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POWIAT PRUSZKÓW

Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu 
Dulag 121 i Niosących Im Pomoc

Z okazji Dnia Pamięci o Ludności Cywilnej Powstańczej 
Warszawy Starosta Powiatu Pruszkowskiego i Muzeum Du-
lag 121 serdecznie zapraszają na coroczne Obchody Dnia 
Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc 
pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

30 września rozpoczniemy Obchody Marszem Pamięci „Tędy Przeszła War-
szawa”, na który złożą się warszawski X Marsz Niepokonanych i pruszkow-
ski III Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc.

30 września 2018 r. po raz kolejny 
ulicami Warszawy i Pruszkowa 
przejdzie Marsz Pamięci „Tędy 

Przeszła Warszawa” organizowany przez 
Muzeum Dulag 121, Powiat Pruszkowski 
i Fundację Edukacji Historycznej, przy 
współpracy z IPN i Urzędem do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Warszawska część Marszu rozpocznie się 
o godz. 11:00 przy pomniku Powstania 
Warszawskiego na placu Krasińskich, 
a pruszkowska o godz. 14:00 przy koś-
ciele św. Kazimierza przy ul. Kraszew-
skiego.
Organizując Marsz Pamięci pragniemy 
upamiętnić mieszkańców stolicy, którzy 
między sierpniem a październikiem 1944 
roku zginęli w masowych egzekucjach 
i bombardowaniach oraz tych, którzy 
przeżyli gehennę wypędzenia z wal-
czącego a potem grabionego, burzone-
go i palonego przez okupanta miasta. 
Większość z nich, szacuje się, że nawet 
do 650 tysięcy osób, trafiła do obozu 
przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie. 
Wypędzani ze swoich domów, zabierali 
ze sobą przeważnie tylko to co było pod 
ręką. Wygłodzeni i przerażeni, niepewni 
swego jutra byli gnani przez płonące mia-
sto. Po długim, wykańczającym marszu 
docierali do obozu w Pruszkowie, gdzie 
w skrajnie trudnych warunkach czekali 
na selekcję, podczas której decydowano 
o ich dalszych losach. 150 tysięcy z nich 
trafiło na przymusowe roboty na terenie 
III Rzeszy. 350 tysięcy osób, uznanych 
za niezdolnych do pracy, zostało skaza-
nych na tułaczkę po terenie Generalnego 
Gubernatorstwa, gdzie ich przetrwanie 
zależało od pomocy ze strony mieszkań-
ców miast i wsi udręczonych trwającą 5 

lat okupacją. 60 tysięcy więźniów obo-
zu przejściowego w Pruszkowie zostało 
zesłanych do obozów koncentracyjnych. 
W tym trudnym czasie z ofiarną pomocą 
wypędzonym ruszyli mieszkańcy Prusz-
kowa i okolicznych miejscowości. Ty-
siące osób udzielało wówczas wsparcia 
więźniom, organizując pomoc medycz-
ną, finansową i żywnościową na terenie 
obozu i poza jego murami. Dzięki nim 

z obozu w Pruszkowie udało się wypro-
wadzić – legalnie lub nielegalnie – około 
100 tysięcy osób.
Podczas Obchodów pragniemy oddać 
hołd zarówno Powstańcom jak i Cywil-
nej Ludności Warszawy, której przyszło 
żyć w walczącym mieście i przeżyć dra-
mat wygnania, a także tym, którzy często 
z narażeniem życia, nieśli im bezintere-
sownie i ofiarnie pomoc.

PROGRAM OBCHODÓW:
1.  Tędy Przeszła Warszawa. Marsz Pamięci. Warszawa – Pruszków

• WARSZAWA:  X Marsz Niepokonanych
TRASA MARSZU: Długa, Bielańska, Aleja Solidarności, pl. Bankowy, Marszał-
kowska, Zielna i Aleje Jerozolimskie, dworzec WKD Śródmieście

10.00 –  Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (ul. Długa 13/15)
11.00 –  Rozpoczęcie X. Marszu Niepokonanych
13.20 –  Przejazd rekonstruktorów i publiczności kolejką WKD do Pruszkowa 

(bezpłatne bilety będą rozdawane podczas marszu).

•  PRUSZKÓW:  III Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących 
Im Pomoc
TRASA MARSZU: Kraszewskiego, Prusa, Poznańska, POW, 3 Maja

13.15 –  Msza św. w Kościele św. Kazimierza (ul. Kraszewskiego 23)
14.00 –  Rozpoczęcie III. Marszu Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosą-

cych Im Pomoc
Na skrzyżowaniu ulic Prusa i Poznańskiej nastąpi połączenie  marszu prusz-
kowskiego i warszawskiego.

2.  Inscenizacja obozowej segregacji
15.00–15.30 – teren dawnego obozu Dulag 121 (ul. 3 Maja 8A)

3.  Oficjalne uroczystości
15.30–16.30 –  Pomnik „Tędy przeszła Warszawa” na terenie dawnego obozu 

Dulag 121 (ul. 3 Maja 8A)
Po zakończeniu części oficjalnej Obchodów zapraszamy na ciepły posiłek w sie-
dzibie Muzeum Dulag 121.

W zastraszającym tempie przybywa pacjentów 
cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa. 
Terminy wizyt u lekarzy wydłużają się do kilku 

– kilkunastu miesięcy, ludzie narzekają na zdrowie 
po zażywaniu leków, często nieskuteczne okazuje się 
nawet leczenie sanatoryjne. Mimo postępu medycyny 
akademickiej – nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie albo „zmusił” 
więzadła czy też mięśnie do „utrzymania” kręgosłupa, 
poszczególnych kręgów, stawów.
Nagłe lub przewlekłe bóle stawów (stawu łokciowego, 
nadgarstka), rąk, nóg, zaburzenia czucia, bóle i zawro-
ty głowy, ograniczenia ruchomości barku, „piekące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. dyskopatie czy prze-
pukliny – utrudniają życie. Nierzadko to właśnie chory 
kręgosłup jest „sprawcą” tych dolegliwości. Bardzo 
często ratunkiem na nie stają się stale reklamowane 
przez środki masowego przekazu preparaty – bo to naj-

szybciej, najprościej. Nie mamy jednak świadomości, 
jak opłakane mogą być tego skutki. Kiedy boli ząb, po-
wstał ubytek – nie leczymy go tabletką czy płynem do 
płukania – tylko udajemy się do dentysty. Analogicznie 
należy leczyć kręgosłup – u specjalisty.
Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów stosowa-
nych w Ośrodku NATURMED na problemy bólowe, np.: 
osteopatia, chiropraktyka ortopedyczna, specjalistyczne 
masaże, mobilizacja kręgów, stawów, mięśni i wiele in-
nych – BARDZO CZĘSTO RATUJĄ PRZED OPERACJAMI.

W ośrodku medycznym NATURMED pozbędziesz się 
uciążliwych dolegliwości bólowych – bez leków

Postępowanie w ośrodku medycznym 
NATURMED:

1.  Przyjście na BEZPŁATNĄ wizytę kwalifikacyjną 
(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezo-
nans lub tomografię – aby ustalić na ich pod-
stawie i po przeprowadzonym z pacjentem wy-
wiadzie PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić 
możliwości leczenia albo przeciwwskazania). 

2.  Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego 
indywidualnie do każdego pacjenta (brane są 
pod uwagę: wiek pacjenta oraz ewentualne cho-
roby towarzyszące).

OŚRODEK MEDYCZNY

NATURMED
URSUS-GOŁĄBKI, ul. KORONACYJNA 15
tel.: 22 662 49 07, 604 092 007

Z księgi wpisów ośrodka NATURMED:

�  Mam 71 lat, przepracowałam uczciwie prawie 50, 
a dziś stwierdzam, że to co mnie spotyka w przychod-
niach NFZ to chyba ukryta eutanazja. Uzyskać skierowa-
nia, leczenie – graniczy z cudem. Terminy b. odległe. Gdy-
by nie ten ośrodek NATURMED, pomocy bym nie miała. 
Pan Papajewski Wojciech pomógł mi jak nikt dotąd wró-
cić do sprawności bez bólu. Chodzę od ponad miesiąca 
bez laski. (Wacława T., lat 71)

�  Ból, drętwienie rąk, sztywny kark. Nie mogłam drgnąć 
głową. Córka mnie czesała i ubierała. Lekami zniszczy-
łam wątrobę i nerki, wystąpiło nadciśnienie. Wszystko 
było nieskuteczne. Dopiero u Pana Papajewskiego otrzy-
małam wyzwolenie z bólu. Dziękuję całym sercem. (Ma-
ria z Sochaczewa, lat 49)
�  Nikomu bym nie uwierzył, że można bez leków zli-
kwidować ból pleców i barku trwający ponad 3 lata. Nie 
mogłem siedzieć, prowadzić samochodu, spałem po 2–3 

godziny, jadłem na stojąco, koszmar! A pan Wojciech 
Papajewski wyprowadził mnie z tego cierpienia. Jestem 
zachwycony i wdzięczny. (Wacław Lisiecki, 53 lata)
�  Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze oburzały mnie tego 
typu praktyki. Dziś jednak chylę czoło przed panem Wojt-
kiem. Z zażenowaniem stwierdzam, że wszystkie metody 
szpitalne i ambulatoryjne nie dawały efektu na ból krę-
gosłupa szyjnego, barku i lędźwiowego. To co on zrobił, 
mnie zachwyca. (Internista, lat 56, Warszawa)

INFORMUJEMY CZYTELNIKÓW,
że doskonałą metodą na pozbycie się 
przyczyn uciążliwych dolegliwości jest terapia 
fizykalno-manualna, jaką stosuje ośrodek 
NATURMED w Gołąbkach. 

WOJCIECH PAPAJEWSKI – terapeuta

SKUTECZNA

POMOC

W USUWANIU BÓLU

– BEZ LEKÓW
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1.   Wywalczymy Szpital jednego dnia w Ursusie – mamy 
działkę, zdobędziemy środki fi nansowe

2.   Obronimy i zmodernizujemy bazarek przy ul. Gierdzie-
jewskiego nadając mu charakter nowoczesnego miej-
sca publicznego

3.   Zbudujemy więcej miejsc parkingowych – zmiana polity-
ki przestrzennej zgodnie z zapowiedzią Patryka Jakiego

4.   Będziemy budować nowe żłobki, przedszkola i szkoły
5.   Metro dla Ursusa jest niezbędne – Patryk Jaki złożył nam 

obietnicę doprowadzenia metra do Ursusa

6.   Zbudujemy drogi dojazdowe do wiaduktu przy obwod-
nicy S2, powstałego w 2012 roku

7.   Park dla Skoroszy – pozyskamy tereny pod zieleniec

8.   Zmienimy ekrany przy obwodnicy S2 na dźwiękochłon-
ne – we współpracy z m.st. Warszawa

9.   Ochrona zdrowia i życia mieszkańców przed hałasem 
i spalinami lotniczymi – popieramy budowę Centralne-
go Portu Komunikacyjnego pod Warszawą

10.   Będziemy budować nowe mieszkania komunalne
11.   Bezpieczeństwo – mieszkańcy muszą czuć się bezpiecz-

nie, czego gwarancją winno być przestrzeganie proce-
dur i właściwe działania w sytuacjach kryzysowych

12.   Kultura – wybudujemy nowy dom kultury z profesjonalną 
sceną teatralną dla grup amatorskich

13.   Powiększymy cmentarz przy ul. Ry-
żowej – zgodnie z postulatem tysięcy 
mieszkańców Ursusa

14.   Wspieramy przekształcenie wieczy-
stego użytkowania gruntów na włas-
ność – zgodnie z ustawą sejmu, doty-
czy to również spółdzielni

URSUS
BLISKI MIESZKAŃCOM

Stanisław Dratkiewicz
–   nasz kandydat z Ursusa do Rady Warszawy, 

doświadczony i skuteczny Radny Dzielnicy 
Ursus od 4 kadencji, będzie wspierał i realizował 
w Radzie Warszawy Program PiS dla Ursusa 

Lista PiS do Rady Warszawy
okręg nr 9: Ursus, Bemowo, Włochy | miejsce 3
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#DotrzymujemySłowa

Dobry sen
nie lubi smartfonów

Dzisiejsi nastolatkowie nie znają świata bez smartfo-
nów. Sięgają po nie od razu po przebudzeniu się, korzy-
stają z nich w różnym stopniu przez cały dzień. Nasto-
latek patrzący na ekran telefonu nawet tuż przed snem 
to raczej norma w dzisiejszych czasach. Jest to też, 
zdaniem naukowców, prosta recepta na bezsenność. 

GARŚĆ STATYSTYK
Opublikowane niedawno badania przekonują, 
że ponad 40 procent amerykańskich i 30 pro-
cent polskich nastolatków skarży się na prob-
lemy ze snem. Sprawa ta nie dotyczy jednak 
wyłącznie nastolatków. Wszyscy śpimy coraz 
mniej i coraz gorzej. Na początku XXI wieku 
na problemy ze snem narzekał co trzeci Polak, 
a obecnie już połowa z nas. Najczęściej skarży-
my się na problemy z zasypianiem, budzenie 
się w nocy oraz trudności związane z porannym 
wstawaniem. Kto z nas nigdy nie przestawił bu-
dzika na późniejszą godzinę? Jednorazowo nie 
jest to oczywiście żaden problem. Gdy jednak 
taka sytuacja się powtarza i wydłuża każdego 
dnia, powinno nam to dać do myślenia.

DLACZEGO WINNY JEST SMARTFON?
Szukając przyczyn coraz powszechniejszych 
problemów ze snem naukowców zaintereso-
wał smartfon. Okazuje się, że gdy korzysta-
my z niego w nocy, to emitowane niebieskie 
światło rozstraja nasz rytm dobowy. Do móz-
gu docierają mylne informacje odnośnie pory 
dnia, zakłócana jest także produkcja melatoni-
ny, będącej hormonem snu. W konsekwencji 
utrudniamy sobie zaśnięcie. Oczywiście nie 
tylko smartfony emitują niebieskie światło – 
oprócz nich także tablet, laptop czy telewizor. 
Jednak używanie smartfonów i tabletów jest 
bardziej szkodliwe niż oglądanie telewizji 
przed pójściem spać. Przyczyna jest prosta. 
Telefon trzymamy blisko twarzy, natomiast 
telewizor jest zazwyczaj od nas nieco odda-
lony. Światło z telewizora dociera więc do nas 
w mniejszym stopniu.

NIE TYLKO ŚWIATŁO
Powyższe ustalenia zostały dobrze zobrazo-
wane w pewnym eksperymencie. Naukowcy 
mierzyli czas, kiedy uczestnicy patrzyli na 
ekran smartfona, a następnie czas spędzony 
przez nich w łóżku i ilość snu. Okazało się, 
że osoby, które spędzały więcej czasu przy 
smartfonach, zwłaszcza kilka godzin przed 
snem, potrzebowały więcej czasu, żeby za-
snąć, spały krócej, a sam sen był mniej wy-
dajny. Zdaniem naukowców nie chodzi jednak 
tylko o niebieskie światło. Treści, których do-
starcza nam smartfon, często będące np. po-
stami na portalach społecznościowych, zakłó-
cają nam spokój, niejednokrotnie pobudzają 

nasze emocje, wzmagają czujność – słowem, 
trudno nam się przy nich wyciszyć.  

KORZYŚCI Z DOBREGO SNU
Sen zapewnia regenerację organizmu, wzmac-
nia odporność, zmniejsza ryzyko depresji, 
polepsza samopoczucie, poprawia pamięć 
i koncentrację, utrwala wspomnienia, wzma-
ga kreatywność. Ma wspaniały wpływ także 
na nasze relacje z innymi ludźmi – gdy jeste-
śmy wyspani, stajemy się bardziej przyjaźni 
i empatyczni. Ponadto, przekłada się on na 
lepsze wyniki w nauce. Zatem nastolatkowie, 
w imię swojej edukacji, powinni wręcz od-
kładać smartfony i kłaść się wcześniej spać. 
Co ciekawe, sen wpływa także na prawid-
łową masę ciała. Osoby z niedoborami snu 
często bowiem odczuwają wzmożony apetyt. 
Odpowiednia dawka snu obniża poziom stre-
su, a nawet, patrząc już bardzo praktycznie, 
zmniejsza ryzyko wypadków drogowych. Jeśli 
mimo wszystko są jeszcze osoby nie w pełni 
przekonane do walorów dobrego snu to ostat-
ni argument będzie już nie do odparcia. Otóż, 
drodzy Czytelnicy, zdaniem niektórych bada-
czy sen dosłownie przedłuża życie!

JAK SIĘ DOBRZE WYSPAĆ?
Walkę z bezsennością warto zacząć od zbu-
dowania w sobie kilku nawyków, a następ-
nie ich rzetelnego przestrzegania. Zawsze 
wstawaj o tej samej porze – zarówno w dni, 
kiedy pracujesz, jak i w weekendy. W miarę 
możliwości unikaj, a przynajmniej ogranicz 
spożycie kawy, nikotyny, alkoholu i energety-
ków. Przed snem zjedz lekki posiłek. Unikaj 
silnego światła niebieskiego, czyli daj odpo-
cząć swojemu smartfonowi, gdy leżysz już 
w łóżku. Ruszaj się – aktywność fizyczna 
sprawia, że sen staje się głębszy. Dbaj o dobre 
oświetlenie pomieszczeń. Tuż przed pójściem 
spać staraj się wyciszyć. Spróbuj rozpoznać, 
ile godzin snu potrzebujesz - nie każdy musi 
spać koniecznie 8 godzin. Zarówno zbyt krótki 
sen, jak i nadmiernie długie wylegiwanie się 
w łóżku nie są polecane. Tak jak we wszyst-
kim tak i w przypadku dobrego snu warto być 
świadomym własnych potrzeb. Wprowadzenie 
tych nawyków być może będzie trzeba poprze-
dzić jeszcze jedną zmianą – mentalną. W dzi-
siejszych czasach myślimy bowiem o dobrym 
śnie jako o pewnym luksusie. To błąd! Powin-
na być to dla nas zawsze jedna z najbardziej 
elementarnych spraw. A zatem wysypiajmy się 
– na zdrowie.  

Marlena Hess

Bibliografi a:
Dobry sen. Jak zasnąć i spać, by wypocząć, A. 
Wichniak i in., Kielce 2017.
Bezsenność dzieci. Naukowcy wskazują przyczynę. 
Źródło: www.tvn24.pl, data dostępu: 20.09.2018.
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WYBORY SAMORZĄDOWE

 
 
KONRAD RYTEL
Inżynier budownictwa lądo wego, 
przez wiele lat nadzorował reali - 
zację wielu budów komunikacyj-
nych w Polsce.  Od 1990 roku za- 
angażowany w działalność samo-  
rzą dową. W gminach i po wiatach  
pełnił różne funkcje w za rządza-  
niu gminą oraz powiatem. W swo- 
jej działalności samo rządowej 
nie był związany z żad ną partią, a wszystkie funkcje samorządowe 
sprawował z wy bo ru bezpartyjnych samo rządowców. Swoje wielo-
letnie doświadczenie zawodowe i samorządowe pragnie wy-
korzystać do działań związa nych z wszechstronnym wykorzysta-
niem funduszy europejskich i rządowych na rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej i wsparcia samorządów gminnych i powiatowych  
na terenie całego województwa mazowieckiego.

 
Dr n. med.
MATEUSZ KUCZABSKI
Urodził się 21 września 1965  
roku w Warszawie. Lekarz,  
pracownik nauko wo-dydak- 
tyczny, mena dżer, dzienni- 
karz. Posia da czte ry specja- 
lizacje w zakresie medy-
cyny, ukończył także stu-
dia podyplomowe w zakre-
sie zarządzania. Działacz 
samorządu lekarskiego przez 
dwie kadencje. Pracował  

w mediach, instytutach naukowo-badaw czych, mazowieckich szpi-
talach i administracji centralnej. Ostatni okres życia zawodowego 
dzieli między pracę dyrektora SPZOZ, lekarza i nauczyciela aka-
demickiego. Za motto działności uznaje słowa indyjskiego filozofa: 
„Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, 
że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest 
szczęściem.”
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Szanowni Państwo! 
Mamy przed sobą bardzo ważne zadanie – wybór przedstawicieli naszej wspólnoty 
Mieszkańców Piastowa do samorządu terytorialnego. Dokonamy tego wyboru już nie-
długo, 21 października. Zróbmy to w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Radnych Rady Miejskiej na nową kadencję 2018–2023 wybierzemy w wyborach pro-
porcjonalnych w 3 okręgach wielomandatowych. Z każdego wybranych zostanie siedem osób. 
Wyboru radnych dokonamy oddając swój głos na jednego z kandydatów z wybranej listy jed-
nego z czterech zarejestrowanych w naszym mieście komitetów. Cztery lata temu w Piastowie 
wybieraliśmy radnych w 21 okręgach jednomandatowych, co niewątpliwie czyniło procedurę 
wyborczą bardziej klarowną i prostą – bardziej demokratyczną.
W wyniku zmian wprowadzonych przez Sejm RP w tym roku zmieniono ordynację wyborczą 
do rad gmin i wydłużono kadencję samorządu do lat pięciu. To najważniejsze zmiany, które obo-
wiązywać będą już w nadchodzących wyborach.

Burmistrza Piastowa wybierzemy tak jak poprzednio – oddając głos na jednego z kandyda-
tów ubiegających się o tę funkcję. Jeśli ktoś z tego grona otrzyma ponad 50% oddanych głosów, 
zostanie wybrany już 21 października. Jeśli tak się nie stanie, głosowanie zostanie powtórzone 
4 listopada, ale z udziałem tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów 
w pierwszej turze wyborów.

Radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego wybierzemy – podobnie jak radnych miej-
skich – oddając głos na jedną osobę umieszczoną na jednej z list zgłoszonych przez uczestniczące 
w wyborach komitety. W Piastowie wybierać będziemy 4 radnych powiatowych.

Radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podobnie jak do rad miej-
skiej i powiatu, wybieramy poprzez głosowanie na jednego kandydata z wybranej listy. Okrę-
giem wyborczym jest osiem powiatów okalających Warszawę.

Jest więc niezwykle ważne kto zasiądzie w Radzie Miejskiej, kto zostanie Burmistrzem Piasto-
wa i kto będzie reprezentował nasze miasto w Radzie Powiatu Pruszkowskiego czy Mazowie-
ckim Sejmiku Wojewódzkim – tam także ważą się sprawy istotne dla Naszego Miasta. 

Wybierzmy Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej spośród kandydatów reprezentujących bez-
partyjny KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa, Radnych Rady Powiatu Pruszkow-
skiego z listy bezpartyjnego KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, a Radnych Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego spośród kandydatów KW Bezpartyjni Samorządowcy. Jesteśmy 
konsekwentnymi przeciwnikami sprawowania władzy lokalnej przez działaczy partyjnych. Jak 
dowodzą tego liczne przykłady osoby takie są często niesuwerenne w podejmowaniu decyzji 
ważnych dla społeczności lokalnych. Lojalność wobec struktur partyjnych nierzadko przedkłada-
ją ponad obowiązek służby wspólnocie samorządowej mieszkańców gminy czy powiatu. Można 
temu zaradzić. Bezpartyjny KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa zgłasza 27 kandyda-
tów do Rady Miejskiej. Są to osoby uczciwe, niezależne i kompetentne, zdolne do podejmowa-
nia odpowiedzialnych decyzji dla wspólnego dobra Mieszkańców Piastowa.

Oto pełna lista naszych kandydatów w poszczególnych okręgach:

OKRĘG Nr 1 OKRĘG Nr 2 OKRĘG Nr 3

Grzegorz Waldemar SZUPLEWSKI  Kazimierz DYMEK  Tomasz SARNACKI 
Agata KORCZAK  Aneta Renata CZYŻ-PACHOŁEK  Monika KWATEK
Piotr Paweł WOJTCZAK  Łukasz Lech JASIŃSKI  Henryk Wojciech NOWOTNIAK
Ewa Maria BIAŁY Dominika Joanna PIETKIEWICZ Urszula Maria WIŚNIEWSKA
Piotr STĘPIEŃ  Piotr Zbigniew KOWALIK  Jarosław Maria KURDZIEL
Karolina HABERKA  Angelika GROMADA  Grażyna Józefa NOWAK
Robert Wojciech MADEJ  Bartłomiej Arkadiusz KUREK  Katarzyna WILEWSKA
Izabela KUC  Beata Julita PRUSAK  Katarzyna RUDNICKA
Grzegorz Konrad PARYS  Albert KALITA  Rafał Edward NOWAKOWSKI

Kandydatem KWW Nasz Piastów-Wspólnota Samorządowa na Burmistrza Miasta Piastowa 
jest Grzegorz Waldemar SZUPLEWSKI, obecny Burmistrz.

Kandydatami KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa do Rady Powiatu Pruszkowskiego są:

Zdzisław Stanisław BRZEZIŃSKI 
Tomasz Michał OSIŃSKI
Wanda Barbara PRZYBYLAK 
Hanna BABIKOWSKA 
Maria Jadwiga WĄSZEWSKA-BERLIŃSKA 
Filip Piotr GÓRSKI

Zapewniamy, że Państwa poparcie udzielone naszym kandydatom nie zostanie zmarnowane. Do-
wiedliśmy już tego traktując zawsze obecność w samorządzie jako służbę Mieszkańcom Naszego 
Miasta. Jesteśmy środowiskiem samorządowym z doświadczeniem konsekwentnej i owocnej pra-
cy dla wspólnego dobra. Dlatego z pełną odpowiedzialnością proponujemy realny program dalsze-
go dynamicznego rozwoju Naszego Miasta na lata 2018–2023 zawierający następujące zadania:

INWESTYCJE MIEJSKIE
• kontynuacja budowy i renowacji nawierzchni ulic i chodników,
• rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i światłowodowej
• rewitalizacja Willi Millera z otoczeniem
• modernizacja targowiska
• budowa parkingów systemu P+R
• rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
OCHRONA ŚRODOWISKA
• regulacja rzeki Żbikówki z budową zbiorników retencyjnych w porozumieniu z samorządami sąsiednich 

gmin
• kontynuacja miejskiego programu „Stop smog” wymiany pieców i współpraca w zakresie realizacji 

programu rządowego „Czyste powietrze”
• zakup autobusów niskoemisyjnych dla obsługi linii P1 i P2
• kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
• budowa i organizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
EDUKACJA
• rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4
• rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza
• budowa hal sportowych dla szkół podstawowych nr 3 i nr 4
• modernizacja boisk przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 5
• wdrażanie nowoczesnych programów nauczania we wszystkich placówkach oświatowych
KULTURA
• rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury
• nowa siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego
• poprawa jakości współpracy z klubami osiedlowymi
SPORT I REKREACJA
• budowa boisk na modernizowanym terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. J. Sowińskiego
• utworzenie nowych stref rekreacji
• modernizacja placów zabaw
• oświetlenie boiska i rozbudowa trybun na stadionie miejskim z zadaszeniem
ZDROWIE
• zapewnienie pełnego wyposażenia dla nowej filii przychodni SPZOZ „Piastun”
• budowa drugiej tężni solankowej przy modernizowanej Willi Millera (ul. Bohaterów Wolności)
• rozszerzenie oferty badań profilaktycznych dla dzieci
• rozwój usług opieki zdrowotnej dla seniorów
• wprowadzenie systematycznych zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień we wszystkich szkołach
BEZPIECZEŃSTWO
• rozbudowa sieci monitoringu miejskiego i jego włączenie do sieci światłowodowej
• wprowadzenie ograniczeń ruchu na ulicach miasta dla ciężkich pojazdów
• utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej
• wprowadzenie zajęć z praktycznego udzielania pierwszej pomocy we wszystkich szkołach Piastowa

Dotrzymujemy słowa! Dowodem na to jest dorobek mijającej kadencji, podczas której zreali-
zowaliśmy najważniejsze punkty programu przedstawionego cztery lata temu. Uzyskał on Państwa 
poparcie dając większość mandatów w Radzie Miejskiej i funkcję Burmistrza kandydatom KWW 
Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa. Także w wyborach do Rady Powiatu Pruszkowskiego 
kandydaci KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zwyciężyli uzyskując 50% mandatów. Dzięki 
temu udało się zrealizować program dynamicznego rozwoju Piastowa. Dowiedliśmy, że warto nam 
zaufać. Wiemy, jak skutecznie – bez szkodliwych swarów i kłótni, z dala od marnej jakości polityki 
partyjnej – podejmować ważne zadania inwestycyjne i zabiegać o środki niezbędne do ich finanso-
wania. Jak rozwijać miasto w sposób zrównoważony, dbając o bezpieczeństwo naszych finansów. 
Nigdy nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy okazanego zaufania.

Zawsze dla Piastowa!
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Koncert Mazowsza 
i rzeźby balansujące
Za nami kolejna, już XXXVI edycja Forum Humanum Mazurkas. Odby-
ła się ona 9 września br. w MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, 
goszcząc tym razem Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” z programem 
„Kalejdoskop barw Polski”. Imprezie towarzyszyło II Forum Rzeźby 
Mazurkas, w ramach którego aż 15 artystów zaprezentowało swoje pra-
ce. Wydarzenie to po raz kolejny pokazało, że jak najbardziej można 
łączyć ze sobą świat sztuki ze światem biznesu.
POWITANIE
Imprezę rozpoczął Andrzej Bartkowski, pre-
zes Grupy Mazurkas, który tradycyjnie i nie-
zwykle serdecznie przywitał zgromadzoną 
na sali Zeus 900-osobową publiczność. – Za-
mieniłem dziś wspólnika na dwie kobiety – 
rozpoczął żartobliwie prezes, przechodząc 
do prezentacji towarzyszących mu na scenie 
pań. A były to Aneta Klepacka-Kołbuk – bę-
dąca od trzech miesięcy dyrektorem general-
nym MCC Mazurkas oraz Sylwia Banaszew-
ska – prezes MeetingPlanner.pl, partnera 
branżowego XXXVI FHM. Pierwszym punk-
tem programu było przedstawienie na scenie 
piętnastu rzeźbiarzy, których prace złożyły 
się na II Forum Rzeźby Mazurkas. Podczas 
przerwy artyści rozmawiali z uczestnikami 
imprezy o swojej sztuce – byli 
przy tym bardzo otwarci i chętni 
do dzielenia się inspiracjami czy 
swoimi zwyczajami rzeźbiarski-
mi. 

RZEŹBY  
BALANSUJĄCE
Kuratorem tej unikalnej wysta-
wy była Janina Tuora. W Ho-
telu Mazurkas znalazło się kil-
kadziesiąt rzeźb – z kamienia, 
marmuru, brązu i gliny szamo-
towej oraz rzeźby tzw. balan-
sujące Jerzego Kędziory. – Pan 
prezes tak się zachwycił tymi 
rzeźbami balansującymi, że 
wyszła z tego prawie wystawa 
indywidualna – opowiadała 
Janina Tuora. – Gdy będą Pań-
stwo oglądać dziś tę wystawę to 
bardzo proszę nie patrzeć tylko 

w ziemię czy przed siebie, ale proszę spoj-
rzeć w górę – bo rzeźby, o dziwo, balansują 
nad nami. Wbrew prawom grawitacji. I jest 
to bezpieczne! – zachęcała kurator. Rzeczy-
wiście, utrzymujące się na linach rzeźby 
Jerzego Kędziory są niepowtarzalne. Przy-
pominają akrobatów zawieszonych w po-
wietrzu w specjalnie wybranej przestrzeni, 
wykonujących popisowe numery dla pub-
liczności. Artysta otrzymał za nie liczne 
nagrody nie tylko w Polsce (m.in. Nagrody 
Ministra Kultury, Wawrzyn Olimpijski), ale 
także za granicą (LICC, Dantesca). Nie była 
to jednak wystawa indywidualna (pełną listę 
piętnastu, reprezentujących trzy różne po-
kolenia, wybitnych rzeźbiarzy przedstawia-
my w ramce). 

KALEJDOSKOP MAZOWSZA
I wreszcie nastąpił długo wyczekiwany przez 
wszystkich koncert „Mazowsza”. Państwowy 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego zaprezentował 
tego wieczoru swój dwuczęściowy program 
pod nazwą „Kalejdoskop barw Polski”. Rolę 
dyrygenta objął Jacek Boniecki, dyrektor ze-
społu, związany z nim od 2012 roku. – Chciał-
bym żebyście się Państwo rozkochali w tym 
zespole, w tym folklorze. „Mazowsze” jest 
prawdziwie magicznym zespołem. My jako 
Mazurkas skorzystaliśmy z niego przynajmniej 
ze dwadzieścia razy. Pokazywaliśmy go często 
cudzoziemcom jako taką naszą wizytówkę 
polskości. Bo nie ma tutaj lepszej wizytówki 
– opowiadał prezes Andrzej Bartkowski. Zgro-

madzona na sali publiczność mogła przyglą-
dać się pokazom tańców z różnych regionów 
Polski – krakowiaka, mazurka, oberka czy ku-
jawiaka oraz usłyszeć doskonale znane przy-
śpiewki i ludowe przeboje. Nie było to jednak 
wyłącznie bierne uczestnictwo – wiele osób 
nuciło sobie pod nosem prezentowane utwo-
ry. Zespół zachwycał przy tym dynamicznymi 
układami choreograficznymi, które przypo-
minały momentami taneczne akrobacje oraz 
przepięknymi strojami ludowymi w różnorod-
nych barwach. 

70 LAT ISTNIENIA
Utworzony przez kompozytora Tadeusza Sy-
gietyńskiego i jego żonę Mirę Zimińską-Sy-
gietyńską zespół jest obecnie uznaną marką, 
która od lat promuje polską tradycję ludową 
na świecie. Śmiało można powiedzieć, że 
„Mazowsze” jest naszą folklorystyczną dumą 
narodową. Nazwa zespołu wywodzi się od 
centralnego regionu Polski, jednak jego re-
pertuar obejmuje folklor z 42 regionów kraju. 
Z uwagi na ten ponadregionalny charakter 
„Mazowsze” jest powszechnie uznawane za 
zespół narodowy. Co ciekawe, w tym roku 
świętuje on 70-tą rocznicę swojego powstania. 
Jerzy Waldorff, wybitny krytyk muzyczny, na-
zwał „Mazowsze” perłą w koronie Rzeczypo-
spolitej. Każdy występ artystów to prawdziwy 
spektakl, przedstawiający przepiękne tańce, 
stroje, przyśpiewki, porywający całą publicz-
ność. Tak było i tym razem. Koncert „Mazow-
sza” ustawił wysoko poprzeczkę następnym, 
przyszłym edycjom Forum Humanum Mazur-
kas. Czekamy na nie z niecierpliwością. 

Tekst Marlena Hess
Zdjęcia: forumhumanummazurkas.pl, 

Marlena Hess

XXXVI Forum Humanum Mazurkas 

ARTYŚCI II Forum  
Rzeźby MAZURKAS
• Domicella Bożekowska
• Lili Fijałkowska
• Wiesław Fijałkowski
• Zbigniew Gos
• Leon Gruzd
• Andrzej Kasten
• Jerzy „Jotka” Kędziora
• Dariusz Kowalski-Kodar
• Michał Leszczyński
• Faustyna Makaruk
• Teresa Pastuszka-Kowalska
• Gabriela Pawlicka
• Krzysztof Pawłowski
• Ryszard Ignacy Piotrowski
• Teresa Ratułowska



Mocne Strony    |    27 WRZEŚNIA 2018 R.    |    NR 16(45)/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 7OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

PŁYWALNIA 
PO TERMOMODERNIZACJI
Planowane na 2018 rok prace termomodernizacyjne 
Pływalni Miejskiej zmierzają ku końcowi. 
Obecnie trwają końcowe odbiory techniczne, 
które pozwolą na oddanie obiektu dla użytkowników. 
To największy remont tej pływalni od czasu jej 
budowy. Aby wykonać go rzetelnie i zapewnić 
bezpieczeństwo jej użytkowników, obiekt musiał 
zostać zamknięty na kilka miesięcy. 

CO SIĘ ZMIENIŁO?  

M ożna to określić w dwóch sło-
wach: bardzo dużo, i nie cho-
dzi tylko o wygląd zewnętrz-

ny, ale o zastosowane rozwiązania, 
które poprawią efektywności ener-
getyczną całego budynku pływalni. 

Efekty termomodernizacji widać 
już na zewnątrz budynku:
� nowa stolarka okienna i drzwiowa, 
� docieplenie ścian zewnętrznych 

budynku, 
� remont schodów zewnętrznych, 
� montaż systemu fotowoltaiczne-

go z panelami hybrydowymi oraz 
� montaż instalacji odgromowej. 

Kolejne zmiany zostały wykonane 
w środku budynku: 
� izolacje termiczne stropodachów, 
� wymiana oświetlenia na energo-

oszczędne. 
Jednak najbardziej istotne są roz-
wiązania zastosowane w zakresie 
odzysku ciepła z technologii base-
nowej:
� modernizacja instalacji c.o., 
� wentylacji mechanicznej, 

� zastosowanie pompy ciepła typu 
woda-woda, jako systemu odzy-
sku ciepła ze ścieków. 

Termomodernizacja to przede 
wszystkim zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej, re-
dukcja emisji CO2 do atmosfery 
oraz wzrost wykorzystania ener-
gii odnawialnej.
Zadanie zostało współfinansowane 
ze środków zewnętrznych w ramach 
projektu pn. „Kompleksowa termo-
modernizacja budynków użytecz-
ności publicznej w Gminie Ożarów 
Mazowiecki”, który obejmował rów-
nież zeszłoroczny remont budynku 
tzw. ,,Małej szkoły”, czyli Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. J. Kusociń-
skiego w Ożarowie Mazowieckim. 
Szacowana wartość projektu to ok. 
10 milionów złotych, z czego po-
nad połowę stanowi dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2014–2020. 

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

 NOWE BOISKO 
W ŚWIĘCICACH 
GOTOWE!
Boisko przy Szkole Podstawowej 
w Święcicach zmieniło się nie 
do poznania. Będzie można na nim 
grać nie tylko w piłkę nożną ale 
i w  koszykówkę, piłkę ręczną, siat-
kówkę, a nawet w tenisa ziemnego. 

I nwestycja polegająca na moderniza-
cji boiska oraz budowie ogrodzenia 
przy szkole trwała sześć miesięcy 

i kosztowała prawie pół miliona zło-
tych, ale wymarzone przez uczniów 
boisko jest już gotowe do prowadze-
nia na nim lekcji wychowania fizycz-
nego i treningów sportowych. Boisko 
ma powierzchnię 1792 m2 i zostało 
wykonane z panelowo-elastycznej 
nawierzchni polipropylenowej o ażu-
rowej konstrukcji. Mamy nadzieję, że 
obiekt będzie w pełni wykorzystywa-
ny przez dzieci i młodzież szkolną 
oraz mieszkańców gminy.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Szanowni Mieszkańcy,
Od dnia 1 października 2018 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 292 (w Centrum Inicjatyw Społecznych). 

NOWE GODZINY PRACY: od poniedziałku do piątku 14.00–17.00

UWAGA! Wejście od strony parkingu, z tyłu budynku .

Przypominamy również, że w Punkcie Personalizacji WKM oprócz wyrobienia nowej spersonalizowanej karty 
miejskiej, zgłaszają Państwo – posiadacze kart ich utratę (zagubienie, kradzież lub zniszczenie), zmianę da-
nych osobowych, a także utratę uprawnień do otrzymania dopłaty do biletu długookresowego (w tym zmiana 
miejsca zamieszkania i rozliczania podatku dochodowego od osób fi zycznych). Do dnia 13 września 2018 r. 
wydano ponad 1500 nowych kart miejskich.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

UWAGA!  

ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU PERSONALIZACJI 
WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ w Ożarowie Mazowieckim

�
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PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

NOWE DOTACJE DLA PIASTOWA
Dwie dotacje dla OSP 
29 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta 
Piastowa podpisał z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego umowę do-
tyczącą udzielenia pomocy finansowej 
w wys. 23.742,00 zł na remont budynku 
piastowskiej OSP. Dotacja zostanie prze-
znaczona na wykonanie prac w zakresie 
remontu bram garażowych strażnicy. 
Z kolei w dniu 11 września 2018 r. Za-
stępca Burmistrza Miasta Piastowa pod-
pisał w Ministerstwie Sprawiedliwości 
umowę o dotację w wysokości 21.889,95 
zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundu-
szu Sprawiedliwości, która przeznaczona 
zostanie na zakup następującego sprzętu 
dla piastowskiej OSP: cylinder rozpiera-
jący z zestawem końcówek wymiennych, 
automatyczny defibrylator zewnętrzny 
i pilarka do drewna. 

Dzięki dotacji – budynki jak nowe
12 lipca Burmistrz Miasta Piastowa pod-
pisał kolejną umowę na dofinansowanie 
inwestycji z funduszy unijnych. Tym ra-
zem Zarząd Województwa Mazowieckie-
go przyznał naszemu miastu dotację na 
realizację projektu pn. „Odnowa tkanki 
mieszkaniowej w Mieście Piastów”. 
Piastów otrzyma na ten cel 6.283.804,12 
zł dofinansowania, z czego 5.174.897,51 
zł pochodzić będzie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
a 1.108.906,61 zł z budżetu państwa. Cał-
kowita wartość projektu szacowana jest na 
kwotę 7.487.420,73 zł. Celem głównym 
projektu jest odnowa tkanki mieszkanio-
wej miasta Piastów na obszarach rewita-
lizowanych w celu aktywizacji społecznej 
i gospodarczej. Projekt dotyczy w szcze-
gólności rewitalizacji wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych położonych 
w następujących lokalizacjach: Al. Kra-
kowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godeb-
skiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul. Godeb-
skiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 
35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, 
ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 
26. Obiekty te ujęte są w „Programie re-
witalizacji Miasta Piastowa 2016+”. Jego 
realizację zaplanowano do końca czerwca 
2020 roku. Zakres robót remontowych 
i termomodernizacyjnych przewidzianych 
w projekcie dotyczy m.in. fundamentów, 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych, pod-
łóg, stropów, dachów, stolarki drzwio-
wej i okiennej, instalacji elektrycznych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodnych, 
centralnego ogrzewania, wodnych i kana-
lizacyjnych a także kominów, korytarzy, 
poddaszy oraz docieplenia budynków. 
Wykonane przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie audyty potwierdziły, że 
przewidziane w projekcie działania będą 
skutkować zwiększeniem efektywności 
energetycznej budynków objętych projek-
tem o co najmniej 25 proc. oraz ograniczą 
emisje dwutlenku węgla. 

Dotacja dla Świetlicy Środowiskowo-
Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”
Stowarzyszenie MOŻESZ na rzecz psy-
choprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzie-
ży pozyskało dla piastowskiej świetlicy 
53.000,00 zł  dofinansowania w obszarze 
„Wspieranie świetlic socjoterapeutycz-
nych, środowiskowych i klubów młodzie-
żowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji programów socjoterapii dla dzie-
ci i młodzieży”. „Zwierzogród Świetlika” 
to zadanie, którego motywem przewodnim 
jest animaloterapia, czyli terapia z udzia-
łem zwierząt. To terapia wspierająca cho-

rych, między innymi tych cierpiących na 
choroby wieńcowe, łagodząca ból, obniża-
jąca tętno i ciśnienie krwi. W ramach za-
dania podopieczni świetlicy wezmą udział 
w dogoterapii, felinoterapii  i hipoterapii. 
Dodatkowe atrakcje to wizyta w Papugar-
ni „Carmen”, spotkanie z sokolnikiem, 
wyjazd do Ośrodka Hodowli Zwierząt 
w Gradowie oraz trzydniowy wyjazd in-
tegracyjny do Wrocławia, gdzie główną 
atrakcją będzie tamtejsze ZOO i Afryka-
rium. Umowa o przyznaniu dotacji została 
podpisana w dniu 16 lipca 2018 r. 

Unĳ ne środki na informatyzację Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
Już niebawem ruszy projekt „Moja 
e-bibliotek@ liderem informatyzacji na 
Mazowszu” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 
Umowa o dofinasowanie projektu została 
podpisana w dniu 3 września 2018 r. Dzię-
ki współpracy 13 mazowieckich biblio-
tek w projekcie tym udało się pozyskać 
2.126.600,00 zł. Wartość projektu reali-
zowanego w piastowskich placówkach 
bibliotecznych wynosi 116.990,00 zł, 
z czego 93.592,00 zł  pochodzić będzie 
z unijnej dotacji. Projekt zostanie zrealizo-
wany do końca 2019 r. i będzie obejmował 
trzy zadania: zakup sprzętu komputerowe-
go dla bibliotek na potrzeby e-usług, za-
kup oprogramowania komputerowego na 
potrzeby wdrożenia e-usług oraz wdroże-
nie e-usług bibliotecznych w placówkach 
objętych projektem wraz ze wspólnym 
modułem integrującym biblioteki. 

Dotacja unĳ na dla Miejskiego 
Przedszkola nr 3 
W dniu 21 września 2018 r. została podpi-
sana umowa o dofinansowanie dla projek-
tu „Przedszkole nr 3 w Piastowie wyrów-
nujące szanse edukacyjne oraz przyjazne 
dzieciom ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi”. Projekt będzie realizo-
wany w okresie od 1 września 2018 r. do 
30 czerwca 2019 r. Projekt współfinanso-
wany jest ze środków Euro pejskiego Fun-
duszu Społecznego. Całkowita wartość 
projektu wynosi 281.386,76 zł. Kwota do-
finansowania wynosi 224.564,76 zł. W ra-
mach projektu planowane są takie zdania 
jak wyposażenie placu zabaw oraz zakup 
i montaż nawierzchni przystosowanych 
do zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, 
m.in. ze ścieżką sensoryczną. Planowane 
jest też doposażenie sal dla dzieci ze spe-
cyficznymi potrzebami edukacyjnymi do 
prowadzenia zajęć plastycznych, muzycz-
nych, ruchowych, logopedycznych oraz 
doposażenie gabinetu terapii sensorycz-
nej. W ramach projektu będą prowadzone 
zajęcia takie jak hipoterapia, rehabilitacja 
ruchowa i terapia behawioralna. Projekt 

zakłada także doskonalenie kadry pracują-
cej z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Dofi nansowanie na sprzęt dla PIASTUNa
25 września 2018 r. została podpisana 
kolejna umowa o dofinansowanie dla Pia-
stowa ze środków unijnych. Tym razem 
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 3.862.533,03 
zł przeznaczone będą na zakup nowoczes-
nego sprzętu medycznego i diagnostycz-
nego dla przychodni SP ZOZ PIASTUN. 
Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności 
świadczonych usług medycznych i diag-
nostycznych oraz wsparcie opieki skoor-
dynowanej przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN 
w Piastowie” zakłada zakup sprzętów 
m.in. do pracowni kardiologicznej, chi-
rurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, 
anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej.  
Całkowita wartość projektu szacowana jest 
na 4.828.166,29 zł.  

Dofi nansowanie na wdrażanie E-usług
Piastów jest jedną z dziesięciu gmin 
uczestniczących w projekcie „Miasta 
średnie województwa mazowieckiego li-
derami e-usług”. Wniosek przeszedł po-
zytywną ocenę merytoryczną i uzyskał 
dofinansowanie w wys. 1.653.894,00 zł 
w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 
Wysokiej jakości usługi administracyjne. 
W najbliższym czasie podpisana zostanie 
umowa o dofinansowanie projektu, który 
w Piastowie dotyczyć będzie wdrożenia 
platformy e-podatki, na której podatnik 
będzie mógł zobaczyć wszystkie swoje 
zobowiązania w stosunku do gminy (po-
datki, opłaty lokalne, opłata śmieciowa), 
wybrać co chce opłacić i dokonać płatno-
ści online. Projekt będzie realizowany od 
1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Agnieszka Tomaszewska-Kula
inspektor ds. funduszy zewnętrznych, 

Urząd Miejski w Piastowie

Koniec prac drogowych
w Al. Wojska Polskiego
Zakończyła się przebudowa nawierzchni Al. Wojska Polskiego na 
odcinku od ul. R. Traugutta do ul. J. Dąbrowskiego. Przywrócona 
została także dotychczasowa organizacja ruchu pojazdów w tej ulicy. 
Komunikacja autobusowa wróci na tę trasę już jutro, tj. 7 września. 
Wcześniej w Al. Wojska Polskiego wybudowano ścieżkę rowerową 
i nowy chodnik dla pieszych. Niebawem także rozpoczną się tam 
prace związane z zagospodarowaniem zieleni przyulicznej. 

Anna Lorens

31 sierpnia br. podpisano umowę z fi rmą Sorted Sp. z o. o. na zagospodaro-
wanie zieleni przyulicznej: w Al. Tysiąclecia, w rejonie wiaduktu im. Gen. L. 
Okulickiego, w Al. Wojska Polskiego, w ul. J. Sowińskiego, ul. Warszawska na 
odcinku wschodnim, tj. od Al. Krakowskiej do ronda. Termin realizacji umowy 
określono na 30 listopada 2018 roku. Jej wartość to niemal: 3,3 mln zł brutto.

PIASTÓW SIĘ ZIELENI
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Czy jest Pan zadowolony z kadencji, 
która właśnie dobiega końca?
– Przede wszystkim chciałbym podzię-
kować za zaufanie, jakim mieszkańcy 
Piastowa obdarzyli nasze ugrupowanie, 
które 4 lata temu przedstawiło ambitny 
plan rozwoju Piastowa. Ten plan jest rea-
lizowany. Tak, jestem zadowolony z tego, 
co udało się zrobić dla miasta szczególnie 
jeżeli odniesiemy to do poprzedniej ka-
dencji, która była dosyć nijaka. Uważam 
tamten czas za – w dużej mierze – straco-
ny dla miasta. Dlatego od samego począt-
ku podjęliśmy dynamiczne działania.  Od 
roku 2015 udało się zbudować  bądź ge-
neralnie wyremontować nawierzchnie 26 
ulic. Znacznie rozbudowana została sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna. W tym 
roku na dużą skalę ruszyła budowa sze-
rokopasmowej sieci dostępu do internetu 
realizowana przez Orange w ramach pro-
gramu Cyfrowa Polska. Podjęliśmy reali-
zację 2 dużych inwestycji budowlanych. 
Pierwsza już dobiega końca – ukończo-
ne są 3 budynki komunalne, w których 
jest łącznie 37 mieszkań. Zbudowane 
są w technologii wysokiej oszczędności 
energetycznej, co spowoduje niskie kosz-
ty ich utrzymania. Termin oddania tych 
budynków upływa 28 września i powi-
nien być dotrzymany.
W przyszłym roku będzie ukończona 
budowa – przy Al. J. Piłsudskiego – no-
wej filii przychodni zdrowia SPZOZ 
„Piastun”. W dotychczasowej filii przy 
ul. P. Wysockiego są spartańskie warunki 
pracy. We wtorek, 25 września, podpisa-
liśmy umowę z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego na 
dofinansowanie wyposażenia tej przy-
chodni w kwocie ponad 4 mln zł.
Dobiega końca pierwszy etap budowy 
ścieżek rowerowych. Zbudowaliśmy 
ścieżki w ciągu Al. Tysiąclecia i Al. Woj-
ska Polskiego. Teraz budowany jest odci-
nek wzdłuż ul. Warszawskiej od granic 
Pruszkowa do Ronda Prezydenta Kaczo-
rowskiego. Trwa kompleksowa rewitali-
zacja terenów zielonych.

Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza, które wcześniej pozosta-
wało w gestii Powiatu Pruszkowskie-
go, w 2015 roku zostało przejęte przez 
miasto...
– Cztery lata temu zapowiadaliśmy 
program ugrupowania Nasz Piastów 
i kolegów, którzy kandydowali do Rady 
Powiatu Pruszkowskiego z listy Mazo-
wieckiej Wspólnoty Samorządowej, czyli 
solidarne działanie na rzecz przekazania 
Liceum przez powiat naszemu miastu. 
Podziękowanie za przekazanie nam, jako 
organowi prowadzącemu, zarówno szko-
ły jak i budynku, należą się ówczesnemu 
Staroście Zdzisławowi Sipierze, Wice-
staroście Krzysztofowi Rymuzie, całemu 
zarządowi i radnym Rady Powiatu, którą 
wówczas kierował Maksym Gołoś. Jest to 
dla mnie koronny przykład dobrej współ-
pracy samorządów.

Ale zapowiadaliście Państwo również 
rozbudowę liceum. 

– Tak. Dzięki temu, że staliśmy się jako 
miasto właścicielem i organem prowa-
dzącym mogliśmy przystąpić do plano-
wania rozbudowy szkoły.  Plany powstały 
i mamy ważne pozwolenie na budowę. 
Chcemy, by ta istotna dla miasta inwesty-
cja rozpoczęła się jak najszybciej. Będzie 
postawiony nowy budynek dydaktyczny, 
hala sportowa i przeprowadzimy termo-
modernizację połączoną z rewitalizacją 
starego budynku. W efekcie powstanie 
duży, nowoczesny obiekt o bardzo wyso-
kim stopniu energooszczędności.

Badania wskazują, że powietrze w Pia-
stowie, zwłaszcza w okresie grzew-
czym, jest bardzo zanieczyszczone. 
Jak radzicie sobie z tą kwestią?
– Mamy problem z jakością powietrza 
i staramy się z nim skutecznie zmierzyć. 
Mamy w mieście stację pomiarową, cer-
tyfikowaną przez służby inspekcji ochro-
ny środowiska. Druga stacja jest umiesz-
czona na budynku Urzędu Miejskiego. 
Rozbudujemy ten system jeszcze o trzy 
punkty pomiarowe. W ubiegłym roku 
Rada Miasta podjęła decyzję o urucho-
mieniu programu dopłat do wymiany pa-
lenisk domowych. Miasto pokrywa poło-
wę wartości nowego źródła ciepła, ale nie 
więcej niż 4 tys. zł. Z dopłaty skorzystało 
już 80 osób. Ponad 100 wniosków czeka 
na realizację. Takich kopcących pieców 
jest w Piastowie ok. 300– 400, więc przy 
zachowaniu takiej dynamiki problem 
powinien zostać rozwiązany w ciągu 
kilku najbliższych lat. Teraz wchodzi 
program „Czyste powietrze”, który daje 
możliwość dofinansowania w większym 
zakresie działań modernizujących – ocie-
plenia ścian, wymiany stolarki, instala-
cji odnawialnych źródeł energii: pomp 
ciepła, fotowoltaiki. Dzięki pozyskaniu 
zewnętrznych środków dofinansowania 
przeprowadziliśmy termomodernizację 8 
budynków użyteczności publicznej. Zo-
stały wymienione źródła ciepła, pojawiły 
się panele fotowoltaiczne, ocieplenia da-
chów. Termomodernizacja objęła 4 szko-
ły, 1 przedszkole, budynek Miejskiego 
Ośrodka Kultury, budynek Urzędu Miej-
skiego. Na całej długości przebudowanej 
ul. J. Dąbrowskiego, w ramach współ-
pracy z firmą Orange, wymieniliśmy 
oświetlenie na ledowe ze sterowaniem 
cyfrowym. Powinno to dać dużą oszczęd-
ność energetyczną. Przymierzamy się do 
kompleksowej wymiany oświetlenia na 
energooszczędne. Także nowoczesne na-
wierzchnie nowych dróg generują o wiele 
mniejsze pylenie.
Przeprowadzamy na wielką skalę rewita-
lizację terenów zielonych. Obejmuje ona 
parki, ciągi uliczne, tereny rekreacyjno-
-sportowe przy ul. gen. Sowińskiego. 
Przybędzie bardzo dużo zieleni. Z myślą 
o poprawie powietrza i zdrowia miesz-
kańców w rewitalizowanym Parku So-

korskich postawiliśmy solankę. Planuje-
my powstanie jeszcze jednego lub dwóch 
takich obiektów.

Skąd pieniądze na tak ogromne inwe-
stycje?
– Fundusze w dużym stopniu pochodzą 
ze środków zewnętrznych. Realizujemy 
obecnie kilkanaście programów z wyko-
rzystaniem środków z Unii Europejskiej, 
od edukacyjnych po tzw. twarde, wiążące 
się z budową infrastruktury. Dochodzą 
programy rewitalizacyjne na rewitaliza-
cję Willi Millera i targowiska miejskiego. 
Dzieje się w Piastowie naprawdę dużo. 
Na samym początku kadencji zrealizo-
waliśmy duży program odwodnienia pół-
nocnej części miasta z pożyczką z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. 
Złożyliśmy wniosek do NFOŚ o dofi-
nansowanie odwiertu geotermalnego. 
Jeżeli potwierdzą się założenia związane 
z tym projektem, będzie możliwość bu-
dowy źródła ciepła w oparciu o zasób 
geotermalny. Poprawiłoby to znacznie 
gospodarkę energetyczną. Projektujemy 
powstanie klastra energetycznego na tere-
nie miasta. W ubiegłą niedzielę odbył się 
piknik ekologiczny, organizowany przez 
PPUK.W założeniu nasza spółka komu-
nalna byłaby partnerem zarządzającym 
klastrem.

Czym może się Pan, jako burmistrz, 
pochwalić w dziedzinie sportu?
– Zmieniliśmy system zarządzania mia-
stem. Na początek na podstawie audytu, 
zamówionego w 2015 roku, dokonali-
śmy zmiany struktury organizacyjnej 
miasta pod kątem większych możliwo-
ści zadaniowych. Powstała nowa jed-
nostka organizacyjna – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, którym zarządza od-
dany sprawom sportu Pan Jerzy Derlatka 
Do 2015 roku stadion miejski był w wy-
łącznym zarządzaniu jednego klubu pił-
karskiego. Obecnie tętni życiem od rana 
do wieczora, jest łatwo dostępny, odby-
wa się tu mnóstwo imprez o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym. Wszyst-
kie są darmowe. Rozgrywają tu mecze 
drużyny seniorskie Piastovii i Piasta, 
a także trenują dzieci z akademii piłkar-
skich. Tutaj odbywają się biegi histo-
ryczne, będące swoistym piastowskim 
fenomenem. Biegają setki dorosłych 
i dzieci, zyskując jednocześnie wiedzę 
o ważnych wydarzeniach z historii Pol-
ski. Mamy własne lodowisko, boisko do 
siatkówki plażowej. Została wyremonto-
wana trybuna główna, są plany budowy 
drugiej trybuny oraz zadaszenia obecnej 
i oświetlenia stadionu. Na mecze druży-
ny kobiecej przychodzą setki osób, wiele 
rodzin z dziećmi. Nie ma tutaj atmosfery 
„kibolskiej”, znanej niestety z wielu pił-
karskich boisk. Trenowała u nas kilka-
krotnie reprezentacja Polski kobiet. Sta-

dion w obecnej odsłonie stał się również 
wizytówką miasta.

Widziałem, kierując się do Urzędu, 
niewielki biały autobus z tablicą P1.
– Od początku roku 2018 wszyscy użyt-
kownicy miejskich linii autobusowych  
P1 i P2 podróżują bezpłatnie. Korzysta-
jąc z tych autobusów można dojechać 
w każde miejsce w Piastowie, a linia 
P2 dowozi pasażerów do I strefy ko-
munikacyjnej w Ursusie. Autobusy po-
zwalają oszczędzić mieszkańcom wiele 
przejazdów samochodem, co również 
ma wpływ na poprawę jakości powie-
trza. Budżet miasta finansuje naszą 
wewnętrzną komunikację kwotą blisko 
400 tys. zł rocznie. Z tego też punktu 
widzenia mam zastrzeżenia do projektu 
realizowanego przez Zarząd Transportu 
Miejskiego – Bilet Warszawa +. Dołą-
czenie do niego kosztowałoby Piastów 
1,2 mln zł rocznie. Niestety, oferta ta 
jest skierowana tylko do tych, którzy 
korzystają z biletów długookresowych. 
A inni? Dlaczego jedni podróżni są trak-
towani lepiej, a drudzy gorzej? Poprosi-
łem ZTM o wyliczenie kosztów takiej 
usługi, że Piastów stałby się strefą bez-
płatnej komunikacji dla wszystkich – tak 
jak w przypadku linii P1 i P2. Jak dotąd 
nie otrzymałem odpowiedzi, ale liczę na 
dobrą wolę współpracy ze  strony ZTM. 

Pozostała jeszcze kultura, ważny ele-
ment życia i edukacji.
– Systematycznie dofinansowujemy 
Miejski Ośrodek Kultury, który dzięki 
operatywności dyrektor Wandy Przyby-
lak stale rozwija swoją ofertę. Mamy zna-
komite kino, które przetrwało trudne cza-
sy tzw. transformacji, a ostatnio zostało 
kompleksowo zmodernizowane. Wyre-
montowana została również Miejska Bi-
blioteka Publiczna, znajdująca się w tym 
samym budynku i zmodernizowano cały 
budynek. Biblioteka, zgodnie z naszymi 
obietnicami, zostanie przeniesiona do 
nowych obiektów liceum. Chcemy oczy-
wiście, żeby znalazła się tam główna sie-
dziba biblioteki, ponieważ wtedy będzie 
miała większą powierzchnię, a MOK 
również zyska dodatkowe pomieszcze-
nia. Mamy koncepcję rozbudowy budyn-
ku ośrodka kultury przez dodanie jednej 
kondygnacji i zagospodarowanie przyle-
gającego ogrodu, który sąsiaduje z rewi-
talizowanym parkiem. Powstałaby fajna 
przestrzeń dla kultury. 

W jakiej kondycji finansowej obecnie 
znajduje się miasto?
– Dziękuję za to pytanie, ponieważ mo-
żemy się pochwalić, że budżet miasta 
został w ciągu trzech lat podwojony. 
Na ten rok mamy zaplanowane docho-
dy w wysokości 120 mln zł i nie są one 
zagrożone, a wydatki na poziomie 150 

mln, z czego ponad 50 mln to wydatki 
inwestycyjne. Nigdy nie było na rzecz 
inwestycji aż takiego zaangażowania. 
Awansowaliśmy więc do ligi, w której 
dotąd nigdy nie graliśmy.

Tak jak klub „Piastovia”, grający od 
tego sezonu w I lidze kobiecej piłki 
nożnej. Ale czy tak ogromne inwesty-
cje nie wiążą się z jakimiś zadłużenia-
mi?
– Nie, te środki w dużym stopniu pocho-
dzą ze środków zewnętrznych. Potrzebu-
jemy pewnej rezerwy na udział własny, 
ponieważ w każdym projekcie na dofi-
nansowanie ten udział jest wymagany. 
Na ten cel mamy zabezpieczenie w for-
mie emisji obligacji na łączną kwotę 28 
milionów. Podjęliśmy takie działania, co 
nie znaczy, że wszystkie obligacje musi-
my wyemitować. Emisje są rozpisane na 
wiele lat. Jest to forma atrakcyjna, po-
równując koszty związane z uzyskaniem 
kredytu bankowego. Poza tym kredyt za-
ciąga się na konkretny cel, a obligacje są 
przeznaczone na cele inwestycyjne bez 
uszczegółowiania. Oczywiście nie doty-
czy to wydatków bieżących, które bez-
względnie musimy trzymać w ryzach. 
Pozwala nam to zrównoważyć budżet.
Co roku jest publikowane zestawienie 
wszystkich gmin w Polsce pod względem 
zadłużenia na głowę mieszkańca. Na ko-
niec 2017 roku w Piastowie to obciążenie 
wyniosło 364 zł na osobę (łącznie 8 269 
061 zł), co dało 1903 pozycję na sklasyfi-
kowanych 2478 gmin. Trzeba zaznaczyć, 
że w tym zestawieniu 1 miejsce zajmuje 
gmina z największym zadłużeniem liczo-
nym na mieszkańca. Na koniec poprzed-
niej kadencji, która przyniosła zastój 
inwestycyjny, a rządziły wtedy PiS, PO 
i Porozumienie dla Piastowa, zadłużenie 
było na podobnym poziomie.

Jest Pan od wielu lat działaczem sa-
morządowym, zaangażowanym w życie 
miasta, mieszka Pan tutaj ponad pół 
wieku. Czy chciałby Pan dalej praco-
wać dla swojego miasta na stanowi-
sku burmistrza?
– Jest to funkcja, która niesłychanie ab-
sorbuje, rzetelne wypełnianie obowiąz-
ków odbija się na rodzinie, na karierze 
zawodowej, co bardzo odczuwam, ale to 
kwestia wyboru. Decyzję uczestnicze-
nia w zaszczytnych wyborach na funk-
cję burmistrza miasta podjąłem przede 
wszystkim z 3 powodów. Z chęci zapre-
zentowania dorobku tej kadencji, gdyż 
tego wymaga uczciwość. Sprawą dru-
gą jest to, że nasze środowisko, a więc 
Nasz Piastów i Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa udzieliły mi rekomenda-
cji, co jest dla mnie zaszczytem. Trzeci 
powód to nasz program, który mamy 
dla Piastowa, strategia rozwoju miasta. 
Program na nową kadencję jest równie 
ambitny, jak przedstawiony 4 lata temu, 
a są też zadania wymagające kontynua-
cji, m.in. rozbudowa liceum, programy 
rewitalizacyjne i środowiskowe. Należa-
łoby też w końcu pomyśleć o inwestycji 
w siedzibę urzędu, która obecnie jest 
rozdrobniona i mieszkańcy nie mogą 
wszystkich spraw załatwić w jednym 
budynku.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
spełnienia planów oraz umiejętności 
połączenia wszystkiego, co ważne.

Dziękuję za zaufanie...
Z Burmistrzem Piastowa GRZEGORZEM SZUPLEWSKIM 
rozmawia redaktor naczelny „Mocnych Stron” Jacek Sulewski
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8 września br. w Parku Czechowickim w Ursusie odby-
ła się impreza plenerowa pod nazwą „Pożegnanie Lata 
2018”. Organizatorzy tego wydarzenia przygotowali trzy 
wyjątkowe koncerty oraz piknik rodzinny pełen różnorod-
nych atrakcji. Adekwatnie do tematyki imprezy w trakcie 
koncertu zaczął padać deszcz. Tego wieczoru nikomu on 
jednak nie przeszkadzał. 

Piknik rodzinny
Do Parku Czechowickiego przy-
było tego popołudnia przede 
wszystkim bardzo dużo rodziców 
z dziećmi. Mogli oni skorzystać 
z wielu atrakcji sportowo-rekre-
acyjnych oraz różnorodnych sto-
isk gastronomicznych. Dla naj-
młodszych przygotowano krainę 
klocków Lego, dmuchane zjeż-
dżalnie, euro bungee, malowanie 
twarzy, wioskę indiańską, a w niej 

m.in. strzelanie z łuku. Dzieci mo-
gły nauczyć się sadzenia roślin, 
jazdy konnej i robienia gigantycz-
nych baniek mydlanych, a także 
obejrzeć pokazy karate, prezento-
wane przez ich rówieśników. Dla 
starszych uczestników imprezy 
czekały stoiska z bardzo różnych 
branż – od tematów społecznych 
i politycznych do zdrowotnych 
i sportowych, w tym m.in. moż-
liwość skorzystania z porad tre-

nerów personalnych. Do tego 
oczywiście bogata oferta gastro-
nomiczna, w której nawet najbar-
dziej wybredny mógł znaleźć coś 
dla siebie. Dodatkową atrakcją 
imprezy był także zabytkowy au-

tobus, tzw. „ogórek”, który bez-
płatnie przewoził mieszkańców 
dzielnicy na teren wydarzenia. 

Artyści polscy
Ważną częścią imprezy był koncert 
trzech gwiazd. Tę część poprowa-
dzili dziennikarz radia VOX, Paweł 
Doncbach oraz dziennikarz mu-
zyczny radia ZET, Marcin Wojcie-
chowski. Jako pierwszy wystąpił 
Jacek Kawalec – dotychczas zna-
ny bardziej jako były prowadzący 
popularnego programu „Randka 
w ciemno”. Tym razem, wraz ze 
swoją orkiestrą, zaprezentował się 
na scenie śpiewając legendarne 
utwory z repertuaru Joe Cocke-
ra. Drugim polskim zespołem był 
Lady Pank, który absolutnie po-
rwał wszystkich do śpiewu, a wielu 
także do tańca. Była to prawdziwa 
rockowa muzyka, obejmująca zna-
ne wszystkim, ponadczasowe hity. 
„Mniej niż zero” z wykrzyczanym 
„o o o” w refrenie, „Kryzysowa 
narzeczona”, „Fabryka małp” czy 
wzruszające „Zostawcie Titanica” 
to tylko przedsmak długiej, po-
budzającej całą publiczność listy 
przebojów. Niemal każdej piosen-
ce towarzyszył padający deszcz, 
jednak nie stanowił on dla nikogo 
żadnej przeszkody. Wręcz prze-
ciwnie, można powiedzieć, że 
wyłącznie wzmacniał niezwykły 
klimat koncertu.  

Artystka zagraniczna
Pomiędzy polskimi artystami wy-
stąpiła bardzo popularna w Polsce, 
francuska piosenkarka, Alizée. 
Artystka jest najbardziej znana 
z takich przebojów jak „Moi… 
Lolita”, „J’en Ai Marre” czy „J’ai 
pas vingt ans”. Publiczność bawiła 
się jednak znakomicie podczas ca-

łego jej występu. Alizée doceniła 
to organizując wraz ze swoim cho-
reografem (będącym, nawiasem 
mówiąc, także jej mężem) krótki 
kurs nauki tańca dla wszystkich 
zgromadzonych. Nie był to jednak 
koniec niespodzianki. Ku zasko-
czeniu wszystkich Alizée wybrała 
kilka osób spośród publiczno-
ści i zaprosiła ich do wspólnego 
tańca na scenie podczas kolejnej 
piosenki. Nie obyło się także bez 
wspólnego selfie oraz bisu na ko-
niec występu. Dziewczęca i pełna 
wdzięku artystka zdobyła serca 
publiczności. 

Ursus pożegnał
LATO

Alizée

PIKNIK RODZINNY 
I TRZY KONCERTY
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Nowa świetlica  
w Nowej Wsi
Pięknieją sołectwa i pięknieje gmina 
Michałowice, która wzbogaciła się o nowe 
miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego 
społeczeństwa, a tym miejscem jest nowa 
i przestronna świetlica w Nowej Wsi.

U roczystość otwarcia i symbolicz-
nego przecięcia wstęgi odbyła się 
w niedzielę, 9 września, a uczest-

niczyło w niej wielu mieszkańców 
i zaproszonych gości.
To było naprawdę wyjątkowe i wy-
czekiwane wydarzenie. I nie ma się 
co dziwić, ponieważ nowa świetlica 
jest dużo większa niż poprzednia, 
bardziej otwarta i dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Mam nadzieję, że ten nowoczesny 
budynek wyposażony w wentylację 
z rekuperacją, klimatyzację i oświet-
lenie, że to wszystko będzie dobrze 
funkcjonowało i służyło – mówił wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grab-
ka. – Jest mi niezmiernie miło i cieszę 

się, że mogę dziś przekazać ten budy-
nek samorządowi Nowej Wsi.

– Dzisiaj na przestrzeni roku realizuje-
my bardzo wiele inicjatyw, w których 
uczestniczą nasi mieszkańcy – mówi-
ła radna Nowej Wsi i przewodnicząca 
rady gminy, Elżbieta Biczyk. – Chcieli-
byśmy bardzo podziękować za budowę 
tej świetlicy, gdzie będziemy mogli roz-
wijać naszą działalność. Dziękujemy 
wójtowi, radzie gminy Michałowice 
za to, że dostrzega nasz potencjał i za-
angażowanie w pracę na rzecz lokalnej 
społeczności.

– Ta wyjątkowa i cudna świetlica – jak 
określił Marian Bośka, sołtys Nowej 
Wsi – powstała dzięki zaangażowaniu 

wójta Krzysztofa Grabki, przewodniczą-
cej rady gminy, Elżbiety Biczyk i rad-
nych. W imieniu własnym, rady sołeckiej 
i mieszkańców Nowej Wsi serdecznie 
dziękuję wszystkim za wkład jaki włożyli 
w jej budowę – powiedział  sołtys.

T ak ważne wydarzenie, jak otwarcie 
nowej świetlicy, było także okazją 
do wręczenia złotej odznaki św. 

Floriana Mazovia, która jest wyrazem 
uznania działań na rzecz społeczeń-
stwa i praw człowieka na wszystkich 
polach aktywności oraz wspierania 
i tworzenia inicjatyw nawiązujących 
do idei niepodległości. Otrzymali ją 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka i prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi, Jerzy Pokro-

pek. Odznaczenia w imieniu kapituły 
Stowarzyszenia Konfraterni Mazowie-
ckiej wręczył dh Jerzy Matrzak.

Oficjalną część uroczystości zakoń-
czyło poświęcenie nowej świetlicy 
oraz wspólna modlitwa, której prze-
wodniczył ks. kanonik Mariusz Za-
polski, proboszcz parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

W końcu nastąpił oczekiwany mo-
ment, kiedy po raz pierwszy 
mieszkańcy Nowej Wsi prze-

kroczyli próg świetlicy. Radni, sołtys 
i rada sołecka z okazji otwarcia nowego 
obiektu przygotowali dla mieszkańców 
wyjątkowy koncert. Koncert muzy-
ki klasycznej w wykonaniu Marcello 
Quartet.

Muzycy Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonia Łódzkiej – Małgorzata Kor-
pysz-Owczarek, Izabela Matuszewska, 
Joanna Krysińska-Gwarda i Mariusz 
Flis zaprezentowali zgromadzonej pub-
liczności doskonałe aranżacje muzyki 
filmowej w tym z filmów: „Vabank”, 
„Ziemia obiecana”, „Noce i dnie”, „07 
zgłoś się”, „Różowa Pantera” i „Za-
pach kobiety”.

K oncert to nie jedyna niespodzianka, 
jaką dla mieszkańców przygotowali 
organizatorzy – kolejną był wyjąt-

kowy, okolicznościowy tort. Był także 
czas na wspólne rozmowy, przy kawie, 
herbacie i słodkim poczęstunku, w oto-
czeniu nowej zielonej architektury i ra-
dosnej atmosfery.

Jacek KawalecLady Pank

Lato godnie pożegnane
Nie zabrakło także konkursów za-
równo podczas trwania pikniku, jak 
i na scenie koncertowej. Jednym 
z nich był konkurs wiedzy o Alizée, 
poprzedzający jej występ. Z kolei 
w części oficjalnej burmistrz Ursusa, 
pani Urszula Kierzkowska powitała 
wszystkich zgromadzonych, życząc 
wspaniałej zabawy. Towarzyszyli jej 
zastępcy, panowie Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik. Urząd Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy, który zorgani-
zował to wydarzenie, zdecydowanie 
stanął na wysokości zadania, dbając 
o każdy szczegół imprezy i różnorod-
ne potrzeby uczestników. Można by 
pomyśleć, że pożegnanie lata budzi 
raczej negatywne skojarzenia. Jed-
nak w postaci takiej imprezy nawet 
koniec lata nie jest nikomu straszny. 
Kto nie był, niech żałuje!

Marlena Hess
Fot. J.Sulewski, M.Hess, UD Ursus
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Ursuska Rada Seniorów 
już działa
Pierwszym punktem obrad 
pierwszej sesji Rady Seniorów 
Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy II kadencji, 10 września 
2018 roku, był wybór przewod-
niczącego. Został nim jedyny 
zgłoszony kandydat – KRZYSZ-
TOF SZCZERBA. Zaraz po tym 
radni ruszyli do pracy.

Z krótkiej prezentacji dowiedzieliśmy się, że 
Krzysztof Szczerba nigdy nie należał do 
żadnej partii, jest społecznikiem z przeko-

nania z wieloletnim doświadczeniem, prowa-
dzi w Ursusie niewielki sklep ze słodyczami. 
Był członkiem Rady Seniorów w poprzedniej 
kadencji. Sekretarzem Rady został wybrany 
jednogłośnie Jerzy Domżalski, który pełnił tę 
funkcję również przez poprzednie 3 lata. Przed-
stawicielem Rady Seniorów do Rady Warsza-
wy wybrano Barbarę Banaszek, która przez 
rok zbierała doświadczenie na tym stanowi-
sku w poprzedniej kadencji. Zgodnie ze statu-
tem w skład Rady Seniorów wchodzi również 
przedstawiciel Zarządu Dzielnicy. Zarząd wy-
znaczył na tę funkcję Jerzego Domżalskiego.

TROCHĘ NAS ZA MAŁO
Po zakończeniu spraw organizacyjnych 
K. Szczerba zgłosił wniosek o przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających, ponieważ z braku 
kandydatów do rady wybrano tylko 9 osób, 
a dopuszczalnych jest 12. Rozgorzała dysku-
sja z udziałem burmistrzów i kierownika Biu-
ra Rady, ale ostatecznie stwierdzono, że przy 
obecnym stanie prawnym nie jest to formalnie 
możliwe.

DOCEŃMY WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ SENIORÓW
Padł wniosek o ustanowienie odznaki – Hono-
rowy Senior Ursusa, który spotkał się z pozy-
tywnym przyjęciem. Seniorzy chcą ustanowić 

Kapitułę odznaczenia, na której czele miałby 
stanąć Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bo-
gusław Łopuszyński.

KONKRETNE POSTULATY
Kolejne minuty pokazały, że nowi Radni aż 
rwą się do pracy i zgłoszono kilka postulatów 
do przekazania Radzie Dzielnicy. Pierwszy 
wniosek dotyczył ustawienia ławek dla osób, 
często starszych, przyprowadzających i odbie-
rających dzieci w holu i na zewnątrz nowo ot-
wartej Szkoły Podstawowej nr 360. Tę sprawę 
burmistrz Krzemień obiecał załatwić w trybie 
przyśpieszonym. Drugi postulat – o umiesz-
czenie ławek na wszystkich przystankach au-
tobusowych, również tych na żądanie, radny 
Rogal przekaże Radzie Dzielnicy.
Następna sesja Rady już 8 października, 
więc ursuscy seniorzy powinni czym prędzej 
zgłaszać swoim przedstawicielom problemy 
i oczekiwania, w rozwiązaniu których mogą 
pomóc władze dzielnicy. 

SKŁAD RADY SENIORÓW II KADENCJI (w kolejności 
alfabetycznej): Barbara Banaszak, Jerzy Do-
mżalski, Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, 
Ryszard Rogal, Wanda Sawicka, Paweł Smere-
czyński, Krzysztof Szczerba i Lucyna Wasilew-
ska. Przypominamy, że praca w Radzie Senio-
rów ma charakter społeczny.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

�  PIASTÓW. Spotkanie z mieszkańcami

Termomodernizacja domku 
będzie dofinansowana

12 września w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbyło się otwarte spot-
kanie z mieszkańcami Piastowa na temat nowych perspektyw uzyskania znaczących 
dopłat do termomodernizacji domów jednorodzinnych. Przedstawiciele fi rmy CDE 
na prośbę burmistrza Piastowa zapoznali przybyłych z wchodzącym właśnie w sta-
dium realizacji rządowym programem CZYSTE POWIETRZE.

N a sali pojawiło się ok. 70 osób. Było to już 
drugie takie spotkanie na terenie miasta. 
Prezes firmy szczegółowo omówił program 

i możliwości skorzystania z atrakcyjnych 
dopłat.
Z programu Czyste powietrze będą mogły 
skorzystać i uzyskać dotacje na: termomoder-
nizację budynków jednorodzinnych, wymianę 
i montaż źródeł ciepła oraz montaż odnawial-
nych źródeł energii osoby, które mają prawo 
własności lub są współwłaścicielami budynku. 
Program będzie realizowany w latach 2018–
2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, 
z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 
mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 
mld zł. Podmioty odpowiedzialne za ten pro-
gram to Ministerstwo Środowiska i Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  
Jeszcze w tym roku będzie można rozpocząć 
inwestycje termomodernizacyjne. Ma z tej 
możliwości skorzystać 3–4 miliony domków 
jednorodzinnych w całym kraju. Wnioski 
właściciele lub współwłaściciele domków jed-
norodzinnych powinni składać do Wojewódz-
kich FOŚiGW, z województwa mazowieckiego 
– w Warszawie. 
Najpierw trzeba przygotować dokumentację 
aplikacyjną i wniosek o dofinansowanie. Po-
trzebny będzie wpis do księgi wieczystej, akt 
notarialny, ewentualnie zgoda współwłaścicie-
la, audyt i kosztorys. Jako domki jednorodzinne 
traktowane są budynki, w których zamieszkują 
maksymalnie 2 rodziny. Na 1 wniosek można 
otrzymać maksymalnie 53 tys. zł, minimalnie 
– 7 tysięcy. Oprócz tego można dobrać prefe-
rencyjną pożyczkę z 6-miesięczną karencją 
z oprocentowaniem w wysokości 2,2%. Spłata 
może być rozłożona maksymalnie na 15 lat. Na 
zrealizowanie zadeklarowanego przedsięwzię-
cia mamy 24 miesiące. Koszty kwalifikowane, 
czyli takie, które wliczają się do całej inwesty-
cji, liczy się już od 1 stycznia 2018. Można więc 
w całkowitą kwotę dopłaty wliczyć np. koszt 
pieca zamontowanego na początku tego roku, 
czy wymianę stolarki, oczywiście pod warun-
kiem posiadania faktury.

Kto i ile pieniędzy może otrzymać
Wysokość dotacji zależy od wielkości docho-
du na członka rodziny, zamieszkującego w tym 
domu łącznie z dziećmi (kwoty netto bez świad-
czeń społecznych i socjalnych).

Progi w przyznawaniu dotacji to: 
 � do 90% bezzwrotnej dotacji i 10% pożyczki 

można uzyskać na domek, w którym kwota 
miesięcznego dochodu na jedną osobę w ro-
dzinie nie przekracza 600 zł 

 � do 80% – 601–800 zł na osobę – pożyczka 
do 20% wartości;

 � do 70% – 801–1000 zł na osobę – pożyczka 
do 30 proc.;

 � do 60% – 1001–1200 zł na osobę – pożyczka 
do 40%;

 � do 50% – 1201–1400 zł dochód na osobę 
– pożyczka do 50%;

 � do 40% – dochód 1401–1600 zł na osobę 
– pożyczka do 60%;

 � do 30% – dochód powyżej 1600 zł na osobę 
– pożyczka do 70% wartości dotacji.

Od 19 września mieszkańcy mogą składać wnio-
ski do wojewódzkich funduszy ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej drogą elektronicz-
ną. W ramach dofinansowania można dostać do 
53 tys. zł. Program dotyczy wymiany pieców i ter-
momodernizacji budynków i będzie realizowany 
przez 12 lat, przy czym przez 10 lat będzie można 
składać wnioski.

Stawki za konkretne inwestycje
Prowadzący podał przykładowe kwoty akcepto-
wane przez Fundusz.
Za docieplenie domu – do 150 zł za m2 po-
wierzchni, za wymianę stolarki (okna, drzwi) – do 
700 zł za m2, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe 
– 2000 zł za m2, węzeł cieplny lub kocioł na paliwo 
stałe – do 10 000 zł, na biomasę – do 20 000 zł, 
ogrzewanie elektryczne – do 10 000 zł, kocioł ga-
zowy – do 15 000 zł, montaż odnawialnych źródeł 
energii – do 30 000 zł.
Na instalację fotowoltaiczną lub instalację kolekto-
rów słonecznych można uzyskać tylko pożyczkę.
Dopłaty można otrzymać zarówno dla budynków 
nowo budowanych jak i już stojących.
Rząd przyjmuje, że czas od rozpatrzenia wniosku 
do wypłaty pieniędzy nie przekroczy 3. miesięcy.
Firma CDE zaoferowała zarówno przeprowadze-
nie audytu jak i doprowadzenie całej procedury 
do końca łącznie z wykonawstwem.
Niezależnie od programu rządowego Miasto 
Piastów jeszcze do końca września prowadzi 
program na dofinansowanie wymiany kotłów 
– można uzyskać dopłatę do 4 tys. zł.

Tekst i zdjęcie
 Jacek Sulewski
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MARCIN 
DOROCIŃSKI 
ODWIEDZA 
PRUSZKÓW
13 września br. w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry w Pruszkowie odbyło się spotkanie z popu-
larnym aktorem Marcinem Dorocińskim. Roz-
mowę poprowadził Gerard Położyński, dawniej 
mentor artysty, a obecnie jego bliski przyja-
ciel. Wypełniona po brzegi sala słuchaczy 
z zapałem chłonęła każde słowo aktora. A sam 
Dorociński okazał się niezwykle otwartym roz-
mówcą – chętnie przedstawiającym cały pa-
kiet barwnych anegdot ze swojego życia. 

ZDUMIEWAJĄCA  
FREKWENCJA
Spotkanie rozpoczęło się od powi-
tania wszystkich uczestników przez 
panią Annę Łukawską-Adamczyk, 
dyrektor Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Pruszkowie i współorganiza-
torkę tego wydarzenia. Nie sposób 
było nie skomentować zdumiewającej 
frekwencji – organizatorzy przyzna-
li, że sala, w której spotkanie miało 
miejsce, dawno nie zgromadziła tylu 
słuchaczy. Wydarzenie zostało zreali-
zowane w ramach projektu edukacji 
teatralnej „Cienie i blaski”, finanso-
wanego z budżetu obywatelskiego 
Pruszkowa. Po powitaniu zabrał głos 
Gerard Położyński, który pokrótce 
opisał swoją dotychczasową znajo-
mość z Marcinem Dorocińskim, a na-
stępnie zabrał wszystkich we wcią-

gającą podróż, sięgającą początków 
artystycznej drogi aktora. 

NAJPIERW STUDIA
Pochodzący z podwarszawskiego 
Milanówka artysta o szkole aktor-
skiej zaczął myśleć pod koniec nauki 
w technikum w Grodzisku Mazowie-
ckim, gdzie brał udział w akademiach 
szkolnych. Wcześniej, jak przyznaje, 
nie miał na siebie pomysłu. W pod-
jęciu niełatwej decyzji pomogła mu 
m.in. Izabela Kust, jego nauczycielka 
historii oraz właśnie Gerard Położyń-
ski, dzięki któremu wystąpił na festy-
nie w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Pruszkowie. I w ten oto sposób 
w 1993 został studentem Wydziału 
Aktorskiego Państwowej Szkoły Tea-
tralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie (obecnie: Akademia 

Teatralna). Dorociński wspomina 
studia z wielkim sentymentem – jako 
czas intensywnej pracy, trwającej po 
kilkanaście godzin każdego dnia, 
prawdziwą „pracę u podstaw”. Była 
to jednak wielka inwestycja w jego 
przyszły, znakomity warsztat aktor-
ski. 

TEATR I FILM
Po ukończeniu studiów aktorskich 
Dorociński związał się z warszaw-
skim Teatrem Dramatycznym. Wy-
stępował także gościnnie w Teatrze 
Ateneum im. Stefana Jaracza. Aktor 
bardzo ciepło wspomina tamte czasy. 
Z racji, że Internet nie funkcjonował 
wtedy tak prężnie jak teraz, ludzie 
więcej ze sobą rozmawiali, spędza-
li razem całe dnie, byli ze sobą nie-
jako na dobre i na złe. Dorociński 

z wielkim szacunkiem opowiadał 
o wybitnych aktorach i reżyserach, 
z którymi miał szansę pracować 
przez te wszystkie lata. Dał się przy 
tym poznać jako człowiek niezwykle 
skromny – mimo że sam jest obecnie 
cenionym i wszechstronnym aktorem 
to wciąż podkreśla, jak bardzo inni 
artyści go onieśmielają. Opowiadał 
także o ważnych dla siebie produk-
cjach filmowych, w których miał 
możliwość zagrać, wyróżniając m.in. 
„Różę”, „Drogówkę” czy „Boisko 
bezdomnych”. Dorociński przyznaje, 
że prawdziwą szkołą aktorstwa była 
dla niego rola podkomisarza Despe-
ro w serialu „PitBull”. Nie omieszkał 
przy tym omówić szczegółowo kilku 
scen i kulisów ich powstawania. Była 
to prawdziwa gratka dla zgromadzo-
nych na sali fanów aktora.

A PRYWATNIE?
Nie zabrakło także ciekawostek z pry-
watnego życia. Dorociński jest szczęś-
liwym mężem Moniki Sodół, z którą 
wspólnie wychowuje trójkę dzieci 
oraz dwa psy. Nawiasem mówiąc, ak-
tor jest wielkim miłośnikiem zwierząt, 
regularnie angażuje się w różne akcje 
prozwierzęce. Ku zaskoczeniu wielu 
słuchaczy aktor przyznał, że często 
się wzrusza i podał przy tym kilka 
szczególnie poruszających go pro-
dukcji filmowych. Opowiadał także 
o swoich marzeniach, wśród których 
szczególnie miejsce zajmuje piłka 
nożna. W młodości piłka była dla nie-
go niezwykle ważna. Później z powo-
du nauki aktorstwa, a także kontuzji, 
zeszła na dalszy plan. Niedosyt tych 
doświadczeń piłkarskich Dorociński 
mógł uzupełnić w Reprezentacji Ar-
tystów Polskich, do której dołączył 
w 1999 roku. Podczas meczu z arty-
stami z Włoch (w której grał m.in. pio-
senkarz Eros Ramazzotti) Dorociński 
strzelił jedyną bramkę meczu, zapew-

niając wygraną swojej drużynie oraz 
spełniając tym samym swoje wielkie, 
wieloletnie marzenie. Obecnie ulubio-
ną formą aktywności fizycznej aktora 
jest jazda na rowerze. 

NIEDOSYT
Blisko dwugodzinne spotkanie 
z Marcinem Dorocińskim pozostawi-
ło uczucie niedosytu. Na osłodę pod 
koniec spotkania uczestnicy mogli 
zadać aktorowi pytania o intrygujące 
ich kwestie oraz podzielić się swoimi 
przemyśleniami. Do tego oczywi-
ście możliwość zdobycia autografu 
i pamiątkowego zdjęcia. Pruszkowski 
Młodzieżowy Dom Kultury zapewnił 
swoim słuchaczom niezwykle udane 
popołudnie. Prosimy o więcej takich 
gości!

Marlena Hess

Na zdjęciu: Marlena Hess z aktorem 
Marcinem Dorocińskim podczas spotkania 

w MDK w Pruszkowie.
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KALENDARZ KULTURALNY

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

01.10, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzi Anna Rykowska. Poezja niepodległości 
w polskiej literaturze ostatniego stulecia.
   WSTĘP WOLNY.

02.10, godz. 16.00 (sala kameralna)
Warsztaty dramotopisarskie dla młodzieży i dorosłych. 
Prowadzi Justyna Ścibor. WSTĘP WOLNY.

02.10, godz. 10.00–16.00 (sala kameralna)
Eliminacje – przesłuchania solistów do I Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej „Ojczyzna mnie woła”.

03.10, godz. 10.00–16.00 (sala widowiskowa)
Eliminacje – przesłuchania zespołów i chórów do I Fe-
stiwalu Pieśni Patriotycznej „Ojczyzna mnie woła”.

04.10, godz. 11.00 – 13.00 (sala widowiskowa)
Inauguracja Roku Akademickiego Towarzystwa Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Wykład oko-
licznościowy prof. Marka Drozdowskiego oraz koncert 
chóru „Viva Musica”. Prowadzenie Lucyna Wasilew-
ska.   WSTĘP WOLNY.

04.10, godz. 13.00–16.00 (sala kameralna) 
Festiwal Twórczości Literacko-Patriotycznej. Reżyseria 
Janina Wielogurska. WSTĘP WOLNY.

08.10, godz. 11.00 (galeria „Ad-Hoc”)  
Czynna wystawa w ramach festiwalu Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w Kulturze” pt. 
„TRZY ŚCIANY, TRZY KULTURY” autorstwa Bogusła-
wa Kołodziejczyka. Kurator wystawy Piotr Szałkow-
ski.   WSTĘP WOLNY.

11.10, godz. 11.00–14.00 (sala widowiskowa)
Uroczyste obchody Jubileuszu 15. lecia Towarzystwa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. W programie 
m.in.: uroczysty wykład, koncert i wręczenie odzna-
czeń.

11.10, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Inauguracja XXVII Dni Seniora Dzielnicy Ursus. 
Koncert „Kapeli Sztajer” wykonującej utwory folkloru 
warszawskiego z płyty pt. „Na Winklu”. Prowadzenie 
Bogdan Kałużny. WSTĘP WOLNY.

12.10, godz. 19.00  (sala widowiskowa)
SPEKTAKL – KOMEDIA TERAPEUTYCZNA PT. 
„CUDOWNA TERAPIA”. Występują: D. Ostałowska, 
O. Bończyk, D. Kordek, A. Młynarczyk.
   CENA BILETÓW: 60 ZŁ I 65 ZŁ.

14.10, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 9 lat) pt. „Wywrócona bajka o Kop-
ciuszku” w wykonaniu artystów Teatru Kultureska 
w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. 
   CENA BILETU 10 ZŁ.
Zabawna historia zaskakuje i bawi dzieci przez okrągłe 60 
minut, a jak wiadomo, zabawa jest najlepszą formą nauki. 
Poprzez spektakl dzieci uczą się dbać o środowisko na-

turalne, a także pogłębiają swoją świadomość ekologicz-
ną. Przedstawienie uczy szacunku wobec drzew i lasów, 
a także uwrażliwia dzieci na liczne problemy środowiska. 
Dzięki udziałowi w spektaklu dzieci poszerzą swoją wiedzę 
na temat segregacji odpadów, sposobów unikania powsta-
wania odpadów oraz możliwościach ponownego wyko-
rzystania odpadów. A to wszystko dzięki dobrej zabawie!
Dzieci na każdym kroku zaskakiwane będą przez nie-
oczywistych bohaterów, wyjątkowe zwroty akcji i poprzez 
niesamowite efekty sceniczne. Na scenie pojawi się narcy-
styczny Baran, waleczna Owieczka, „groźny” Wilk, dobra 
Leśna Wróżka, a także... tajemniczy leśny potwór. Przez 
cały spektakl bohaterowie wraz z dziećmi szukać będą od-
powiedzi: „kto zaczarował las?”. Odpowiedź na to pytanie 
zaskoczy każdego widza bez względu na wiek…

17.10, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór autorski poetów: Marii Nojszewskiej, Teresy 
Pożarowszczyk i Joanny Iwanickiej. Prowadzi Anna 
Rykowska. WSTĘP WOLNY.

18.10, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ kabaretu „Pół serio”. Reżyseria i prowadzenie 
Wanda Stańczak. WSTĘP WOLNY.

20.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert DZIANIEGO z zespołem (muzyka romska) 
w ramach 24. Festiwalu „Wspólnota w Kulturze”.
WSTĘP WOLNY.

21.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Olgi Mieleszczuk i Sławy Przybylskiej pt. „Rebeca 
tańczy tango” (kultura żydowska) w ramach 24. Festiwa-
lu „Wspólnota w Kulturze”. WSTĘP WOLNY.

22.10, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Uroczyste zakończenie i podsumowanie 27. Dni Senio-
ra Dzielnicy Ursus. Występ zespołów „Zgrana Paka”, 
„Jar Seniora”, „Misiaki” w ramach I Przeglądu Twór-
czości Teatralnej i Kabaretowej Seniorów „Otwarta 
Kurtyna”. WSTĘP WOLNY.

26.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert BRESLAUER COCTAIL (Trzy kraje – cztery naro-
dy) oraz HOVERLA (kultura łemkowsko-ukraińska folk 
i rock) w ramach 24. Festiwalu „Wspólnota w Kulturze”.
CENA BILETU 20 ZŁ, 30 ZŁ.

27.10, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Finisaż wystawy fotografii Bogusława Kołodziejczyka 
„Trzy ściany, trzy kultury”. WSTĘP WOLNY.

27.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert finałowy – zespół TULIA w ramach 24. Festi-
walu „Wspólnota w Kulturze”.

CENA BILETU 50 ZŁ, 60 ZŁ.

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

01–31.10.18  
„Świat w Obiektywie” – wystawa fotografii przedsta-
wiająca działalność Klubu Fotograficznego w Domu 
Kultury „Miś”. Wystawa czynna w dni powszednie 
w godz. 10.00–18.00

TYDZIEŃ Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ 
– „OSWOIĆ NIEZNANE”

Na wszystkie imprezy w ramach tygodnia wstęp wol-
ny. Organizatorzy dopuszczają niewielkie zmiany zwią-
zane z godziną rozpoczęcia warsztatów, wykładu lub 
miejscem, dlatego bardzo prosimy o wcześniejszy kon-
takt telefoniczny z Domem Kultury „Miś” tel. 22 667 
92 18 lub 606 856 393.

01.10.18 (wstęp wolny)
Warsztaty z wycinanki żydowskiej 
PROWADZENIE: Wiesława Rawska–Tejszerska
� I grupa (młodzież), godz.12.30–14.30
�  II grupa (dorośli), godz.16.00–18.00 – liczba miejsc 

ograniczona – zapisy

02.10.18 (wstęp wolny)
Warsztaty kulinarne połączone z prezentacją kalenda-
rza żydowskiego związanego ze świętami i potrawami 
żydowskimi.  PROWADZENIE: Etel Szyc
�  I grupa (młodzież) godz.12.00–14.00
�  II grupa (dorośli)   godz.16.00–18.00 – liczba 

miejsc ograniczona – zapisy. 

03.10.18 (wstęp wolny)
Wykład o kulturze żydowskiej
Prowadzenie Bella Szwarcman – Czarnota
�  I grupa (młodzież) godz.12.00–14.00
�  II grupa (dorośli)   godz.16.00–18.00 – liczba 

miejsc ograniczona – zapisy. 

04.10.18 (wstęp wolny)
Warsztaty wokalne – pieśni i piosenki jidysz. 
PROWADZENIE Teresa Wrońska
�  I grupa (młodzież) godz.12.00 -14.00
�  II grupa (dorośli)   godz.16.00 – 18.00 – liczba 

miejsc ograniczona – zapisy.

05.10.18 (wstęp wolny)
Warsztaty z tańca żydowskiego. 
PROWADZENIE: Katarzyna Batarowska
�  I grupa (młodzież) godz.12.00 -14.00
�  II grupa (dorośli)   godz.16.00 – 18.00 – liczba miejsc 

ograniczona – zapisy. 

07.10.18 godz. 12.30 (wstęp 10 zł) 
Niedzielno – rodzinne spotkanie z teatrem. Bajka dla 
dzieci pt. „NIEZWYKŁA PODRÓŻ”. 
Pełne przygód podróże, w których lecimy na czaro-
dziejskim dywanie, wędrujemy  w butach stumilowych  
i poznajemy zabawne zwyczaje panujące w różnych 
częściach świata.

09.10.18 godz. 18.00 (wstęp wolny)
Inauguracja XXVII Dni Seniora w DK „Miś” – Kon-
cert „Wspomnienia w Piosence…” w wykonaniu Tadeu-
sza Zawistowskiego.

10.10.18 godz. 10.00 (wstęp wolny)
Spotkanie opiekunów Wolontariatu ze szkół i bibliotek Ursu-
sa z Joanną Fabisiak, prezes Fundacji „Świat na Tak”.

13.10.18 godz. 16.00 
„Żółty Jesienny Liść….” – zabawa taneczna w Klubie 
Seniora „Wesoła Chata”.

17.10.18 godz. 10.00 (wstęp wolny)
Inauguracja XIII Dzielnicowego Konkursu Krasomów-
czego „Niezwykli Bohaterowie Naszej Niepodległości” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11 oraz 
Dom Kultury „Miś”.

22.10.18 godz. 11.00 
Uroczyste zakończenie XXVII Dni Seniora Dziel-
nicy Ursus. Występ zespołów „Zgrana Paka”, „Jar 
Senior”, „Misiaki” w ramach I Przeglądu Twórczości 
Teatralnej i Kabaretowej Seniorów.

23.10.18 godz. 18.00 (wstęp wolny)
Spotkanie z prof. Jerzym Malczewskim – pracowni-
kiem Politechniki Warszawskiej, uczestnikiem Powsta-
nia Warszawskiego, mieszkańcem Gołąbek.

25.10.18 Rozwiązanie konkursu plastycznego dla 
szkół podstawowych Dzielnicy Ursus „Niepodległość 
w oczach dziecka” w ramach 100. lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

27.10.18 godz. 16.00 
„Chryzantemy Złociste…” – wieczorek taneczny  
w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

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

20.10 (sobota) godz. 17:00
Wernisaż wystawy malarstwa Tamary  Baczkowskiej-
-Urban    WSTĘP WOLNY

21.10 (niedziela) godz. 16.30 
Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kame-
ralną pt. „Rozrywka z Klasą” w wykonaniu kwartetu 
wiolonczelowego -”CelloManiax”.  WSTĘP WOLNY.

24.10 ( środa) godz. 19:00 
Koncert Jurija Tokara, mniejszość ukraińska, w ra-
mach 24 Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych „Wspólnota w Kulturze”.   WSTĘP WOLNY.

28.10 (niedziela) godz. 12:30
Poranek muzyczny dla dzieci pt. „Jak Frycek stał się Fry-
derykiem” – fortepian i śpiew.  WSTĘP WOLNY.

30.10 (wtorek) godz. 18:00
Wieczór artystyczny Towarzystwa Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.  WSTĘP WOLNY.

 

  
kulturalny 

13.10.18 godz. 16.00 

CO   GDZIE KIEDY? ?PAŹDZIERNIK 2018

OŻARÓW MAZ.

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

4 października (czwartek), godz. 10.00 
Inauguracja roku akademickiego Ożarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku

14 października (niedziela), godz. 12.00 
Spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Niezwykłe przypad-
ki foczki akrobatki” w wykonaniu artystów z Teatru 
Patigo

28 października (niedziela), godz. 17.00 
Wystawa fotografii pana Kazimierza Stachurskiego 
pt.: „Światłem malowane”

FILIA W JÓZEFOWIE
ul. Fabryczna 15

7 października (niedziela), godz.: 16.00
Wernisaż wystawy malarstwa „Grupa DAR i przyja-
ciele”

13 października (niedziela), godz.: 10.00-14.00
Spotkanie integracyjne Polskiego Związku Niewido-
mych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

28 października - niedziela - godz. 15.00 
Przedstawienie teatralne dla dzieci: „Kije samobije” 
według baśni braci Grimm - Teatr Gong

FILIA W BRONISZACH
ul. Przyparkowa 15

7 października (niedziela), godz. 16.00
Spektakl teatralny dla dzieci: „Tato, co Ty na to?” 
w wykonaniu Teatru Parandyk

14 października (niedziela), godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów

28 października (niedziela), godz. 16.00 
Rodzinne warsztaty plastyczne pt.: „Jesienne inspi-
racje”

PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
im. A. Kamińskiego
PRUSZKÓW
ul. Bohaterów Warszawy 4, 
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44

www.mok-kamyk.pl

WSZYSTKIE IMPREZY ODBYWAJĄ SIĘ 
w Sali Widowiskowej CKiS

ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
ORGANIZATOR: MOK  „Kamyk” w Pruszkowie

7 października 2018 roku (niedziela)
Godzina: 18:00
Koncert GENESIS CLASSIC – Ray Wilson 
(50-lecie Zespołu Genesis)
Koncert Raya Wilsona – „Genesis Classic”, jednego 
z najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej Brytanii, or-
ganizowany z okazji 50. urodzin legendarnego artysty 
cenionego zwłaszcza za sceniczną charyzmę i zawsze 
wysoką formę koncertową. Ten utalentowany kompo-
zytor i autor tekstów zaprezentuje nie tylko najwięk-
sze przeboje zespołu muzycznego Genesis, lecz także 
wspaniały autorski materiał.
Wejściówki na koncert Genesis będą dostępne w Miej-
skim Ośrodku Kultury, w pokoju Instruktorów (0.33), 
na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 
– 20:00, od 1 PAŹDZIERNIKA 2018. Pozostałe, niewy-
dane wejściówki, będziemy rozdawać bezpośrednio 
przed koncertem. Liczba wejściówek ograniczona.

13 październik 2018 roku (sobota)
Godzina: 12:00
XXI Regionalny Przegląd Działalności 
Artystycznej Seniorów „Piękna nasza 
Niepodległa”
Celem Przeglądu jest zaprezentowanie do-
robku amatorskiego ruchu artystycznego 
środowisk seniorów oraz pielęgnowanie tra-
dycji działalności zespołów artystycznych, 
chórów, kabaretów. Uczestnicy Przeglądu 
zaprezentują m.in. piosenki i pieśni patrio-
tyczne, legionowskie, żołnierskie, partyzan-
ckie oraz z okresu ruchu oporu. (W ramach 
„Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego 
Seniora”)

14 październik 2018 roku (niedziela)
Godzina: 12:00
Poranek teatralny dla dzieci
Spektakl pt.: „Niebrzydkie kaczątko i ma-
giczna szafa” w wykonaniu Teatru Ptasie 
Melodie
Bajka powstała z myślą o wskazaniu dzie-
ciom prawidłowych wzorców zachowań 
w stosunku do drugiego człowieka, o to-
lerancji oraz o tym jak łatwo można zranić 
drugiego człowieka.
Przedsprzedaż biletów od 1 października 
w godzinach pracy kasy MOK: pon. i wt. 
w godz 8:00–19:00; śr., czw. i pt. w godz. 
8:00–16:00. Wstęp 8 zł od osoby. Zwro-
tów biletów nie przyjmujemy !
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE 

WIDOCZNE RÓWNIEŻ NA

MOCNESTRONY.COM.PL

KUPIĘ LEKARSKIEDAM PRACĘ

PRZYJMĘ DO PRACY KOBIETY
Sprzątanie biur 

i salonu samochodowego 
na ul. Poznańskiej 
(Warszawa-Mory) 

tel. 501-190-442

• 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

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

 IV FESTIWAL
DISCO URSUS 2018
 

Kolejna coroczna impreza za nami, 15 września odbył się już po 
raz czwarty Festiwal Disco Ursus. Dzień pełen wrażeń rozpo-

czął IX Konkurs Latawca, w którym każdy uczestnik mógł stworzyć 
własny latawiec oraz wystartować w trzech kategoriach konkursu: 
najciekawszy latawiec, najdłuższy lot oraz latawiec nielot. Wszystkie 
dzieci dostały nagrody od Pani burmistrz Urszuli Kierzkowskiej i or-
ganizatorów konkursu. Na najmłodszych czekało także wiele atrakcji: 
dmuchany plac zabaw, trampolina, a także przejażdżki na kucykach. 
Ponadto dla mieszkańców i gości Ursusa dostępne były atrakcje ga-
stronomiczne. 

Na scenie zobaczyliśmy polskie gwiazdy muzyki disco. Występy 
rozpoczął zespół Dennis, a tuż za Nim wystąpił After Party wraz 

z tancerzami, Camasutra oraz Mejk, a wieczór zakończył koncert zespołu 
Weekend. Wszystkim koncertom towarzyszyła pani burmistrz Urszula Kierz-
kowska, wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem oraz Kazimierzem 
Sternikiem. Wszyst-
kim obecnym dzię-
kujemy za wspaniałą 
zabawę i zapraszamy 
na kolejne imprezy, 
na których będziemy 
się wspólnie bawić. 

DLA KAŻDEGO: koszulka i pamiątkowy medal

DLA NAJLEPSZYCH: puchary i nagrody

ZAPRASZAJĄ do PARKU CZECHOWICKIEGO na

IMPREZĘ SPORTOWO-REKREACYJNĄ
upamiętniającą

100-lecie odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI

DARIUSZ PASTOR
Przewodniczący

Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

URSZULA KIERZKOWSKA
Burmistrz 

Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

WIESŁAW KRZEMIEŃ
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

KAZIMIERZ STERNIK
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

1918 metrów
 na 100-lecie Niepodległości: 

15:30  MARSZ Nordic Walking  

16:00  BIEG

Konkurencje rozpoczną się przy Głównej Alei przy stawie. W każdym biegu 
może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. O udziale w biegu decydować bę-
dzie kolejność zgłoszeń,  a udział w nim może wziąć każdy niezależnie od wieku 
(w przypadku osób poniżej 18 roku życia potrzebna będzie zgoda opiekuna 
prawnego). Na bieg należy się zapisać drogą elektroniczną, wysyłając 
maila na adres bieg1918@gmail.com

 odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI

6 października 2018 r.

17:00
KONCERT 
Rafała Brzozowskiego

WSTĘP WOLNY!
ZAPRASZAMY 

DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

UKS ISKRA 
Warszawa

SIATKÓWKA KOBIET: 
29 września 2018 r. 
sobota, godz. 9.00–15.00 
ul. Keniga 20

SIATKÓWKA MĘŻCZYZN: 
30 września 2018 r.
Hala Sportowa ul. Orłów Piastowskich 47
10.00 Półfi nał I 15.00 Mecz o 1 msc
12.00 Półfi nał II 17.00 Mecz o 3 msc

TURNIEJE 
PRZEDSEZONOWE



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

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

STREFA PIĘKNA
KOSMETYKA  |  PODOLOGIA  |  MASAŻE

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

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

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

drenaż limfatyczny
• MEDYCYNA ESTETYCZNA: karboksyterapia, 

mezoterapia, wypełniacze, volumetria

GODZINY OTWARCIA

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

STREFA PIĘKNA

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

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

PRO
MO

CJA
50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPROPROPRO

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY


