuacji w dzielnicy, jak skomentu-
jesz wykreślenie Zakładów Przemysłu Ciągnikowe-
go „Ursus” z rejestru zabytków?
Wpisanie do rejestru zabytków hal, takich jak 
np. działająca odlewnia aluminium Asmet, jest 
utrudnieniem dla jej właścicieli, dlatego że mu-
szą wszystkie remonty konsultować z konser-
watorem, natomiast z samego wpisu do rejestru 
nie wynika konkretna pomoc. To wszystko źle 
działa według mnie, bo jeżeli jest coś w reje-
strze zabytków, to powinna być jakaś pomoc 
państwa, chociażby w zdobyciu funduszy. Jeśli 
się nie wspiera właścicieli takich starych miejsc, 
to dzieją się właśnie takie 

NADZIEJĘ POKŁADAM W RUCHACH MIEJSKICH
JAŚMINA	WÓJCIK	

–	artystka	wizualna,	autorka	
wielu	projektów	realizowanych	

w	miejskiej	przestrzeni.	
W	Ursusie	znana	jest	m.in.	
jako	inicjatorka	spacerów	
akustycznych	po	dawnych	

terenach	Zakładów	Przemysłu	
Ciągnikowego	„Ursus”,	

redaktorka	książki	
„Ursus.	To	tutaj	wszystko	się	

zaczęło”,	a	także	współautorka	
kilku	fi	lmów	dokumentalnych	
na	temat	Zakładów:	„Ursus	
znaczy	niedźwiedź”,	„Ursus.	
Esej	fi	lmowy”	„Ursus.	Spacer	
w	czasie”	oraz	realizowanej	
obecnie	„Symfonii	Fabryki	

Ursus”.
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rzeczy jak z halą odlewni 
aluminium z napisem „ZM Ursus”. Potem się 
okazuje, że niektóre hale zawalają się same. 
Nie wiem dlaczego w Polsce nie chroni się 
architektury przemysłowej. Te konstrukcje są 
niesamowite, tylko że docenimy to, jak już 
tego nie będzie.

Złożyłaś projekt do budżetu partycypacyjnego 
Ursusa na wykupienie kolekcji Muzeum Histo-
rii Ursusa od Polskiego Holdingu Obronnego. 
Rozpoczęłaś zbiórkę podpisów pod petycją do 
Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-
-Waltz z apelem o czynne włączenie się Ratu-
sza w prace nad ocaleniem kolekcji. Cena 400 
eksponatów dokumentujących dzieje fabryki 
traktorów rośnie. Na czym stanęła sprawa od-
zyskania eksponatów?
Złożyłam projekt o wykupienie kolekcji Za-
kładów, żeby tę sprawę troszeczkę nagłośnić, 
że właśnie społeczność chce wykupu tej ko-
lekcji. Brakowało nam narzędzi, więc stwier-
dziliśmy, że skorzystamy z narzędzia jakim 
jest budżet partycypacyjny. Składając ten 
projekt wiedzieliśmy, że to zabiera cały bud-
żet partycypacyjny w Ursusie. Zdawaliśmy 
sobie sprawę, że to po prostu nie przejdzie, 
że to jest niemożliwe, ale chcieliśmy to zrobić 
po to, żeby ten problem nagłośnić. Składając 
petycję do prezydent Hanny Gronkiewicz-
-Waltz, usłyszeliśmy, że pani prezydent już 
zdecydowała się wykupić kolekcję, tak że 
wycofaliśmy się już z budżetu partycypacyj-
nego. No ale jak widać, nic się od tamtej pory 
nie wydarzyło. Minęły trzy lata i sytuacja jest 
absolutnie patowa. Kolekcja jest niewykupio-
na. Jestem tym bardzo wzburzona i na pewno 
będę tę sprawę nagłaśniała przy okazji poka-
zów filmu. Nie wiem jak można w ten sposób 
potraktować społeczność. Zarząd Dzielnicy 

Ursus obiecał, że w tej kadencji kolekcja zo-
stanie wykupiona. Co w takim razie znaczy 
dzisiaj dane słowo?

W kim lub w czym pokładasz nadzieje jeśli cho-
dzi o ocalenie pozostałości po dawnych Zakła-
dach w Ursusie?
Ja bardzo wierzę w ruchy miejskie i dopusz-
czenie do głosu strony społecznej i tylko 
w tym widzę jakąkolwiek szansę nacisku na 
władzę. Przypuszczam, że w Ursusie ruchy 
miejskie nie wygrają, ale bardzo byłoby waż-
ne gdyby weszły, w jakikolwiek sposób, żeby 
po prostu patrzyły na ręce politykom i żeby 
zabierać głos. To bardzo ważne, bo strona 
społeczna w dzielnicy cały czas jest pomi-
jana, w jakimkolwiek aspekcie. Jeżeli jesteś 
przydatna władzy, to wtedy jesteś zapraszana 
do rozmowy, a jeśli jesteś niewygodna, to je-
steś absolutnie wykluczana.

Jakie macie plany w związku z „Symfonią Fa-
bryki Ursus”? Kiedy planowana jest premiera?
Sądzę, że premiera w Polsce przypadnie gdzieś 
na połowę 2019 roku.

Wasz film to podsumowanie Twoich pięcio-
letnich działań na terenie dzielnicy. Czy masz 
jeszcze w planach jakieś projekty związane 
z Ursusem czy raczej będziesz szukać nowych 
inspiracji?
Myślę, że „Symfonia Fabryki Ursus” jest pod-
sumowaniem czegoś, ale jest też nowym roz-
daniem. Jestem bardzo ciekawa reakcji, odbio-
ru tego filmu. Mam różne nowe przemyślenia 
na ten temat i z nimi pewnie wrócę do Ursusa.

Dziękuję za rozmowę.
Lucyna Dąbrowska

Zdjęcia Jakub Wróblewski

OŚWIETLENIE
• LAMPY WISZĄCE

• LAMPY PODŁOGOWE

• PLAFONY

• KINKIETY

• LAMPKI 
NOCNE/GABINETOWE

nowoczesne

CZYNNY 
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU

W GODZINACH
8.00–17.00

PIASTÓW, ul. Dworcowa 54a 

✆  22 723 53 15  

WWW.RAMKO.PL

NADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOMNADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOMNADAJ STYL SWOIM WNĘTRZOM

SALON SPRZEDAŻY
firmowy

aluminium z napisem „ZM Ursus”. Potem się 
cd. ze str. 9



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

jedna reklama – wiele 
możliwości     już od 50 zł 

zadzwoń  602 666 134

➼ skup ZŁOTA

www.tradetom.pl

�� LOMBARD ��

ZŁOTAZŁOTAZŁOTAZŁOTAZŁOTAZŁOTAZŁOTAZŁOTA

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! 

GOTÓWKA DO RĘKI!

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

SKUPUJEMY:

oraz

●     ZŁOTO
●     SREBRO
●     BIŻUTERIĘ 
●     MONETY
●     ANTYKI 

●     TELEFONY 
●     LAPTOPY 
●     SPRZĘT 

FOTOGRAFICZNY
●     ARTYKUŁY RTV

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/
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WOKÓŁ UTRATY
Człowiek w pojedynkę niewiele może zrobić...

„Żeby Utrata była miejscem, 
w którym można odpoczywać, 
i które da nam siłę , żeby długo 
i zdrowo żyć” – tymi słowami, 
wypowiedzianymi przez 
Małgorzatę Pachecką – prezes 
Towarzystwa Komorowianie, 
zakończyło się spotkanie 
„Wokół Utraty”, zorganizowane 
w kwietniu br., w budynku 
Urzędu Gminy Michałowice. 

TOWARZYSTWO KOMOROWIANIE
Rzeka Utrata ma 76,5 km długości, jej 
źródła znajdują się w okolicach Żele-
chowa, a w końcowym swoim odcinku 
wpada do Bzury. Uważana jest za jed-
ną z bardziej zanieczyszczonych rzek 
Mazowsza.  Spotkanie poświęcono jej 
odcinkowi, od Paszkowa po Tworki.  
Obraz, który wyłaniał się podczas pre-
lekcji, był nader optymistyczny. Dzia-
łania grupy ludzi skupionych wokół 
Towarzystwa Komorowianie, organizo-
wane przez nich akcje: sprzątanie rze-

ki, spływy kajakowe, rajdy rowerowe 
– pozwoliły odkryć jej inne, ładniejsze 
oblicze na terenach, które zamieszkują. 
Członkom Towarzystwa marzą się tere-
ny rekreacyjne wokół Utraty…

TELEFON DO REDAKCJI
Relację z tego wydarzenia zamieści-
liśmy w nr 8/2018 „Mocnych Stron”, 
z 26 kwietnia. Po wydrukowaniu ar-
tykułu, z redakcją skontaktowała się 
mieszkanka Pruszkowa – Pani Wacła-
wa Sikora. Temat Utraty jest jej bar-
dzo bliski. Sama, od najmłodszych 
lat, mieszka w jej pobliżu, pamięta 
jak wyglądała kiedyś, obserwuje – 
jak w przeciągu lat zmieniał się jej 
wygląd, i od lat działa społecznie na 
rzecz poprawy stanu rzeki. Dzisiejszy 
obraz Utraty, jaki ma przed oczami, 
optymistyczny nie jest.

ŻÓŁTY PIASEK I ŻWIREK NA DNIE
Pani Wacława pamięta czasy, kiedy 
było to  miejsce, nad którym można 
było odpocząć. Mieszka przy ulicy 
Różanej, blisko torów kolejowych 
linii Warszawa–Skierniewice, kilka-
dziesiąt kroków od Utraty. Dom, który  
zamieszkuje  wraz z rodziną,  wybu-
dowali jej rodzice przed wybuchem 
II wojny światowej, w roku 1938. 
– … ulica była wysypana żwirem, po 
burzy stały kałuże, w nich bawiły się 
dzieci. W rzece się kąpano – ... żółty 
piasek i żwirek było z jej dna widać. 
Można było spotkać borsuka. Czysta 
Utrata często wylewała, pływało się 
po niej kajakami – raz jeden woda we-
szła nam do mieszkania – to było na 
przełomie lat 60-tych i 70-tych. Rzeka 
nie była jeszcze brudna. Potem usypa-
no wał, który z czasem osiadł, teraz 
na jednych mapach jest umieszczony, 
a na innych go nie ma. 

ZMIANY NA GORSZE
Z czasem Utrata zaczęła zmie-
niać swoje oblicze, brzegi za-
częły zarastać, dno rzeki stawa-
ło się coraz węższe i płytsze, 
w wodzie zaczęło pojawiać się 
coraz więcej zanieczyszczeń. 
Przez mieszkańców zaczęła być 
traktowana jak kanał ściekowy. 
Gnijące trawy i zielsko, nie-
przyjemny zapach (szczegól-
nie w trakcie upałów) przestały 
mieć cokolwiek wspólnego 
z rekreacją. 

TEREN ZALEWOWY
Część terenów przy ul. Różanej uzna-
na zostało za obszar zalewowy. I mimo 
iż od pamiętnej powodzi w roku 1997 
(ucierpiała wtedy większość naszego 
kraju), podczas której pomagało woj-
sko, nie było zagrożeń ze strony rzeki 
(wylewają – ale studzienki kanalizacyj-
ne) – decyzja nie została zmieniona, co 
wiąże się z utrudnieniami dla miesz-
kańców – nie mogą realizować swoich 
planów związanych z zabudową, a je-
dynie wykonywać drobne moderniza-
cje. Przy ulicy nie ma nowych domów.

O POPRAWĘ STANU RZEKI
Pani Wacława od lat działa społecznie 
na rzecz poprawy stanu rzeki Utraty. 
Dzwoni, pisze, zbiera podpisy (rzeka 
jest zanieczyszczona, a koryto zbyt 
płytkie), rozmawia, sprowadzała tele-
wizję – Kurier Warszawski.  Posiada 
grubą teczkę pełną koresponden-
cji z władzami lokalnymi, różnymi 
urzędami i instytucjami, pochodzącą 

z ostatnich 20 lat.  Pamięta obietnice 
i plany uczynienia z Utraty rzeki atrak-
cyjnej dla ludzi. Niestety jest jej coraz 
trudniej – wiek i stan zdrowia, a także 
to, że jest coraz bardziej osamotniona 
w swoich działaniach – Kiedyś praco-
wałam społecznie w Komitecie Osied-
lowym. Chcieliśmy reaktywować jego 
działalność, Przewodniczący umarł, 
ja często go zastępowałam. Znajomy 
redaktor napisał w piśmie lokalnym, 
że szukamy chętnych do działania – 
nikt się nie zgłosił. Ludzie nie chcą? 
Zdarza się, że czasami trafia na oso-
bę życzliwą, ale najczęściej spotyka 
się z obojętnością, tłumaczeniami, 
że brak środków. Po 20 latach walki 
(pisma i telefony) w korycie rzeki roś-
nie trawa, przy niższym stanie wody 
widać jak jest zanieczyszczona, kie-
dy  jest upalny dzień – wodę „czuć”, 
szczególnie pod torami kolejowymi 
(jak się idzie w kierunku Żbikowa). 
Udało  się wywalczyć obkoszenia 
i obłożenie brzegów betonowymi krat-

kami. Ale za każdym razem trzeba 
prosić.   

MARZENIE   
Pani Wacławie marzy się, żeby 
Utrata zmieniła swoje oblicze, 
żeby stała się miejscem, nad któ-
rym można odpocząć. Żeby była 
wizytówką miasta. Ale człowiek 
w pojedynkę niewiele może zro-
bić…

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Opacz-Kolonia z nową świetlicą!
Kolejna inwestycja w gminie 
Michałowice została przekazana 
mieszkańcom do użytku. Piękny 
i bardziej przestronny budynek 
świetlicy w Opaczy-Kolonii 
otwiera przed mieszkańcami 
i samorządowcami nowe 
możliwości do współdziałania.

W niedzielę, 2 września, przy ul. 
Ryżowej 90 pojawiło się wielu 
mieszkańców i zaproszonych go-

ści, wśród których byli m.in.: ks. pro-
boszcz – Marek Małkiewicz, ks. pra-

łat – Leon Firlej, przewodnicząca rady 
gminy – Elżbieta Biczyk, radni i sołtysi, 
a także przedstawiciele seniorów z gmi-
ny Michałowice oraz wykonawcy tej 
inwestycji.
Nowa świetlica w Opaczy-Kolonii to wy-
siłek i zaangażowanie wielu osób, toteż 
do uroczystego, wspólnego przecięcia 
okolicznościowej wstęgi wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka zaprosił 
wszystkich, którzy przyczynili się do jej 
powstania.
– Sołectwo Opacz-Kolonia jest w na-
szej gminie swego rodzaju prekursorem 
działań kulturalnych i aktywizujących 

mieszkańców, które stały się wzorem do 
naśladowania dla pozostałych sołectw 
– mówiła w swoim wystąpieniu prze-
wodnicząca rady gminy, Elżbieta Bi-
czyk.
Szczególne przesłanie dla mieszkańców 
Opaczy-Kolonii miał też ks. prałat, Leon 
Firlej: – Świetlica to z dawna miejsce, któ-
re zawsze było miejscem reprezentacyj-
nym. Miejscem, w którym prezentowane 
było to, co najlepsze, dlatego też życzę 
wam, żeby wasza świetlica zawsze świe-
ciła przykładem.
Zanim jednak mieszkańcy i zaproszeni 
goście rozpoczęli jej zwiedzanie, ks. pro-

boszcz, Marek Małkiewicz dokonał uro-
czystego poświęcenia.      
Sama uroczystość otwarcia nowej 
świetlicy to nie wszystko, co tego dnia 
dla mieszkańców przygotowała sołtys, 
Grażyna Grabka i radna gminy, Anna Ka-
mińska wraz z radą sołecką Opaczy-Ko-
lonii. Na scenie przy świetlicy wystąpiły 
chóry kierowane przez Renatę Włodarek: 
„Czerwone Koraliki” i „Czerwone Kora-
le”, a na boisku i w ogródku jordanow-
skim na najmłodszych czekały dmuchań-
ce, balonowe cudaki, malowanie buziek, 
a także liczne konkursy i zabawy. Spora 
kolejka chętnych stała do chusty Klanza, 

gdzie maluchy mogły spróbować swoich 
sił w powietrznym berku.
Na pikniku nie zabrakło także smakowi-
tości z grilla, które osobiście przygotowy-
wali sami mieszkańcy, a piknikowa atmo-
sfera towarzyszyła wszystkim do późnych 
godzin popołudniowych.
W nowym budynku świetlicy sala, w któ-
rej będą odbywały się spotkania miesz-
kańców, ma powierzchnię 121,2 m2. 
Dodajmy, że obecna świetlica została 
przystosowana dla osób niepełnospraw-
nych, a teren w jej okolicy zyskał nowe 
miejsca parkingowe i  nową zieloną archi-
tekturę.                                  UG Michałowice

DOŻYNKI 2018 
w Gminie Michałowice
Ostatnie dni sierpnia pożegnaliśmy pod hasłem dożynek w naszym regionie. 
Wybraliśmy się do Granicy, gdzie 26 sierpnia miały miejsce tradycyjne obrzędy 
dożynkowe, atrakcje dla najmłodszych i koncerty. Najbardziej wyczekiwaną 
gwiazdą tamtego wieczoru była Maryla Rodowicz.

P odczas pierwszej, oficjalnej części 
obchodów, miała miejsce dziękczyn-
na msza polowa. Starostowie dożynek 

Iwona i Łukasz Ciesielscy z Suchego 
Lasu przekazali wójtowi gminy Micha-
łowice Krzysztofowi Grabce symbolicz-
ny, dobrze wypieczony bochen chleba. 
– Spotykamy się jak co roku, by obcho-
dzić Dożynki. Mimo że nasza gmina nie 
jest już typowo rolnicza, ale rolnictwo 
jest elementem naszej tradycji, która jest 
przez nas pielęgnowana – podkreślał 
wójt gminy Michałowice. W imieniu 
Rady Gminy przewodnicząca Elżbieta 
Biczyk podziękowała sadownikom, rol-
nikom i pszczelarzom za trud ich pracy 
życząc im jak najlepiej w dalszej działal-
ności. Podziękowania wybrzmiały rów-

nież z odczytanego listu od marszałka 
województwa mazowieckiego, Adama 
Struzika.

Wyścigi dronów, bikejoring, dary ziemi...
Deszczowa pogoda nie przeszkodziła 
w żywiołowym występie Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Bychlewianka” z Bychlewa, 
przedstawieniu teatru „Katarynka”, śpie-
wom dwóch chórów, ani chętnym rodzi-
nom z dziećmi, które korzystały z atrak-
cji miasteczka sportowego, warsztatów 
decoupage, wyścigów dronów, pokazu 
bikejoringu, czyli wyścigu rowerowego 
z psim zaprzęgiem i innych rozrywek. 
Dorosłych przyciągały bogato zastawio-
ne stoiska z owocami, warzywami, mio-
dem, smalcem, rękodziełem. Nie mogło 

zabraknąć corocznych konkursów na 
najładniejszą kompozycję dożynkową, 
a także na najpiękniejszy kapelusz dam-
ski i męski. Nim na scenę wkroczyła naj-
bardziej oczekiwana gwiazda – Maryla 
Rodowicz, grupa Saxandsix wykonała 
znane przeboje światowych artystów.

Maryla śpiewała na życzenie
Maryla Rodowicz, której nie trzeba 
przedstawiać, dała naprawdę porywają-
cy, świetny koncert. Punktualnie o godz. 
20:30 pojawiła się wraz z zespołem Ma-
ryla Band i chórkiem. Nawet nie wia-
domo, kiedy wybiła 22:15, a wraz z nią 
ostatni utwór „Kałasznikow” i za moment 
kwiaty od wójta gminy Michałowice 
Krzysztofa Grabki. Powitana gromki-
mi brawami Maryla już na samym 
początku zjednała sobie publikę 
zapowiadając, że słucha propo-
zycji, które następnie zostaną 
wykonane.

Nie tylko dawne przeboje
I tak się stało! „Sing, sing”, za chwilę 
„Gaj” – i to wspólnie, na scenie, zaśpie-
wany kawałek wraz z trzema chętnymi 
fanami w różnym wieku. Emocji i do-
brego humoru było dla wybrańców co 
niemiara, dlatego m.in. przy następnym 
utworze pozdejmowali na scenie ko-
szule na prośbę Maryli. Usłyszeliśmy 
również „Balladę wagonową”, „Tylko 
koni żal”, „Ech mała”, „Pamiętam, był 
ogromny mróz”, „List zza oceanu”, 
„Remedium”, „Wielka woda”, „Mał-
gośka”, „Niech żyje bal”, „Łatwopal-
ni”. Pojawiły się również akcenty z no-
wej płyty „Ach świecie”: „W sumie nie 

jest źle”, „Rumba o gitarze” z pięk-
nymi brzmieniami klasycznej 

gitary na wstępie.

Fanklub w specjalnych koszulkach
Niedługo po kawałkach z nowego krąż-
ka, podczas kilkuminutowej przerwy, na 
scenie solowo zagrał gitarzysta metalo-
wy Piotr Radecki (z zespołu Maryli), 
przypominając stare, dobre utwory Led 
Zeppelin, muzykę do filmów i seriali. 
Nastrojowo zrobiło się, gdy widownia 
wyjęła telefony i zaczęła świecić latar-
kami na prośbę Maryli podczas śpiewa-
nia „Ale to już było”. Ciężko w tłumie 
było znaleźć kogokolwiek, kto by nie 
śpiewał. I to właśnie jest magią kon-
certów gwiazdy światowego formatu 
– Maryli Rodowicz. Po koncercie fani 
ustawili się po autografy. Wśród nich 
spotkaliśmy także kilkunastoosobowy 
fanklub piosenkarki.

Agnieszka Gorzkowska
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Zdj. Mariusz Marcysiak

Zdj. Agnieszka Gorzkowska, Mariusz Marcysiak



 NR 15(44)/2018  (ROK III)    |    13 WRZEŚNIA 2018 R.    |    Mocne Strony14 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

URSUS

Mural na „Arsusie” w historię malowany
już przyciąga zwiedzających
4 września uroczyście zakończono prace nad jednym z większych murali 
w Warszawie, który ozdabia już 3 ściany elewacji Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus. Data uroczystości wybrana została nieprzypadkowo: do-
kładnie wtedy, w 1980 roku, w Ursusie sfi nalizowano prace nad redakcją 
statutu dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Mazowsze”. 
Wysłużona elewacja Ośrodka Kultury zmieniła swoje oblicze, a mieszkańcy 
i przyjezdni zyskali nowy punkt na mapie turystyczno-edukacyjnej.

– Zastanawialiśmy się, co zrobić, aby 
uczcić 100-lecie niepodległości, a jed-
nocześnie zwrócić uwagę na 125 lat 
marki „Ursus”. W pewnym momencie 
wpadliśmy na pomysł muralu. Mamy 
przecież bardzo wiele ciekawych kart 
historii zapisanych w Ursusie. Ursus 
ma duży wkład w naszą niepodległość. 
Związany był  z ważnymi momentami 
w historii Polski i. I z Armią Krajową 
podczas II wojny światowej, i z walką 
o prawa człowieka w czasach komuni-
zmu, szczególnie w 1976 roku i z działa-
niem NSZZ „Solidarność”. Zaprojekto-
wanie i wykonanie pięknego muralu to 
duży koszt. Jednak udało nam się prze-
de wszystkim dzięki wsparciu Warsza-
wy i Zastępcy Dyrektora Biura Kultury 
m.st. Warszawy – Małgorzacie Naim-
skiej, Domu Spotkań z Historią, pomo-
cy finansowej i wsparciu Wiceprezydent 
m. st. Warszawy – Renaty Kaznowskiej 
– dziękował podczas uroczystości Zbi-
gniew Janas, Prezes Fundacji dla Ur-
susa – pomysłodawców projektu. Fun-
dusze na mural przyznała Rada m.st. 
Warszawy.

Mural wkrótce się powiększy
Prezes podkreślił  w rozmowie z nami, 
że dziś obejrzymy tylko fragment 
tego, co jest zaprojektowane. – Mamy 
nadzieję, że dokończymy ten mural. 
Chcielibyśmy już w przyszłym roku. Nie 
pokazane zostały jeszcze inne ważne 
wydarzenia historyczne – zwracał uwa-
gę Zbigniew Janas. Zaznaczył, że wiel-
koformatowe dzieło ma ozdobić cały 
budynek. – Brakuje „Solidarności”, 
podziemnej „Solidarności”, odradza-
jącej się, współczesnej marki „Ursus”. 
Mamy również zamiar pokazać, jak 
zmienia się współczesny Ursus, choć 
nie ma już tutaj fabryki.

350 m2 czarno-białego kolażu
A dziś można już podziwiać ok. 350 m2 

czarno-białego kolażu na historycznym 
budynku Ośrodka Kultury „Arsus” 
– miejsca, które przez 68 lat istnienia 
i budowy, dzięki istniejącym tu prawie 
100 lat Zakładom, nie tylko stanowi 
centrum życia kulturalnego dzielnicy, 
ale również było „świadkiem” waż-
nych wydarzeń historycznych. Autorem 
projektu muralu, którego koncepcja 
powstawała prawie miesiąc, jest Adam 
Walas z kolektywu XOLOR zajmu-
jącego się realizacją murali, m.in. na 
warszawskim Muranowie, w Faleni-
cy czy 750 m2 muralu na żoliborskim 
Kinie Elektronik. – Projekt w całości 
na komputerze powstawał jeszcze pod 

koniec zeszłego roku. Ściany „Arsusa” 
są dość charakterystyczne ze wzglę-
du na wypukłe kwadratowe elementy. 
Tworzące się szczeliny dają światło-
cień, co nie pozwala na dodawanie 
detalicznych, cieńkich kresek. Ściana 
była trudna do malowania. Dużo czasu 
zajęło mi dopasowywanie skali kreski. 
Projekt wydrukowany został w formie 
ponad 300 (!) szablonów, które były 
drukowane pod koniec lipca br. Potem 
trzeba było wszystko wyciąć nożykiem. 
Niektóre, skomplikowane szablony, wy-
cina się nawet godzinę czasu. Wszystkie 
wycinane były ponad 2 tygodnie. Malo-

wanie zaczęliśmy z rusztowania 5 sierp-
nia, wcześniej trwało przygotowywanie 
ścian na biało. Dwa tygodnie nanosili-
śmy projekt – opowiadał w rozmowie 
z nami Adam Walas.

Warsztaty i wspólne malowanie
Wśród działań wokół muralu z inicja-
tywy Fundacji dla Ursusa, wymienić 
należy jeszcze warsztaty streetar-
towe z Anną Koźbiel-Walas. Miały 
miejsce w Izbie Tożsamości Ursusa 
oraz pod „Arsusem” w ramach Lata 
w Mieście 2018. Społeczność lokalna 
mogła również wziąć udział w sobot-

nim wspólnym malowaniu muralu na 
budynku „Arsusa”. Co ciekawe, duża 
część osób, która przyszła malować, 
to przyjezdni, także z nowego osiedla. 
– I właśnie takie osoby chcemy zainte-
resować historią Dzielnicy. My, którzy 
tutaj pracowaliśmy, działaliśmy i mamy 
za sobą różne epizody związane z histo-
rią – podkreślał Zbigniew Janas.

Osobistości na zakończenie prac
Uroczyste zakończenie prac nad mura-
lem uświetnili swoja obecnością m.in. 
wicemarszałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa-Błońska, burmistrz Dzielnicy 

Ursus Urszula Kierzkowska wraz z za-
stępcami burmistrza Wiesławem Krze-
mieniem i Kazimierzem Sternikiem. 
Nie mogło zabraknąć także konsultan-
ta historycznego, który pomagał przy 
tworzeniu muralu – historyka Jerzego 
Domżalskiego (autora książek po-
święconych głównie historii Dzielnicy 
Ursus). Na uroczystości byli również 
pracownicy Ośrodka Kultury „Arsus”: 
Dyrektor Bogusław Łopuszyński z in-
struktorami. Pojawili się również opo-
zycjoniści z Ursusa w PRL-u, nie tyl-
ko z Fundacji dla Ursusa (m.in. Alicja 
Szot, Jerzy Kaniewski, Bogdan Bujak 
z żoną Marylą, Emil Broniarek, Ma-
rek Jarosiński, Mirosław Bertowski, 
Wala Białach, Bolesław Jagodziński).  
Obecny był oczywiście kolektyw XO-
LOR (czyli autor muralu Adam Walas 
z Anną Koźbiel-Walas i współpracują-
cy przy malowaniu przedstawiciel Sta-
cji Muranów – Łukasz Prokop, a także 
Adrian Lewandowski (artysta malarz). 
Wszystko dokumentował m.in. Irene-
usz Barski (fotograf-legenda Ursusa).

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

BIEG SOLIDARNOŚCI
W niedzielę 2 września w Piastowie 
odbył się Bieg Solidarności. W im-
prezie wzięło udział niemal 150 za-
wodników. Wśród mężczyzn jako 
pierwszy linię mety przekroczył Pa-
weł Kowal, za to wśród kobiet naj-
szybsza była Anna Szewczykowska.

B ieg Solidarności jest ósmym 
z 10 biegów z cyklu Grand Prix 
Biegów Historycznych. Tym razem 

na zawodników czekała trasa o długoś-
ci 1980 m, która wiodła przez ulice Pia-
stowa. Biegi podzielone były na dwie 
kategorie – do lat 16 oraz Open.
W biegu głównym dystans 1980 m naj-
szybciej pokonał Paweł Kowal i Anna 
Szewczykowska. Oprócz najszybszych 

zawodników nagrodzono również naj-
starszych uczestników biegu, czyli Pa-
nią Wandę Przybylak oraz Zbigniewa 
Kornickiego.
Bieg Solidarności dla kategorii do 
lat 16 był ostatnim biegiem w tego-
rocznym cyklu biegów Historycznych. 
W klasyfikacji ogólnej, wśród chłop-
ców na najwyższym miejscu na po-
dium znalazł się Kacper Markowski, za 
to wśród dziewcząt najlepsza okazała 
się Oliwia Szatkowska.
Nagrody otrzymali również najmłod-
si uczestnicy  –  Joanna Łyp, Kacper 
Szuplewski i Aleksander Żyra oraz za-
wodnicy z największą liczbą biegów, 
m.in. Antoni Radomski, który jako 
jedyny wziął udział we wszystkich bie-
gach. Na mecie dla wszystkich uczest-
ników czekały pamiątkowe medale, 
upominki, a dla najlepszych puchary 
i vouchery.

– W tym roku pozosta-
ły nam 2 biegi najdłuż-
sze, czyli Pamięci Po-
wstańczej Warszawy 
(10 km), który odbę-
dzie się 7 października 
oraz Bieg Niepodle-
głości (10 km), który 
zaplanowaliśmy na 

sobotę 10 listopada.  Dziękuję, że by-
liśmy razem żeby uczcić 38. rocznicę 
powstania wielkiego ruchu solidarno-
ści – powiedział na koniec Burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski, który 
również wziął udział w Biegu Solidar-
ności, startując w kategorii Open.

Tekst i zdjęcia Maciej Pietrzak

BIEG SOLIDARNOŚCI – WYNIKI
KOBIETY
1. Anna Szewczykowska
2. Szafrańska Aleksandra
3. Kaczmarek Izabela

MĘŻCZYŹNI
1. Paweł Kowal
2. Pawski Wawrzyniec
3. Konrad Kobiałka

DZIEWCZĘTA
1. Eliza Galĳ ska
2. Oliwia Szatkowska
3. Joasia Lutomirska

CHŁOPCY
1. Kacper Markowski
2. Karol Kołecki
3. Antoni Zyś

KLASYFIKACJA OGÓLNA DO LAT 16

DZIEWCZĘTA
1. Oliwia Szatkowska
2. Eliza Galĳ ska
3. Julia Szatkowska

CHŁOPCY
1. Kacper Markowski
2. Antoni Zyś
3. Karol Kołecki

Tężnia solankowa w Piastowie
W parku im. B. i J. Sokorskich przy MOSiR stanęła pierwsza 
w naszym mieście (i w najbliższej okolicy) tężnia solankowa. Po-
wszechnie wiadomo, że inhalacje solankowe dostarczają organi-
zmowi wielu niezbędnych mikroelementów, pomagają  odzyskać 
równowagę i skutecznie walczyć z wieloma chorobami.

S ekret kryje się w konstrukcji 
tężni leczniczej. Zbudowana 
jest ona z drewna iglastego, 

gałązek brzozowych i urządzeń 
do pompowania solanki. W kon-
strukcji wytwarza się aerozol bo-
gaty w całą gamę cennych mikro-
elementów, takich jak jod, brom, 
wapń, magnez, potas, żelazo, sód.
W piastowskiej tężni zastosowa-
no oryginalną solankę z Zabłocia. 
Wydobywana jest ona od ponad 
120 lat z odwiertów „KORONA” 
w miejscowości uzdrowiskowej 
Zabłocie Solanka z głęboko poło-
żonych złóż wód leczniczych solanek jodkowych. Jest to naturalny su-
rowiec o potwierdzonych właściwościach leczniczych, przeznaczony do 
pielęgnacji zdrowia i urody.
Inhalacje solankowe wspomagają profilaktykę i leczenie m.in. nieżyty 
górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli oraz zatok, niedoczynność 
tarczycy, stres, ogólne wyczerpanie itd. 

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW do korzystania z tej gamy mikroele-
mentów. Tężnia działa automatycznie do godz. 21.00.
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KULTURA

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. TRAKTORZYSTÓW 14, 
SPRZEDAŻ	BILETÓW	OK.	„Arsus”	w	dniach:	
–	pon.,	śr.,	pt.	w	godz.	10.00	–	14.00	oraz	
–	wt.,	czw.	w	godz.	15.00	–	19.00,	
od	poniedziałku	do	piątku,	tel.	22	478	39	36
lub	na	portalu	WWW.BILETYNA.PL (zamówienia	indywi-
dualne	i	zbiorowe).	Pobliski	parking	–	Plac	Czerwca	1976	r.	
przy	Urzędzie	Dzielnicy	Ursus

3 września, godz. 16.00 
(sala klubowa)
Inauguracja	warsztatów	poetyckich	w	Klubie	Li-
terackim	„Metafora”.	Prowadzi	Anna	Rykowska.	
WSTĘP	WOLNY.

8 września, godz. 17.00 
(galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż	wystawy	malarstwa	i	grafiki	
Arkadiusza	Michalika.	Ekspozycja	czynna	do	
30.09.2018r.,	w	godz.	11.00	–	18.00	(dni	
powszednie).	 WSTĘP	WOLNY.

13 września, godz. 18.00 
(sala kameralna)
Występ	KABARETU	„PÓŁ	SERIO”	w	programie	
powakacyjnym.	Reżyseria	Wanda	Stańczak.		
WSTĘP	WOLNY.

16 września, godz. 12.30 
(sala widowiskowa)
BAJKA	DLA	DZIECI	(3-8	LAT)	PT.	„SPOTKAĆ	
TEATR”	w	ramach	cyklu	„Niedzielne	Spotkania	
z	teatrem”.	 CENA	BILETU	10	ZŁ.
„Spotkać teatr” to interaktywne przedstawienie 
teatralne, będące pewnego rodzaju przewodni-
kiem po zakamarkach teatru. Aktorzy w zabaw-
nych, ale wypełnionych rzetelną dawką wiedzy 
scenach, przybliżają najmłodszym widzom takie 
pojęcia jak: kulisy, rekwizyty, kostium. Przypomi-
nają o hierarchii ważności w teatrze; mówią o tym 
jakie zadania spoczywają na reżyserze, aktorach, 
inspicjencie i pracownikach technicznych. Aby nie 
wpaść w pułapkę akademickiego wykładu, sami 
widzowie stają się kilkakrotnie bohaterami spek-
taklu, odgrywając różnorakie emocje, animując 
pacynki, czy wreszcie ogrywając rekwizyty. Akcji 
przedstawienia towarzyszą melodyjne piosenki, 
a na scenie piętrzą się rekwizyty i elementy róż-
nych kostiumów. Wszystko rozgrywa się na tle 
sugestywnej dekoracji przedstawiającej tradycyj-
ną teatralną kurtynę. „Spotkać teatr” to gwarancja 
dobrej zabawy dla całej rodziny.

18 września, godz. 10.00 
(sala widowiskowa)
Musical	„Grease”	w	wykonaniu	Młodzieżowego	
Zespołu	Musicalowego	„Arsus”.	Program	dla	
szkół.	Reżyseria	Anna	Kałużna.	WSTĘP	WOLNY.
19 września, godz. 17.00 
(sala kameralna) 
Wieczór	autorski	poetów:	Janina	Wielogurskiej	
(Prezes	Oddziału	SAP	Żyrardów)	oraz	Wiesława	
Kołtuskiego.	Prowadzenie	Anna	Rykowska.	
WSTĘP	WOLNY.
23 września, godz. 13.00 – 17.00  
Plenerowe,	kameralne	spotkania	sąsiedzkie	
w	ramach	cyklu	„Kulturalne	Podwórka”.	Kawa	
na	trawie	i	spotkanie	z	kulturą.	Pasaż	przy	
górce,	ul.	Zagłoby.	Koordynatorzy:	Agnieszka	
Gorzkowska	i	Justyna	Ścibor.	Współpraca	
Robotnicza	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	„Ursus”.
28 września, godz. 19.00 
(sala widowiskowa)
KONCERT	najpiękniejszych	włoskich	piosenek	
pt.	„CIAO	CIAO	BAMBINA”	w	wykonaniu	Teatru	
Piosenek	Nicola	Palladiniego.	Monodram	mu-
zyczny	inspirowany	życiem	Marino	Mariniego.
CENA	BILETU	50	ZŁ

OŚRODEK KULTURY „ARSUS” 
PROWADZI ZAPISY NA ZAJĘCIA:

1.			Zajęcia	baletowe	dla	dzieci	w	wieku	od	6	lat.
Instruktor	Anetta	Mizielska

2.			Zajęcia	w	pracowni	plastycznej	dla	dzieci,	
młodzieży	i	dorosłych.	Instruktor	Grażyna	
Kostawska

3.			Zajęcia	Tai	Chi	dla	dorosłych	(od	październi-
ka).	Instruktor	Marian	Nosal

4.			Klub	Literacki	„Metafora”	-	warsztaty	dla	
młodych	początkujących	twórców	i	doro-
słych.	Instruktor	Anna	Rykowska

5.			Warsztaty	dramatopisarskie	dla	młodzieży	
i	dorosłych.	Instruktor	Justyna	Ścibor	
(autorka	słuchowisk,	reżyser)

6.			Młodzieżowy	Teatr	MIR.		Instruktor	Rado-
sław	Mazur

7.				Młodzieżowa	Grupa	Musicalowa	ARSUS.		
Instruktor	Anna	Kałużna

Szczegółowe	informacje	–	sekretariat	
OK	„Arsus”,	tel.	22	478	34	54

DOM KULTURY „MIŚ”
OŚRODKA	KULTURY	„ARSUS”				
w	Dzielnicy	Ursus	m.	st.	Warszawy	
ul.	Traktorzystów	20,	02-495	Warszawa
tel./faks	667-92-18
e-mail:	domkulturymis@op.pl	 www.mis.arsus.pl

2 września, godz. 11.00–14.00 
(wstęp wolny)

Dzień otwartych drzwi w D.K. „Miś”. 
Informacje,	prezentacje	klubów,	zespołów,	
pracowni	i	sekcji,	zapisy	na	zajęcia	w	roku	

szkolnym	2018/2019.

3–30 września (wstęp wolny) 
Wystawa	malarstwa	Mileny	Szczepańskiej	
Zakrzewskiej	„TAJEMNICE	SNÓW	I	BAJEK”.
Wystawa	czynna	w	dni	powszednie	
w	godz.	10.00–18.00.
WERNISAŻ	WYSTAWY:	11	września,	godz.	18.00	

8 września, godz. 16.00 (wstęp wolny)
„Dożynki	w	Wesołej	Chacie”–	impreza	ludowa	
z	zabawą	taneczną.								
9 września, godz. 12.30 (wstęp 10 zł) 
Niedzielno	–	rodzinne	spotkanie	z	teatrem.	Bajka	
dla	dzieci	pt.	„ZAKOCHANI	W	GĘSI”.		Spektakl	
opowiada	o	miłości	wilka,	lisa	i	sępa	do	niewinnej	
gąski.	Kto	zdobędzie	ptasie	serce?	O	tym	roz-
strzygnie	mądra	i	pomysłowa	sowa.	Historia	ozdo-
biona	muzyką	i	piosenkami	kończy	się	szczęśliwie.	
Zapraszamy		wszystkie	dzieci	małe	i	duże.
13 września, godz. 10.00 (wstęp wolny) 
„UCZYMY	SIĘ	ŻYĆ	BEZ	PRZEMOCY”	-	Spotkanie	dla	
uczniów	klas	drugich	w	ramach	realizacji	projektu	
„Rodzina	Jednością”.	Projekt	realizowany	z	Wydzia-
łem	Profilaktyki	Straży	Miejskiej	m.	st.	Warszawy.
17 września 
Ogłoszenie	konkursu	plastycznego	dla	szkół	
podstawowych	Dzielnicy	Ursus	„Niepodległość	
w	oczach	dziecka”	w	ramach	obchodów	100-lecia	
Odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości.	
18 września, godz. 18.00 (wstęp wolny)
Spotkanie	z	Marią	Łukaszewicz,	Przewodniczącą	
Komisji	Budżetu	Rady	Warszawy.
22 września, godz. 16.00 (wstęp wolny) 
„TAŃCZMY	PÓKI	RADOŚĆ	W	NAS…”	–	zabawa	
taneczna	w	Klubie	Seniora	„Wesoła	Chata”.
25 września, godz. 18.00 (wstęp wolny)
CZY	W	URSUSIE	JEST	BEZPIECZNIE?	–	Spotkanie	
z	dzielnicowymi	Komendy	Rejonowej	Policji	III	
–	Dzielnicy	Ursus	m.st.	Warszawy.	

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
ul.	gen.	K.	Sosnkowskiego	16,	02-495	Warszawa,		

tel.	22	867	63	95			tel./faks	22	667	83	75
e-mail:	dom.kultury.kolorowa@arsus.pl
www.kolorowa.arsus.pl

9 września (niedziela), 
godz. 11.00–16.00

DZIEŃ OTWARTY 
w Domu Kultury „Kolorowa”

●			prezentacja	pracowni,	warsztatów
artystycznych

●		spotkania	z	instruktorami
●		ZAPISY	NA	ZAJĘCIA

WSTĘP	WOLNY

16 września (niedziela), godz. 16.30 
Koncert	z	cyklu	Niedzielne	Spotkania	z	Muzyką	
Kameralną	pt.	„MUZYCZNA	PODRÓŻ	WE	DWOJE”	
w	wykonaniu	duetu	Violapiano:	
Kaja	Kosowska–	fortepian,	
Krzysztof	Woźniczko	–	altówka		 WSTĘP	WOLNY

22 września (sobota), godz. 17:00
Wernisaż	wystawy	fotografii	Magdaleny	Świąder	
pt.	„Jesień	idzie	przez	park”		 WSTĘP	WOLNY

23 września (niedziela), godz. 12:30
Przedstawienie	teatralne	dla	dzieci	z	cyklu	Niedzielne	
Spotkania	z	Teatrem	pt.	„Cudny	dzień”	w	wykonaniu	
Sceny	Elfów	 WSTĘP	10	ZŁ

30 września (niedziela), godz. 12:30
Poranek	muzyczny	dla	dzieci	pt.	„MUZYCZNE	
WSPOMNIENIA	Z	WAKACJi”	w	wykonaniu:	Trio	
smyczkowego	w	składzie	:	Marta	Piórkowska-
-skrzypce	Aleksandra	Demowska-Madejska-	altówka,	
Małgorzata	Duź	–	wiolonczela	 WSTĘP	WOLNY.

OŻARÓW MAZ.

w	Ożarowie	Mazowieckim,	ul.	Poznańska	165
www.dkusmiech.eu

ZAPISY NA ZAJĘCIA 
w DK „UŚMIECH”

NOWE	ZAJĘCIA:
●			MATEMATYKA	Z	PROGRAMOWANIEM	DLA	

PRZEDSZKOLAKÓW	–	Komputrilo	Akademia	
Komputerowa	Bemowo

●			EFEKTYWNE	TECHNIKI	UCZENIA	SIĘ	
(2	grupy	wiekowe:	klasy	II–III	oraz	IV–VI)

Szczegóły dot. wszystkich zajęć i zapisów 
– patrz: strona www Domu Kultury„Uśmiech”: 

www.dkusmiech.eu

23 września – niedziela – godz. 16.00 
WIECZOREK	TANECZNY	DLA	SENIORÓW.	

WSTĘP	15	ZŁ/OS!

30 września – niedziela – godz. 12.00 
Spektakl	teatralny	„LEŚNA	PRZYGODA,	CZYLI	
NA	RATUNEK	PLANECIE”	w	wykonaniu	artystów	
z	Teatru	Ptasie	Melodie	–	Bajki,	które	uskrzydlają

30 września – niedziela – godz. 19.15 
KONCERT		z	okazji	74	rocznicy	zakończenia		
działań	wojennych	Powstania	Warszawskiego	
(Scena	Ołtarzew).	
WYSTĄPIĄ:	
Zespół	wokalny	Ars	chori	i	chór	kameralny	„Ab	
Imo	Pectore”,	soliści	oraz	zespół	instrumentalny.

  
kulturalny 

OŻARÓW MAZ.OŻARÓW MAZ.

CO   GDZIE KIEDY? ?WRZESIEŃ  
2018

PIASTÓW

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

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

DOM ● RODZINA ● FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

DANE O ZADŁUŻENIU SĄ CHRONIONE
Spółdzielnia mieszkaniowa wysłała 
list z nakazem zapłaty zaległego czyn-
szu na adres mojej pracy. Nie mam 
pojęcia skąd ten adres wzięli. Czy 
spółdzielnia mogła się nim posłużyć 
jeśli uzyskali go bez mojej zgody?
Żeby odpowiedzieć na te pytania musi-
my ustalić dwie rzeczy:

1. Czy dane dotyczące zadłużenia z tytułu 
płatności na rzecz spółdzielni mieszka-
niowej podlegają ochronie przepisów do-
tyczących ochrony danych osobowych?
Wydaje się, że tak. Orzecznictwo sądo-
we zalicza je bowiem do sfery prywat-
ności, a to oznacza, że podlegają mię-
dzy innymi przepisom o ochronie dóbr 
osobistych. W dwóch orzeczeniach 
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Białym-
stoku z dnia 14 czerwca 1995 r. (I ACr 
143/95) oraz wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 17 listopada 1995 r. 
(I ACr 559/95) – uznano, że opubliko-
wanie przez spółdzielnię mieszkaniową 
informacji o stanie zadłużenia jej człon-
ków jest działaniem bezprawnym, naru-
szającym ich dobro osobiste w postaci 
prawa do prywatności (art. 23 Kodeksu 
Cywilnego). Orzeczenia te dotyczą co 
prawda publikowania list dłużników, 
np. na klatkach schodowych, ale można 
na tej podstawie pokusić się o stwier-
dzenie, że i informacje przekazane pra-
codawcy powinny podlegać takiej samej 
kwalifikacji.

2. Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma pra-
wo przetwarzać takie dane, w tym także je 
upubliczniać? 
Wydaje się, że nie. Przepisy RODO 
stanowią, że aby przetwarzanie danych 
było zgodne z prawem, powinno się od-
bywać na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej 
podstawie przewidzianej prawem. Usta-
wa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych nie reguluje kwestii 
upubliczniania danych o zadłużeniu 
członków spółdzielni mieszkaniowych, 
uznać więc należy, że może się to odby-
wać jedynie za zgodą zainteresowanej 
osoby. Zgoda taka musi być dodatko-
wo jasno wyrażona i musi pochodzić 
od osoby, której dane o zadłużeniu 
dotyczą. Informacje te nie mogą po-
chodzić od nieustalonej osoby trzeciej. 
Jeśli zgody nie ma, można rozważyć 
czy nie doszło do naruszenia przepi-
sów o ochronie danych osobowych.
W tej sytuacji radzimy w pierwszej 
kolejności zgłosić sprawę spółdziel-
ni mieszkaniowej. Ma to znaczenie 
w przypadku późniejszego złożenia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych (Prezes Urzędu). Jest 
on organem kontrolującym prawidło-
wość stosowania przepisów o ochronie 
danych osobowych przez administratora 
(w naszym przypadku spółdzielni), dla-
tego należy próbować najpierw sprawę 
załatwić w spółdzielni, a dopiero jeśli 

to nie poskutkuje, złożyć odpowiednią 
skargę traktując ją jako ostateczność. 
Jeśli skarga zostanie złożona po prze-
prowadzeniu postępowania w sprawie, 
Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naru-
szenia przepisów – w drodze decyzji 
administracyjnej nakazuje przywróce-
nie stanu zgodnego z prawem. Skargę 
składa się albo w formie elektronicznej 
za pomocą e-PUAP albo tradycyjnie 
w formie pisemnej. Każda skarga zło-
żona do Prezesa Urzędu musi zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamiesz-

kania składającego skargę;
2) własnoręczny podpis;
3) wskazanie podmiotu, na który skła-

dana jest skarga (pełną nazwę/imię 
i nazwisko oraz adres siedziby/za-
mieszkania);

4) dokładny opis naruszenia;
5) żądanie, tj. wskazanie podjęcia ja-

kich działań składający oczekuje 
od organu (np. usunięcia danych, 
wypełnienia obowiązku informacyj-
nego, sprostowania danych, ograni-
czenia przetwarzania danych, itd.).

Do skargi należy dołączyć dowody 
potwierdzające okoliczności wskazane 
w skardze (np. korespondencję z admi-
nistratorem, umowy, zaświadczenia).
Prezes Urzędu nie zajmuje się przy-
znawaniem odszkodowań z tytułu na-
ruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych. Może za to nałożyć na 
spółdzielnię administracyjną karę pie-
niężną. 

KOREKTA MAŁŻEŃSKIEGO PIT-A
Razem z mężem w kwietniu złożyli-
śmy wspólne zeznanie podatkowe. 
Ostatnio przy okazji porządków w szu-
fl adach okazało się, że zapomnie-
liśmy uwzględnić w tym zeznaniu 
niewielkich dochodów z jednej pracy 
zleconej. Czy w tej sytuacji możemy 
złożyć korektę naszego PITa i zacho-
wać prawo do wspólnego rozliczenia?
Tak! Błędnie sporządzone wspólne ze-
znanie podatkowe dotyczące podatku 
dochodowego od osób fizycznych może 
zostać skorektowane. Z opcji tej należy 
skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy okaże 
się, że podatnicy nie zawarli w tym ze-
znaniu wszystkich osiągniętych przez 
siebie dochodów. W ten sposób mogą 
się ustrzec ewentualnych bardzo wy-
sokich kar wymierzanych przez urzą-
dy skarbowe za ukrywanie dochodów. 
Korekta taka nie spowoduje też utraty 
prawa do wspólnego opodatkowania 
małżonków, przede wszystkim dlatego, 
że korzystanie z tej możliwości nie jest 
ograniczone wielkością dochodu mał-
żonków. Przepisy dopuszczają nawet 
sytuację, w której jeden z nich w ogó-
le nic nie zarobił. W praktyce spotyka 
się jeden przypadek niedopuszczalnych 
korekt zeznań podatkowych. Nie można 
ich robić jeśli małżonkowie chcą sko-
rzystać ze wspólnego podatkowania już 
po ostatecznym terminie do złożenia 
PITa (czyli po końcu kwietnia). 

n  URSUS. Ośrodek Kultury  „Arsus” wraz z Filiami we wspólnej kampanii stołecznych domów kultury

Zakurzona paprotka na oknie i znudzona sekretarka pĳ ąca kawę? War-
szawskie domy kultury już dawno przestały przypominać swoje stereoty-
powe PRL-owskie odpowiedniki. Współczesne domy kultury to dynamicz-
nie zmieniające się instytucje z ogromnym potencjałem społecznym. To 
również miejsca twórczej energii,  spotkań z drugim człowiekiem i pro-
jektów zmieniających świat. Przedstawiamy idee wspólnej, warszawskiej 
kampanii oraz szereg pozytywnych zmian, jakie przeszedł Ośrodek Kultu-
ry „Arsus”. A w najbliższym czasie stanie się jeszcze bardziej przyjazny 
dla swoich gości – odbiorców kultury.

O d września br. 19 stołecznych do-
mów kultury, łącznie z „Arsusem”, 
połączyło swoje siły pod hasłem 

„(Na)dajemy kulturę!”, by wspólnie 
powiedzieć: razem możemy więcej! 
Dzięki licznym spotkaniom w ostat-
nim roku pracowników promocji z tych 
instytucji powstała oddolna inicjatywa 
pracowników działających na rzecz 
rozwoju publiczności w dzielnicowych 
ośrodkach kultury, które – mimo że róż-
nią się od siebie: wielkością, repertua-
rem, sposobem zarządzania czy wyso-
kością dotacji – mają wspólną misję, 
wartości, a także grupy docelowe, do 
których kierują swoje działania. W ra-
mach kampanii powstała wspólna stro-
na internetowa www.nadajemykultu-
re.pl, na której w szybki sposób można 
wyszukać dom kultury w swojej dziel-
nicy. W Dzielnicy Ursus również w do-
mach kultury i na ich stronach www 
znajdziemy specjalne ulotki i plakaty 
kampanii oraz film promocyjny. We 
wrześniu w większości domów kultury 
odbywają się także dni otwarte, pod-
czas których każda instytucja prezentu-
je ofertę całorocznych zajęć. 

Zmiany wizerunkowe Ośrodka Kultury 
przy ul. Traktorzystów 14
W ostatnich tygodniach doszło do 
pozytywnych zmian wizerunkowych 
w Ośrodku Kultury „Arsus”. Na trzech 
zewnętrznych ścianach, we współpracy 
m.in. z Fundacją Dla Ursusa, powstał 

mural na temat dziejów Dzielnicy Ur-
sus i działającej tu blisko wiek fabryki 
„Ursus”. Napis „Ośrodek Kultury” oraz 
drzwi wejściowe zyskały nowy, czarny 
kolor, a w szybach pojawiły się nowo-
cześnie zaprojektowane graficznie okle-
iny z informacjami, pasujące do barw 
muralu. Cały hol zyskał stonowaną 
biało-szarą kolorystykę i nowe, szare 
wertikale. Została odmalowana także 
klatka schodowa i znajdująca się na pię-
trze Sala Kameralna. Pojawiły się nowe 
wystawy i systemy wystawiennicze do 
ulotek. Konstrukcja ściany wokół sceny 
na Sali Widowiskowej została zrekon-
struowana i odmalowana. Od wejścia 
do Sekretariatu została położona nowo-
czesna terakota. Na piętrze odnowiona 
została Sala Baletowa. W oknach lada 
dzień zostaną zawieszone nowe rolety.

Nie koniec przemian „Arsusa” 
– W najbliższym czasie zrekonstruowany 
zostanie unikalny świetlik w holu, gdzie 
jest kasa Kina Ursus. Właśnie czekamy 
na projekt, który będzie koloryzowany 
– zdradza Bogusław Łopuszyński, Dy-
rektor Ośrodka Kultury „Arsus”. Ujaw-
nił, że to nie koniec zmian na elewacji 
68-letniego „Arsusa”. Pomysłodawcy 
muralu zapowiadają jego rozszerzenie 
na pozostałe ściany. Od ul. Dyrekcyjnej 
Fundacja Dla Ursusa zawiesi również 
w oknach wielkoformatową wystawę 
„Czerwiec ‘76”. Jest też wspaniała infor-
macja dla mieszkańców nowego osied-

la przy Urzędzie Dzielnicy Ursus: Już 
wkrótce zostanie otwarte i odmalowane, 
łącznie z sąsiadującymi ścianami, trzecie 
wejście do budynku Ośrodka Kultury 
właśnie od strony ul. Dyrekcyjnej. Po-
jawi się w jego otoczeniu podświetlana 
tablica informacyjna. W Kasie Kina oraz 
Kasie Ośrodka Kultury „Arsus” będzie 
można na dniach płacić również przez 
terminale. We wrześniu uruchomione 
zostaną nowe zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży: projektowanie mody. Pierwsze 
spotkanie informacyjne odbędzie się 
13 września br. o godz. 17:00 na pierw-
szym piętrze Ośrodka Kultury „Arsus” 
w pokoju nr 11. Kontakt w sprawie za-
pisów: 607 514 110 albo 22 478 34 54.

Pracownicy kultury podnoszą 
swoje kompetencje
Menadżerowie warszawskich domów 
kultury konsekwentnie uzupełniają 
swoje kwalifikacje, podnoszą kompe-
tencje i – co najważniejsze – wymie-
niają się doświadczeniami, m.in. dzięki 
realizowanym od kilku lat przez sto-
łeczne Biuro Kultury wspólnie z Peł-
nomocnikiem Prezydenta Miasta ds. 
Edukacji Kulturalnej – Anną Micha-
lak-Pawłowską – projektom.
Wymienić należy Warszawski Program
Edukacji Kulturalnej, Laboratorium 
Edukacji Kulturalnej, czy także sieć 
ADESTE – projekt Biura Kultury na 
rzecz rozwoju publiczności warszaw-
skich instytucji kultury. Wszystko po 
to, by coraz lepiej odpowiadać na po-
trzeby odbiorców. Również wszyscy 
instruktorzy Ośrodka Kultury „Arsus” 
i Filii (Domu Kultury „Kolorowa”, 
Domu Kultury „Miś”, Izby Tożsamości 
Ursusa) brali udział w ww. szkoleniach 
w ostatnich latach i dołączyli naturalnie 
do oferowanych sieci i możliwości.

Nowe sposoby odbioru kultury. Nowa 
rola instytucji kultury
Ostatnie badania publiczności w War-
szawie („Aktywność kulturalna warsza-
wiaków. Segmentacja, m.st. Warszawa 
2018”) wskazują na sukces Dzielnicy Ur-
sus (drugie miejsce w Warszawie dzięki 
76% obecności na wydarzeniach kultu-
ralnych; więcej w wydaniu MS 11/2018,  
z 14 czerwca 2018). Z badań wynika 
również, że uczestnictwo w kulturze 
nie oznacza już tylko konsumpcji tra-
dycyjnie rozumianych dziedzin sztuki, 
jak literatura, muzyka czy malarstwo, 
ale obejmuje znacznie szersze spektrum 
działań: oglądanie seriali, granie w gry, 
uprawianie własnej twórczości czy anga-
żowanie w aktywność kulturalną dzieci 
przez ich opiekunów. Dlatego też roz-
wój publiczności warszawskich domów 
kultury wymaga dzisiaj zupełnie innych 
narzędzi i innej wrażliwości niż jeszcze 
kilka lat temu. Temu służą szkolenia, 
jak na nowo zdefiniować rolę domu kul-
tury w zdemokratyzowanym świecie 
twórczości. Instytucjami kultury sta-
ły się dziś np. nowe media: Youtu-
be, Instagram czy Netflix.
Proponowanie wszystkim takiej samej 
oferty kulturalnej w taki sam sposób 
nie ma już sensu. 

Agnieszka Gorzkowska
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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

PUNKT KASOWY W OŻAROWIE!

JESTEŚMY AGENCJĄ BANKOWĄ  
NAJWIĘKSZEGO BANKU W POLSCE. 

●	 U nas zrealizujesz opłaty za:
–		gaz,	wodę,	nieczystości		 –	prowizja	0	zł
–		energię,	czynsz,	telefon		
i	inne		 –	prowizja	od	3,50	zł

● Uzyskasz informację  
o dostępnych środkach na koncie

● Dokonasz: 
–		wypłaty	gotówki	ze	swojego	konta
–		wpłaty	na	każdy	rachunek	bankowy

●	 Zrealizujesz przelew

OŻARÓW MAZOWIECKI, UL. KOLEJOWA 2 
(budynek Urzędu Miasta i Gminy)

GODZINY OTWARCIA 
 pn., wt., czw., pt.: 8.00–15.30
 środa: 10.00–17.30

POWRÓT POCIĄGÓW NA TRASĘ WARSZAWA-
-GRODZISK MAZOWIECKI JUŻ 24 WRZEŚNIA!

Mamy nadzieję, że montowanie trakcji przy stacji PKP URSUS w nocy z piątku na sobotę 7/8 września jest jednym z ostatnich istotnych 
etapów przywrócenia ruchu pociągów. Tęsknotę za przywróceniem linii noszą w sobie mieszkańcy od roku, więc sprawą drugorzędną 
w tym przypadku jest stan okolic stacji. Kiedy nastąpi faktyczny finał robót, pasażerowie przekonają się sami. (AS)

Pociągi z Łowicza i Sochaczewa zatrzymują się przy no-
wych peronach przystanku Warszawa Włochy. Dowie-
dzieliśmy się również, że na przystanku jest bezpieczne 
przejście przez tory, a docelowo będzie przejście pod-
ziemne. Wykonawca kończy prace na wszystkich stacjach, 
kolejno w kierunku Grodziska Maz. Ułożone są nowe 
tory, rozwieszona sieć trakcyjna. Gotowe są konstruk-
cje peronów. Trwają ostatnie prace przy budowie wiat, 
montażu oświetlenia i nagłośnienia. Ustawiane są ławki. 
Kontynuowane są prace w przejściach podziemnych i wia-

dukcie kolejowym w Pruszkowie. We Włochach, Ursusie, 
Piastowie, Parzniewie, Brwinowie i Milanówku urucho-
mione zostaną tymczasowe, bezpieczne dojścia do pero-
nów w poziomie szyn. 116-tonowa lokomotywa z apara-
turą „sprawdzała” nowe konstrukcje na szlakach oraz na 
przystankach. Wiadukty są już przystosowane do obsługi 
cięższych i szybszych składów, do 120 km/h.

Agnieszka Gorzkowska
(na podstawie informacji PKP PLK)

Zdj. Jacek Sulewski

n  DLA PSA I KOTA

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

GODZ INY  OT WAR CIA

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

KLESZCZE	W	NATARCIU!		
ZA CHWILĘ ROZPOCZNIE SIĘ DRUGI COROCZNY PIK ICH AKTYWNOŚCI! 

Pamiętajcie aby kontynuować profilaktykę przeciw kleszczową a jeże-
li jesteście opiekunami maluchów lub dopiero zaczynacie opiekę nad 
psem lub kotem – aby zabezpieczyć je przed tymi groźnymi pasożytami. 

W tym okresie przychodnie weterynaryjne znów obserwują wzrost za-
chorowań na groźną chorobę dla psów – babeszjozę. Nosicielami 
tych pierwotniaków są różne gatunki kleszczy, a na naszych tere-

nach głównie kleszcz pstry (łąkowy) Dermacentor reticulatus lub kleszcz 
psi Rhipicephalus sanguineus. Woj. Mazowieckie obok Pomorskiego, Wiel-
kopolskiego, Małopolskiego i Śląskiego należy do województw, w których 
populacja kleszczy będących nosicielami jest największa. Okres inkubacji 
choroby trwa od kilku dni do kilku tygodni. Objawy, które mogą świadczyć 
o jej wystąpieniu to: osłabienie, gorączka do 42 stopni Celcjusza, blade, 
lekko zażółcone śluzówki, mocz koloru czerwonego do zielonobrunatne-
go, brak apetytu. W momencie zauważenia wymienionych objawów należy 
niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii. 

Inną chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza. Wywołuje ją 
bakteria z rodzaju Borelia, która głównie przenoszona jest przez klesz-
cze z rodzaju Ixodes, a w szczególności Ixodes ricinus. Przypuszczalnie 
większość zakażeń przebiega bezobjawowo. W odróżnieniu od człowieka 
nie występuje zaczerwienienie w stadium początkowym. Objawy mogą 
wystąpić od 2 do 5 miesięcy od ukąszenia: brak apetytu, gorączka, kula-
wizny, obrzęk, bolesność stawów, mięśni, kręgosłupa. W momencie za-
obserwowania tych objawów należy udać się do lekarza weterynarii, który 
wdroży odpowiednie leczenie. 

Co zrobić by nasze czworonogi nie chorowały na choroby przenoszone 
przez kleszcze? W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, należy sto-
sować profilaktykę.   

ZAPOBIEGANIE  
CHOROBOM ODKLESZCZOWYM 
JEST WIELOKROTNIE TAŃSZE 
OD LECZENIA!

Przychodnie weterynaryjne dysponu-
ją największą gamą skutecznych LE-
KÓW przeciw kleszczowych. Lekarz 
pomoże dobrać odpowiedni preparat 
do potrzeb waszego podopiecznego. 
Ważne jest również, by po każdym 
spacerze w lesie, parku bądź na łące 
dokładnie sprawdzić czy nie przybłą-
kał się naszemu pupilowi niechciany 
pasażer. W momencie stwierdzenie 
kleszcza najlepiej usunąć go w prze-
ciągu 24h, co znacznie obniży ryzy-
ko zakażenia. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

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!	
OGŁOSZENIA DROBNE TEKSTOWE  
TYLKO W MODUŁACH W RAMCE:

1	 MODUŁ		 (47	mm	×	30	mm)		 –		 30	zł	netto
2		MODUŁY		 (47	mm	×	60	mm)		 –		 50	zł	netto
3		MODUŁY		 (47	mm	×	90	mm)		 –		 70	zł	netto

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  REKL AM

WIZYTY	DOMOWE
Lekarz	specjalista	PSYCHIATRA		
z	doświadczeniem	
w	diagnozowaniu	i	leczeniu:	
–	problemów	wieku	podeszłego	

(psychogeriatria),
–	osób	cierpiących	na	zaburzenia	

nastroju,	nerwice	oraz	psychozy.	

Elastyczne	godziny	wizyt.		
Teren	Ursusa,	Włoch	i	okolic.	

tel.:	694-380-980

LEKARSKIE



Mocne Strony    |    13 WRZEŚNIA 2018 R.    |    NR 15(44)/2018  (ROK III)

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE 19SPORT

PKS Piastovia – ZAP Piastów to powstała w 2011 r. piastowska drużyna 
piłki nożnej kobiet. To pierwszy w historii Piastowa klub sportowy, który 
dostał się do I ligi. 19 sierpnia 2018 r. zainaugurował zwycięstwem (6 : 0) 
rozgrywki rundy jesiennej z KS Sztorm AWFiS Gdańsk.

W pierwszych latach istnienia druży-
ny duża część mieszkańców Piasto-
wa zapewne nie wiedziała, że w ich 

mieście jest piłkarski klub grający naj-
pierw w trzeciej, później w drugiej lidze. 

NIEŁATWE POCZĄTKI
Zapytałem o historię klubu Włodzimierza 
Golferta, obecnie wiceprezesa, a faktycz-
nie dobrego ducha i twórcę Piastovii.
– W 2010 roku ówczesny burmistrz mia-
sta Zdzisław Brzeziński zorganizował 
w Piastowie Akademickie Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej Kobiet drużyn 
siedmioosobowych. Oprócz dwóch pol-
skich zespołów akademickich z War-
szawy i Wrocławia w imprezie wzięły 
udział reprezentacje Francji, Portugalii, 
Rosji i Szwajcarii. Wkrótce potem bur-
mistrz zaproponował mi zorganizowanie 
u nas kobiecej drużyny piłkarskiej. I tak 
się zaczęło. Wspólnie z Justyną Piskorz 
z Pruszkowa i z Sylwią Świderek w krót-
kim czasie stworzyliśmy drużynę. Był to 
dobry moment, ponieważ wstrzeliliśmy 
się w moment rozwiązania kilku zespo-
łów z Mazowsza i zasiliły nas dziewczyny 
już z pewnym doświadczeniem. Zebrało 
się 20 piłkarek. Pierwszy oficjalny mecz 
rozegraliśmy z AZS UW Warszawa 
(1 : 2). Wówczas trenerem był Marek 
Szczęk. Męski klub „Piast”, którego włas-
nością były wówczas obiekty dzisiejszego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
grał wtedy w lidze okręgowej, dla nas nie 
było funduszy. Z własnych pieniędzy ze-
braliśmy 6 tys. zł., żeby było chociaż na 
przejazdy i opłaty dla Piasta i zgłosiliśmy 
się do rozgrywek w III lidze. Na koniec 
sezonu znaleźliśmy się na drugim miej-
scu, co skutkowało awansem do II ligi. 
Dla Piasta utrzymanie naszej II-ligowej 
drużyny było za drogie i w 2011 roku 
zostaliśmy sami. Dziewczyny zachęcone 
takim obiecującym początkiem chciały 
grać. W sierpniu 2011 roku spotkaliśmy 
się u mnie w domu i tam powstało Sto-
warzyszenie Parafialny Klub Sportowy 
Piastovia Piastów z siedzibą w mieszka-
niu jednej z zawodniczek. Nie dostaliśmy 
żadnych dotacji, budżet miasta na ten rok 
był już zamknięty. Ja sprzedałem wartoś-
ciowy obraz, moja córka dołożyła pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży samochodu. 
Dozbieraliśmy na zakup strojów, Piastow-

skie Towarzystwo Tenisowe zakupiło nam 
koszulki.

Przecież byliście w II lidze, a mimo, 
że piłka kobieca nie ma jeszcze ta-
kiej popularności jak futbol męski, to 
jednak reprezentowaliście piastowski 
sport i Miasto Piastów.
– Tak, i to ze znaczącymi sukcesami, ale... 
takie życie. Nie było możliwości grać 
na boisku Piasta, ale Znicz Pruszków na 
wszystkie mecze III ligi udostępnił nam 
boisko ze sztuczną nawierzchnią i III ligę 

wygraliśmy z jednym remisem. W lipcu 
2012 awansowaliśmy do II ligi i sytuacja 
z poprzedniego roku się powtórzyła. Znów 
nie było pieniędzy. Ponieważ reprezentu-
jemy Piastów, chcieliśmy też tutaj rozgry-
wać mecze. Piastowi płaciliśmy za mecze, 
a trenowaliśmy po koleżeńsku na boi-
skach Przyszłości Włochy i Świtu Jelon-
ki. Sprzęt trzymaliśmy u mnie w pokoju. 
Trenerem w tym okresie był Mariusz Ko-
zyra, który pracował społecznie a zarabiał 
jako listonosz w Milanówku. Na samym 
początku obiecałem naszym dziewczy-
nom, że będziemy grać i osiągać sukcesy, 
a one mi zawierzyły. Sprzedałem więc 
kolekcję numizmatów. Graliśmy w Piasto-
wie, utrzymywaliśmy się w środku tabeli. 
Rok 2013 to kolejne problemy finansowe. 
Brakowało na wyjazdy na mecze, autokar 

np. do Micha-
łowa to 1500 
zł. Ostatniego 
dnia sponsor 
się wycofał, 
udało się poży-
czyć pieniądze. 
Oddaliśmy, bo wte-
dy otrzymaliśmy 25 
tys. zł dotacji z Urzędu Mia-
sta Piastowa. W kolejnych latach 
to było 11 i 9 tysięcy zł. To niewiele jak 
na potrzeby drugoligowego klubu. Było 
bardzo ciężko, czasem tragicznie. Ja z po-
wodu stałego napięcia nerwowego 2 razy 
miałem operację zaćmy, nabawiłem się 
wrzodów żołądka. Ale postanowiłem udo-
wodnić, że z pozytywnym nastawieniem, 
uczciwie pracując, można zaczynając od 
zera dojść do dużych sukcesów.

Nie odpuściliście i ktoś was w końcu 
zauważył? 
– Przełomowy okazał się rok 2015. Wtedy 
w klubie pojawili się Leopold Niemirski 
i Rafał Maletka – dyrektor handlowy fir-
my Godan z Ożarowa, a kiedyś piłkarz 
Piasta. Zaangażowali własne pieniądze. 
Wtedy też powstała Akademia Piłkarska 
dla dziewcząt. Prowadzi ją jedna z naszych 
piłkarek, Katarzyna Janiec, której pomaga 
dyrektor sportowy Jacek Górski. Obecnie 
w Akademii trenuje ponad 30 dziewcząt 
od 7 do 16 lat. 
W grudniu 2015 r. udałem się na rozmowę 
do Lecha Sznajdera – właściciela piastow-
skiej firmy z wieloletnią tradycją – ZAP 
Sznajder Batterien. Mój ojciec od 1932 r. 
do końca lat 60-siątych pracował w tej fa-
bryce, ostatnio jako kierownik działu zby-
tu i eksportu. Pan Lech powiedział – po-
doba mi się to, co robicie i będziemy wam 
pomagać. To był wspaniały dzień. Wtedy, 
po wyborze nowych władz w Piastowie 
z Grzegorzem Szuplewskim jako burmi-
strzem, zaczęliśmy też otrzymywać kon-
kretną pomoc od miasta. W 2015 r. otrzy-
maliśmy dotację w wysokości 35 tys. zł 
i pokój w nowo utworzonym MOSiR, 
który przejął obiekty klubu Piast.

Jest też nowy trener...
– Tak, od trzech lat trenerem Piastovii 
jest Jacek Sękowski, były zawodnik Polo-
nii Warszawa i Gwardii Warszawa. Jacek 
był też w kadrze młodzieżowej Polski 
razem z Koseckim, Szczęsnym, Aleksan-
drowiczem. 

A jak doszliście do dzisiejszej pozycji?
– Przez dwa lata graliśmy w II lidze 
w środku tabeli, a w sezonie 2017/2018 
cały czas na pierwszym miejscu. Tak 
przyszedł upragniony awans do I ligi. 

Włodzimierz Gol-
fert przez 30 lat 
był wiceprezesem 
klubu „Piast”. Był 
też szefem eks-

traligowej drużyny 
futsalu (5-osobowa 

piłka nożna w hali) 
– Wirtualna Polska z War-

szawy. Pisał też o piłce noż-
nej w czasopismach sportowych: 6 lat 
w Przeglądzie Sportowym i  3 lata w Ma-
zowieckim Sport Expressie.

PIERWSZY MECZ W I LIDZE
W inauguracyjnym meczu I ligi piłki 
nożnej kobiet 19 sierpnia drużyna PKS 
Piastovia-ZAP Piastów podejmowała KS 
Sztorm AWFiS Gdańsk. Przed rozpo-
częciem meczu władze Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej Kobiet, reprezen-
towane przez członka komisji piłki noż-
nej kobiet Włodzimierza Golferta oraz 
władze Piastowa w osobach burmistrza 
Grzegorza Szuplewskiego i  wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta Kazimierza 
Dymka podziękowały za awans do I ligi 
drużynie z Piastowa, wręczając pamiąt-
kowe puchary i ryngraf.
Atak na bramkę przeciwniczek rozpoczął 
się już od pierwszego gwizdka. Zawod-
niczki Piastovii pokazały zarówno deter-
minację jak i bardzo dobre wyszkolenie. 
Bramki zdobyły: Beata Cabaj (6,18,55 
min.); Gabriela Kuczyńska (27,53 min.) 
i Katarzyna Janiec (76 min.). Wynik 6 : 0 
mówi sam za siebie

KOLEJNE MECZE
26 sierpnia dziewczyny rozegrały kolejny 
mecz z KSS Kotwicą Kórnik, zwyciężając 
5 : 4. Trzecie spotkanie, również u siebie, 
9 września, zremisowały z Akademią Pił-
karską Lechia Gdańsk 3 : 3. 
Dwutygodnik „Mocne Strony” życzy 
Piastovii takiego bilansu meczów po run-
dzie jesiennej, jaki uzyskała w ostatnim 
sezonie w II lidze. 

Za	 naszym	 pośrednictwem	 Zarząd klubu 
składa wielkie podziękowania Panu	LECHO-
WI	SZNAJDEROWI	–	Prezesowi	ZAP	Sznajder	
Batterien	S.A.,	Burmistrzowi	Miasta	Piastowa	
GRZEGORZOWI	SZUPLEWSKIEMU	i	Kierowni-
kowi	MOSiR	JERZEMU	DERLATCE.
Obecnie	Piastovię	prowadzi	5-osobowy	zarząd	
z	prezesem	RAFAŁEM	MALETKĄ	na	czele.
W	 dniu	 27	 czerwca	 2018	 r.	 klub	 podpisał	
umowę	o	współpracy	partnerskiej	z	firmą	ZAP	
Sznajder	Batterien	S.A.	i	od	tego	momentu	jego	
nazwa	brzmi:	PKS Piastovia – ZAP Piastów.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski 
(Zdjęcia z inaugurującego sezon jesienny meczu 

rozegranego w dniu 19 sierpnia 2018 r.)

DZIEWCZYNY
WARTE EKSTRAKLASY
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