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W

całym naszym regionie festyny,
pikniki, występy, koncerty, biegi,
wyprzedaże garażowe i innego
rodzaju spotkania z mieszkańcami pod
gołym niebem.
Część wydarzeń już się odbyła, wiele
jeszcze przed nami. Niektóre z nich relacjonujemy, na kolejne wraz z organizatorami serdecznie zapraszamy.
Początek września to nowy rok szkolny.
Trwają więc zapisy dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęcia dodatkowe,
o czym warto pamiętać.
Tylko do końca września mamy czas
na wypełnienie formularzy w obowiązkowym Narodowym Spisie Powszechnym – spiszmy się, możliwości
jest kilka (w urzędzie, telefonicznie lub
elektronicznie – za pomocą strony internetowej). Gminy przypominają o tym
obowiązku i często wychodzą naprzeciw swoim mieszkańcom pomagając
w wypełnianiu formularzy spisowych
właśnie na organizowanych festynach
czy piknikach, co najczęściej odbywa
się w oznakowanych namiotach spisowych. Pikniki to również okazja dla
osób, które jeszcze nie zdecydowały się
na szczepienie przeciw COVID-19, do
zaszczepienia się dawką jednorazową
pod nadzorem i opieką służb medycznych.
Dla większości pracujących w dni powszednie mieszkańców, którzy „nie
mają głowy” na załatwianie w tygodniu dodatkowych spraw, to prawdziwa okazja do nadrobienia zaległości.
Wykorzystajmy na ile się da wszelkie
ułatwienia.
Bawmy się, tańczmy, spacerujmy, biegajmy – jednym słowem – aktywnie
spędzajmy z najbliższymi jak najwięcej czasu „pod chmurką”, zwiększając
przy okazji odporność naszych organizmów przed nadchodzącą jesienią, bo
nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile
jeszcze będziemy mogli cieszyć się tą
zbiorową plenerową wolnością.
Anna Stefańska-Sulewska
Wydawca dwutygodnika „Mocne Strony”
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-Przedszkolnego Marta Szwemin podkreślała, że jest to ważny dzień w życiu
pierwszoklasistów, a zarazem kamień
Gmina Brwinów nie szczędzi wydatków na oświatę, co w tym roku widać najlepiej na przykładzie Żółwina milowy w historii szkoły. Przed przej– od 1 września najmłodsze dzieci uczęszczają do nowego przedszkola, a uczniowie szkoły podstawowej roz- ściem do nowej części była też okazja
do podziękowania osobom zaangapoczęły naukę w nowym skrzydle budynku.
żowanym w realizację inwestycji. Do
jej sprawnego przeprowadzenia przyozbudowa Szkoły Podstawowej
w Żółwinie wpisuje się w ciąg inweczynili się architekci Joanna i Marcin Bujnowscy, wykonawca spółka
stycji oświatowych, które są realizowane w Brwinowie „na zakładkę”. Dwa
Izolbud wraz z prezesem Justynem
Kwietniakiem, inspektorzy nadzoru,
lata temu oddano do użytku przedszkole
pracownicy Urzędu Gminy Brwinów,
w Otrębusach, rok temu – w Żółwinie,
w tym roku zakończyła się rozbudowa
w tym szczególnie burmistrz Arkadiusz Kosiński i jego zastępcy Sławoszkoły w Żółwinie, a w przyszłym roku
ma zakończyć się rozpoczęte już projekmir Walendowski i Jerzy Wysocki oraz
towanie szkoły w Parzniewie.
zespół Referatu Inwestycji i Remontów
– kierownik Urszula Wróbel i inspektor
Budowa nowego skrzydła szkoły w Żółwinie trwała od marca 2020 r. do sierpAneta Rowińska.
nia 2021 r. i kosztowała 6,2 mln zł. Dobudowany segment ma ponad 950 m2
Swoje funkcjonowanie – jako przedpowierzchni użytkowej. Jest to obecnie
szkole dla 150 dzieci – rozpoczął również ukończony w 2020 r. budynek
najwyższa, 3-kondygnacyjna część
zabudowań szkolnych. Chociaż forma
przy ul. Nadarzyńskiej. Do czasu
zakończenia rozbudowy szkoły uczęszi kolorystyka elewacji dopasowują się
do starszego budynku i harmonijnie się
czały tam dzieci z oddziałów przedz nim łączą, jednak architekci wprowa- nowoczesną konstrukcję wiaty rowero- Otwarcie nowego skrzydła szkoły szkolnych.
dzili też elementy podkreślające nowo- wej. Ekologiczne rozwiązania dotyczą- zostało połączone z rozpoczęciem
czesny charakter budynku: aluminiowe ce ogrzewania i wentylacji szkoły są roku szkolnego dla dzieci z klas Łącznie w czterech gminnych szkookna i drzwi, szklane zadaszenia nad już obecnie standardem: zastosowane pierwszych. Uroczystość rozpoczęła łach podstawowych nowy rok szkolny
wejściem, okrągłe świetliki na kory- zostało ogrzewanie pompą ciepła oraz się na sali gimnastycznej w starej czę- rozpoczęło 2412 uczniów.
tarzu najwyższego piętra czy lekką, rekuperacja.
ści szkoły. Dyrektor Zespołu SzkolnoUG Brwinów
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19,4 MLN ZŁ
DOFINANSOWANIA
NA BUDOWĘ SYSTEMU
TRAS ROWEROWYCH

10 sierpnia 2021 roku Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, w imieniu gmin partnerskich, podpisała umowę na dofinansowanie
budowy zintegrowanego systemu tras rowerowych. Środki pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014–2020. Całkowita wartość projektu to ponad 24,2 mln zł, a wartość
dofinansowania – 19,4 mln zł.

L

iderem projektu i beneficjentem
jest gmina Michałowice, która koordynowała złożenie wniosku o dofinansowanie.
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo
otrzymania dofinansowania gmina
Michałowice pozyskała 6 partnerów
(współpraca między gminami jest
promowana dodatkową punktacją)
i została „operatorem” (liderem)
tego zadania.
W projekcie wraz z Gminą Michałowice uczestniczą gminy Nadarzyn
i Brwinów oraz miasta Pruszków,
Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
Owoc działań to ponad 200 stron dokumentów niezbędnych do wspólnej
aplikacji i w końcu przygotowanie
projektów technicznych, tak aby miały gotowość realizacyjną. W efekcie
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Funduszy Unijnych przyznano na ten
cel całą pulę środków.
Dofinansowanie dotyczy dróg rowerowych o łącznej długości ponad 11 km.

W ramach wspólnej inwestycji powstaną ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe wraz infrastrukturą
towarzyszącą. Powstanie również
14 połączeń z istniejącymi ścieżkami
rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne.
Wartość projektu: 24,2 mln zł
Wartość dofinansowania: 19,39 mln zł

GMINA MICHAŁOWICE

Dla gminy Michałowice przeznaczone jest 1,81 mln zł dofinansowania na
ciągi pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem o długości – do 1,2 km.
Część ciągów już została wykonana, np. brakujący fragment ścieżki
w ul. Topolowej w Michałowicach
(między ul. Szkolną a Kolejową). Wybudowana zostanie nowa trasa rowerowa, która połączy zachodnią część
Reguł (ul. Zieloną i ul. Czarnieckiego) ze ścieżką rowerową w kierunku
Pruszkowa, Michałowic i Warszawy.

Fot. Archiwum UMWM

Z końcem wakacji i z początkiem
września nastąpiła w naszym regionie prawdziwa klęska urodzaju
wszelkich plenerowych wydarzeń
kulturalnych i sportowych. Organizatorzy starają się nadrobić zastój
spowodowany ograniczeniami pandemicznymi i wykorzystują ciepłe
wrześniowe weekendy na wspólne
spotkania z mieszkańcami – jeszcze przed prawdopodobieństwem
kolejnych restrykcji związanych
z możliwą powakacyjną falą zakażeń covidowych.
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Ścieżka będzie biegła między lipami
posadzonymi w 2019 roku. W przetargu rozstrzygniętym w czerwcu został
wyłoniony wykonawca tego odcinka
– jest to firma Robokop. Planowane zakończenie inwestycji – jeszcze w tym
roku.

GMINA BRWINÓW

Gmina Brwinów otrzymała prawie
300 tys. zł dofinansowania z funduszy
unijnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karolińskiej w Otrębusach, co pokryje 80% kwalifikowalnej wartości zadania.
Ścieżka w Otrębusach powstanie
w ramach projektu „Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza w gminach
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
poprzez budowę Zintegrowanego Sy-

stemu Tras Rowerowych – etap III”.
Dzięki otrzymanym środkom sieć dróg
rowerowych na terenie gminy Brwinów powiększy się w 2022 r. o kolejną
ścieżkę rowerową – wzdłuż ul. Karolińskiej w Otrębusach – od strony ul.
Franciszkańskiej w kierunku ul. Natalińskiej na odcinku 160 m.
Realizacja projektu jest przykładem
dobrej współpracy między samorządami, z której efektów będą mogli
korzystać nie tylko mieszkańcy, ale
także turyści. Planowane ścieżki i ciągi
pieszo-rowerowe zapewnią bezpieczne
i wygodne połącznie między poszczególnymi gminami i miastami, a także
przyczynią się do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń powietrza.
Na podstawie materiałów
UG Michałowice i UG Brwinów
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3. EDYCJA PÓŁMARATONU
w podwarszawskich Michałowicach

Leśne ścieżki gminy Michałowice po raz trzeci będą gościły fanów aktywnego spędzania wolnego czasu. Do wyboru są dwa dystanse – 5 km
i półmaraton, zatem każdy może znaleźć coś dla siebie.

18

września po raz trzeci spotkamy
się na starcie Półmaratonu „Lasy
nad Utratą” oraz biegu na 5 km.
W zależności od wybranego dystansu,
zawodnicy będą mieli do pokonania jedną (5 km) lub cztery (półmaraton) pętle
prowadzące po leśnych drogach i ścieżkach usytuowanych nad rzeką Utratą.
Tegoroczny start będzie miał miejsce po
drodze prowadzącej na parking w Suchym Lesie, skąd jest 200 metrów, aby
znaleźć się już na leśnych pętlach.
– Bardzo się cieszę, że formuła zorganizowanego biegu po uroczych leśnych
duktach przypadła do gustu mieszkańcom i gościom naszej gminy. Stąd
decyzja o organizacji kolejnej edycji
wydarzenia, które stało się naszą sportową tradycją i biegową wizytówką. To
nasze propozycje, aby wstać z kanapy.
Ruch jest ważny. Zapewnia nam zdrowie – mówi Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice, gospodarz
wydarzenia.
Wydarzenie należy do grona kameralnych, aczkolwiek zorganizowanych
z dużą starannością i dokładnością,
w którym to biegacze są najważniejsi. W tym roku do organizacji biegu
zaproszono AZS Warszawa, który ma
duże doświadczenie w organizowaniu
podobnych wydarzeń. Lista podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie biegu jest jednak znacznie dłuższa:
Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”, Ekobrygada, Koło Kobiet Kreatywnych
w Suchym Lesie. Szczególnie ciekawy
będzie udział tych ostatnich – kreatywne panie z Suchego Lasu będą odpowiadały za punkt odżywiania znajdujący się
na trasie, który w poprzednich edycjach
zrobił ogromne wrażenie.
W ostatnich dniach został dokonany komisyjny pomiar trasy.
– Nasza trasa nie jest atestowana, ponieważ jej przebieg nie kwalifikuje się
nawet do tego, aby mogła się o niego
ubiegać. Pamiętajmy, że atest trasy to

nie tylko jej długość, ale też szereg innych składowych. Jako organizatorzy
dokładamy wszelkich starań, aby dystanse jak najrzetelniej odpowiadały
swoim definicjom. Półmaraton i piątkę mamy wymierzone praktycznie co
do centymetra! – zapewnia Radosław

l

Chlebicki, Komandor biegu i pomysłodawca.
Każdy kto zamelduje się na mecie otrzyma wyjątkowy medal. W rywalizacji na
obydwu dystansach zostaną nagrodzeni
najszybsi biegacze i biegaczki. Przewidziano także statuetki dla najlepszych
trójek w poszczególnych kategoriach
wiekowych wśród kobiet i mężczyzn,
a specjalne wyróżnienia otrzymają również najszybsi przedstawiciele gminy
Michałowice. Każda ze startujących
osób będzie miała szansę zdobyć wyjątkowe gadżety z autografami tegorocznych Mistrzów Olimpijskich oraz
nagrody od lokalnych sponsorów. To
wszystko sprawia, że sobotę 18 września warto spędzić aktywnie na świeżym
powietrzu i wziąć udział w tej imprezie.
– Bardzo serdecznie zapraszam miłośników biegania, gościnna Gmina
Michałowice zaprasza. Do zobaczenia
na starcie! –dodaje Małgorzata Pachecka Wójt Gminy Michałowice.
W dalszym ciągu trwają zapisy na
obydwa biegi, a zgłoszenia można dokonać tutaj: h�ps://online.
datasport.pl/zapisy/portal/zawody.
php?zawody=6338
Organizatorzy przewidują limity
miejsc w zależności od dystansu: 250
osób na półmaraton i 150 osób na bieg
na 5 km.
KONTAKT:
AZS Warszawa
Karol Daniluk
tel.: 500-226-908
@: karol.daniluk@azs.pl
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CHOROBA ZWYRODNIENIOWA
STAWÓW – epidemia naszych czasów

Choroba zwyrodnieniowa stawów – artroza – to najczęstsza choroba stawów na
świecie. Stanowi obecnie jeden z wiodących problemów zdrowotnych w społeczeństwie i jest główną przyczyną dolegliwości bólowych w narządzie ruchu
u ludzi w krajach rozwiniętych. Prowadzi do ograniczenia ruchomości człowieka,
zaburza normalne życie oraz nie leczona prowadzi do trwałego kalectwa.

W

raz ze wzrostem długości życia
w populacji artroza przybrała miano choroby społecznej i należy do
grupy 10 chorób powodujących ciężkie
kalectwo. W Polsce problem choroby zwyrodnieniowej stawów dotyczy
blisko 2 milionów osób, z czego największą grupę stanowią chorzy po 65
roku życia. W grupie wiekowej 45–64
lata choroba dotyka około 30% osób,
zwłaszcza z nadmierną masą ciała i prowadzących bierny tryb życia.
Choroba zwyrodnieniowa zajmuje
przede wszystkim duże stawy – biodrowy i kolanowy – poddawane największym obciążeniom. W populacji osób
starszych najczęstszą postacią choroby
jest koksartroza, która zajmuje stawy
biodrowe, oraz gonartroza, która dotyczy kolan.
Choroba zwyrodnieniowa polega na powolnym niszczeniu chrząstki stawowej
oraz innych elementów stawu, przez co
pojawia się ból oraz ograniczenie jego
ruchomości. Skutkiem tego jest utrata
sprawności, możliwości poruszania się
i wykonywania codziennych czynności,
z inwalidztwem włącznie.
Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów powinno obejmować kilka aspektów, a w rezultacie poprawić komfort
choremu i zmniejszyć lub wyeliminować ból. Z jednej strony należy dbać
o utrzymanie ruchomości stawu (fizjoterapia, ćwiczenia), dbanie o właściwą
masę ciała (walka z nadwagą i otyłoś-

cią), z drugiej zaś leczenie środkami
farmakologicznymi:
n leki przeciwbólowe i przeciwzapalne
n leki miejscowe w postaci maści i żelów
n blokady sterydowe
n leki odżywiające chrząstkę (chondroityna, glukozamina)
n zastrzyki dostawowe poprawiające
jakość mazi stawowej – kwas hialuronowy, kolagen
n terapia osoczem bogatopłytkowym
(PRP), fibryną bogatopłytkową
(IPRF) czy komórkami macierzystymi.
Nieleczona lub zaawansowana choroba
zwyrodnieniowa prowadzi w konsekwencji do zniszczenia stawu i wówczas jedyną formą terapii pozostaje
wszczepienie endoprotezy.
Leczeniem artrozy zajmują się lekarze
ortopedzi, którzy wykonują właściwą
diagnostykę oraz wdrożą odpowiednie
leczenie.
W Centrum Medycznym U Lekarzy
przy ul. Bolkowskiej 2c w Warszawie
grono fachowców dokładnie zdiagnozuje problem z chorym stawem
i wdroży właściwe leczenie.
W Sklepie medycznym ASMED
otrzymacie Państwo pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, właściwe ortezy i wkładki do obuwia.

4
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n URSUS. Galeria Sztuki Współczesnej Ad-hoc przy Ośrodku Kultury „Arsus”
zaprasza

Wystawa malarstwa Andrzeja Żurańskiego
pt. „TO CO W GŁOWIE MAM”
OD AUTORA
Urodziłem się 25 kwietnia 1954 r. W Warszawie.
Już od szkoły podstawowej interesowała mnie
sztuka i architektura. Nie podjąłem jednak studiów zgodnych z kierunkiem moich zainteresowań. Czytając literaturę i kopiując obrazy dawnych malarzy zdobywałem wiedzę i umiejętności
w dziedzinie malarstwa olejnego.
Od 1970 roku zacząłem realizować własne prace, a w 1981 r. część z nich została wystawiona
na zorganizowanym w Warszawie Przeglądzie
Twórczości Plastyków Nieprofesjonalnych.
Pierwsza indywidualna wystawa moich prac została zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu w 1984 roku w salach
zamku w Książu. Już w czasie jej trwania dostałem propozycję eksponowania moich prac w sali
Biura Wystaw Artystycznych w Kłodzku. Skorzystałem z tej propozycji w tym samym roku.
Rok później otrzymałem zaproszenie do wzięcia
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa
im. Zygmunta Rafała Pomorskiego. Konkurs
organizowany był przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Związek Artystów Malarzy i grafików
oraz BWA w Katowicach. W roku 1989 uczestniczyłem w wystawie zorganizowanej w PKiN

w Warszawie. Następnie prezentowałem swoją
twórczość w warszawskiej Galerii Profile. 1999
roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Garwolinie.
Ostatnia wystawa moich obrazów była zorganizowana w 2012 roku we wrześniu w Galerii Ad-hoc, było to 9 lat temu. Po tej wystawie przestałem malować. Zajmowałem się innymi obszarami
twórczości. Ale przez ten czas w głowie kotłowały się nowe pomysły, nowe problemy które coraz
mocniej domagały się realizacji z coraz większą
energią chciały wyrwać się na świat. I w końcu
2019 roku udało im się. Wtedy zobaczyłem, że
w jakiś dziwny, niepojęty sposób, moje malarstwo przeobraziło się. O ile wcześniej warsztat
nie był w pełni dojrzały, to teraz, jakby bez mojego udziału, przeobraził się w pełni spójny, konkretny, jednoznaczny sposób malowania. Nikt kto
zna kilka moich obrazów nie pomyli ich z obrazami innych malarzy. To jest mój sposób i niczyj
inny. Jest tylko jedna strata, która z tego wynikła,
teraz każdy obraz wymaga ode mnie co najmniej
2 tygodni pracy. Ale nie szkodzi malowanie obrazów to nie wyścigi. Chętnie ponoszę ten koszt.
Co do tematyki to nigdy nie interesowało mnie
malowanie kwiatów w wazonie czy sielankowych
widoczków, do tego świetnie nadaje się fotografia, ale tego co
w ludzkiej głowie siedzi sfotografować się nie da. A co w mojej głowie siedzi jest na moich
obrazach. Nigdy nie interesowały mnie ładne nowe domy,
samochody prosto z fabryki
ani piękne nowoczesne pociągi
Pendolino. Wolę ruiny, wraki
i postapokaliptyczne pejzaże, co
zresztą widać na obrazach.
Andrzej Żurański
WYSTAWA CZYNNA
od 5 do 30 września 2021 r.
Galeria Sztuki Współczesnej
Ad-hoc przy Ośrodku Kultury
„Arsus”, Warszawa-Ursus,
ul. Traktorzystów 14
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 | www.michałowice.pl

ZAPRASZAMY
NA ECO PIKNIK
W REGUŁACH
Małgorzata Pachecka, wójt gminy
Michałowice oraz firma Global Eco
realizująca gminny program „Wdrażanie działań antysmogowych” zapraszają na Piknik Eco (Reguły, sobota
11 września, start o godz. 13:00).

Rozpoczęcie roku szkolnego
z nową dyrekcją

Relacja wójt Małgorzaty Pacheckiej z rozpoczęcia roku szkolnego
2021/2022 w gminnych placówkach oświatowych.

Z

a nami uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Gminne
szkoły, znów pełne życia, zgiełku
i wspaniałej atmosfery. Dobrze było
zobaczyć uczniów i rodziców w szkołach. Życzę Wam aby nauka stacjonarna trwała do czerwca. Liczę, że nam
Państwo pomożecie szczepiąc siebie
i dzieci.
W dwóch szkołach nastąpiły zmiany
w kadrze kierowniczej.
Mamy dwie nowe, energiczne dyrektorki. Szkołą Podstawową w Michałowicach od dziś zarządza Magdalena
Fimowicz-Wasiak. Natomiast w Komorowie obowiązki dyrektorki przejęła
Edyta Pająk.
Magdalena Fimowicz-Wasiak ukończyła studia magisterskie w dwóch
specjalnościach: pedagogika specjalna
oraz filologia angielska. Z wykształcenia jest także pedagogiem terapeutycznym. Pracowała jako nauczyciel
języka angielskiego, jednocześnie pełniąc funkcję wicedyrektorki w Szkole
Podstawowej nr 66 w Warszawie. Ma
za sobą osiemnaście lat doświadczenia
w pracy pedagogicznej, w tym 5 lat
w roli zastępcy dyrektora.
Edyta Pająk jest nauczycielką z ponad
24-letnim stażem dydaktycznym. Przez
ostatnie 3 lata pełniła funkcję wicedyrektorki ds. klas 0–3 w ZSO w Komorowie. Dobrze zna środowisko, którym
będzie zarządzać, bo w komorowskiej
szkole spotyka się z uczniami już od
16 lat. Przez cały ten czas skupia się
na budowaniu jak najlepszych relacji
z uczniami i ich rodzicami. Według

niej „nowoczesna szkoła”, to szkoła
dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań,
jakie stawia dorosłość.
Prywatnie Edyta Pająk jest mamą
dwóch dorosłych córek. W kręgu jej
zainteresowań są podróże oraz czytanie
książek i ciekawych czasopism. Z chęcią angażuje się także w działalność
charytatywną – współpracuje z fundacjami (m.in. z Fundacją „Okiem Kamery”, która pozwala rozwijać zainteresowania, talenty i pasje uczniów). Od
3 lat jest szefem sztabu WOŚP w ZSO
w Komorowie.
Pierwsza zmiana wprowadzona dziś
przez dyrektorkę Edytę Pająk w ZSO
w Komorowie to usunięcie dzwonków
między lekcjami i przerwami. To nowatorska i dobra decyzja, na którą także rodzice zareagowali entuzjastycznie.

Z kolei w ZSP w Nowej Wsi dyrektorka Jadwiga Jodłowska rok szkolny
rozpoczęła ważną lekcją historii dla
najmłodszych dzieci. – Pamiętajcie,
że 1 września 1939 roku, uczniowie
tacy jak wy, nie mogli rozpocząć nauki ze względu na wybuch II wojny
światowej. Wielu Polaków oddało
wtedy życie, byśmy dziś mogli uczyć
się w polskich szkołach i mówić w naszym języku – mówiła dyrektorka. Ich
pamięć uczciliśmy minutą ciszy.
Była też bardziej radosna część apelu
– dla pierwszaków pięknie zaśpiewała
uczennica klasy 7E – Tosia Rak. Liczę
na to, że w naszych szkołach wszyscy
uczniowie odkryją swój talent i pasje!
Dziękuję odchodzącym dyrektorkom
– Małgorzacie Głodowskiej, która
przez 15 lat „dyrektorowała” ZSO
w Komorowie i Małgorzacie Widerze
za lata pracy dla szkolnej i lokalnej
społeczności.
Z okazji rocznicy 1 września 1939 r.
złożyliśmy dzisiaj również kwiaty
w miejscach pamięci narodowej.
Małgorzata Pachecka
Wójt gminy Michałowice

go programu „Czyste Powietrze”,  jak
również indywidualnej inwentaryzacji
źródeł ciepła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od lipca na właścicielach domów ciąży obowiązek składania
deklaracji na temat źródeł ogrzewania
nieruchomości.
W PROGRAMIE:
■ atrakcje dla dzieci: warsztaty ekologiczne, punkt projektowania własnej
torby eco, eco lampiony, rajd rowerowy „michałowicko-regulska” pętelka,
konkursy z nagrodami, akcja „Przesiądź się na rower” i wiele innych
atrakcji;
■ prezentacja: OZE – fotowoltaika,
pompa ciepła, pasywnego domu
ekologicznego, samochodów elektrycznych, pojemników na odpady segregowane, kompostownika,
eco śmieciarki, wodołapacza;
■ stoiska z roślinami i eco produktami.

W czasie pikniku czynne będą stanowiska gminnych programów „Wdrażania działań antysmogowych w gminie
Michałowice”: Lokalnego Programu
Piecowego, Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez Smogu”, „Wodołapacz” oraz dotacji celowej na usuwanie MIEJSCE: Parking przy urzędzie gminy
i utylizację odpadów zawierających Michałowice w Regułach, al. Powstańazbest.
ców Warszawy 1.
O godz. 15:00 odbędzie się spotkanie
informacyjne, które kierowane jest PARTNERAMI wydarzenia są: Skoda
Wimar, MZO w Pruszkowie, Łazuccy
do osób potrzebujących uzyskać in- Auto
– gospodarstwo szkółkarskie, Polski Zwiąformacje na temat możliwości otrzy- zek Instruktorów Rowerowych (PZIR), Stowamania   dofinansowania np. wymianę rzyszenie ABC, Ekobrygada, Koło gospodyń
kotła, ocieplenie domu, OZE czy wy- wiejskich „Reguły” oraz LGD Nadarzyn–
mianę okien i drzwi z ogólnopolskie- –Raszyn–Michałowice.

6

dzielnica URSUS | miasto PIASTÓW | miasto PRUSZKÓW | gmina OŻARÓW MAZOWIECKI | gmina MICHAŁOWICE | gmina BRWINÓW | dzielnica URSUS | miasto PIASTÓW | miasto PRUSZKÓW | gmina OŻARÓW MAZOWIECKI | gmina MICHAŁOWICE | gmina BRWINÓW

NASZE STRONY

NR 15(111)/2021 (ROK VI) | 9 WRZEŚNIA 2021 R. |

Jak przebiega realizacja pomysłów
w ramach budżetów obywatelskich? Gdzie
jeszcze trwa głosowanie? SPRAWDZAMY
region

przy czym na pewno wydatki będą mniejsze, skoro
łączna wartość wszystkich projektów dopuszczonych
do głosowania (z 26 zgłoszonych) opiewa na kwotę
361 659,60 zł. Głosowanie na projekty odbędzie się
w formie: elektronicznej (na stronie budżetu obywatelskiego za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów) oraz papierowej (poprzez
dostarczenie karty do głosowania osobiście do
W zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie wybrano do realizacji w Dziel- biura podawczego Urzędu Gminy Michałowice lub
przesłanie korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy
nicy Ursus na bieżący rok 22 projekty. W Pruszkowie do końca bieżącego roku mieszkańcy Michałowice).

powinni skorzystać z 26 pomysłów. Sprawdzamy, czy w tym roku uda się zrealizować wszystkie koncepcje i co jest powodem opóźnień. A jeszcze we wrześniu w naszym regionie jest GŁOSOWANIE NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA
szansa na udział w głosowaniu na pomysły do realizacji w 2022 roku.

W

Dzielnicy URSUS na rozpoczęcie realizacji
czeka jeszcze sporo projektów. 1 października rozpocznie się budowa altany dydaktycznej
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 im. Jana Pawła II (umowa na realizację zawarta
została 6 sierpnia br.). Wkrótce zostanie ogłoszony
przetarg na wyłonienie wykonawcy, dzięki czemu będzie można ruszyć ze zwycięskim pomysłem „Bezpieczne przejścia dla dzieci”. Zainstalowane mają
zostać latarnie nad przejściami dla pieszych w ciągu
ulicy prostopadłej do Keniga, prowadzącej do Przedszkola nr 219 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Taka
sama sytuacja dotyczy pomysłu „Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383
przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie”. Jednak od
wykonania tego ciągu pieszego zależy także wykonanie w kolejności następnego projektu „Wymiana
nawierzchni chodnika na deptaku przed Szkołą Podstawową nr 383 w Warszawie”.

Odbędzie się jeszcze jedna z dwóch zaplanowanych
wyprzedaży garażowych. Do końca grudnia będą
odbywać się „Treningi sportowe – spełnienie marzeń dzieci”.
Mieszkańcy z powodzeniem korzystają z trwających jeszcze warsztatów pierwszej pomocy (projekt
„Chcemy ratować – warsztaty z zakresu pierwszej pomocy”) oraz spotkań z logopedą („Strefa mówienia”
– konsultacje logopedyczne).
Kontynuowane są zakupy, aby wydać cały budżet
w ramach dwóch projektów „Nowoczesna biblioteka – zakup e-book’ów” oraz „Nowości wydawnicze dla Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. Nowości kupowane są dla wszystkich czterech placówek Biblioteki
Publicznej. Ta instytucja w ramach innego jeszcze
zwycięskiego projektu zakupiła również defibrylatory. Zostały oznakowane i zamontowane w każdej
placówce, a ostatni punktu projektu, czyli szkolenia
z obsługi sprzętu, zaplanowane są na 12 września
ŁADNIEJSZY DEPTAK PRZY UL. ZAGŁOBY
2021 w godz. 15:00–18:00 w Parku Achera. W końcu
DOPIERO W PRZYSZŁYM ROKU
września zrealizowany zostanie również zwycięski
Zagrożone jest planowe wykonanie do końca tego pomysł „Antysmogowe kwietniki miejskie w dzielroku wielofunkcyjnego boiska poliuretanowego na nicy Ursus” – nastąpi to po skoszeniu łąki i zebraniu
terenie szkoły SP 11. Według założeń, w okresie let- pokosu.
nim ma służyć jako miejsce do ćwiczeń, zaś w okresie
zimowym – jako podbudowa pod lodowisko. – Wy- 6 ZWYCIĘSKICH POMYSŁÓW JUŻ ZREALIZOWANO
dział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ur- W Dzielnicy Ursus całkowicie zrealizowane zosus wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju, Pracy stały:
i Technologii o udzielenie zgody na odstępstwo od ■■ „Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni
ceramicznej Domu Kultury Kolorowa”,
przepisów techniczno-budowlanych. Nie otrzymaliśmy
jeszcze odpowiedzi z ministerstwa. W tym roku raczej ■■ „Wakacyjne bajki dla dzieci”,
nie uda nam się zrealizować tego projektu – przyznała ■■ „Letnie kino plenerowe dla dzieci i młodzieży”,
Agnieszka Wall, rzecznik prasowy Dzielnicy Ursus. ■■ „Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretaA na pewno przeniesiony na rok 2022 z „nadzienowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej
ją” na zwiększenie środków finansowych zostanie
Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie”,
projekt „Więcej zieleni w Ursusie”. Pomysł zakłada ■■ „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Klubu
rewitalizację ciągu spacerowego wzdłuż ulicy ZagłoSeniora Promyk”.
by. Zieleń miałaby zostać uporządkowana, jak również ■■ Dzięki pomysłowi „Czystość na trawnikach – trzy
wzbogacona o nowe nasadzenia. Miałyby również
psie stacje z koszem na psie grubsze sprawy” ustapojawić się nowe miejskie meble, jak i doposażenie
wione zostały już 3 kosze: na polanie przy ul. Koistniejącej siłowni plenerowej. Przestrzeń miałaby zonotopskiej 9 oraz przy skrzyżowaniach ul. Kadłubstać ujednolicona poprzez zastosowanie tego samego
ka z Konotopską oraz ul. Zielonej Gęsi z Piechoty
typu ławek i koszy na śmieci na całym terenie. DlaWybranieckiej.
czego mieszkańcy poczekają na upiększenie deptaku
przy ul. Zagłoby do przyszłego roku? – Po wykona- CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ Z PRUSZKOWA
niu 10 czerwca 2021 r. dokumentacji projektowej nie- Jeśli chodzi o PRUSZKÓW, na razie czekamy na
zwłocznie przystąpiono do realizacji postępowania odpowiedź zgodnie z zapowiedzią: – Postaramy się
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego celem przesłać ją w możliwie najszybszym terminie – obiecał
wyłonienia wykonawcy na realizację projektu. 19 lipca Wojciech Ługowski, Inspektor z Urzędu Miasta Prusz2021 r. postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, kowa (Wydział Inicjatyw społecznych).
iż nie została złożona żadna oferta. Po raz kolejny
przystąpiono do procedury udzielenia zamówienia GDZIE W REGIONIE MOŻNA GŁOSOWAĆ NA PROJEKTY?
publicznego, do którego tym razem zgłosiła się jedna Niestety, jeszcze nie wszystkie gminy z naszego obfirma, która złożyła ofertę znacząco przewyższającą szaru zdecydowały się na demokratyczny proces konposiadane przez Zamawiającego środki finansowe. sultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy
Z tej przyczyny 23 sierpnia 2021 r. ponownie unieważ- współdecydują o wydatkach publicznych. Z takiej
niono postępowanie – wyjaśniła Agnieszka Wall
możliwości nie mogą korzystać mieszkańcy Piastowa, Brwinowa oraz Ożarowa Mazowieckiego. Za to
WARSZTATY I SPOTKANIA ORAZ ZAKUPY DLA JEDNEJ mieszkańcy MICHAŁOWIC już za dwa tygodnie
Z INSTYTUCJI – JESZCZE W TRAKCIE REALIZACJI
(w terminie 24 września – 8 października) zdecyduCzęść pomysłów jeszcze jest realizowana, ponieważ ją, które z ośmiu pomysłów zostaną wcielone w żynp. w założeniach był cykl spotkań. 18 września za- cie w przyszłym roku w ramach pierwszej edycji
kończą się spotkania w ramach pomysłu „Warszta- Budżetu obywatelskiego ich gminy. Kwota przeznaty motywacyjne dla kobiet – wspomagające samo- czona przez władze Michałowic na Budżet Obywatelrealizację kobiet w Ursusie”.
ski w 2022 roku wynosiła według założeń 500 000 zł,

Warto w tym miejscu przypomnieć, że każdy mieszkaniec woj. mazowieckiego ma szansę udziału od
2020 roku w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.
W tym roku do rozdysponowania jest 25 mln złotych.
Zwycięskie pomysły będą realizowane przez województwo mazowieckie lub wyłonionego przez województwo wykonawcę. Głosować na pomysły można
jedynie internetowo poprzez stronę https://bom.
mazovia.pl w terminie od 20 września do 10 października 2021 r. Mieszkaniec województwa może
oddać dwa głosy – jeden głos na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden głos na projekt z puli podregionalnej. Można oddać tylko jeden głos na projekt
z wybranej puli.
Nasz region może wiele zyskać, jeżeli zwyciężą takie
projekty, jak:
■■ „Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w BRWINOWIE
i OTRĘBUSACH”,
■■ „Szkolenie kierowców z POWIATU PRUSZKOWSKIEGO w zakresie doskonalenia techniki
jazdy”,
■■ „Zakup karetki dla mieszkańców miasta PRUSZKOWA i okolic”,
■■ „Wielofunkcyjna i ogólnodostępna strefa TEQ” (w
PRUSZKOWIE).
O głosy walczą też pomysły z obszaru WARSZAWY,
większość dotyczy doposażenia sektora zdrowia.
Wśród nich są takie inicjatywy, jak np.:
■■ „Urządzenie do produkcji tlenu medycznego
w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego
w Warszawie”,
■■ „Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” czy
■■ „Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP
ZOZ w Warszawie”.
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ruszyła budowa „Wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego”.
3 lutego 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie – realizatorem zadania. Obecnie
trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia wystąpi
w najbliższym czasie o rozszerzenie harmonogramu
zadania o wykonanie badań archeologicznych terenu,
na którym ma być zlokalizowane boisko. Ze względu
na ochronę konserwatorską terenu jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.
W BRWINOWIE ma być zrealizowany projekt
„Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół
ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”.
Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu zieleni. Wykonawca na wykonanie tego zadania
ma 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie uruchomiona
procedura wyboru Wykonawcy pozostałych robót.
Obecnie przygotowywane jest postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na rozpoczęcie wcielenia w życie pomysłu „Nasadzenia drzew
w Warszawie”.
W trakcie realizacji jest zakup sprzętu do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej, by następnie
wdrożyć tę metodę leczniczą w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w PRUSZKOWIE.
Z powodzeniem można korzystać z projektu „In-vitro dla Mazowsza”. Realizacja trwa od 8 lutego
2021 roku w placówkach: Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. a także Medi Partner Sp. z o.o. oraz Gravida Sp. z o.o.
Podobnie, w wybranych placówkach na terenie Warszawy i w Złotokłosie odbywają się spotkania w ramach zwycięskiej inicjatywy „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”.

Natomiast do zakończonych z sukcesem inicjatyw
ważnych dla naszego regionu należą:
■■ „Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie”
(projekt realizował Oddział Okulistyczny Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie),
■■ „Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim”.
■■ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp.
z o.o. może także pochwalić się zakończeniem realizacji projektu „Poprawa w zakresie wykrywalJESZCZE NIE WSZYSTKIE PROJEKTY ZREALIZOWANO
ności wrodzonych wad serca u noworodków – proW RAMACH POPRZEDNIEJ EDYCJI BOM
gram badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki
wad serca u noworodków”.
Przyjrzeliśmy się również, jak wygląda stan realizacji
pomysłów na obszarze, którym się zajmujemy. Nie
Agnieszka Gorzkowska
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Serce Warszawy
będzie bić
w Ursusie
Radny Dzielnicy Ursus Łukasz Nejman rozwija nową inicjatywę na
rzecz mieszkańców Warszawy. Na
początek historia i sport.

F

undacja Serce Warszawy to nowa organizacja, która powstała na terenie
Dzielnicy Ursus. W swoim założeniu
ma służyć warszawiakom oraz wspierać
lokalną świadomość mieszkańców stolicy.
Założyciel i Prezes Fundacji, a zarazem
radny dzielnicy Ursus Łukasz Nejman, za
główne cele statutowe wyznaczył rozwój
i promocję kultury, upowszechnianie
sportu i rekreacji oraz pielęgnację pamięci historycznej związanej z Warszawą. Samorządowiec, który podkreśla
przywiązanie do wartości republikańskich
zamierza prowadzić szerokie aktywności
na rzecz rozwoju miejskiej demokracji
i realizować pożyteczne akcje społeczne.
Poza ambitnymi planami są konkretne
działania. Pierwszym poważnym projektem, którym może się poszczycić organizacja jest publikacja pamiątkowego
albumu historycznego zatytułowanego „Rycerze św. Floriana”, wydanego
z okazji jubileuszu 95-lecia OSP Ursus. Opracowanie, autorstwa history-

ków Andrzeja Smolińskiego i Elżbiety
Szumiec-Zielińskiej, przedstawia historię
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie oraz zawiera pamiątkowe
i archiwalne zdjęcia pochodzące z prowadzonych przez blisko 100 lat kronik.
Unikalną pamiątkę można bezpłatnie
otrzymać w siedzibie OSP Ursus na ul.
Rynkowej 8.
Obecnie jednym z kluczowych działań,
w które starannie angażuje się radny, jest
organizowanie turniejów tenisowych
dla dzieci i młodzieży, wspólnie ze stołecznym Klubem WKT Mera. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększyć poziom
aktywności fizycznej wśród najmłodszych, dodatkowo atmosfera wydarzenia
ma zachęcić dzieci do zdrowej rywalizacji
sportowej. Najbliższy turniej odbędzie
się już 11 września pod hasłem Back
to school – Turniej o Puchar Agnieszki

Album wydany na 95-lecie OSP Ursus
można bezpłatnie odebrać w siedzibie Straży

Radwańskiej, która objęła patronatem
całe wydarzenie. Dla zwycięzców Fundacja zapewnia atrakcyjne nagrody, a dla
wszystkich uczestników przewidziany jest
pyszny poczęstunek.
Warszawski radny nie ukrywa swojego
sentymentu do rozgrywek o takim charakterze: – Mój tata zaprowadził mnie na
pierwszą lekcję tenisa, gdy miałem 6 lat.
Z wielką przyjemnością gram w niego do
dzisiaj. Uważam, że jest to wspaniały, towarzyski sport, który rozwija człowieka na
wielu poziomach. Jako działacz społeczny, chciałbym zarażać pasją do tenisa jak
najwięcej dzieci i mam nadzieję, że nasze
turnieje się do tego przyczynią.
Wśród planów na przyszłość Fundacji Serce Warszawy istotne miejsce zajmuje promowanie ekologicznego stylu życia, które
nie tylko pozwoli zrozumieć konieczność
wdrażania w życie działań przyjaznych dla
środowiska, ale przede wszystkim będzie
przywracało szacunek i odpowiedzialność
za dobra natury.
Radny zapewnia, że planów jest znacznie
więcej, a stałe pozyskiwanie funduszy
pozwoli na realizację projektów skierowanych do wszystkich mieszkańców
Stolicy. Jak zaznacza Łukasz Nejman:
– W Warszawie jest bardzo wiele obszarów, zaniedbanych przez władze poszczególnych dzielnic lub zawłaszczanych
przez organizacje lewicowe, które szkodliwie je ideologizują. Nasza Fundacja
zamierza wypełniać te luki i pokazywać,
że środowiska centrowe i konserwatywne mogą mieć atrakcyjną wizję polityki
miejskiej oraz ciekawe pomysły, które
będą korzystne dla szerokich grup społecznych.

Prezes Fundacji Łukasz Nejman (pierwszy z lewej) w trakcie ceremonii wręczenia nagród
dla najlepszych młodych tenisistów.

Turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Klub WKT Mera ma swoją siedzibę
na Alei Bohaterów Września 12
WIĘCEJ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
MOŻNA ZNALEŹĆ NA JEJ PROFILU NA FACEBOOKU:

facebook.com/SerceWarszawy

NIEZAWODNA POMOC
w likwidowaniu bólu

Tu m.in. zapobiegamy operacjom
przepuklin kręgosłupa oraz stawów
kolan, bioder, ramion, barku.

OŚRODEK MEDYCYNY MANUALNEJ I OSTEOPATII

WA R S Z AWA–U R S U S, OS I E D L E G O Ł Ą B K I, U L . KO RO N AC YJ N A 15

OSTEOPATIA to doskonała i uznana metoda

leczenia w systemie medycznym.
Wszechstronność i brak skutków ubocznych osteopatii
sprawiają, że warto rozważyć jej zastosowanie w przy
padku bólów kręgosłupa, stawów, uporczywych bólów
głowy czy zatok. Efekty są rewelacyjne.
Mgr JAKUB GÓRNICKI
leczy nagłe oraz przewlekłe zespoły
bólowe oraz trudne przypadki kliniczne
bezskutecznie leczone metodami
szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami.
Jest wykładowcą w jednej z warszawskich
uczelni na Wydziale Fizjoterapii
oraz Medycyny Osteopatycznej.
Uzyskał dyplom osteopaty w Anglii.

Wskazaniami do zabiegów u osteopaty są m.in.:
l zaburzenia czucia l drętwienie rąk l drętwienie i bóle
nóg l stany pourazowe l naciągnięcia l „kolano skocz
ka” l „łokieć tenisisty” l rwa kulszowa l rwa barkowa
l bóle kręgosłupa w każdym odcinku l różnego rodzaju
zwichnięcia oraz wiele innych.
U N A S MO Ż E S Z C Z U Ć S I Ę B E Z P I E C Z N I E !

Każda wizyta w ośrodku NATURMED odbywa się z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.

NATURMED

Dla osób pracujących Ośrodek NATURMED
proponuje dogodne terminy i godziny zabiegów.

ZAPISY

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
tel.: 22 662 49 07, 604 092 007

WAŻNE! Podczas zabiegu usuwane są również: zaburzenia
funkcjonowania układu gastrycznego, urologicznego, odde
chowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci,
zespoły bólowe u kobiet w ciąży.
Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną konsultację,
aby ustalić możliwość leczenia oraz określić ewentualne przeciwwskazania. Należy przynieśc wyniki: badania RTG lub MR (rezonans magnetyczny), ewentualnie wyniki badań dotyczących innych chorób.

OPINIE PACJENTÓW po zabiegach u osteopaty. Chorzy
zgłaszają, że dzięki zabiegom uniknęli np. operacji albo na stałe po
zbyli się dolegliwości bólowych.
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Hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej

Mocne Strony

15 sierpnia odbyły się w Ursusie uroczystości rocznicowe upamiętniające bohate- Proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
rów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, a w szczególności Bitwy Warszawskiej. w Ursusie ks. Zbigniew Sajnóg

J

uż o godz. 10.30 na skwerze im. ks. Kazimierza Szklarczyka przy pomniku poległych zebrały się liczne delegacje, poczty sztandarowe
i mieszkańcy. Kwiaty składali m.in.: Światowy
Związek Żołnierzy AK, Koło nr 6, przewodniczący Rady Dzielnicy Dariusz Pastor i radni, przedstawiciele Klubu Radnych PiS w Ursusie, przedstawiciele Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus,
delegacja OSP, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej w Ursusie, 56 LO im. rotmistrza Pileckiego, SP nr 14 im. Bohaterów Warszawy, SP nr 382.
Ochotnicza Straż Pożarna, jak co roku, wystawiła
wartę honorową, a muzycy Orkiestry Koncertowej
Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego
zapewnili oprawę muzyczną uroczystości. Całość
poprowadził Paweł Wyrzykiewicz.

kazało, że chce, żeby ten kraj, który dopiero się odradzał, Polska, został, przetrwał. Dzięki tamtemu
pokoleniu Polska się odrodziła i my dzisiaj również
żyjemy w wolnej Polsce. To był niezwykły wysiłek.
Bardzo dobrze, że święto Wojska Polskiego zostało przeniesione na ten dzień. Bo to dzięki wojsku
żyjemy w pokoju. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej, która zawsze wystawia wartę przy naszym
pomniku. Pamięć o tych bohaterach żyje tak długo,
dopóki my o nich pamiętamy i oddajemy im cześć.
Cześć i chwała bohaterom!

Ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg, dziekan ursuski,
przed odmówieniem modlitwy powiedział: – Dziś
obchodzimy podwójną uroczystość zwycięstwa nad
bolszewikami w wojnie roku 1920. W uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej przez jej wstawiennictwo prośmy Boga za naszą Ojczyznę, by Bóg
chronił ją od zła, a Maryja otaczała macierzyńską opieką. Módlmy się za władze naszego kraju
i naszej dzielnicy, by troszczyły się o bezpieczeństwo każdego – teraz i w przyszłości. Za żołnierzy
Wojska Polskiego, by w codziennej służbie starali
się dawać przykład swoim zaangażowaniem i postawą godną chrześcijanina. Módlmy się za tych,
którzy zginęli w obronie Ojczyzny w 1920 roku na
przedpolach Warszawy i Maryja wniebowzięta
wyprosiła im chwałę nieba. I za nas, aby Matka
Boża Zwycięska, patronka tego dnia, każdego dnia
wspierała nas w zdobywaniu świętości i nieba. Wysłuchaj Boże nasze modlitwy, które zanosimy do
Ciebie za tych, którzy zginęli, byśmy dzisiaj mogli
żyć w wolnej Ojczyźnie.
Po uroczystościach przy pomniku, w pobliskim
kościele parafialnym, ks. Sajnóg odprawił uroczystą mszę upamiętniającą Wniebowzięcie Matki
Bożej i rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Ostatnia odsłona uroczystości upamiętniających
wydarzenia sprzed wieku miała miejsce w amfiteatrze w Parku Czechowickim. Był to koncert piosenek i pieśni legionowych i żołnierskich z udziałem
publiczności.

Burmistrz Bogdan Olesiński
W imieniu władz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i mieszkańców głos zabrał burmistrz Ursusa
Bogdan Olesiński: – Dziś mija 101 rocznica bitwy
warszawskiej, w której obroniliśmy naszą młodą
niepodległość. W drugim roku ciężkiej odbudowy
państwa, po wielu latach zaborów, przyszło tamtemu pokoleniu zmierzyć się z niezwykłym wyzwaniem. I podołali. Do walki o wolność Polski
stanęły wszystkie stany, ludzie ze wszystkich klas
społecznych. Wtedy stutysięczna armia obrończa
opierała się w większości na ochotnikach. Państwo
kompletnie nie było przygotowane na tak głęboki
atak. Jednak społeczeństwo w swoim odzewie po-

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

ŁADOWALNE APARATY SŁUCHOWE
Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie
n

 zy to prawda, że nowoczesne aparaty słucho- n Skąd wiemy, że ładowarka i aparaty słuchowe
C
we nie potrzebują baterii?
są naładowane?

– Może niezupełnie tak. Każdy aparat słuchowy,
wymaga źródła zasilania, by móc działać. Jednak
najnowsze modele mają wbudowany akumulator,
który zastępuje jednorazowe baterie. To spora
oszczędność finansowa i wygoda dla użytkownika. Nie trzeba przejmować się koniecznością
ciągłej wymiany baterii i noszenia przy sobie
zapasu. Przy okazji jest to rozwiązanie „eko”,
czyli przyjazne dla środowiska.

– Stan naładowania ładowarki i aparatów sygnalizują wbudowane w etui ledowe diody. Diody
mienią się różnymi kolorami. W ten sposób można odróżnić, czy ładowarka lub aparaty słuchowe
jeszcze się ładują, czy już są naładowane.
n Jak wygląda taka ładowarka?

– Ładowarka ma formę małego, eleganckiego
etui, które można schować do kieszeni i mieć zan Jak ładuje się aparaty słuchowe?
wsze przy sobie. Znajdujące się w etui indukcyjne komory ładujące zapewniają bezpieczeństwo
– Ładowanie aparatów jest bardzo proste i wy- i łatwość użytkowania.
godne. Pozostawiamy aparaty słuchowe w specjalnej ładowarce indukcyjnej na noc, a po na- n Dlaczego warto mieć ładowalny aparat?
ładowaniu możemy je użytkować przez cały
dzień. W rzeczywistości wystarczą 3 godziny – Obecna technologia pozwala na bezprzewoładowania, by aparaty słuchowe mogły działać dową łączność aparatów słuchowych z różnymi
przez 24 godziny bez dodatkowego ładowania. urządzeniami audio, telefonami komórkowymi,
Co ciekawe, ładowarka również wyposażona jest czy też dodatkowymi systemami wspomagająw akumulator, który automatycznie ładuje się po cymi słyszenie, jak np.: mikrofony zewnętrzne.
podłączeniu do kontaktu lub do laptopa i maga- Dzięki bezprzewodowej łączności, rozmowa telezynuje energię. W ten sposób, za każdym razem, foniczna może być przetransferowana bezpośredgdy ładujemy aparaty słuchowe nie musimy pod- nio do aparatów słuchowych. Przesyłanie sygnału
łączać ładowarki do źródła zasilania. Powiedz- w taki sposób wymaga jednak sporo energii. Stąd
my, że taka ładowarka działa, jak powerbank użytkując aparaty słuchowe na baterie, musimy
dla aparatów słuchowych. Zapewnia nawet trzy liczyć się z ich relatywnie szybszym zużyciem
pełne cykle ładowania. Jest to bardzo praktycz- i częstszą wymianą.
ne rozwiązanie. Dzięki niemu, możemy ładować
aparaty słuchowe w dowolnym czasie i miejscu, Z ładowalnymi aparatami jest prościej i ekonomiczniej. Wystarczy naładować akumulatory.
np.: w trakcie podróży czy spaceru.
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Ul. Konopnickiej po remoncie

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

INWESTYCYJNE LATO
W lipcu i sierpniu trwały prace związane z modernizacją nawierzchni dróg gminnych.
Wykorzystując okres wakacyjny i zmniejszony ruch pojazdów, przeprowadzone były prace mające na celu remont
ulic: Floriana, Konopnickiej, 3 Maja, Sienkiewicza i Rolnej
w Ożarowie Mazowieckim, ulicy Lustrzanej w Duchnicach,
Cichy Ogród w Szeligach i ulicy Szkolnej w Macierzyszu.
W ramach prac na ulicach Floriana i Konopnickiej wykonano frezowanie starego asfaltu oraz położenie nowych nakładek, eliminując liczne spękania i ubytki w istniejących
nawierzchniach. Na pozostałych ulicach wykonano zupełnie nowe podbudowy z tłucznia kamiennego oraz położono
dwie warstwy masy asfaltowej. Łącznie w ramach zadania
zmodernizowano 11 120,00 m2 dróg gminnych, a całość wyceniona została na ponad 1,4 mln zł.

PRZENIESIENIE PUNKTU SZCZEPIEŃ
POWSZECHNYCH PRZECIWKO COVID-19
DO PRZYCHODNI
Od 1 września Punkt Szczepień Powszechnych Przeciwko COVID-19 zlokalizowany w MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim został przeniesiony do Przychodni przy ul. Konopnickiej 9.

L

iczymy, że nowa lokalizacja będzie równie korzystna dla
mieszkańców jak poprzednia. Cały zespół lekarsko-pielęgniarski wspomagany przez pracowników administracyjnych będzie do Państwa dyspozycji w niezmienionym składzie
lecz w nowej lokalizacji.
Zasady rejestracji i podania preparatu nie ulegają zmianie.
Serdeczne podziękowania dla Panów Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza – Prezesów MCC Mazurkas
za okazaną życzliwość i udostępnienie lokalu do organizacji
punktu szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Ożarów
Mazowiecki. Dziękujemy za wrażliwość, pomoc i współpracę.
Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Waldemar Roszkiewicz, Kierownik GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

ZMODERNIZOWANY PUMPTRACK
Zapraszamy mieszkańców do korzystania z rozbudowanego toru pumptrack
przy Centrum Widowiskowo Sportowym w Kaputach-Kręczkach.

W

ubiegłym roku przy Centrum
Widowiskowo Sportowym w Kaputach-Kręczkach powstał nowoczesny tor rowerowy typu ,,pumptrack”
z pasmami jezdnymi o długości ok.
200 metrów. Obiekt cieszy się bardzo
dużą popularnością, dlatego też podjęto decyzję o jego rozbudowie zaplanowanej w taki sposób, aby konstrukcja
toru różniła się od obecnie istniejącego
pumptracka poziomem trudności. Od
czerwca trwały prace budowlane. Inwestycja ta, dzięki zróżnicowaniu poziomów trudności, umożliwi doskonalenie

dotychczas zdobytych umiejętności
oraz rozdzielenie osób korzystających
z obiektu na dwie grupy: podstawową
i zaawansowaną, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników.
Warto podkreślić, że dodatkowo, z myślą o najmłodszych, powstał mini tor
o długości ponad 60 metrów.

Projekt otrzymał dofinansowanie
w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. W sierpniu
przedstawiciele gminy Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz
oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu
wsparcia finansowego w wysokości
Pumptrack jest ogólnodostępny, a ko- 200 tys. zł z budżetu Województwa
rzystanie z niego bezpłatne. Zachęca- Mazowieckiego.
my do korzystania i przypominamy
o zastosowaniu środków bezpieczeńAgnieszka Kĳewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
stwa w postaci kasku i ochraniaczy.
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Prawie dwa lata mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, jak i całej Polski, byli pozbawieni możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych,
sportowych, rozrywkowych. Naszym życiem rządził COVID-19. Sytuacja pandemiczna na tyle się
ustabilizowała, że wreszcie, po 2-letniej przerwie
można było zorganizować uroczyste obchody Gminnych Dożynek 2021. W tym roku miały one miejsce
w Płochocinie na terenie boiska Klubu Sportowego
AFC Płochocin w niedzielę, 29 sierpnia.

OŻAROWSKIE

DOŻYNKI

F

estyn poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji rolników w kościele pw. Świętego Wojciecha w Płochocinie. Występy artystyczne rozpoczął znany Zespół ludowy „Ożarowiacy”. Następnie
porwały publiczność „Ożarowskie Kumoszki” – zespół seniorów, bawiący mieszkańców już 43 lata,
prowadzony przez Asię Michrowską-Kamińską
i Waldemara Dąbrowskiego. Kumoszki i jeden kum
weszli na scenę z utworem „Plon niesiemy, plon”,
a zakończyli występ popularną pieśnią z regionu
lubelskiego „W moim ogródecku”, która to pieśń
została uwieńczona chodzonym, czyli dawnym polonezem.

pracy, za ten pot, bo trudno sobie to wyobrazić. My,
którzy pracujemy na tak zwanym etacie cóż możemy
wiedzieć, o której trzeba wstać i o której można się
położyć. Praktycznie przez 365 dni w roku jesteście
w gotowości. Za tę gotowość, za to że żywicie i bronicie od lat, na Wasze ręce dla całego środowiska
składam serdeczne podziękowania i ten chleb, którym nas obdarzyliście będę się starał dzielić jak
najbardziej sprawiedliwie. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich obecnych – odpowiedział dożynkowym Starostom burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
przyjmując symboliczny bochen chleba.

Uroczystości dożynkowe

Tegoroczny starosta dożynek Jacek Majewski mieszka w Święcicach, jest rolnikiem, prowadzi rodzinne
gospodarstwo rolno-warzywne. Jest absolwentem
wydziału ekonomii rolnictwa w SGGW w Warszawie. Prywatnie od 10 lat jest doskonałym mężem
oraz ojcem czwórki wspaniałych dzieci. Również
w Święcicach, wraz z mężem i dwójką dzieci mieszka Magdalena Karolak, która do niedawna pracowała w Agencji Badania Rynku, a obecnie pomaga
mężowi prowadzić gospodarstwo o powierzchni
65 hektarów. Uprawiają głównie marchew, ziemniaki i zboże.

Po artystycznym wstępie inaugurującym Dożynki, przyszedł czas na część oficjalną. Na scenie
otoczonej wspaniałymi, dożynkowymi wieńcami,
które przygotowali mieszkańcy wielu miejscowości Gminy Ożarów Mazowiecki, pojawili się m.in.:
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, zastępca burmistrza Dariusz Skarżyński,
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal,
Wiceprzewodniczący Tadeusz Śmigiel, skarbnik
gminy Małgorzata Piotrowska, radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego Michał Kanclerz, Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” Krzysztof Jabłoński,
radni gminni oraz sołtysowie.
Dożynkowi Starostowie Magdalena Karolak i Jacek Majewski zwrócili się do gminnego włodarza
słowami: – Przynosimy dzisiaj chleb z tegorocznych
zbiorów, ciężkich zbiorów. Przekazujemy go na Pana
ręce, aby Pan ten piękny chleb sprawiedliwie podzielił, żeby starczyło dla każdego.
– Pani Starościno, Panie Starosto, koleżanki i koledzy radni, sołtysi, członkowie zarządów osiedli,
goście i rolnicy. Pani Starościna podsumowała nie
jeden rok, ale dziesiątki lat Waszej ciężkiej pracy.
Chleb ma wyraz symboliczny. Jest okrągły, czyli
idealny w kształcie, tylko żeby on był tak idealny,
potrzebna jest Wasza bardzo ciężka, bardzo ofiarna
i uczciwa praca. Za ten trud, za wszystkie lata współ-

Starostowie Gminnych Dożynek 2021

Wybór najpiękniejszego wieńca
Jury, którego przewodniczącym był burmistrz wybrało najpiękniejszy dożynkowy wieniec. Zarówno
jurorom, jak i publiczności najbardziej spodobało
się dzieło „Klubu Pasjonatów” z Józefowa, w którego skład wchodzi 12 pań. Drugie miejsce zajęła
Katarzyna Brzóska z Fundacji „Nasz Macierzysz”,
a trzecie – Ewa Wacikowska z Piotrkówka Małego.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i wielkie kosze z prezentami, m.in. z drobnym sprzętem AGD.

Finał zawodów wędkarskich
Na scenie wręczano również nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich, które odbyły się tego
dnia w Błoniu. Leszka Szylera – prezesa koła węd-
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karskiego w Ożarowie Mazowieckim reprezentował
sędzia zawodów Grzegorz Lenart, który wraz z asystentką Wiktorią poprowadził ceremonię. Nagrody
– wspaniałe wędki – wręczał burmistrz Kanclerz.
W kategorii juniorów pierwsze miejsce zajął, uzyskując 310 punktów Mirosław Nikiel, 2 – Jakub
Chmurzyński (140 pkt.), 3 – Maciek Łukowski (110
pkt.), 4 – najmłodsza uczestniczka i jedyna reprezentantka płci żeńskiej Jagoda Rykowska. Wśród
seniorów zwyciężył Krzysztof Adamczyk (9045
pkt.), 2 miejsce – Piotr Mikołajczyk (3500 pkt.), 3 –
Darek Pusion, który swoją nagrodę przeznaczył dla
jednego z młodych wędkarzy z publiczności – który chciałby zostać członkiem klubu oraz brać udział
w kolejnych zawodach – i pierwszy podniesie rękę.
Natychmiast zgłosił się 15-letni Michał Gąsiński,
biegiem dotarł na scenę i szczęśliwy odebrał wędkę
z rąk burmistrza. 4 miejsce zajął Marian Włodarski
(1650 pkt.), 5 – Mirosław Szymański (1490 pkt.).
Burmistrz podziękował wędkarzom za dbałość
o akweny, o wodę, o ryby i dbałość o samych siebie. Podziękował Robertowi Głazowskiemu z zespołem – ... bo on trochę w moim imieniu od wielu
lat opiekuje się i współpracuje z Ożarowskim Kołem
Wędkarskim”. Podziękował rodzinom wędkarzy za
cierpliwość: – Udają się o trzeciej w nocy w bliżej
nieokreślonym kierunku, ale wracają z rybami. Dziś
złowili m.in. 1,5 kilogramowe jesiotry i kilogramowe leszcze.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych
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było poczuć jak w samolocie wykonującym bardzo
skomplikowane akrobacje, i wiele innych atrakcji.

Koła Gospodyń Wiejskich
Oblężenie przeżywały też dwa stoiska kół gospodyń
wiejskich. Panie przygotowały masę pyszności, którymi częstowały wszystkich chętnych. Apetyczne
zapachy przyciągały do ich stoisk łakomczuchów
już z dużej odległości, a widok przysmaków zmuszał do ich spróbowania. Już pierwsze kęsy pobudzały zmysł smaku, co w efekcie dawało poczucie
pełnej szczęśliwości. Królował chlebek ze smalcem, kiszone i małosolne ogórki, bigos, żurek, owoce, ogromny wybór przepysznych ciast. Wszystko
świeżutkie i oczywiście własnej roboty. Koło Gospodyń Wiejskich ze Święcic działa od 1964 roku.
Jak opowiadała seniorka, pani Bogumiła, która
w kole jest ponad pół wieku: – Przetrwałyśmy tak
długo, bo na nasze spotkania mogłyśmy korzystać
z remizy. Jest nas teraz 15. Troszeczkę bolejemy nad
tym, że młode nie chcą chodzić do koła. Najmłodsza
jest teraz Małgosia, może będzie też chodzić córeczka sołtysowej. Pani Małgosia zdradziła, że starsze
koleżanki przez 10 lat tak ją wyszkoliły, że mąż jej
nigdzie z nimi nie puszcza. Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrkówka Małego i Strzykuł ma dopiero
16 lat, ale panie dorównują umiejętnościami kulinarnymi swoim sąsiadkom – potrafią piec i gotować
równie smacznie.

gorzatą Główką; „Horyzonty”, czyli trio: Mariusz,
Robert i Igor; Kabaret „Czesuaf” z Poznania;
Gwiazda wieczoru Sarsa – artystka, która piosenką „Naucz mnie” podbiła polski rynek muzyczny
i Agnes Violin – polska skrzypaczka, koncertująca
na całym świecie na zaprojektowanych przez siebie
diamentowych skrzypcach. Wszyscy artyści spotkali się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonej
publiczności. Na zakończenie odbył się wspaniały
pokaz laserowy. Pogoda wbrew niektórym zapowiedziom dopisała wspaniale.
Porządku i bezpieczeństwa pilnowali strażacy,
Straż Miejska i Policja. Dyżur pełniła też karetka
pogotowia.

śmy z założenia, że jak nie teraz, to kiedy? Przygotowaliśmy dużo atrakcji. Jak widać, zainteresowanie
jest bardzo duże. Pandemia troszeczkę „przydusiła” ludzi i niezwykle istotne jest to wyrwanie się na
wolność. Zależało nam, żeby ta impreza się odbyła.
Okazało się, że była to dobra decyzja. Wystarczy
spojrzeć na uśmiechnięte twarze, przede wszystkim
dzieci. Dziękuję całemu zespołowi Domu Kultury
„Uśmiech” i wszystkim, którzy przyłożyli rękę do
organizacji imprezy, bo nic nie dzieje się samo.
Gościom, uczestnikom wydaje się to naturalne –
jest i już, a to są tygodnie przygotowań. Po blisko 2
latach przerwy dla nas to też jest pewnego rodzaju
test i mam nadzieję, że zdamy go pozytywnie.
W grudniu, jeżeli okoliczności pozwolą, zagra dla
Podsumowanie i zapowiedzi
nas Queen i orkiestra Woytka Mrozka. Myślimy też
Obecny przez cały czas burmistrz Ożarowa Maz. o koncercie noworocznym.
Biblioteka z Józefowa
Paweł Kanclerz udzielił nam krótkiej wypowiedzi:
Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
Biblioteka z Józefowa zorganizowała grę terenową – To pierwsza duża impreza po pandemii. Wyszlidla dzieci. Na terenie pikniku ulokowano 6 punktów
z ulotkami. Dzieci miały za zadanie zebrać z każdego z nich ulotki, za co dostawały medale i książki.
Biblioteka w styczniu tego roku wydała książkę
o Józefowie, a gra dotyczyła właśnie tej miejscowości. Po nagrody zgłosiło się kilkadziesiąt dzieci.

Przez cały czas trwania imprezy, od godziny 14.00
do późnych godzin wieczornych przewinęły się
prawdziwe tłumy mieszkańców. Oprócz komercyjnych stoisk z potrawami z grilla, słodyczami itp. był
namiot, w którym serwowano kaszankę i kiełbaski z grilla za 0 zł w prezencie od gminy. Tam stała kolejka jak za czasów PRL. W wielu miejscach
zarówno dzieci jak i dorośli mogli się wzmacniać
jadłem i napitkiem. Dzieci miały do dyspozycji we- Pięć występów i pokaz laserowy
sołe miasteczko, wielkie dmuchańce, kolejkę elek- Od godziny 15.45 do 22.00 na scenie zaprezentotryczną, symulator przeciążeń, w którym można się wało się 5 zespołów: „CamaSutra” z solistką Mał-

12 PSYCHOLOGIA KULTURA
CZY MOŻEMY ZMIENIĆ
CECHY DZIEDZICZNE?
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PSYCHOLOGICZNY
psychologiczne

mity

Naukowcy nie mają wątpliwości – geny wpływają na osobowość i wiele
aspektów ludzkiego zachowania. Wokół tego tematu narosło jednak sporo mitów. Najpopularniejszy z nich głosi, że jeśli coś jest dziedziczne to nic nie da
się z tym zrobić. Oznacza to, że cechy, które dostrzegamy w sobie i u naszych
rodziców są dla nas w pewnym sensie stałe i niepodważalne. Faktem jest, że
niektóre cechy można zmienić łatwiej, a inne trochę trudniej. Jednak z całą
pewnością możemy w znaczący sposób wpłynąć na każdą z nich.
JAKA MATKA, TAKA CÓRKA?
Perspektywa o dziedziczności pewnych
cech bez wątpienia może budzić w nas
bierność. Może skutecznie zniechęcać
nas do podejmowania jakichkolwiek
działań w zakresie np. modyfikowania
jakiejś problematycznej, nielubianej
przez nas cechy, którą dostrzegamy także u naszych rodziców. Jeśli syn bywa
porywczy tak jak jego ojciec to raczej
powątpiewamy w to, że mógłby stać się
inny – spokojniejszy, bardziej powściągliwy. Jeśli mama ma skłonność do zamartwiania się i przekazała tę cechę córce to z dużym prawdopodobieństwem
córka też taka będzie. Tak przynajmniej
myślimy. A to jest mit. Wielu z nas
twierdzi, że w im większym stopniu
dana cecha jest dziedziczna, tym mniejsza możliwość zmiany, a więc że cechy
silnie zdeterminowane genetycznie albo
trudno zmienić, albo jest to wręcz niemożliwe. Takie twierdzenie jest jednak
błędne. Okazuje się, że nawet stuprocentowa odziedziczalność nie oznacza niemożności zmiany.

się po bliźnięta. Jeśli bliźnięta jednojajowe (czyli mające sto procent wspólnych
genów) wykazują większe podobieństwo
ze względu na jakąś cechę osobowości
niż bliźnięta dwujajowe (mające średnio
połowę wspólnego materiału genetycznego) oznacza to, że analizowana cecha
w jakiejś części uwarunkowana jest genetycznie. Im większa różnica pomiędzy
obydwoma typami bliźniąt, tym silniejszy musi być komponent dziedziczny.
Rozważmy to na przykładzie. Jeśli oboje
z bliźniąt jednojajowych jest ekstrawertywnych, a wśród bliźniąt dwujajowych
przejawianie ekstrawersji jest bardziej
różnorodne (np. jedno z rodzeństwa jest
mocno introwertyczne) to zakłada się, że
ekstrawersja może być cechą dziedziczną. Takie badania opiera się rzecz jasna
na analizie wielu rodzeństw i dopiero
wówczas wysuwane są jakieś wnioski.
Nawet jednak takie cechy nie są w pełni zdeterminowane genetycznie. Do gry
wkracza także środowisko.

GENY VS. ŚRODOWISKO

Od lat toczy się dyskusja, co bardziej
wpływa na nasze zachowanie: geny czy
W badaniu tak delikatnych kwestii jak środowisko. Obecnie najczęściej przyjdziedziczenie cech psychicznych sięga muje się pewną kompromisową tezę,

JAK TO BADAĆ?

a mianowicie, że ludzie mają w sobie
pewien uwarunkowany genetycznie potencjał. Na ile on się jednak rozwinie i w
jaki sposób – zależy to od środowiska,
w jakim dany człowiek będzie wzrastał
i funkcjonował. Co zaś do samego pochodzenia określonej cechy to sprawa
jest bardzo złożona. Przede wszystkim
ciężko ostatecznie ustalić, czy dana cecha ma podłoże genetyczne czy środowiskowe. Nawet jeśli jestem porywcza
jak mój tata, nie oznacza to, że tę cechę
odziedziczyłam właśnie po nim. Mogłam ją nabyć w inny sposób, np. w czasach przedszkolnych poprzez obcowanie
z porywczymi dziećmi. Albo oglądając
serial, w którym utożsamiałam się z bardzo porywczą, główną bohaterką. Widać
to też dobrze na przykładzie inteligencji.
Uchodzi ona za cechę mocno dziedziczną. Nie wiadomo jednak, w jakiej proporcji odziedziczyliśmy inteligencję po
naszych przodkach. Może zależeć w połowie, w 75 procentach, a może jedynie
w 10 procentach od czynników genetycznych. Tego nikt nie wie. Nikt nie jest
w stanie zbadać w nas jej pochodzenia
ze stuprocentową pewnością. Jeśli więc
obawiamy się, że nie mamy wpływu na
jakąś cechę, bo jest dziedziczna, to już
w samym tym założeniu możemy być
w błędzie. Może nabyliśmy ją w inny
sposób.

WPŁYW GENETYCZNY
Jak zresztą rozumieć ten szumnie nazwany wpływ genetyczny? Na pytanie, co się
za nim kryje, nauka odpowiada bardzo
ogólnikowo – że chodzi o właściwości
tkanki mózgowej, czyli np. szybkość
przesyłania informacji między neuronami (komórkami nerwowymi). Udało się
też zidentyfikować wiele genów powiązanych z inteligencją, a także jej zależność od wieku. Im człowiek starszy, tym
większą rolę w zmienności jego inteli-
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gencji czy jej rozwoju odkrywają czynniki genetyczne. Dzieje się tak dlatego,
że prawdopodobnie to geny podtrzymują
nasz potencjał intelektualny. W efekcie
wraz z wiekiem cechy dziedziczne coraz silniej kształtują naszą inteligencję.
Można powiedzieć, że w dzieciństwie
komponent genetyczny IQ (ilorazu inteligencji) nie przekracza 10 procent,
by po latach wzrosnąć nawet do około
80 procent. Genetyka jest zatem mocno
zależna także od etapu życia, na którym
jesteśmy.

cjalnym wpływie nowych środowisk. To
jest bardzo ważne. Jeśli chcesz zatem
zmienić w sobie cechę, której nie lubisz,
zadbaj o odpowiednie środowisko zmiany. Jest to tak jak z nauką obcego języka
– poznając go, najlepiej „zanurzyć się”
w środowisku, które się tym językiem
posługuje. Odpowiednie środowisko
oznacza także ludzi, które będą je tworzyć. Jim Rohn, znany przedsiębiorca
i pisarz, posunął się wręcz do stwierdzenia, że: „jesteśmy średnią pięciu dorosłych, z którymi mamy regularny kontakt”. W dużej mierze mamy wpływ na
KTÓRE CECHY?
to, z kim spędzamy czas – warto zadbać
Naukowcy przekonują, że niektóre o to, aby spędzać go z odpowiednimi
cechy osobowości faktycznie są bar- dla nas – i pożądanej przez nas zmiany
dziej dziedziczone niż inne. Należą do – osobami.
nich wspomniana inteligencja, ekstraJesteśmy średnią pięciu dorosłych,
wersja, sumienność, impulsywność, z którymi mamy regularny kontakt.
neurotyczność (czyli nadwrażliwość
Jim Rohn
emocjonalna) i otwartość. Co ciekawe, dziedziczymy także skłonności do
określonych przekonań w kwestiach MAM TĘ MOC
społecznych (takich jak stosunek do Myśl, że możemy zmienić w nas to, co do
aborcji) czy światopoglądowych (libe- tej pory postrzegaliśmy jako dziedziczne
ralizm vs. konserwatyzm). Natomiast i niejako stałe, jest pokrzepiająca, daje
afiliacje polityczne nie są już dziedzi- poczucie wpływu na nasze życie. Jeśli
czone w tak dużym stopniu. Ostateczną wszystko byłoby zdeterminowane z góry
cechę osobowości (w jaki sposób się to jaki byłby sens się o cokolwiek starać,
ona rozwinie) kształtują jednak nasze zmieniać i rozwijać? Nawet bliźnięta jeddoświadczenia czy sposób wychowa- nojajowe, czyli genetycznie identyczne,
nia. Przykładowo, w środowisku sprzy- mogą wyrosnąć na zupełnie różnych od
jającym otwartości na różne poglądy siebie ludzi. Geny, owszem, mają duże
sami staniemy się bardziej otwarci niż znaczenie, oznaczają pewne predyspogdybyśmy funkcjonowali w środowisku zycje, lecz nie przyznawajmy im nadmocno hermetycznym.
miernej władzy. Mamy, metaforycznie
mówiąc, moc dokonywania istotnych
ZMIANA JEST MOŻLIWA
dla nas zmian. Choć nie wszystko zależy
Nawet bardzo wysoka odziedziczalność od nas, to – uwierzcie – na wiele spraw
(choćby takiej cechy jak IQ) nie oznacza mamy naprawdę duży wpływ.
niemożności zmiany. Odziedziczalność
Marlena Hess
w istocie oznacza tylko, że aktualne śroBIBLIOGRAFIA:
dowisko wywiera niewielki wpływ na • „50 wielkich mitów psychologii popularnej” Scott
indywidualne różnice w zakresie danej O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry
cechy, nic natomiast nie mówi o poten- L. Beyerstein, Warszawa 2011.

SPOTKANIE Z MARTĄ SOKOŁOWSKĄ
WOKÓŁ „IMPERIUM DZIECI”

16 sierpnia czytelnicy mieli okazję spotkać się z Martą Sokołowską,
scenarzystką, dramatopisarką i prozaiczką, autorką powieści „Imperium Dzieci”. Z uwagi na niepogodę wydarzenie odbyło się w czytelni.
Na miejscu można było nabyć książkę i porozmawiać osobiście z autorką
po oficjalnej części spotkania.

P

owieść „Imperium Dzieci” miała
swoją premierę 12 lipca 2021 roku,
mimo to wielu czytelników zdążyło
się z nią już zapoznać, o czym świadczyła pełna sala słuchaczek i słuchaczy
podczas wydarzenia.

Spotkanie było finansowane ze środków Instytutu Książki, a organizatorem
był Dyskusyjny Klub Książki Oddziału
„Czechowice” Biblioteki Publicznej Kraków Miasto Literatury UNESCO.
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
To dwukrotna finalistka konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współTEATR
czesnej „Metafory Rzeczywistości” oraz
Marta Sokołowska znana jest przede trzykrotna stypendystka Ministerstwa
wszystkim jako autorka sztuk teatral- Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
nych takich jak: „Kamionna. Opowie- „Imperium Dzieci” to jej debiut prozaści rodzinne” – spektaklu zrealizowa- torski, wydany przez Biuro Literackie.
nego w Teatrze im. Aleksandra Fredry Książka opowiada o dystopijnym świew Gnieźnie, „Reykjavik’74” – wysta- cie rządzonym przez A-Carycę, w któwianym w Toruniu, a także „Holzwe- rym dzieci i ich prawa są nadrzędną
ge” – spektakl ten zdobył Grand Prix wartością społeczną, a posiadanie poOgólnopolskiego Konkursu na Wysta- tomstwa jest przywilejem, przysługująwienie Polskiej Sztuki Współczesnej. cym jedynie wybrańcom władzy.
Była laureatką projektu wydawniczego
„Pierwsza książka prozą” oraz konkursu INTERPRETACJA „IMPERIUM DZIECI”
„Dramat!” organizowanego przez Dwu- Podczas spotkania autorka podzieliła się
tygodnik i Teatr IMKA, a także Nagrody z czytelnikami swoimi upodobaniami

literackimi, zaznaczając, że często się
one zmieniają. Opowiedziała m.in. skąd
wziął się pomysł na napisanie „Imperium Dzieci”, co ją zainspirowało oraz
do jakich czytelników kierowała swoją
opowieść. Okazało się, że głównym
źródłem inspiracji jest dla niej rzeczywistość, a nie – jak niektórym się mogło
wydawać – literatura. Marta Sokołowska podkreśliła, że interpretacja utworu
literackiego należy tylko i wyłącznie
do odbiorcy, a narzucanie jakiekolwiek
oceny czy opinii czytelnikom przez autora jest jej zupełnie obce.
Padły też liczne pytania z sali, m.in.
o to dlaczego w powieści prawie nie
występują dzieci. Nie obeszło się także bez dyskusji na temat okrucieństwa

niektórych bohaterów książki. Dyskusja o języku i świecie przedstawionym
w „Imperium Dzieci”, a także źródeł
zła okazała się być bardzo angażująca.
Czytelniczki i czytelnicy podzielili się
swoimi spostrzeżeniami na temat utworu, niektóre z nich były poruszające dla
autorki i pozostałych współuczestników.
Interpretacje utworu były bardzo urozmaicone, co wyzwoliło naprawdę długą i pełną emocji dyskusję. Pod koniec
spotkania, podczas jego nieformalnej
części było mnóstwo podziękowań i gratulacji składanych autorce przy soku
i przyniesionych przez nią ciasteczkach.
Lucyna Dąbrowska
Zdjęcia: Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
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Odeszła Pierwsza Dama Wolnej Polski
21 sierpnia w wieku 90 lat zmarła w Anglii Karolina Kaczorowska, żona
ostatniego prezydenta II RP, Ryszarda Kaczorowskiego. Zostanie pochowana u boku swojego męża w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej.

K

arolina Kaczorowska z domu Mariampolska urodziła się 26 września
1930 roku w Stanisławowie. Po zajęciu przez wojska sowieckie wschodnich
terenów II RP, została w roku 1940 wraz
z rodziną wywieziona na Syberię. Związek Sowiecki opuściła wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej ojciec,
brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski.
Podobnie jak wiele polskich dzieci poprzez Persję trafiła do Ugandy, do obozu
dla polskich uchodźców w osadzie Koja,
gdzie uczęszczała do prowadzonej tam
polskiej szkoły. Pozostała tam do końca lat
czterdziestych. Po przybyciu do Wielkiej
Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie. Pracowała następnie jako
nauczycielka, poświęciła się również działalności w harcerstwie polskim na uchodźstwie i przy tej okazji poznała przyszłego
męża, za którego wyszła w roku 1952.
Mieli dwie córki – Alicję i Jadwigę Jagodę oraz pięcioro wnuków.
Karolina Kaczorowska wraz z mężem
aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej emigracji, działając charytatywnie w Zjednoczeniu Polek w Wielkiej
Brytanii. Po nagłej śmierci Kazimierza
Sabbata 19 lipca 1989 r., Ryszard Kaczorowski na mocy Konstytucji kwietniowej
objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie. Karolina Kaczorowska została
Pierwszą Damą. Misja ostatniego Prezydenta II RP dobiegła końca niespełna
półtora roku później, gdy 22 grudnia 1990
r. Ryszard Kaczorowski na Zamku Królewskim w Warszawie przekazał insygnia
prezydenckie wybranemu w pierwszych
demokratycznych wyborach na ten urząd
Lechowi Wałęsie. Karolina Kaczorowska
brała udział w ceremonii przekazania insygniów. Oboje wraz z mężem przybyli

wówczas do Polski po raz pierwszy od
50 lat. Od tej pory regularnie odwiedzali
Ojczyznę przebywając zarówno w Warszawie, gdzie znajdowało się biuro Pana
Prezydenta, jak i odwiedzając wiele innych polskich miast. Wszędzie spotykali
się z szacunkiem i ciepłym przyjęciem.
10 kwietnia 2010 razem z mężem Pani
Prezydentowa miała wziąć udział w obchodach 70 rocznicy zbrodni katyńskiej,
jednak z powodu choroby musiała zrezygnować z uczestnictwa w uroczystościach.
Jej mąż udał się więc w podróż sam i jak
wszyscy pasażerowie prezydenckiego Tupolewa zginął w katastrofie smoleńskiej.
Wdowa po ostatnim Prezydencie II RP
w roku 2012 została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.

KAROLINA KACZOROWSKA
W PIASTOWIE

Rok po katastrofie smoleńskiej Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska odwiedziła nasze miasto, którego Jej zmarły
mąż był Honorowym Obywatelem. Wizyta miała miejsce w niedzielę, 17 kwietnia 2011 roku. Po mszy św. odprawionej
w kościele św. Michała Archanioła sprawowanej pod przewodnictwem księdza
proboszcza Jana Lubszczyka w intencji
ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni
katyńskiej Pani Karolina Kaczorowska
złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Następnie spotkała się z harcerzami piastowskiego hufca ZHP im. A. Kamińskiego.
Odwiedziła też miejsca związane z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim – rondo Jego imienia oraz aleję dębów Honorowych Obywateli Miasta Piastowa

nieopodal pomnika gen. Leopolda Okulickiego. Dąb rosnący najbliżej pomnika
został posadzony osobiście przez Pana
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
14 maja 2000 roku podczas uroczystości
wręczenia medali pamiątkowych Honorowych Obywateli Miasta Piastowa dwóm
wybitnym Polakom – Ryszardowi Kaczorowskiemu i księdzu prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu, Kapelanowi Rodzin
Katyńskich. Dąb posadzony tego samego
dnia przez ks. Z. Peszkowskiego rośnie
w najbliższym sąsiedztwie dębu Pana Prezydenta.
Pani Karolina Kaczorowska jeszcze dwukrotnie odwiedziła nasze miasto zawsze
interesując się jego rozwojem i życiem
mieszkańców. Każda wizyta kończyła się
przekazaniem im serdecznego pozdrowienia i życzeń wszelkiego dobra.

Dziękujemy Pani Prezydentowo.
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MUZEUM URSUSA – PERSPEKTYWY
Po latach bezskutecznej walki o powstanie „Muzeum Ursusa”– placówki o znaczeniu
ogólnopolskim, nastąpił przełom. Jest ogromna szansa na realizację inwestycji oczekiwanej przez tysiące ludzi związanych z fabryką o ponad stuletniej historii oraz wszystkich, którym droga jest historia Polski, historia polskiego przemysłu maszynowego,
międzywojenna historia produkcji dla wojska i powojenna mechanizacja rolnictwa.

W

ostatnich miesiącach nastąpiły istotne
zmiany w sytuacji tzw. „Kolekcji Ursus”,
czyli zbiorze eksponatów po byłym Zakładowym Muzeum Zakładów Mechanicznych
„Ursus”, które od 10 lat są przechowywane
w pozakładowej hali nr 270 przy ul. Kompanii
AK „Goplana” 4.

nistrowi Aktywów Państwowych. Skarb Państwa
jest właścicielem ok. 85% akcji spółki (PHO).
W ostatnich latach hala, w której znajduje się kolekcja, tylko kilka razy była udostępniana zwiedzającym – w czasie „Nocy Muzeów”. Obecnie
(najprawdopodobniej do końca września 2021 r.)
– w wyniku sprzedaży przez PHO działki, na
której znajduje się hala z pofabryczną kolekcją
Właściciel
– pomieszczenie musi zostać opróżnione. WłaśTeren (wraz z Kolekcją) od 2011 roku jest włas- nie w związku z zaistniałą sytuacją otworzyła się
nością Polskiego Holdingu Obronnego (PHO) szansa na realizację społecznej inicjatywy po(do 2013 roku Grupa Bumar). PHO podlega Mi- wstania MUZEUM URSUSA.

Mocne Strony

Wieloletnie starania o zachowanie kolekcji
W sprawie muzeum wiele organizacji pozarządowych, społecznych, kulturalnych z dzielnicy
Ursus i Warszawy, a także dzielnicowi radni,
Rada Seniorów Ursusa i dziennikarze dwutygodnika „Mocne Strony” od kilku lat zwracali
się o pomoc, m.in. do: Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Obrony Mariusza Błaszczaka, pełniącego wówczas nadzór właścicielski
nad PHO, Zarządu m.st. Warszawy, Marszałka
Województwa Mazowieckiego, kolejnych Wojewodów Mazowieckich – Zdzisława Sipiery
i Konstantego Radziwiłła. Konkretnych, konstruktywnych działań z ich strony było brak do
dzisiaj, chociaż kilka wydarzeń medialnych zapowiadało pozytywne zakończenie.

Obiecanki – cacanki…
Po interwencjach organizacji społecznych i zebraniu podpisów 2,5 tys. mieszkańców, nagłaśnianiu sprawy przez warszawską artystkę Jaśminę Wójcik (eventy, wystawy, parada traktorów,
film „Symfonia Fabryki Ursus”, który otrzymał
kilka nagród, w tym nagrodę dla najlepszego
średniometrażowego filmu dokumentalnego ➧

FILIA NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI W URSUSIE (?)
włączenie całego, obecnego muzeum zakładowego
po byłych zakładach ZM Ursus, które znajduje się
w gestii Polskiego Holdingu Obronnego do zbiorów Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie
i w dalszej perspektywie uważam, że konieczne
byłoby, aby ta kolekcja była eksponowana w Ursusie i tam pokazywała historię przemysłową tego
n  Określenie „po pandemii” w obecnej sytuacji jest miejsca i historię przemysłową Warszawy jako taniestety niemożliwe do ulokowania w czasie...
kiej. Takich zabytków jest coraz mniej, a musimy
– Trzymamy kciuki, żeby wzrost zachorowań był o historii polskiego przemysłu pamiętać.
jak najmniejszy i nie trzeba było wprowadzać żad- n W Ursusie istnieje Izba Tożsamości Ursusa, prowanych większych restrykcji, niż teraz obowiązujące.
dzona przez Ośrodek Kultury „Arsus”, która ma duży
To ogranicza nasze życie, naszą działalność i nasze
zbiór eksponatów, dokumentów, zdjęć, filmów - pamożliwości tutaj.
miątek po fabryce, ale również spory zbiór, dotyczący

Rozmowa z Mirosławem Zientarzewskim,
dyrektorem Narodowego Muzeum Techniki
n  Panie Dyrektorze, muzeum techniki od pewnego

czasu jest nieczynne. Obecnie jest to Narodowe
Muzeum Techniki w organizacji. Kiedy możemy się
spodziewać otwarcia muzeum dla zwiedzających?

– Narodowe Muzeum Techniki w tej chwili przygotowuje trzy ekspozycje. Wyłoniliśmy podczas
konkursu najlepszą koncepcję plastyczną wystawy głównej, która będzie nosiła tytuł „Wkład
Polaków w światowe dziedzictwo techniczne
i naukowe”. Wystawa jest skierowana głównie
do młodych ludzi, do dzieci, po to, żeby pokazywać im polskie osiągnięcia, o których często
nie wiemy, bądź o nich zapominamy. Znacznej
części naszego społeczeństwa wydaje się, że ten
wkład nie jest duży. Jest wiele osób, które go nie
doceniają. Chcielibyśmy zmienić taki sposób
myślenia, pokazać wielkich Polaków, którzy naprawdę dużo zrobili dla techniki i nauki światowej i zrobić to w na tyle przystępny sposób, żeby
młody człowiek, który do nas trafi, wyszedł stąd
z przekonaniem, że tak rzeczywiście było, a jednocześnie rozwijał swoje zainteresowanie techniką i mam nadzieję, że dzięki temu w przyszłości część naszych młodych odbiorców zwiąże się
z techniką w procesie edukacyjnym.
Kolejne dwie wystawy będą dotyczyły historii maszyn liczących i komputerów oraz historii
transportu. Udostępnienie ekspozycji planujemy
na przełomie roku 2021 i 2022. Mam nadzieję,
że będzie to gwiazdkowy prezent dla wszystkich
mieszkańców Warszawy i przyjezdnych, którzy
chcieliby nas odwiedzić. Jesteśmy w trakcie procesu, który trwa dosyć długo, ale mam nadzieję,
że już za moment będziemy mogli zobaczyć wizualne efekty tych działań.
Muzeum jest instytucją, która prowadzi działania
edukacyjne dla młodzieży. Po pandemii wrócimy
do naszych spotkań z historią techniki, które odbywały się w muzeum i do zajęć edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży szkolnej.

n  Jak długo Pan jest dyrektorem Muzeum Techniki?

– Już trzy lata i nie wiem, kiedy ten czas upłynął.
n  Wcześniej pracował Pan w Muzeum Wojska Pol-

skiego?

– Tak, pracowałem w Muzeum Polskiej Techniki
Wojskowej – Oddziale muzeum przy ul. Powsińskiej.
n  Narodowe Muzeum Techniki ma swoją filię w Chle-

wiskach k/Szydłowca. Co to za placówka i dlaczego właśnie tam?

– Po kilku oddziałach, którymi dysponowało Muzeum Techniki i Przemysłu przed likwidacją w zasobie Narodowego Muzeum Techniki został jeden
oddział - Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach.
Tam trafiły kolekcje motocykli, samochodów, obrabiarki, maszyny do szycia, ale najważniejszym
i najcenniejszym obiektem jest sama huta. To
unikatowy, a zarazem piękny, XIX-wieczny zakład hutniczy należący do Zagłębia Staropolskiego, który zachował swój pierwotny kształt prawie
w nienaruszonym stanie. Wymaga oczywiście ciągłych prac konserwatorskich i ogromnego nakładu
środków, ale utrzymywanie go w jak najlepszym
stanie jest jednym z naszych priorytetów.
n  Dotarła do nas informacja, że być może w niedługim

czasie muzeum będzie miało kolejną filię w Ursusie.

– Jako instytucja jesteśmy zaangażowani w proces
utrzymania kolekcji Ursusa scalonej i w nierozerwalnym charakterze. W związku z tym planujemy

historii miejscowości Czechowice, później Ursusa,
która powstała dzięki fabryce. Od wielu lat wszystkie
organizacje społeczne, działające w Ursusie, a także
ogólnowarszawskie: Rada Seniorów, Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, PTTK, harcerze, wszystkie kluby seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
organizacje kombatanckie i kulturalne, starają się
o utworzenie muzeum, upamiętniającego ponad
stuletnią historię zakładów mechanicznych, które
opuściło blisko 2 miliony znanych na całym świecie
traktorów. Fabryka zatrudniała prawie 20 tysięcy
pracowników. Społecznicy chcieliby również, żeby
uwidoczniona była miastotwórcza rola zakładów,
umiejscowionych na obszarze 160 hektarów z własną
linią kolejową, które zmechanizowały polską wieś.

– Na pewno trzeba by się zastanowić nad kształtem nowej ekspozycji. Musi ona pokazywać aspekt
techniczny, społeczny i to wszystko, co działo
się w Ursusie od strony politycznej i jaką rolę to
miejsce odegrało w czerwcu 1976 roku i później.
To powinna być wielopłaszczyznowa ekspozycja,
pokazująca okres od powstania zakładów, przez
Państwowe Zakłady Inżynierii, okupację niemiecką i okres powojenny.
n  Jak mam rozumieć Pana sformułowanie „w dalszej

perspektywie”, dotyczące terminu udostępnienia nowego muzeum zwiedzającym?

w dobrych warunkach. Niestety, znaczna część
tych zbiorów wymaga poważnych działań konserwatorskich. Szczególnie 2 silniki, które stoją na
zewnątrz, będą wymagały ogromnych nakładów
pracy i oczywiście pochłoną spore środki, zanim
zostanie im przywrócony dawny blask i świetność,
aby w pewnym momencie mogły cieszyć oczy
odbiorców tej wystawy. Pracujemy nad tym, żeby
zapadły decyzje, żeby mogło się odbyć przejęcie
kolekcji przez nasze muzeum. To też nie jest proces, który dzieje się chwilę.
n  Sądząc po frekwencji (ponad tysiąc osób na dwóch

dotychczasowych zjazdach traktorów) oraz zainteresowaniu zwiedzaniem kolekcji (zgłoszenia do Izby
Tożsamości Ursusa napływają z całej Polski), powstanie prawdziwego muzeum jest powszechnie oczekiwane, nie mówiąc o zachowaniu pamięci, tożsamości
i szeroko rozumianej edukacji kolejnych pokoleń...

– Ja jestem tego samego zdania. Trochę szkoda, że
do takiej sytuacji w ogóle doszło, to znaczy, że nagle, w trybie działań ratunkowych, musimy się za to
zabierać i zastanawiać się, jak rozwiązać tę kwestię,
wyważając potrzeby społeczne i samej kolekcji.
Ursus stracił już wystarczająco dużo ze swojego
dziedzictwa przemysłowego, np. budynek odlewni żeliwa, z którego pozostała wyłącznie frontowa ściana. Na szczęście dla tego miejsca decyzją
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków zabudowania przedwojennych zakładów
zostały wpisane do rejestru zabytków, a sama kolekcja zabezpieczona i przechowana do dzisiaj przez
Polski Holding Obronny. To właśnie Ursus powinien być takim miejscem w Polsce, w którym odbywają się najważniejsze zloty traktorów. Powinny
się tam dziać takie rzeczy, a przyszłe muzeum powinno prowadzić normalną edukację, pokazywać
historię tego miejsca, uwrażliwiać młodych ludzi
na szeroko rozumianą technikę. Przecież gdyby teraz w Ursusie zapytało się osoby, które już dłuższy
czas tu mieszkają, to wszyscy rodzinnie są związani
z technicznym dziedzictwem tego miejsca, mieszkańcy nowych osiedli, przez fakt wyboru miejsca
zamieszkania stają się jego częścią. W interesie
wszystkich jest, żeby kolekcja była eksponowana.

– Trudno dziś powiedzieć, jak by to mogło wyglądać. Nie ma obecnie w obrębie Ursusa lokalizacji,
która pozwalałaby na natychmiastowe udostępnienie kolekcji zwiedzającym. W mojej ocenie w tej
chwili powinniśmy skupić się na tym, żeby kolek- n  Dziękuję za rozmowę
cja w nienaruszonym stanie była przechowywana

Rozmawiał Jacek Sulewski
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na kanadyjskim festiwalu Hot Docs) – w kwietniu
2015 roku wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak
ogłosił, że kolekcja w ciągu kilku tygodni(!) zostanie
odkupiona przez Urząd Miasta. Negocjacje, do których włączyła się ówczesna burmistrz Ursusa Urszula
Kierzkowska trwały ponad rok – bez rezultatu. Zazwyczaj wszelkie pomysły i działania społeczne zmierzające do przejęcia kolekcji i pozostawienia jej w Ursusie
były entuzjastycznie przyjmowane, a kończyły się na
tłumaczeniu brakiem pieniędzy i… kierowaniem do innej władzy (samorządowej lub rządowej).
W tym czasie z różną częstotliwością zmieniali się prezesi holdingu, ostatni zadeklarował (w 2018–2019 r.)
przekazanie kolekcji bezpłatnie na rzecz dzielnicy (Rada
Nadzorcza podobno nie wyraziła na to zgody). Z kolei
Premier Mateusz Morawiecki obiecał radnym Ursusa
pomoc w odzyskaniu zbioru przez dzielnicę i uznał konieczność udostępnienia ponad 100-letniej historii fabryki
i związanej z nią nierozerwalnie miejscowości szerokiej

publiczności – właśnie w Ursusie. Tę informację potwierdziła oficjalna wypowiedź Przewodniczącego Ursuskiej
„Solidarności” Andrzeja Kierzkowskiego w czasie obchodów rocznicy Czerwca 1976 roku w Ursusie skierowana do wszystkich zebranych, również zaproszonych
gości – przedstawicieli najwyższych władz stołecznych
i państwowych.

Nadzieja (jednak) nie umarła
Obecnie widać zaangażowanie Małgorzaty Gosiewskiej,
wicemarszałek Sejmu RP, w sprawę powstania Muzeum
Ursusa oraz zainteresowanie sytuacją premierów Piotra
Glińskiego (ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego) i Jacka Sasina (ministra Aktywów Państwowych), co dobrze rokuje. Aktualny prezes holdingu –
Wojciech Arndt – również prezentuje stanowisko zgodne
z oczekiwaniami społecznymi.
Jak dotąd, nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do lokalizacji Muzeum, ale są ustne gwarancje, że – „na pewno na
terenie byłych zakładów”. Niestety, deweloperzy – ogołacając teren pod nowe osiedla sprawili, że wspaniałe zabytki architektury przemysłowej z początków XX wieku
uległy zniszczeniu lub zostały zrównane z ziemią. Na
szczęście, te nieliczne, ocalałe – od roku są objęte nadzorem konserwatora zabytków.
Podczas rozmowy z prezesem Polskiego Holdingu Obronnego Wojciechem Arndtem dowiedziałem się m.in., że
trwają rozmowy z Narodowym Muzeum Techniki na
temat utworzenia w Ursusie muzeum, będącego jego filią. Brane jest pod uwagę partnerstwo między sektorem
prywatnym i publicznym. W rozmowy zaangażowany jest
nowy nabywca działki [firma PANATTONI(?) – przyp.
red.], bo jest duża szansa, że tam znalazłoby się miejsce
dla muzeum. Wszystkim zainteresowanym zależy na tym,
żeby kolekcja pozostała w Ursusie. Do naszej redakcji
dochodziło wiele głosów sugerujących adaptację na muzeum budynku byłej odlewni aluminium, lecz, niestety,
znajduje się on w rękach prywatnych.
Dzięki Zakładom Mechanicznym Ursus, które zatrudniały tysiące robotników, mała miejscowość Czechowice przekształciła się w krótkim czasie w wielotysięczne
miasto, potem ponad 100-tysięczną dzielnicę Warszawy.
„Izba Tożsamości Ursusa” działająca przy Ośrodku Kultury „Arsus” zgromadziła pokaźny zbiór dokumentów,
zdjęć i pamiątek dotyczących zarówno historii zakładów, jak i rozwijającej się dzięki nim – na przestrzeni lat
– miejscowości, miasta, w końcu dzielnicy.
Kolekcja Ursus wraz z wartościowymi zbiorami „Izby
Tożsamości Ursusa” to solidny fundament przyszłego
muzeum.
Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

(PRUSZKÓW)
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JAK PAN PAWEŁ PRZYDROŻNE KAPLICZKI I KRZYŻE RATOWAĆ ZACZĄŁ
Kapliczki i przydrożne krzyże są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. W naszej tradycji ich obecność ma długą historię. Wznoszono je
na początku i na końcu wsi, na rozstaju dróg, w lesie, na miedzy (wąskim
pasie niezaoranej ziemi rozgraniczającej pola uprawne), zawieszano na
przydrożnym drzewie. Różne też były powody ich pojawiania się.
Stawiano je z wdzięczności za otrzymane łaski, uratowanie życia, uchronienie
od niszczących żywiołów czy zarazy,
w podziękowaniu za wyleczenie z choroby, za szczęśliwy powrót. Były także
wyrazem pokuty i zadośćuczynienia za
popełnione czyny, wyrazem modlitwy
za dusze zmarłych czy zamordowanych.
Nie wszyscy fundatorzy i darczyńcy
chcieli się ujawniać. Kapliczki i przydrożne krzyże, oprócz celu wotywnego
i walorów estetycznych, są ważną informacją o historii danego terenu i społecz-

ności go zamieszkującej, upamiętniają
bowiem istotne wydarzenia z życia
mieszkańców. Budowle te, najczęściej
wykonywane przez miejscowych artystów, są pamiątką minionych czasów,
świadkami historii, dziełami sztuki,
są naszym dziedzictwem narodowym.
Zmiany w krajobrazie – proces urbanizacji, zabudowywanie i lokalizacja
nowych inwestycji w sąsiedztwie dróg,
powodują zatarcie dawnego znaczenia
kapliczki przydrożnej jako drogowskazu. Dziś często trudno ją zauważyć
w sąsiedztwie domów, bloków, sklepów,
latarni, słupów sygnalizacji świetlnej
czy przydrożnych reklam. Stoją zapomniane, niszczeją, rozsypują się. Są na
szczęście ludzie dobrej woli, których
troska o te miejsca pamięci nie pozwala
im zniknąć z krajobrazu polskiego. Jedną z takich osób jest mieszkaniec Ołtarzewa – pan Paweł Zdanowicz.

PAWEŁ ZDANOWICZ I KAPLICZKI
Z OŻAROWSKIEJ GMINY
Pan Paweł przez większość lat swojej
pracy zawodowej związany był z budownictwem. Obecnie jest na emeryturze, ale jeszcze działa zawodowo
– prowadzi nadzory budowlane. Był

kierownikiem budowy, m.in. zakładów
Polkolor, zajezdni trolejbusowej w Piasecznie, prowadził budowy budynków
sakralnych m.in. Kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy Alei Komisji
Edukacji Narodowej 101 na Ursynowie.
Kiedy przeszedł na emeryturę, szukał
czegoś, w co mógłby się zaangażować.
I w pewnym momencie pojawiły się
kapliczki. To był główny temat naszego
spotkania w pewne ciepłe i słoneczne
popołudnie. Umówiliśmy się w Ołtarzewie, przed jego rodzinnym domem. Po
przywitaniu wsiedliśmy do samochodu
i podczas ponad 2,5-godzinnej eskapady odwiedzaliśmy miejsca naznaczone
działalnością mojego rozmówcy. Była
to podróż szlakiem kapliczek połączona
z rozmową. Jechaliśmy, zatrzymywaliśmy się, wysiadaliśmy, oglądaliśmy (fotografowałem głównie ja), a pan Paweł
opowiadał. Zaczęliśmy od Ołtarzewa. –
Tu się urodziłem, wychowałem. W miejscu, gdzie mieszkam, wcześniej stał dom
pobudowany przez mojego dziadka,
blisko był dom jego brata, dalej dom
pradziadków. Teren należał do moich
pradziadków od końca XIX wieku, ale
dokładnej daty nie znam… Potem przez
28 lat mieszkałem na Ursynowie, a po
przejściu na emeryturę wróciłem. Od
powrotu minęło 15 lat.

Pomysł
Skąd pomysł, żeby zająć się kapliczkami? – Nie wiem skąd. Jakieś natchnienie, chyba „z góry”. Kiedy wróciłem do
Ołtarzewa, jeździłem jeszcze na nadzór

budowy kościoła Św. Rodziny na Zaciszu. Kiedy to się skończyło, i nie miałem
innych zleceń, myślałem o jakimś zajęciu związanym z obiektami sakralnymi. Na spotkaniu grupy „Mężczyzn św.
Józefa”, którą mamy tutaj przy parafii
w Ołtarzewie, spotkałem młodszego kolegę, który mieszka w Myszczynie, i on
pokazał mi tamtejszą kapliczkę. Kiedy
ją zobaczyłem, w jakim jest stanie, to
stwierdziłem – tak, to jest to, tym muszę
się zająć. I zająłem się, trwa to już 4–5
lat. Robię to społecznie.

Opisy zaczęły pojawiać się w czasopiśmie „Misericordia” Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie (wówczas miesięcznik,
obecnie kwartalnik) i na stronie Wirtualnego Muzeum Ożarowa Mazowieckiego, w czym zasługa pani Grażyny
Lipskiej-Zaremby i pana Rafała Zaremby – pomysłodawców i twórców
WMOM. Paweł Zdanowicz poznał się
z nimi w styczniu 2019 roku. – Bardzo często spotykałem ich w kościele
w Ołtarzewie i Ożarowie, widywałem na
wszelkich koncertach, uroczystościach.
Opisywanie kapliczek
Są tacy charakterystyczni. Byłem ciekaKapliczka w Myszczynie była pierwszą wy – kto to jest, ale nie miałem jak się
odrestaurowaną? – Nie, wtedy nie udało z nimi skontaktować.
się ruszyć z jej remontem. Jedynie została zabezpieczona – zrobiliśmy taki da- Spotkanie u Urszulanek
szek (kolega, który mi tę kapliczkę wska- Okazją do poznania się było kolędozał, wybudował go z pomocą sąsiadów, wanie u sióstr Urszulanek. – Mieszkam
ze swoich materiałów), żeby do czasu przy ul. Zamojskiego, obok są siostry
remontu się nie rozsypała. A ja odkry- zakonne – Urszulanki. Mamy bardzo
wałem kolejne i zacząłem je opisywać. dobre relacje. Od 1932 roku prowadzą
Pisząc o konkretnej kapliczce staram tutaj przedszkole, do którego kiedyś sam
się podać jej historię (jeśli to możliwe), uczęszczałem, a teraz chodziły moje
napisać coś o jej architekturze, okre- wnuki. Siostry zaprosiły mnie, wraz
ślić – co trzeba przy niej zrobić. Opisy z żoną, na wieczór kolędowy. Zapromiały pobudzić ludzi do tego, żeby tymi szeni zostali też pp. Zarembowie. Śpiekapliczkami się zająć. Mówiąc „ludzi” waliśmy kolędy, zaczęliśmy rozmawiać,
miałem na myśli zarówno urzędników, i tak się zaczęło. Pan Paweł opowiedział
sołtysów, jak i osoby prywatne, m.in. potomków budowniczych czy fundatorów,
właścicieli posesji, przy której kapliczka
stoi. Ja oferowałem wsparcie fachowe,
co i jak zrobić, jakich użyć materiałów.
Interesują mnie kapliczki i krzyże z terenu gminy.
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im, że interesują go kapliczki, chciałby je odnowić, odremontować i szuka
kontaktów na terenie gminy, żeby jak
najwięcej tych kapliczek ocalić. Pani
Grażyna przeprowadziła z p. Pawłem
wywiad. Tekst został opublikowany
w „Misericordii”, z którą małżeństwo
Zarembów współpracowało, a ponieważ
redakcja nie wzięła go na wyłączność,
został przeniesiony na stronę już wtedy dziającego WMOM, a rozmówca
w sposób naturalny rozpoczął z muzeum współpracę, która trwa do dziś. Na
stronie z czasem pojawiła się nawet zakładka – KAPLICZKI. Do „Misericordii” o kapliczkach pisuje nadal.

ków. Opracowałem materiał techniczny,
projekt i zgłosiłem w gminie. Ogłoszono
konkurs ofert na wykonanie remontu,
wybrano wykonawcę. Remont rozpoczął się w połowie lipca i do końca października ma zostać ukończony. Oprócz
Myszczyna wyremontowania wymaga
również kapliczka Chrystusa Frasobliwego w Pilaszkowie (w tutejszym parku znajduje się, chyba jedyny w Polsce,
pomnik gen. J.H. Dąbrowskiego – tutaj,
w 1794 r. , otrzymał, na rozkaz naczelnika powstania – Tadeusza Kościuszki,
szlify generalskie). – Złożyłem raport
do burmistrza, w którym wymieniłem 5
kapliczek do wyremontowania w trybie
pilnym. Tu jest potrzebna pomoc gminy, fundusze na remonty. Zaczęto od
Myszczyna.

Fachowy remont
– Od czego zaczyna Pan remont kapliczki? – Najpierw próbuję odnaleźć
jej historię, docieram do ludzi, szukam
starych zdjęć i najczęściej gdzieś coś
znajduję. A same prace remontowe –
trzeba zdjąć wszystkie farby i zobaczyć,
co się pod nimi kryje. Jeśli odpada –
wtedy usunąć. Rysy wystarczy zabezpieczyć specjalnymi środkami. Wyremontowane – trzeba co jakiś czas odnawiać.

📖
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Przystanek pierwszy – Umiastów

(wcześniej była siatka), położono kostkę. Rok 1920 – to prawdopodobna data
powstania tego krzyża. Pozostał odlany
z betonu obelisk i figurka na krzyżu
– oczyszczona i pomalowana.

Kolejny przystanek – Kręczki
Remont kapliczki w Kręczkach w całości sfinansowali ludzie, którzy się tu
sprowadzili (pragną pozostać anonimowi). Ta, jak i inne, odrestaurowane pod
okiem p. Pawła, mają tabliczki pamiątkowe. – Postanowiłem, że jak będziemy
remontować, to zawsze zrobimy jakąś
tabliczkę, żeby było wiadomo, kiedy robiono prace. Chodzi mi o to, by zachęcić ludzi do takich akcji, niekoniecznie
z moim udziałem. Figurka Matki Bożej
z kapliczki przydworskiej w Kręczkach
została odrestaurowana przez moją sąsiadkę – konserwatora zabytków. Nie
wiadomo, kiedy kapliczka została zbudowana. Figurka prawdopodobnie pochodzi z lat 40 lub 50 ubiegłego wieku.

Tam, gdzie się zaczęło – Myszczyn
Kapliczki w Myszczynie przy pierwszym podejściu nie udało się odnowić,
ale wszystko jest na dobrej drodze.
– Bardzo mi na tym zależy. To budowla z roku 1899 r. z pięknym hasłem
na metalowej tablicy „BOŻE RATUJ
NAS – dobrowolna ofiara włościan wsi
Myszczyn”. Zafascynował mnie ten napis i jej architektura. Udało się odnaleźć
stare zdjęcie, dzięki czemu wiemy jak
wyglądała. Na podstawie zachowanych
kształtów zrobiłem rysunki i nowy projekt, który pozwoli na odtworzenie całości – wszystkich obramowań, parapeci-

Przejeżdżamy przez tory kolejowe w Płochocinie i docieramy do budynków byłej
cukrowni w Józefowie, Przy niej kolejna
kapliczka – figura Chrystusa wyrzeźbiona przez prof. Bolesława Syrewicza
– kierownika pracowni rzeźby na Zamku
Królewskim w czasie zaborów. Jest on
autorem m.in. popiersia Chopina (1872
r.) znajdującego się w hallu głównym
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Odlew rzeźby
trafił w 1999 roku do paryskiego Ogrodu Luksemburskiego. Jego dłuta jest też
wiele pomników na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Podpis profesora, z datą 1890, został odkryty podczas
remontu, po zdjęciu farby z cokołu. –
W czasie mojej działalności ta kapliczka
została wyremontowana jako pierwsza.
Radna z Płochocina postanowiła zająć
się jej remontem, burmistrz Ożarowa
dał jej kontakt do mnie, a ja poprowadziłem całość, znalazłem wykonawców.
Oczyszczono całość z mchu i chaszczy,
ułożono kostkę, przyklejono ułamany
przez gałąź palec (został przechowany),
całość wzmocniono i zabezpieczono odpowiednimi środkami. Wyremontowane
zostało stare ogrodzenie.

Przez Gołaszew do Ołtarzewa
Przedostatnim przystankiem jest Gołaszew z ukrytą między drzewami zabytkową kapliczką z II połowy XIX wieku.
Ciekawostka: w pobliskim dworku kręcone były zdjęcia do serialu „Blondynka”. I wracamy do Ołtarzewa. Na ul.
Zamojskiego stoi kapliczka wyremontowana dzięki mieszkańcom. Pieniądze
zebrane na remont starczyły jeszcze
na zakup i nasadzenie kwiatów. – Podczas prac odkryto datę jej budowy, mogło się to wydarzyć od 1860 do 1889 r.
Wyglądała inaczej. Odkryte warstwy
tej kapliczki zostawiliśmy za szkłem.
„Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu” to
oryginalna płaskorzeźba, która zawsze
w tej kapliczce była. Ktoś ją pomalował
na złoto, za moich czasów była srebrna.
Odbywały się tutaj nabożeństwa majowe
prowadzone przez księży misjonarzy.
Żegnam się z panem Pawłem: – Bez
dobrej woli ludzi, trudno jest cokolwiek
zrobić.
Ta kapliczka, jak i pozostałe, które
podczas naszej eskapady odwiedziliśmy, są szczegółowo opisane na stronie
WMOM.
Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

📖

17

WARTO PRZECZYTAĆ

📖

📖

„WYMAZYWANIE. ROZPAD”

W Józefowie

SZLAKIEM KAPLICZEK
Jedziemy ulicą Umiastowską. Kapliczka, przy której zatrzymujemy się została
uratowana przed całkowitym rozsypaniem się – oczyszczona i zabezpieczona
tak, żeby się nie zawaliła. – Ktoś kiedyś
obłożył ją płytkami klinkierowymi, które zaczęły odpadać. Jak obłupaliśmy
ten klinkier, to okazało się, że pod nimi
ukryte są fajne wzory – zdobienia, łuki,
reliefy. Remont dopiero będzie. W tej
chwili powstaje projekt ulicy Umiastowskiej, wg. którego stałaby w chodniku,
więc będzie przeniesiona.
Naprzeciw szkoły w Umiastowie stoi
inna, wyremontowana już kapliczka.
– Skontaktowała się ze mną pani sołtys
i pod moją wodzą zorganizowała wszystko. Powiedziałem, co, jak i z czego zrobić. Zakupiła materiały, jej mąż zrobił
robotę, pokryli wszystkie koszty. Został
wymieniony krzyż (stary zupełnie się
rozsypywał), wykonano ogrodzenie

l

THOMAS BERNHARD

Niedawno, nakładem wydawnictwa „Od Do”, ukazała się ostatnia książka
Thomasa Bernharda - „Wymazywanie” w przekładzie Sławy Lisieckiej. Ta niezwykła powieść o rozliczeniach z przeszłością święciła w Polsce triumfy już
w 2010 roku, kiedy po raz pierwszy została tu wydana, za sprawą wydawnictwa W.A.B. Kilka lat wcześniej Krystian Lupa zrealizował na podstawie tekstu Bernharda spektakl i choć nie był on nawet w połowie tak przejmujący jak
książka, na pewno przyczynił się do popularyzacji dzieł austriackiego mistrza
w Polsce. Słynne tyrady monologów Franza Josepha Muraua, który po otrzymaniu telegramu o śmierci rodziców oraz brata, przyjeżdża w rodzinne strony,
by uczestniczyć w pogrzebie, są nie do podrobienia. Styl Thomasa Bernharda zaświadcza o jego wyjątkowości i choć miał on wielu naśladowców,
również w Polsce, pozostał bezspornie unikalny. Jako jeden z nielicznych
autorów, swoją postawą i twórczością rozliczał rodzimą Austrię z nazizmu.
Za życia okrzyknięto go mianem „kalającego własne gniazdo”. Bernhard do
końca swoich dni pozostał nonkonformistą.

📖

✻✻✻

📖
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„CHARLOTTE ISABEL CHANSEN”
TORE RENBERG

Książka opowiada o dalszych losach Jarlego Kleppa z powieści „Człowiek,
który pokochał Yngvego”.
Kluczowy moment akcji, przeplatanej licznymi retrospekcjami, zaczyna się
6 września w 1997 roku, czyli w dniu pogrzebu księżnej Diany, społecznej
i popkulturowej ikony tamtych czasów. Autor celowo przybliża czytelnikowi
tło społeczne i historyczne powieści, ponieważ ma ono wpływ zarówno na
charakter bohaterów, ich wygląd jak i cały kontekst ich zachowań oraz postaw
społecznych. Główny bohater wiodący beztroskie życie studenta, dowiaduje się, że ma niespełna siedmioletnią córkę, owoc niefortunnej, niechlubnej
i suto zakrapianej imprezy licealnej w rodzinnym Stavanger. Świat Jarlego
staje na głowie, bowiem przyjdzie mu zmierzyć się z czymś, co zupełnie nie
przystaje do jego dotychczasowego życia. Matka dziewczynki, Anette, powiadamia go w liście o zaplanowanej wizycie córki u swojego biologicznego taty.
Tym sposobem, 6 września 1997 roku, czyli dzień, w którym Jarle odbiera
małą Charlotte Isabel Chansen z lotniska, staje się zupełnie nowym rozdziałem w jego życiu.
Powieść czyta się jednym tchem, bohaterowie są bardzo realistyczni, a rzeczywistość jest tu przedstawiona bez zbędnych upiększeń. To lekka choć niebanalna literatura w przyjemnym klimacie.

📖

✻✻✻

📖

„MÓJ CIEŃ JEST RÓŻOWY”
SCOTT STUART

Ta wyjątkowa i pięknie wydana książeczka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, w przekładzie Michała Rusinka. „Mój cień jest różowy” to jedna
z tych pozycji literackich dla dzieci, które mają dodawać im odwagi w byciu
sobą. Tytułowy cień jest tutaj metaforą tożsamości, wyrażanej m. in. przez upodobania, zainteresowania i sposób wyrażanie siebie. Lektura ukazuje wartość
jaką jest wolność osobista. Scott Stuart oparł swoją opowieść na prawdziwej historii swojego synka, którego, jako rodzic, zawsze starał się wspierać.
Chciał pokazać prawdziwą moc miłości, która naprawdę rzadko okazuje się
tak bezinteresowna i bezwarunkowa, nawet jeśli jest to miłość rodzicielska. Ta
wzruszająca rymowana opowieść o chłopcu, którego cień nie jest niebieski,
czyli taki jakiego się od niego oczekuje, dodaje odwagi dzieciom i pozwala
spojrzeć szerzej na otaczającą nas rzeczywistość. Książka podpowiada to,
co wydawałoby się oczywiste, ale przez nasze nawyki myślowe, wciąż o tym
zapominamy – wszyscy jesteśmy różni i każdy ma do tego prawo.
Poleca Lucyna Dąbrowska
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Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych 2021

Bieg Bitwy Warszawskiej 1920 roku

wałem rodzinę, nie mogłem jej zawieść.
Kiedy ostatni zawodnik przekroczył
linię mety, zaproszono wszystkich na
plac parkingowy, gdzie przy dźwiękach
utworu „We are the Champions” zespołu
Queen nagrodzono zdobywców trzech
najlepszych miejsc w kategoriach U-13,
U-16 wśród chłopców i dziewczynek.

Po długiej przerwie do Piastowa powróciły imprezy biegowe. W trzecią niedzielę
sierpnia odbył się drugi z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych
2021 – Bieg Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pod datą 15 sierpnia w kalendarzu
mamy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Dzień Wojska Polskiego. Właśnie 15 dnia sierpnia, przed 101 laty, wojska polskie zatrzymały armię
bolszewicką, nie dając jej wkroczyć w granice Warszawy. To jedno z najważniejDorośli – kategoria Open
szych wydarzeń w historii Polski, zwane Bitwą Warszawską, zostało uczczone
Startowały dzieci, ścigali się też ich row piękne, słoneczne przedpołudnie w Piastowie.
dzice. Jedna z uczestniczek zwierzyła
się: – Lata świetności mam za sobą,
Grand Prix Piastowskich
Krótka lekcja historii
ale biegnę, żeby dzieci chciały biec.
Biegów Historycznych
Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplew- Na godz. 10.45 zaplanowano bieg doPiastowskie Biegi Historyczne mają już ski oficjalnie powitał: – ... przybyłych rosłych. Przed startem ponownie głos
kilkuletnią tradycję. To zawody biego- dla uczczenia bohaterów tego wyjąt- zabrał burmistrz, Grzegorz Szuplewski,
we, których celem jest nie tylko popu- kowego wydarzenia w historii Polski który jeszcze raz przywitał wszystkich
laryzacja aktywnego spędzania czasu, czyli Bitwy Warszawskiej 1920 r. Święto przybyłych i zaprosił na cztery kolejne
ale także, przy tej okazji, zachęcenie związane z tą bitwą, a zarazem Dzień zaplanowane jeszcze w tym roku biegi. –
uczestników do poznania ważnych wy- Wojska Polskiego, to jedno z najważ- Cieszę się, że możemy w nasz tradycyjny
darzeń z historii Polski. Inauguracja te- niejszych świąt państwowych, bo i wy- sposób uczcić biegiem ważne wydarzegorocznego cyklu odbyła się z dużym darzenie było wyjątkowe. W tym czasie nie historyczne, które zapisało się trwale
opóźnieniem, spowodowanym sytua- toczyła się wojna cywilizacyjna. Gdzieś
cją epidemiczną w kraju i związanymi w cieniu zainteresowań wielkich państw
z tym ograniczeniami. Dopiero w dru- europejskich, tutaj pod Warszawą rozgiej połowie maja pojawiło się zielone grywały się losy cywilizacji. Była to
światło dla organizacji tego typu im- walka ze śmiertelnym zagrożeniem dla
prez, co miało wpływ na skrócenie pro- państwowości polskiej, która dopiero się
gramu Grand Prix Piastowskich Biegów kształtowała. W tym czasie miasta nie
Historycznych. Relacjonowany bieg był tak odległe od Piastowa, jak Przasnysz,
drugim z cyklu. Pierwszy – Bieg Ma- Łomża czy Ciechanów były w rękach
zurka Dąbrowskiego odbył się 11 lipca, wojsk sowieckich, które bezpardonowo
uczestnicy mieli do pokonania dystans rozprawiały się z Polakami, traktując
1797 metrów. Zaplanowane są jeszcze tę wojnę jako okazję do niesienia idei
cztery. Kolejny – Bieg Solidarności komunistycznych w głąb Europy. Na
(29 sierpnia, dystans 1980 m). Następ- szczęście udało się zatrzymać tę nawałę
ne to: Bieg Obrońców Ojczyzny 1939 przed Warszawą. Wielcy wodzowie pol(12 września, dystans 1939 m), Bieg scy – marszałek Piłsudski, generałowie
Pamięci Powstańczej Warszawy (3 paź- Rozwadowski, Sikorski, Haller – to podziernika, 10000 m) oraz Bieg Niepod- staci, które trwale zapisały się w histoległości (7 listopada, dystans 5000 m). rii. Gen. Haller dowodził 100-tysięczna
Organizatorzy, MOSiR Piastów, na każ- armią ochotniczą – tylu żołnierzy udało
dą z imprez mogą przyjąć zgłoszenia się w krótkim czasie zrekrutować, gdy
jedynie od 150 osób, bez względu na śmiertelne zagrożenie stanęło przed Polwiek. Informacje związane z Grand Prix ską. Dzisiaj oddajemy im hołd, rozpoPiastowskich Biegów Historycznych czniemy za chwilę uroczystość uczczenia
2021 zamieszczane są na stronie: www. w formie biegu pamięci bohaterów roku
mosir.piastow.pl
1920”.

Bieg Bitwy Warszawskiej

Dzieci i młodzież/Start

Uczestnicy Biegu Bitwy Warszawskiej
1920roku mieli do pokonania dystans
1920m. Start i meta umiejscowione były
na tutejszym stadionie, trasę wytyczono
na najbliższych ulicach miasta. Początek, czyli start biegu dla dzieci i młodzieży wyznaczono na godz. 10.00.
Prowadzący cała imprezę Mariusz Walczak zaprosił młodszych uczestników
do rozgrzewki „trochę w słońcu, trochę
w cieniu” prowadzonej przez trenerkę z „Rozbieganego Piastowa”, przy
dźwiękach piosenki – „Wyginam śmiało
ciało”. Na słowa skierowane do biegaczy: „Kto wygra bieg – ręka do góry”
– w górze pojawiło się 8 rąk.

Zawodnicy, trenerzy, kibice i rodziny
wspólnie odśpiewali hymn Polski, na
maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę.
Jeszcze odliczanie, wystrzał w niebo
i uczestnicy ruszyli. Mieli do pokonania
1920 m dla uczczenia bitwy i wspaniałego zwycięstwa Polski. Po przebiegnięciu trasy, wbiegnięciu na stadion,
przed każdym była jeszcze runda honorowa wokół boiska i prosto na metę,
po przekroczeniu której każdy z uczestników otrzymywał pamiątkowy medal.
Na ostatniej prostej każdy wykrzesywał z siebie dodatkowe siły. Jednego
z uczestników – Mateusza zapytałem,
czy się zmęczył? – Tak, ale reprezento-

BIEG BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku – WYNIKI
Dziewczęta U-13
1. Julia Kowalska - Paszko
2. Helena Błuś
3. Monika Wrońska
Chłopcy U-13
1. Tomasz Wroński
2. Marcel Kowalski -Paszko
3. Dawid Ściuba
Dziewczęta U-16
1. Hanna Błuś
2. Natalia Jaworska
3. Oliwia Szatkowska

Chłopcy U-16
1. Tomasz Kruk
2. Mateusz Kacprzak
3.
Kategoria Open Kobiety:
1. A
 gnieszka Brogowicz-Stępniewska
2. Anna Grygierczyk
3. Małgorzata Rędzińska

Kategoria Open Mężczyźni:
1. Dariusz Przewoźny
2. Arkadiusz Roziński
3. Marcin Adamczyk
Najmłodszy Uczestnik:
Maja Tomaszewska,
Filip Ściuba
Najstarszy Uczestnik:
Renata Zielińska,
Jacek Noworyta

Mocne Strony

w historii Polski. Ponownie odliczanie, począwszy od najmłodszych, skończywwystrzał i wystartował bieg główny.
szy na najstarszych. Podziękowania zostały skierowane do wszystkich, dzięki
Dla wszystkich
którym dzisiejszy bieg mógł się odbyć:
W biegach może wziąć udział każdy, strażaków, policji, wolontariuszy z różbez ograniczeń wiekowych. Kiedy dy- nych grup funkcjonujących w Piastowie,
stans jest mniejszy niż 2 km, zarówno zespołu organizatorów MOSiR, SPZOZ
mali jak i duzi powinni być w stanie „Piastun”, odpowiedzialnych za bezpiepokonać taką odległość. Dwie ostatnie czeństwo na trasie – panów Wojciecha
imprezy w terminarzu, to już zawody Stanaszka i Piotra Wojtczaka, p. Ewy
dla nieco sprawniejszych biegaczy, bo- dokumentującej wydarzenie za pomowiem do pokonania będą odpowiednio cą aparatu fotograficznego oraz prowa10 i 5 km. Organizatorzy mogli przyjąć dzącego – p. Mariusza Walczaka, który
150 uczestników. Do dzisiejszego biegu zakończył imprezę słowami: – Igrzyska
zgłosiło się ich 112. Dzieci i młodzieży w Paryżu za 3 lata, a my za 2 tygodnie
było ponad 20. Trwają wakacje, więc zapraszamy na bieg Solidarności. Trzyfrekwencja jest niższa. Przed nami je- majcie formę. Dobrego świątecznego
sień, warto pamiętać, że ruch też zwięk- popołudnia. Do zobaczenia w Piastowie.
sza naszą odporność.
P.S. Można było również skorzystać
i zabrać ze sobą, do poczytania w czasie
Na koniec
wolnym, bezpłatne numery magazyPo uhonorowaniu wszystkich laurea- nu „Historia. Polska zbrojna”, jednego
tów nadszedł czas zamknięcia imprezy. z patronów wydarzenia.
Burmistrz Grzegorz Szuplewski: – Jest
Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik
mi niezmiernie miło, że przyjęliście PańWIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL
stwo zaproszenie do udziału w biegu,
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KALENDARZ kulturalny

CO ?
GDZIE
KIEDY

WRZESIEŃ 2021

URSUS

Bieg Solidarności

W niedzielę 29 sierpnia o godzinie 10.00 odbył się BIEG
SOLIDARNOŚCI ulicami Piastowa na dystansie 1980 m.
Podczas biegu, tradycyjnie, zmierzyć mogli się młodsi, jak
i starsi zawodnicy w swoich kategoriach. O godz. 10.00 rozpoczął się bieg dzieci i młodzieży, o godz. 10.45 wystartowali
dorośli. Nagrody wręczał burmistrz miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski, oraz były burmistrz miasta Piastowa Zdzisław Brzeziński. Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal,
a na zwycięzców czekało podium i puchary.

Tekst i zdjęcia Adrian Kaczkowski

OŚRODEK
KULTURY

04.09.2021, godz. 11:00–16:00

„ARSUS”

11.09.2021

Dzień otwarty DK Portiernia (zajęcia pokazowe, spotkania z instruktorami, zapisy, warsztaty
street art i inne atrakcje)
WSTĘP WOLNY

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 indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca
1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

www.arsus.pl

04–30.09 (Galeria „Ad-Hoc”)

Wystawa malarstwa Andrzeja Żurańskiego „To
co w głowie mam”.
WSTĘP WOLNY
09.09, godz. 17.00 (sala kameralna)
Salonik Sztuk Arsus – koncert poetycko-muzyczny pt. „Słowiańskie nuty” w wykonaniu
Izabeli Zubko (recytacje) i Aliny Małachowskiej
(śpiew, muzyka).
WSTĘP WOLNY
10.09, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu teatralnego pt. „Dzień
z życia Lucjana, Lusi i mamusi” w wykonaniu
Grupy Teatralnej „Scena Przyfabryczna”. Reżyseria Joanna Godlewska.
WSTĘP WOLNY
15.09, godz. 17.00 (sala kameralna
Wieczór autorski poetów Klubu Literackiego „Metafora”. Promocja XIV Almanachu
pt. „SYMFONIE SŁÓW” z udziałem autora wstępu i krytyka prof. Pawła Soroki.
WSTĘP WOLNY

16.09, godz. 18.30 (sala widowiskowa)

Promocja albumu „Lata 60… Lata70… Sport
w Ursusie” na fotografiach Ireneusza Barskiego z tekstem Jacka Wiśniewskiego i wstępem Burmistrza Dzielnicy Ursus Bogdana Olesińskiego.
WSTĘP WOLNY
17.09, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert zespołu bluesowo-jazzowego „EAST
EARTH BAND” z frontmanem Piotrem Fiodorczukiem i zapowiadanym udziałem Józefa
Skrzeka (SBB).
WSTĘP WOLNY
19.09, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Puchatkowe
przygody” w wykonaniu aktorów Teatru „Koliberek” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania
z Teatrem”.
CENA BILETU 10 ZŁ.
Bajka o zabawnych przygodach, troskach i kłopotach mieszkańców Stumilowego Lasu. Przedstawienia z dobrą aurą i klimatem. Motto: każdy jest inny a wszyscy się lubią.

23.09, godz. 19.00 (sala widowiskowa)

Koncert pt. „QLTURALNE BIERZMOWANIE”
z udziałem młodzieży z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie.
Wstęp wolny.
WSZYSTKIE IMPREZY I ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.

DOM KULTURY
„PORTIERNIA”
Kolejny, czwarty w 2021 r. bieg z cyklu
GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH

Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawyul. Traktorzystów
20, 02-495 Warszawa

01–30.09.2021

odbędzie się 12 września 2021 r.
na dystansie 1939 metrów.

n Mocne Strony

www.mocnestrony.com.pl

e–mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

20.09.2021

Rozstrzygnięcie konkursów wakacyjnych:
• Fotka z wakacji (konkurs dla mieszkańców
Dzielnicy Ursus)
• Wakacyjny znaczek (konkurs dla uczniów
szkół Dzielnicy Ursus)

22.09.2021, godz. 18:00

Wielokulturowość w Ursusie. JAPONIA. Prezentacja Ambasady Japonii, pokaz parzenia
herbaty oraz koncert w wykonaniu Pedro Pedrito i Masato Yokoe
WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona � wejściówki do odbioru od 06.09

24.09.2021, godz. 18:00

Koncert Barbary Droździńskiej „Przeboje
gwiazd polskiej estrady”
WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona � wejściówki do odbioru od 06.09

26.09.2021, godz. 12:30

Teatrzyk dla dzieci. Teatr Dobrego Serca „Indiańska legenda”
BILETY: 10 ZŁ
do nabycia w serwisie biletyna.pl
od 09.09.2021 lub (w miarę wolnych miejsc
– w placówce w dniu wydarzenia);

„Kropki Syriusza” – wystawa prac Tomasza
Laskowskiego
WSTĘP WOLNY

01.09–30.09

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
UWAGA !!! Limit Biegaczy 150 osób.

WYSTAWA Izby Tożsamości Ursusa
Indywidualne zwiedzanie stałej wystawy
Izby Tożsamości Ursusa
WSTĘP WOLNY
Lokalizacja: na I piętrze budynku. Brak podjazdu i windy.

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
dla dzieci szkół podstawowych. Spotkanie
w ramach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy (12.09.) z funkcjonariuszami Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

15.09.21, godz. 18.00

Cykl „Współczesna sztuka użytkowa” spotkanie z Joanna Kędziorą – artystką w technice
malowania na jedwabiu.

23.09.2021, godz. 18.00

Spotkanie autorskie z autorkami książki
„Baśnie czterech królestw” – Katarzyna Pająk-Zjawińska, Miłka Zjawińska.
„Baśnie czterech królestw” to dziesięć opowieści o sile przyjaźni i dorastaniu do zmierzenia się z zadaniami, które mogą
wydawać się trudne nawet dla dorosłych. Jak poradzą sobie
z nimi dzielni mali królewicze i odważne, pomysłowe królewny? Każda z historii została opatrzona przepiękną ilustracją.
Autorki tekstów i ilustracji pochodzą z malowniczego pogórza południowo-wschodniej Polski. To właśnie ta kraina i przygody z dzieciństwa były inspiracją do powstania opowieści.

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
10.09 (piątek), godz. 18.00

29.09.2021, godz. 18:00

Finisaż wystawy Tomasza Laskowskiego
„Kropki Syriusza”
WSTĘP WOLNY

„Piosenki sentymentalne” – wydarzenie z cyklu „Koncerty (NIE)POWAŻNE” w wykonaniu
Gabrieli Mościckiej i Orkiestry Ludwika Sarskiego. Występ jest realizacją wygranego projektu Budżetu Obywatelskiego.

WYDARZENIE MAL:

12.09 (niedziela), godz. 11.00

17.09.2021, godz. 17:00

Warsztaty rękodzieła: „Dekoracyjna deseczka
w stylu romantycznym”/ warsztaty dla dorosłych.
WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona � konieczne zapisy na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl od
06.09.2021r.

DOM KULTURY „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;

www.mis.arsus.pl

01–30.09.21

Wystawa „WOLONTARIAT NIE MA WIEKU”
zorganizowana w ramach projektu „Ochotnicy
warszawscy”.
Wystawa ma na celu wypromowanie wolontariatu, który działa na terenie Dzielnicy Ursus zarówno młodzieżowy jak i senioralny. W ramach projektu zorganizowano profesjonalną
sesję zdjęciową, pokazującą wolontariuszy, bez barier wiekowych i społecznych jako ludzi z pasją, wyjątkowych i zaangażowanych w pomoc innym, tworzących coś wyjątkowego
a często mało widocznych i niedocenianych.

09.09.21 – godz. 10.30

„Bądź bezpieczny na drodze. Jak zachować
się idąc z domu do szkoły?” Spotkanie dla
uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami
Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej m.st.
Warszawy.

12.09.2021, godz. 12.30
www.portiernia.arsus.pl Niedzielne popołudnie z teatrem – bajka dla

BIEG OBROŃCÓW OJCZYZNY 1939
START BIEGU
godzina 10.00 Dzieci i młodzież,
godzina 10:45 Open

Klub Podróżnika: Wycieczka XVI Rajd Dębowy po Mazowszu

14.09.21, godz. 10.00

dzieci „Calineczka” w wykonaniu aktorów teatru „Wariacja”.
W krainie bajek zdarzają się niesamowite historie. Są tu
ogromne, czarodziejskie kwiaty, w których śpią małe dziewczynki. Żaby potrafią mówić ludzkim głosem. Myszy i krety,
mieszkańcy podziemni, spotykają się na popołudniową
herbatkę. A wielki latający owad marzy o żonie, która umie
chodzić. Wszystkich bohaterów tego baśniowego świata
łączy Calineczka. Zagubiona mała dziewczynka nie wie kim
jest i dlaczego znalazła się w krainie żab, kretów i komarów,
którzy chcą koniecznie pojąć ją za żonę Czy Calineczka dowie się skąd pochodzi, czy znajdzie prawdziwych przyjaciół
i kto zostanie jej mężem? Zobaczcie sami.

| Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1
| Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska-Sulewska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl
| Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl, Wojciech Grzesik (redaktor),
e–mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl;
Lucyna Dąbrowska (redaktor); Artur Borkowski (prawnik); Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny);
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WSTĘP WOLNY

Dzień Otwarty Domu Kultury „Kolorowa”
• spotkania z instruktorami
• prezentacja pracowni

12.09. (niedziela), godz. 12.30

„Świat według Czochera” – spektakl teatralny
dla dzieci w wykonaniu Piotra Boruty.
WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

19.09 (niedziela), godz. 16.30

„Kolory klasyki” – koncert z cyklu „Filharmonia po sąsiedzku” w wykonaniu zespołu
The Moon Quartet.
WSTĘP WOLNY

26.09 (niedziela), godz. 12.30

„Co nam dźwięczy w smartfonie? Klasycy…
a może romantycy?” – Poranek Muzyczny dla
Dzieci w wykonaniu tria Archetto Nuovo.


KINO
URSUS

WSTĘP WOLNY

www.arsus.pl

facebook.com/kinoursus
04.09, godz. 15.00,17.15
05.09, godz. 15.00,17.15

RAYA I OSTATNI SMOK

USA l b/o l animacja/komedia/przygodowy
11.09, godz. 15.00,17.00
12.09, godz.15.00,17.00

PIOTRUŚ PAN I ALICJA
W KRAINIE CZARÓW

USA l.6 l familijny/fantasy/przygodowy
l

18.09, godz .16.00,18.00
19.09, godz. 16.00,18.00

MISTRZ

Polska l l.15 l dramat
25.09, godz.16.00,18.00
26.09, godz 16.00,18.00

WRÓG DOSKONAŁY
Francja l l.15 l thriller

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem.
Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. Bilety można kupić
również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.
pl oraz na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”.
PARKING dla zmotoryzowanych widzów.

Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego.
Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą
oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części
jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
zamieszczonych na łamach.
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Jubiler

Mocne Strony

Rok zał. 1967
MISTRZ
ZŁOTNICTWA

REKOMENDOWANY
PRZEZ:
Stowarzyszenie
Rzeczoznawców
Jubilerskich Warszawa
l Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław
l

Magdalena i Wojciech
Gawrońscy

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników,
Zegarmistrzów, Brązowników

KOMIS ANTYKWARYCZNY

WARSZAWA URSUS
ul. Wiosny Ludów 79a

l PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775
GODZINY OTWARCIA:
pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

www.ursusweterynarz.pl

🗨
NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TELEFONICZNIE

LUB BEZPOŚREDNIO
NA NASZEJ

STRONIE

ZŁOTO
l

NAPRAWA

OBUWIA

Tel. 721-214-743

Warszawa Ursus
ul. Wiosny Ludów 61
(przy stacji PKP Ursus)

👟👡👠

👞 👟
👠👡👟👢👞👟👠
👟👠

WETERYNARYJNA

UWAGA!

BIŻUTERII
l PRACE GRAWERSKIE

👠👡

PRZYCHODNIA

CHCESZ ZAMÓWIĆ REKLAMĘ?
NAPISZ: reklama@mocnestrony.com.pl
ZADZWOŃ: 509 559 506 | 602 666 134

l RENOWACJA

(przy stacji PKP)

Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 10.00–18.00
sob.: 10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

