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NASZE	STRONY	l BRWINÓW

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n   Czy to prawda, że nowoczesne aparaty słucho-
we nie potrzebują baterii? 

– 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 użytkow
nika. Nie trzeba przejmować się koniecznością 
ciągłej wymiany baterii i noszenia przy sobie 
zapasu. Przy okazji jest to rozwiązanie „eko”, 
czyli przyjazne dla środowiska. 

n   Jak ładuje się aparaty słuchowe? 

– Ładowanie aparatów jest bardzo proste i wy
godne. Pozostawiamy aparaty słuchowe w spe
cjalnej ładowarce indukcyjnej na noc, a po na
ładowaniu możemy je użytkować przez cały 
dzień. W rzeczywistości wystarczą 3 godziny 
ładowania, by aparaty słuchowe mogły działać 
przez 24 godziny bez dodatkowego ładowania. 
Co ciekawe, ładowarka również wyposażona jest 
w akumulator, który automatycznie ładuje się po 
podłączeniu do kontaktu lub do laptopa i maga
zynuje energię. W ten sposób, za każdym razem, 
gdy ładujemy aparaty słuchowe nie musimy pod
łączać ładowarki do źródła zasilania. Powiedz
my, że taka ładowarka działa, jak powerbank 
dla aparatów słuchowych. Zapewnia nawet trzy 
pełne cykle ładowania. Jest to bardzo praktycz
ne rozwiązanie. Dzięki niemu, możemy ładować 
aparaty słuchowe w dowolnym czasie i miejscu, 
np.: w trakcie podróży czy spaceru.

n   Skąd wiemy, że ładowarka i aparaty słuchowe 
są naładowane? 

– Stan naładowania ładowarki i aparatów sygna
lizują wbudowane w etui ledowe diody. Diody 
mienią się różnymi kolorami. W ten sposób moż
na 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 za
wsze przy sobie. Znajdujące się w etui indukcyj
ne komory ładujące zapewniają bezpieczeństwo 
i łatwość użytkowania.

n   Dlaczego warto mieć ładowalny aparat?

– Obecna technologia pozwala na bezprzewo
dową łączność aparatów słuchowych z różnymi 
urządzeniami audio, telefonami komórkowymi, 
czy też dodatkowymi systemami wspomagają
cymi słyszenie, jak np.: mikrofony zewnętrzne. 
Dzięki bezprzewodowej łączności, rozmowa tele
foniczna może być przetransferowana bezpośred
nio do aparatów słuchowych. Przesyłanie sygnału 
w taki sposób wymaga jednak sporo energii. Stąd 
użytkując aparaty słuchowe na baterie, musimy 
liczyć się z ich relatywnie szybszym zużyciem 
i częstszą wymianą. 

Z ładowalnymi aparatami jest prościej i ekono-
miczniej. Wystarczy naładować akumulatory.

ŁADOWALNE APARATY SŁUCHOWE

Dni Brwinowa 
2021
KULTuralne Dni Brwinowa – zorganizowane 
przed Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie 
i trwające przez dwa kolejne wrześniowe 
weekendy – oraz uroczystości upamiętniają-
ce bitwę pod Brwinowem stoczoną 12 wrześ-
nia 1939 r. były okazją do wspólnego święto-
wania, spotkań z kulturą i historią. W rześniowa data Dni Brwinowa nie jest przy

padkowa. Dzień 12 września jest okazją do 
przypominania o historii II wojny światowej, 

kiedy to w okolicach Brwinowa ciężkie jednodnio
we walki stoczyły oddziały Armii Łódź podążające 
w stronę Warszawy. W walce brali udział żołnierze 
różnych oddziałów, w tym głównie 36 Pułku Pie
choty Legii Akademickiej. 

GŁÓWNE	UROCZYSTOŚCI
W niedzielę 12 września 2021 r., po Mszy Świę
tej odprawionej w intencji poległych w kościele 
parafialnym, rozpoczęła się główna część uroczy

stości z udziałem władz samorządowych, w tym 
m.in. z udziałem starosty Krzysztofa Rymuzy, 
przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego 
Rafała Sieradzkiego oraz delegacji z partnerskiej 
gminy Trzebiatów, której przewodniczył zastępca 
burmistrza Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak. 
Nie zabrakło też żołnierzy i sztandaru trzebia
towskiego batalionu, który kontynuuje tradycje 
36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, oraz 
przedstawicieli wojsk obrony terytorialnej i Grupy 
Rekonstrukcyjnej „Nałęcz” z Trzebiatowa. Przy 
pomniku poświęconym pamięci bohaterskich żoł
nierzy zgromadzili się także przedstawiciele gmin
nych instytucji i organizacji pozarządowych, harce
rze ZHR i mieszkańcy. Przed pomnikiem złożono 
kwiaty, przemawiający nawiązywali do różnych 
aspektów historii. Wiązanki i znicze złożono też 
w kwaterze żołnierzy Września 1939 na brwinow
skim cmentarzu.

DNI	BRWINOWA	–	kulturalnie
Różnorodny program kulturalny Dni Brwino
wa, w którym każdy mógł znaleźć coś dla sie
bie, przygotował Gminny Ośrodek Kultury 
w Brwinowie. 

W sobotę 4 września tłumy fanów 
polskiego rocka zgromadziły się na 
wieczornym koncercie Kultu, który 
stał się też okazją do wręczenia ze
społowi Platynowej Płyty za sprzedaż 
kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy 
„Ostatniej płyty”. 
Miłośnicy muzyki klasycznej mieli 
swoją ucztę w niedzielę 5 września. 
Kwartet Prima Vista, który świę-
tuje swoje 25-lecie, zaprezentował 
„Beethovenowskie post scriptum 
– koncert pamięci Józefa Kolinka”.  

Weekend 11–12 września rozpoczął się od Naro-
dowego Czytania 2021 zorganizowanego przez 
Bibliotekę Publiczną im. Wacława Wernera 
w Brwinowie. Tegoroczną lekturą była „Moral
ność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
Niedziela 12 września była finałem KULTural
nych Dni Brwinowa – ze spektaklem plenero
wym dla dzieci, spotkaniem z psim behawiorystą 
oraz wydarzeniem, które odbyło się w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa – spotkaniem 
z Ałbeną Grabowską, autorką nie tylko „Stu
lecia Winnych”.  Rozmowa toczyła się wokół 
tematów kulinarnych i ulubionych przepisów 
pisarki oraz bohaterów jej książek.
Tegoroczne Dni Brwinowa były okazją zarówno 
do zasmakowania kultury w wielu odsłonach, 
jak również do zadumy nad historią.

UG Brwinów
Zdjęcia Marek Zdrzyłowski

 „Mocne Strony” rozmawiają z basistą zespołu Kult 
– Ireneuszem „Jeżykiem” Wereńskim. 

„KULT w Brwinowie” – wywiad oraz zdjęcia 
z koncertu w Brwinowie ➡ str. 10-11
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www.powiat.pruszkow.pl

Oferta Powiatowego Urzędu 
Pracy dla młodych bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” 
współfi nansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Podziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. 

Celem projektu jest zwiększenie moż-
liwości zatrudnienia osób młodych 
do 29 roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie pruszkowskim. 

W ramach realizacji projektu (od 
01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.) osobom 
młodym w wieku 18–29 lat, pozosta
jącym bez pracy (zarejestrowanym 
w PUP jako osoby bezrobotne) ofero
wany jest szeroki zakres działań akty
wizujących:
n pośrednictwo pracy,
n poradnictwo zawodowe,
n staże,
n szkolenia indywidulane,
n jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej,
n oferty zatrudnienia w ramach re

fundacji kosztów wyposażenia 
n lub doposażenia stanowiska pracy.

W ramach realizowanego projektu 
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszko-
wie szczególnie zachęca do:
n wzięcia udziału w wybranym 

szkoleniu indywidualnym, słu

żącym nabyciu kwalifikacji lub 
kompetencji zawodowych zwięk
szających szanse na uzyskanie re
gularnego zatrudnienia;

n skorzystania z bezzwrotnej do-
tacji na podjęcie działalności 
gospodarczej, umożliwiającej 
uzyskanie niezbędnych środków 
finansowanych oraz niezbędnej 
wiedzy do efektywnego podjęcia 
samozatrudnienia;

n skorzystania z ofert pracy w ra
mach refundacji kosztów wyposa
żenia lub doposażenia stanowiska 
pracy z uwagi na możliwość zdo
bycia doświadczenia oraz umiejęt
ności zawodowych niezbędnych do 
podjęcia długotrwałego zatrudnie
nia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
na temat realizowanego projektu 
można uzyskać w siedzibie 
Powiatowego Urzędy Pracy 
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 
(wejście C) pok. 127 
lub pod nr tel. (22) 770-20-38. 

Refundacja kosztów lub dofi nansowanie 
dla przedsiębiorców z powiatu pruszkowskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 
zaprasza Przedsiębiorców z terenu po-
wiatu pruszkowskiego, zainteresowa-
nych zatrudnieniem osoby bezrobotnej 
do skorzystania z refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowi-
ska pracy, prac interwencyjnych albo 
dofi nansowania wynagrodzeń za za-
trudnienie pracownika 50+.

DLACZEGO	WARTO	STARAĆ	SIĘ	
O	REFUNDACJĘ	KOSZTÓW	WYPOSAŻENIA	
LUB	DOPOSAŻENIA	STANOWISKA	PRACY?
Refundacja kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy 
to pomoc finansowa udzielana przez 
PUP w związku ze stworzeniem lub 
przystosowaniem stanowiska pracy 
i zatrudnieniem na tym stanowisku 
skierowanej osoby bezrobotnej. 
Wymagany okres zatrudnienia oraz 
utrzymania utworzonego stano
wiska pracy wynosi co najmniej 
24 miesiące. 
Otrzymane środki, w wysokości do 
23 000,00 zł, można przeznaczyć 
w szczególności na: zakup środków 
trwałych, urządzeń, maszyn, w tym 
środków niezbędnych do zapew
nienia zgodności stanowiska pracy 
z przepisami BHP.

DLACZEGO	WARTO	STARAĆ	SIĘ	
O	PRACE	INTERWENCYJNE?
Prace interwencyjne to zatrudnienie 
skierowanej osoby bezrobotnej na 
dowolnym stanowisku pracy, zarów
no w przypadku pracy fizycznej, jak 
i umysłowej. 
Maksymalna kwota, jaka może 
być refundowan a z tytułu zatrud
nienia skierowanego bezrobotnego 
w pełnym wymiarze czasu pracy to 
1 464,14 zł (refundacja wynagro
dzenia, nagród i składek na ubez
pieczenia społeczne). 
Okres refundacji może trwać od 6 do 
24 miesięcy. 

DLACZEGO	WARTO	STARAĆ	SIĘ	
O	DOFINANSOWANIE	WYNAGRODZEŃ	
ZA	ZATRUDNIENIE	PRACOWNIKA	50+?
Dofinansowanie wynagrodzeń za 
zatrudnienie pracownika 50+ można 
otrzymać na okres: 
• 12 miesięcy – w przypadku zatrud

nienia osoby bezrobotnej, która 
ukończyła 50 lat (a nie ukończyła 
60 roku życia);

• 24 miesięcy – w przypadku zatrud
nienia osoby bezrobotnej, która 
ukończyła 60 lat. 

Dofinansowanie wynagrodzeń przy-
sługuje w kwocie nie wyższej niż 
50% obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

P owiat Pruszkowski otrzymał dota-
cję w wysokości 3 995 229,00 zł 
z ogólnej rezerwy budżetowej na za

danie pn. „Doposażenie nowoczesnego 
Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu 

SPZZOZ w Pruszkowie realizującego 
potrzeby medyczne Oddziałów: Gine
kologicznoPołożniczego, Chirurgii 
Ogólnej przez zakup/wymianę apara
tury medycznej niezbędnej do zabez

pieczenia funkcjonalnego BO (w tym 
Centralnej Sterylizacji dla BO)”.
W ostatnich latach działalność zabie
gowa szpitala znacznie się rozwinęła, 
szczególnie w zakresie chirurgii ogólnej 

i ginekologii z położnictwem. To właś
nie potrzeby tych dwóch oddziałów bę
dzie realizował nowy blok operacyjny.
Blok będzie wyposażony we własne 
aparaty do diagnostyki śródopera-
cyjnej – aparat USG i RTG. W salach 
operacyjnych zostaną zainstalowane 
nowoczesne aparaty do znieczuleń, 
lampa bezcieniowa i zestawy do po-
dawania płynów infuzyjnych. 
W planach jest również zakup na-
rzędzi do wykonywania poważnych 
operacji takich jak trepanacja czaszki 
u chorych po ciężkich urazach głowy. 
Blok operacyjny będzie wyposażony 
we własne urządzenia do mycia na-
rzędzi operacyjnych i sprzęt do ich 
przekazania do sterylizacji. Przy
znana dotacja pozwoli również na 
zakup pierwszego wyposażenia dla 
Centralnej Sterylizacji.
Całkowity koszt doposażenia bloku 
operacyjnego wynosi 4 994 036,45 zł. 
Dotacja ze środków budżetu państwa 
to 80% tej kwoty. Pozostała część zo
stanie sfinansowana ze środków Po
wiatu Pruszkowskiego w wysokości 
822 018,40 zł oraz Szpitala Powiatowe
go w Pruszkowie – 176 789,05 zł.
Nowe wyposażenie przyczyni się do 
podniesienia standardów leczenia 
i diagnostyki pacjentów, a także pracy 

personelu szpitala. Dzięki inwestycji 
poprawi się dostęp do świadczeń gwa
rantowanych o profilu zabiegowym, 
m.in. poprzez skrócenie czasu oczeki
wania na hospitalizację, pobytu oraz 
efektywniejsze i bardziej ekonomiczne 
wykorzystanie potencjałów oddziałów 
zabiegowych. Wartością nie do przece
nienia jest to, że precyzyjne badania 
wykonywane za pomocą wydajnych 
i energooszczędnych aparatów dadzą 
szansę  pacjentom na szybką diagno-
stykę i leczenie.
W oddziałach chirurgii ogólnej i gi
nekologicznopołożniczej szpitala ho
spitalizowanych jest blisko 4 tysiące 
pacjentów rocznie. Dodatkowo, w szpi
talu przyjmowanych jest około tysiąc 
porodów rocznie – SPZZOZ przewodzi 
w tej statystyce wśród szpitali powia
towych województwa mazowieckie
go. W 2020 roku do szpitala przyjęto 
ponad 5,4 tys. osób. Na oddziały czę
sto trafiają pacjenci wymagający in
terwencji w trybie pilnym. SPZZOZ 
w Pruszkowie obsługuje pacjentów nie 
tylko z powiatu pruszkowskiego, ale 
także ościennych. 
Szacuje się, że około 30% pacjentów 
szpitala to mieszkańcy powiatów gro
dziskiego, warszawskiego zachodniego 
i m.st. Warszawy. 

Nowoczesny blok operacyjny w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

n  Dotacja dla SPZZOZ w Pruszkowie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE można uzyskać w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (wejście C) 
lub pod nr tel. (22) 770-20-25.
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NASZE	STRONY

OSTEOPATIA to doskonała i uznana metoda 
leczenia w systemie me dycznym. 
Wszechstronność i brak skutków ubocznych osteopatii 
sprawiają, że warto rozważyć jej zastosowanie w przy
padku bólów kręgosłupa, stawów, uporczy wych bólów 
głowy czy zatok. Efekty są rewelacyjne.

Wskazaniami do zabiegów u osteo pa ty są m.in.: 
l zaburzenia czucia l dręt wie nie rąk l drętwienie i bóle 
nóg l stany pourazowe l naciągnięcia l „kolano skocz
ka” l „ło kieć tenisisty” l  rwa kulszowa l rwa barkowa 
l bóle kręgosłupa w każdym odcinku l róż nego rodzaju 
zwichnięcia oraz wiele innych.

WAŻNE! Podczas zabiegu usuwane są również: zaburzenia 
funkcjo nowania 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 przeciwwskaza-
nia. Należy przynieśc wyniki: badania RTG lub MR (rezonans magne-
tyczny), 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.

OŚRODEK MEDYCYNY MANUALNEJ I OSTEOPATII  NATURMED 
WARSZAWA–URSUS, OSIEDLE GOŁĄBKI ,  UL .  KORONACYJNA 15

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ   BEZPIECZNIE!
Każda wizyta w ośrodku NATURMED odbywa się z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.

Dla osób pracujących Ośrodek NATURMED  
proponuje do godne terminy i godziny zabiegów.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

tel.: 22 662 49 07, 604 092 007

NIEZAWODNA POMOC  
w likwidowaniu bólu

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

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.
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www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

Ambulans Fundacji McDonalda 
ponownie w naszym powiecie
11 i 12 września br.  po raz kolejny pod Starostwem Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego stanął Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda. Przez dwa 
dni udało się przebadać 136 małych pacjentów w wieku od 9 miesięcy 
do 6 lat pod kątem zmian nowotoworowych oraz wrodzonych wad nerek 
i dróg moczowych. 

A kcja odbywa się w ramach progra
mu Fundacji „Nie nowotworom 
u dzieci”. Projekt jest współfi

nansowany przez Powiat Warszawski 
Zachodni.
Ambulans Fundacji to unikalna, mo
bilna stacja medyczna, składająca się 
z dwóch gabinetów lekarskich wy
posażonych w nowoczesny sprzęt ul
trasonograficzny. Dyżurujący w nim 
lekarze skupiają się przede wszystkim 
na badaniach USG jamy brzusznej 
w kierunku zmian nowotworowych 
oraz wrodzonych wad nerek i dróg 

moczowych. Wczesna diagnoza po
zwala na szybkie wdrożenie odpo
wiedniego leczenia zachowawcze
go. Badania są realizowane według 
standardów medycznych określonych 
przez Polskie Towarzystwo Ultraso
nograficzne i wykonywane przez do
świadczonych lekarzy radiologów.  

Gorące podziękowania dla wolon-
tariuszy zaangażowanych w akcję. 
Wasza pomoc była jak zawsze bez-
cenna! 

PWZ

DROGI 
POWIATOWE
Ulewne opady deszczu dają się we 
znaki drogowcom i komplikują rea-
lizację niektórych inwestycji, jednak 
w wielu miejscach powiatu popra-
wiany jest standard dróg.

Kładka	i	rondo	na	ul.	Niepokalanowskiej
Powiat uzyskał (z Subwencji Ogólnej 
Budżetu Państwa) dofinansowanie in
westycji dotyczącej rozbudowy frag
mentu ul. Niepokalanowskiej wraz 
z budową ronda i kładki przez rzekę 
Utratę w Podkampinosie gm. Kampi
nos. Przyznano 3 047 078 zł, to jest ok. 
50% kosztów zadania. Wartość całej 
inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł.
W wyniku przetargów wyłoniono wy
konawców i podpisano z nimi umowy. 
Rondo buduje firma „Alblu” sp. z o.o.  
z Warszawy (koszt – ponad 4,6 mln zł), 
a kładkę firma „Jawal” sp. z o.o. 
z Kielc (koszt ok. 1 mln zł). Inwestycje 
powinny zostać zakończone  pod ko
niec listopada.

Rozpoczęto już prace przy budowie 
kładki, niestety wysoki stan wody na 
Utracie poważnie komplikuje prace, 
w najbliższym czasie planowane jest 
wykonanie palowania pod podpory 
kładki. Jeśli chodzi o budowę ronda, to 
trwają tam obecnie  prace przygotowaw
cze i powstaje projekt nowej organizacji 
ruchu. Prace drogowe ruszą niebawem. 
O utrudnieniach w ruchu i wyznaczo
nych objazdach będziemy Państwa in
formować.

Ulica	Spacerowa	na	finiszu
Trwają odbiory końcowe inwestycji zre
alizowanej na ul. Spacerowej w Borzę
cinie Dużym, gm. Stare Babice. Zmo
dernizowano tam odcinek drogi o dł. ok. 
1,1 km, powstał ciąg pieszorowerowy, 
zjazdy do posesji, perony autobusowe, 
azyle w miejscach przejść dla pieszych 
i odwodnienie. W kilku fragmentach 
drogi wymieniono konstrukcję jezdni, 
a na pozostałych została ona wzmoc
niona. Koszt inwestycji wynosi ponad 

3 mln zł. Zadanie to jest finansowane 
przez Powiat wspólnie z Gminą Stare 
Babice.

Już	widać	rondo	nowe	rondo	
w	Bieniewicach!
Prace przy ul. Strażackiej w Bienie
wicach (gm. Błonie), wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską 
postępują szybko. Wykonano już częś
ciowo warstwy bitumiczne na tej ulicy, 
powstał chodnik, a obecnie trwają prace 
związane z wykonaniem ronda. Inwe
stycja bardzo poprawi bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w tym rejonie. Koszt 
realizacji tego zadania – ponad 2 mln zł 
– zostanie pokryty ze środków Powiatu 
WZ i gm. Błonie. Prace powinny zostać 
zrealizowane do końca października br.

Ruszyły	prace	na	drodze		
Czarnów	–	Gawartowa	Wola!
Jednym z największych tegorocznych 
zadań inwestycyjnych na drogach na
szego powiatu jest rozbudowa drogi 
nr 4115W w miejscowościach Czarnów 
– Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na 
odcinku 2,3 km planuje się tam: wzmoc
nienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, 
budowę chodnika, perony autobusowe 
i przejścia dla pieszych. Koszt inwe
stycji to ok. 3 620 000 zł. Inwestycja 

otrzymała dofinansowanie z Rządowe
go Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosz
tów) w wysokości 2 211 694 zł, resztę 
wydatków sfinansują solidarnie Powiat 
Warszawski Zachodni i Gmina Leszno. 
Roboty już się rozpoczęły, wykonano 
wycinkę drzew wraz z usunięciem karp, 
prowadzone są prace ziemne. Nieba
wem wyznaczone zostaną objazdy. Za
kończenie tej inwestycji zaplanowano na 
listopad br.

Z	wyświetlaczami	bezpieczniej!
W wielu miejscach powiatu pojawiły 
się przy drogach radarowe wyświetla
cze prędkości, informujące kierowców 
o przekroczeniach dozwolonej szyb
kości. W ostatnim czasie zainstalowa
no kolejne wyświetlacze, m.in. w Za
wadach i Pasikoniach, oraz na drodze 
pomiędzy Bieniewicami i Starymi Fa
szczycami. Urządzenia montowane są 
w rejonach nadmiernego przekraczania 
prędkości przez kierowców i tam gdzie 
najczęściej dochodzi do wypadków. 
Widzimy, że wielu kierowców zwalnia 
przy wyświetlaczach, a do reszty apelu
jemy: zwalniajmy, aby zobaczyć buźkę 
z uśmiechem, a przede wszystkim – dla 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowni
ków ruchu drogowego!

MŁ

27 lipca Starosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński uroczyście 
wręczył akt przedłużenia powierze
nia stanowiska Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 im. Melchiora Wańko
wicza w Błoniu dotychczasowemu 
Dyrektorowi tej placówki Jackowi 
Cieślakowi oraz przedłużenia powie
rzenia pełnienia obowiązków Dyrek
tora Liceum Ogólnokształcącego im. 
Karola Wojtyły w Łomiankach Mar-
kowi Wiśniewskiemu. Jednocześ
nie z rąk Starosty akt powierzenia 

stanowiska Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka SzkolnoWychowawczego 
im. płk. Jerzego Strzałkowskiego 
w Lesznie, wyłonionego w drodze 
konkursu, otrzymał Krzysztof Rad-
kowski.
Podczas spotkania wręczono także 
akty nadania stopnia awansu zawo
dowego nauczycielom, którzy zdali 
egzamin na stopień nauczyciela mia
nowanego. Akty otrzymali: Aleksan-
dra Gutowska, Roksana Dmoch 
i Dariusz Grudzień ze Specjalnego 

Ośrodka SzkolnoWychowawczego 
im. płk. Jerzego Strzałkowskiego 
w Lesznie oraz  Lidia Kwieciń-
ska z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Wojtyły w Łomiankach.
Wszystkim Dyrektorom oraz na
uczycielom serdecznie gratulujemy! 
Na zakończenie spotkania wykonano 
wspólne zdjęcie ze Starostą Janem 
Żychlińskim i Naczelnikiem Wy-
działu Oświaty PWZ Anną Pakocą. 
W nowym roku szkolnym 2021/2022 
składamy najlepsze życzenia wszyst
kim nauczycielom i uczniom na te
renie naszego powiatu, życząc wielu 
sukcesów pedagogicznych i dobrych 
wyników w nauce.

MŁ
 Fot. IKA

Na zdjęciu: Budowa nowego ronda w Bieniewicach

 Dyrektorzy szkół i nauczyciele 
na uroczystości w Starostwie
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GMINA	MICHAŁOWICE

W sobotę, 11 września, na parkingu w Regułach, przed urzędem gminy Michałowice odbył się 
wielki „ECO Piknik”. Celem tego przedsięwzięcia była edukacja ekologiczna i poinformowanie 
mieszkańców o wielu możliwościach i działaniach dostępnych na terenie gminy, a także danie 
możliwości wielu małym firmom i osobom prywatnym pokazania swoich ekologicznych wyrobów.

O d kilkudziesięciu lat powietrze, ziemia i jej 
produkty, całe nasze otoczenie jest w coraz 
gorszym stanie. Życie w zdrowym, czystym 

otoczeniu zależy przede wszystkim od nas sa
mych, od trybu życia, sposobu odżywiania się, 
wychowania naszych dzieci. 

Programy	proekologiczne
Na pikniku dużą popularnością cieszyły się stoiska 
urzędu gminy Michałowice i firmy Global Eco. Tu 
można było uzyskać informacje o aktualnych pro
gramach, m.in.: „Gmina bez Smogu”, „Wymień 
Kopciucha”, „Wodołapacz”, „Wdrażanie działań 
antysmogowych w gminie Michałowice”, o dota
cjach celowych na usuwanie i utylizację odpadów 
zawierających azbest, a także o dofinansowaniach 
na wymianę kotła, ocieplenia domu, odnawialnych 
źródeł energii, wymianę okien i drzwi w ramach 
ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. 
Zatrzymaliśmy się przy co bardziej przyciągają
cych wzrok stoiskach i poprosiliśmy o krótkie in
formacje o ekspozycjach.

Stowarzyszenie	ABC
Marta Ożóg prezes Stowarzyszenia ABC. 
–  Jesteśmy  lokalnym  stowarzyszeniem,  zajmuje-
my się szeroko pojętą aktywnością fizyczną oraz 
bezpieczeństwem.  To  my  odkryliśmy  na  nowo 
kajaki na Utracie, to my tę Utratę sprzątamy, po 
niej pływamy i zachęcamy innych, żeby zobaczyli 
jakie to jest piękne miejsce. Zainstalowaliśmy na 
rozlewiskach Utraty fotopułapki i pokazujemy na 
naszych  stronach,  jakie  zwierzęta  żyją  tuż  obok 
nas i jak sobie dają radę. Również rozpoczęliśmy 

rajdy  rowerowe  w  Michałowicach.  Zajmujemy 
się  bezpieczeństwem,  wśród  naszych  członków 
są ratownicy, którzy aktywnie uczestniczą w sto-
łecznych samarytanach. Zabezpieczamy m.in. po-
chody, protesty, marsze w Warszawie. Organizu-
jemy  też  szkolenia  z pierwszej pomocy. Wszyscy 
jesteśmy  mieszkańcami  gminy  Michałowice, 
lub  gmin  ościennych.  Stowarzyszenie  powstało 
w 2019 roku. Inicjatorkami byłyśmy my trzy. Naj-
pierw była to grupa znajomych, która miała dużą 
potrzebę działania. Na takich wydarzeniach,  jak 

dzisiejsze  promujemy  lokalne,  zdrowe  produkty. 
Mamy  warzywa  i  owoce,  które  kupiliśmy  od  lo-
kalnych rolników z Gminy Michałowice, wędzone 
ryby  z  gospodarstwa  rolno-rybackiego  w  Pęci-
cach. Z takich lokalnych produktów można przy-
gotować wspaniały obiad. Na co dzień można je 
kupić na stawach w Pęcicach. 

Pszczele	skarby
Jedna z pań przywiozła ze swojej pasieki w Ow-
czarni miód, wosk, pyłek kwiatowy i propolis, 
który też pszczoły przynoszą. Jak powiedziała: – 
To wszystko są bardzo cenne rzeczy dla człowieka. 
Wosk  jest  przerabiany  na  świece.  Miód,  tak  jak 
pszczoła przyniosła, tak się do słoika włożyło. Na 
jej stoliku przyciągały wzrok własnej roboty fan
tazyjne świece i figurki zwierząt z wosku. 

Ekologiczne	zabawy	edukacyjne
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie 
przyprowadził na piknik ekologiczną śmieciarkę 
dwudzielną, która może odbierać dwie frakcje, 
najczęściej papier i szkło lub tworzywa i szkło. 
Dzieci mogły nawet zasiąść w jej kabinie za 
kierownicą. Celem obecności MZO była przede 
wszystkim edukacja ekologiczna. Ponieważ dzieci 
doskonale uczą się i zapamiętują bawiąc się, pra
cownicy firmy poszli tym tropem. Wykorzystali 
do tego produkty z odpadów – butelki pet, słoiki 
i butelki szklane, ponownie wykorzystywane po 
umyciu. Dzieci je malowały. Z opakowań karto
nowych po mlekach, po sokach można robić pięk
ne domki. Każde dziecko, a nawet dorośli, którzy 
coś przygotowali, mogli losować nagrody na kole 
fortuny. Jedna z osób z działu obsługi klienta po
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wiedziała: – Ponieważ staramy się również eduko-
wać w zakresie kompostowania odpadów, mamy 
ziemię  wymieszaną  z  kompostem.  Jest  to  u  nas 
wytwarzane. Najważniejsze jest, żeby wszyscy pa-
miętali o segregowaniu odpadów, ponieważ duża 
ich część nadaje się do dalszego wykorzystania. 
Mamy  ekspozycję  pojemników  w  różnych  kolo-
rach do segregowania odpadów.
Agnieszka Zaborek z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Reguł, które powstało tuż przed pandemią, opo
wiedziała z czym panie przyjechały na piknik. – 
Dzisiaj  pokazujemy,  jak  ze  słoika  albo  z  zużytej, 
plastikowej  butelki  zrobić  lampion,  albo  podwie-
szany  pojemnik  na  roślinkę,  jak  można  ozdobić 
ekologiczną torbę na zakupy, wystawiamy też na-
sze  rękodzieło,  np.  woreczki,  zrobione  ze  starych 
firanek,  które można  zabrać na  zakupy, przecho-
wywać w nich warzywa, pieczywo, mamy też eko-
-myjki ze sznurka konopnego, który jest trwały, nie 
śmierdzący i ekologiczny i różne wyroby, robione 
szydełkiem. Mamy też skrzynie ze skarbami. Dzie-
ci zgadują, jakie warzywa schowały się w środku. 
Największą  popularnością  cieszy  się  quiz  na  po-
prawną segregację odpadów i tutaj zarówno dzieci 
jak  i  rodzice odkrywają,  że wiele  rzeczy wrzuca-
li  źle.  Na  przykład  paragony  należy  wrzucać  do 
pojemników na odpady  zmieszane,  tak  samo,  jak 
zużyte ręczniki papierowe, ale rolki papierowe, na 
które są nawinięte ręczniki – do papierów. 

Wyroby	ze	sznurka
Pani emerytka z Reguł hobbystycznie robi 
fantastyczne koszyczki. Wykonane są z papie
rowego, usztywnionego sznurka. Robi też prze
piękne bombki, jajka, ptaszki. Jest absolutnym sa
moukiem. Zaczęła 2 lata temu. Dorosłe dzieci już 
się wyprowadziły, na emeryturze jest dużo czasu, 
ale tylko w zimie, bo w lecie czeka ogród. Tutaj 
pani przyniosła to, co jest ekologiczne. – Jak jest 
jakiś kiermasz, to przynoszę, żeby zaprezentować. 

Jeżeli komuś się spodoba, to za symboliczną cenę 
można zakupić. Nawet się trochę muszę ograniczać 
z robieniem, bo już nie mam gdzie trzymać. Cała 
rodzina  i  znajomi  są  już  obdarowani.  Te  rzeczy 
są  niepowtarzalne,  każda  jest  inna.  To  jest  moja 
przyjemność. Nie potrafiłabym robić  taśmowo na 
sprzedaż. 

Dbałość	o	czyste	powietrze
Firma Auto Wimar informowała o swoim salo
nie i serwisie Škody w Alejach Jerozolimskich. Jak 
powiedziała Pani Natalia, zajmująca się marketin
giem – przyjechali na zaproszenie Gminy Micha
łowice, żeby wypromować Škodę Enyak – w pełni 
elektryczny SUV, którego cena rozpoczyna się od 
180 tys. zł oraz hybrydę SUPERB iV.  Były osoby 
zainteresowane, które zadawały wiele szczegóło
wych pytań i obiecywały, że pojawią się w salonie. 

Naturalne	dermokosmetyki
Organic Life to lokalna prywatna firma z Re
guł. Produkuje naturalne dermokosmetyki, opar
te na 120 ziołach i na 30 olejach. Podobno są 
unikatowi w skali światowej. – Zależy nam, żeby 
przeciętna  Polka  czy  Polak  przestali  kupować 
w  sieciach  drogeryjnych,  a  żeby  wspierali  pol-
skich,  lokalnych producentów. Produkujemy też 
ekologiczne  produkty  dla  mężczyzn.  Szef  sięga 
do bardzo starych źródeł, opisów z różnych kul-
tur, różnych kontynentów – mówi Pani Magda.

Bawełniane	koronki,	haftowane	serwetki...
Pani z Grodziska Mazowieckiego: – Ja zbieram, 
a i ludzie przynoszą do mnie, stare, często przedwo-
jenne  firanki, koronki. Potrafię  je naprawiać  tak, 
że ubytek czasu jest prawie niewidoczny, doprowa-
dzam je do porządnego stanu, czasami krochmalę, 
prasuję. To są wszystko ręcznie robione, oryginalne 
rzeczy, często haftowane, robione na drutach, szy-
dełkiem. Ja jestem plastykiem, ale kiedyś w szkole 

podstawowej  przez  rok  uczyłam 
się  naprawiać  koronki  i  teraz  do 
tego  wróciłam.  Ludzie  obecnie 
poszukują firanek, zwłaszcza tych 
przedwojennych, kołkowych. 

Zdrowa	kuchnia
Dorota Seń, prezes Koła Kobiet 
Kreatywnych czyli Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Suchego Lasu: 
– Staramy  się  uczestniczyć  we 
wszystkich  wydarzeniach,  orga-
nizowanych  przez  Gminę  Micha-
łowice.  Na  ostatnich  dożynkach 
furorę zrobiły nasze pierogi z ka-
pustą i z grzybami, a za tydzień na 
półmaraton w Suchym Lesie przy-
gotujemy zupę – krem. Dzisiaj czę-
stujemy  tradycyjnym  chlebem  ze 
smalcem i ogórkiem małosolnym. 
Zapraszamy też dzieci na watę cu-
krową. 

Policja	kontroluje	i	ostrzega
Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się ekspozycja, przygoto-
wana przez miejscową policję. Prezentowany 
był sprzęt przekazany komisariatowi przez Gminę 
Michałowice. Jak poinformował st. sierż. Michał 
Kozikowski, było to urządzenie do kontroli emisji 
spalin w silnikach diesla i benzynowych. – Może-
my pokazać,  jak się mierzy  i po co. Tłumaczymy 
również  zasadę  działania  oraz  jakie  grożą  kon-
sekwencje,  jeżeli  pojazd  nie  spełnia  norm  emisji 
spalin.  Zostaje  zatrzymany  dowód  rejestracyjny, 
kierujemy na badanie techniczne i kierowca zostaje 
ukarany mandatem karnym do 500 zł. Oczywiście 
dużo surowiej podchodzimy, jeżeli jedzie stary die-
sel i już z odległości pół kilometra widać chmurę 
dymu,  a  inaczej,  jeżeli  przekroczenie  normy  jest 
niewielkie i kierowca mógł nie zdawać sobie z tego 
sprawy.  Prezentujemy  też  standardowy  motocykl 
dla  funkcjonariuszy  ruchu  drogowego  (piękna 

Honda – od red.).  Sprzęt  jest  własnością  Gminy 
Michałowice,  a  my  jako  Wydział  Ruchu  Drogo-
wego  z  niego  korzystamy.  Naszymi  pojazdami, 
również nieoznakowanymi samochodami, jesteśmy 
w stanie dogonić większość seryjnych aut.

Rajd	rowerowy	wzdłuż	Raszynki
W trakcie trwania imprezy wystartował rajd ro
werowy „Pętelka Regulska”, do którego zgłasza
ły się całe rodziny. Trasa, mająca 6 km długości, 
przebiegała wzdłuż rzeki Raszynki. Uczestnicy 
na mecie mogli liczyć na atrakcyjne nagrody. 
Jazda na rowerze to oczywiście jeden z elemen
tów zdrowego, aktywnego trybu życia.

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski

Więcej zdjęć na https://mocnestrony.com.pl

GMINA	MICHAŁOWICE
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URSUS

Bóstwa słowiańskie w Arsusie
9 września 2021 r. w Ośrodku Kultury Arsus odbył się koncert poetycko-
-muzyczny pt. „Słowiańskie nuty” w wykonaniu poetki Izabeli Zubko i Ali-
ny Małachowskiej. Podczas wydarzenia poetka zaprezentowała zarówno 
swoją dotychczasową twórczość, jak i utwory z najnowszego „Wiersza-
riusza słowiańskiego”. Obie artystki zapewniły zgromadzonej na sali 
publiczności kameralną, intymną i refleksyjną atmosferę. 

Całokształt	twórczości
Spotkanie rozpoczęło się utworem 
muzycznym wykonanym przez Ali
nę Małachowską, a następnie Izabela 
Zubko odczytywała swoje wiersze. 
W pierwszej części spotkania zosta
ły zaprezentowane utwory takie jak 
m.in.: „Zamknięte usta”, „Za horyzon
tem”, „Światło istnienia”, „Chwila”, 
„Kuszenie”, „W oczekiwaniu na sen” 
czy „Post scriptum”. 
Spokojne recytacje przeplatały się 
z bardziej energicznymi i nadający
mi dynamiki utworami muzycznymi. 
Były to utwory głównie o charakterze 
miłosnym – ich podmiotem lirycz
nym jest najczęściej kobieta dzieląca 
się swoimi uczuciami, rozterkami, 
obserwacjami. Jak się jednak okazało 
w późniejszej części koncertu Izabela 
Zubko specjalizuje się także w tema
tyce religijnej i historycznej. Artystki 

wplatały między utwory własne ko
mentarze i refleksje – podczas utworu 
„Życie w galopie” Alina Małachowska 
zwróciła uwagę na to, że wszyscy ży
jemy obecnie w biegu, więc może cza
sami warto trochę przystopować.

„Wierszariusz	słowiański”
Powodem zorganizowania koncertu 
było także uczczenie przyznania Na
grody Honorowej Zarządu Oddzia
łu ZLP w Rzeszowie „Książka roku 
2020” dla najnowszego tomu poety
ckiego Izabeli Zubko. „Wierszariusz 
słowiański” stanowił swoistą wisien” stanowił swoistą wisien
kę na torcie tego spotkania w Arsu
sie. –  Książka  powstawała  kilka  lat. 
Do  jej  napisania  zainspirowały  mnie 
moje  córki,  gdy  u  nich  w  szkole  były 
omawiane bóstwa rzymskie  i greckie. 
Powiedziałam  im  wtedy,  że  nie  były 
to  jedyne  bóstwa,  bo  istniały  jeszcze 

bóstwa  słowiańskie – opowiedziała 
poetka. 
Okazuje się, że mało kto o tych bó
stwach słyszał, córki Izabeli Zubko 
także nie. Poetka postanowiła poszu
kać więcej na ten temat, co skończyło 
się odkryciem, że nie powstała do tej 
pory żadna jedna antologia o takiej 
tematyce. 
– Nie ma takiej książki? To ja ją Wam 
napiszę  – skonkludowała ze śmie
chem artystka i dodała, że praca nad 

tym tomikiem zajęła jej kil
ka lat. Przyznała, że były też 
momenty kryzysowe – zasta
nawiała się w trakcie pracy 
i prowadzenia researchu, czy 
taka tematyka nie będzie zbyt 
trudna i czy ktoś w ogóle bę
dzie chciał czytać te utwory. 
Na szczęście rozterki okazały 
się na wyrost. „Wierszariusz 
słowiański” jest nie tylko 
chętnie czytany, ale także 

został doceniony prestiżo
wą, wspomnianą powyżej 
nagrodą. 

Ilustracje	zamiast	posłowia
W tomiku można znaleźć 
utwory takie jak: „An
krus”, „Cicha”, „Dola” czy 
„Tęsknica”. Poetka przy
znała, że do pełnego zro
zumienia „Wierszariusza 
słowiańskiego” czytelnik 
powinien mieć pewną wiedzę hi hi
storyczną. Celowo jednak nie po
przedzała utworów żadnym roz
budowanym posłowiem, żeby nie 
narzucać odbiorcom jakiejś jednej 
interpretacji. Ułatwieniem w lektu
rze mogą być za to kolorowe ilustra
cje, w atrakcyjny sposób uzupełnia
jące całą treść. Na koniec artystka 
podziękowała wszystkim osobom, 
dzięki którym powstał ten tomik. 
Dodała też, że obecnie jest w trakcie 
prac nad drugą częścią „Wiersza
riusza”. Spotkanie zakończyło się 
wiązanką ludowych piosenek zagra

nych i zaśpiewanych przez Alinę Ma
łachowską. Wśród nich znalazły się 
m.in.: „Czerwone Jagody”, „Zielony 
mosteczek” i „Hej sokoły”. Zachęco
na do śpiewu publiczność faktycznie 
z tego zaproszenia skorzystała. Swój 
entuzjazm widzowie okazywali zresz
tą podczas całego spotkania częstymi 
i spontanicznymi brawami. Spotkanie 
zakończyła znana wszystkim „Wileń
szczanka”. Wydarzenie odbyło się 
zgodnie z zachowaniem reżimu sani
tarnego. 

Tekst i zdjęcia
Marlena Hess
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI – AKTUALNE INFORMACJE
Na początku października odbędzie się pierwsza tura konsultacji społecznych organi-
zowanych na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przez firmę IDOM Inżynieria, 
Architektura i Doradztwo. 

Inwestor realizuje Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) dla 
projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK 

– Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”. 

W ramach konsultacji – na stronach internetowych CPK – można zapoznać się z materiałami wska-
zującymi wstępne warianty przebiegów planowanej linii kolejowej nr 85 tzw. KDP. 
W ramach konsultacji przewidziano szereg spotkań, 
które odbędą się również na terenie naszej gminy w dniach 5 i 6 października br. 
n   Pierwsze spotkanie konsultacyjne będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Wandy Rut-

kiewicz w Duchnicach – 5 października br., o godzinie 17:30. 
n   Drugi dzień spotkań konsultacyjnych odbędzie się w „Karczmie na Piwnej” przy ulicy Piwnej 3 

w Jawczycach – 6 października br., o godzinie 17:00. 

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety konsultacyjnej. Ankietę można pobrać ze strony CPK.
pl lub otrzymać przy wejściu do Urzędu Miejskiego. Wypełnioną ankietę należy umieścić w urnie 
znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 albo wysłać 
pocztą na adres spółki CPK. 
Ankietę można wypełnić również elektronicznie przez odpowiedni formularz znajdujący się na 
stronie CPK.pl. 
Otrzymane od Państwa ankiety oraz postulaty, przedstawiane podczas spotkań, posłużą do 
uszczegółowienia rozwiązań projektowych, będących aktualnie w fazie opracowywania kolejnych 
etapów, mających na celu wyłonienie przebiegu Kolei Dużych Prędkości. 

Ze wszystkim materiałami można zapoznać się na stronie Centralnego Portu Komunikacyj-
nego (cpk.pl) zakładka „DLA MIESZKAŃCÓW – KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA INWESTY-
CJI KOLEJOWYCH” oraz na stronie Gminy Ożarów Mazowiecki (ozarow-mazowiecki.pl) 
zakładka „STREFA MIESZKAŃCA – KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI”.

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

W sobotę 11 września 2021r. w 82.  rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej na Cmentarzu Żoł-
nierzy Września 1939r. w Ołtarzewie odbyła  się uroczystość patriotyczna z udziałem 
Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy  Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego , pocztów sztandarowych organizacji kombatanckiej, Gminy Ożarów 
Mazowiecki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim, Ożarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz szkół z terenu gminy.

W	1939 roku między 9 a 13 września 
na polach Ożarowa, Ołtarzewa 
i ościennych miejscowości doszło 

do zaciętych walk pomiędzy zgrupo
waniem Wojska Polskiego, dowodzo
nym przez Generała Wiktora Thomme  
a XVI Korpusem Pancernym Wojsk 

Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 
1200 polskich żołnierzy. Była to jedna 
z większych potyczek Kampanii Wrześ
niowej.
Uroczystość rozpoczęła się od wysłu
chania Hymnu Państwowego Rzeczypo
spolitej Polskiej. Następnie głos zabrał 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz. W swoim wystąpie
niu powiedział m.in.: – Ponad  tysiąc 
dwustu  poległych  na  ołtarzewskich 
polach  to  więcej  niż  zginęło  naszych 
rodaków  podczas  szturmu  na  Monte 
Cassino.  Co  roku  przypominam  to  po-
równanie,  gdyż  jest  ono  porażające. 
Krzyże  wokół  nas,  część  jeszcze  bez-
imiennych, nakazują pamiętać o każdym 
z  tych  ludzi,  o  każdym,  kto  w  trudnym 
czasie nie kalkulował – poświęcił nie tyl-
ko swoje życie, ale też przyszłość swoich 
najbliższych,  ich marzenia  i  tęsknotę za 
ukochanym człowiekiem.

Zwrócił się również do licznie zgroma
dzonej młodzieży: –  Droga  młodzie-
ży,  pamiętajcie  o  naszych  żołnierzach 
nie tylko w rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej. 
To prawdziwi bohaterowie, którzy prze-
ciwstawili się złu wojny i choć polegli, to 
część z nich żyje w nas. Dzięki nim my 
żyjemy.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Sta
rosta Warszawski Zachodni Jan Żychliń
ski, radni Rady  Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego – Stanisława MilejMisztal 
i Michał Kanclerz;  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Cichal, przed
stawiciele samorządu ożarowskiego oraz 
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Sto
warzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939” 
Małgorzata Włodek.

Modlitwę za poległych poprowadził 
ks. Jacek Smyk – proboszcz parafii 
w Ołtarzewie. 
Apel Pamięci odczytał oficer z Pułku 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. 
Po odczytaniu Apelu Pamięci Kom
pania Honorowa Wojska Polskiego 
trzykrotnie oddała salwę honorową, po 
czym wszystkie delegacje złożyły kwia
ty pod Pomnikiem Żołnierzy Września 
1939 roku.
Na zakończenie Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz po
dziękował – w szczególności licznie 
przybyłej młodzieży szkolnej  – za 
udział w żywej lekcji historii.

  JAN LAL

Bitwa Ołtarzewska 1939 r. – Pamiętamy!
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GMINA	BRWINÓW

KULT w Brwinowie
Rozmowa z basistą zespołu  
– Ireneuszem „Jeżykiem” Wereńskim
Tegoroczne, KULTuralne Dni Miasta Brwinów, rozłożone w czasie (zakończenie przewidziano 
na 12 września), rozpoczęły się w sobotę, 4 września, już po zachodzie słońca. O godzinie 20.00 
na scenę usytuowaną na rogu ulic Piłsudskiego i Przejazd wyszedł zespól KULT. Koncert był zapla-
nowany na wrzesień ubiegłego roku, ale... pandemia. Jednak – lepiej późno niż wcale. Ci, którzy 
przybyli, na pewno wyszli usatysfakcjonowani. Prawie 2,5-godzinny występ mógłby być dłuższy, 
wszak zespół słynie z długich koncertów, bez względu na to, czy są biletowane, czy darmowe, jak 
ten w Brwinowie.  Ale wymogi ciszy nocnej spowodowały skrócenie prezentowanego materiału. 
O tym, i nie tylko, dowiedziałem się z rozmowy z basistą Kultu – Ireneuszem „Jeżykiem” Wereń-
skim, jedynym muzykiem, poza liderem – Kazikiem Staszewskim, biorącym udział w nagrywaniu 
wszystkich płyt zespołu, tych studyjnych i koncertowych. W zespole gra od 1986 roku.

Mocne Strony:  – 35 lat, to taki mały 
jubileusz?

Ireneusz Wereński: – Można tak powiedzieć.

n W jaki sposób trafiłeś do KULTu? 
Wcześniej  grałeś już z Kazikiem  w Po-
landzie (w latach 1980-81). 

– Byliśmy kolegami – wymienialiśmy się płytami, 
chodziliśmy na te same koncerty itd. Więc gdy 
Piotrek Wieteska (ówczesny  basista,  dzisiaj  ma-
nager KULTu) chciał zrezygnować z grania w ze
spole, to wytypowali mnie jako następcę. To były 
takie warszawskie klimaty koleżeńskie.

n Dołączając, spodziewałeś się, że ta 
przygoda będzie trwała tyle lat? 

– W życiu nie spodziewałem się, że to będzie 
trwało tyle czasu, bo traktowaliśmy to na począt
ku, przynajmniej ja, jako fajną zabawę w muzy
kę, którą lubimy. Było tak, myślę, przez długi 
czas i dopiero po wielu latach przyszło takie za
stanowienie się – dajcie spokój, ile to już trwa? 
W pewnym momencie stało to się nie tylko hobby 
i przyjemnym spędzaniem czasu, ale i  zawodem. 
Ale granicy, kiedy tak  się stało, nie odczułem. 
To tak jakoś płynnie przechodziło.  Kiedy wy

chodziła pierwsza płyta Kultu, pracowałem na 
poczcie. Gdzieś wręczałem komuś telegram, a ten 
ktoś podpisywał i przy okazji mówi – „O, fajna 
płyta, gratuluję”.  I wtedy zastanowiłem się, jakie 
dziwne to wszystko. Pracę na poczcie z graniem 
łączyłem jeszcze przez kilka lat, bo granie nie 
było dochodowe. 

n Kiedy stwierdziłeś, że możesz zrezyg-
nować z pracy? 

– W pewnym momencie zaczęło to być uciążliwe. 
Praca, próby, wyjazdy – trochę mi brakowało cza
su na wszystko. W pewnym momencie zmieniłem 
pracę na półetatową, ale kiedy  pojawiła się reak
tywacja Brygady Kryzys (rok 1991), nagle zaczęło 
to być nie do okiełznania. Żeby pracować, nawet 
półetatowo, musiałem jakieś zamiany z kolegami 
robić, bo miałem jechać na koncert. Po prostu nie 
dało się pogodzić jednego z drugim i trzeba było 
się pożegnać.

n Jakim zespołem jest KULT? Na koncer-
cie  w Brwinowie były całe pokolenia, 
Od dzieci, które przyszły wraz z rodzi-
cami, po osoby, które mogłyby być ich 
dziadkami.  Określenie „masowy” nie 
za bardzo pasuje do zespołu, ale mię-
dzypokoleniowy?  

– Międzypokoleniowy na pewno. Często, kiedy 
rozmawiam z kimś z publiczności, ludzie mówią: 
Znam was od dziecka, bo moi rodzice słuchali, 
i tak mi zostało. Zazwyczaj bywa tak, że następne 
pokolenia są w opozycji do gustu rodziców, a tutaj 
bardzo często przychodzi wiele pokoleń, a nawet 
rodzice i dorosłe dzieci, Publiczność może teraz 
jest większa niż te 20 lat temu. Ale nie tylko przy
bywają, ale i ubywają. Niektórzy zmienili gust, 
upodobania muzyczne, znudziło im się. Jest taka 
wymiana. Poprzez sukces „Taty Kazika” posze
rzyliśmy naszą publiczność o tych, którzy mniej 
byli zainteresowani muzyką rockową czy nowo
falową, a bardziej piosenką  nazywam to poezją 
śpiewaną na rockowo. Nadal jest to duża część 
naszego repertuaru. „Baranek” to piosenka, bez 
której trudno sobie wyobrazić koncert Kultu, bo 
wiele osób na nią czeka. Jest sporo takich utwo
rów sprzed wielu lat, które, ile byśmy płyt nie 
nagrali, są w dalszym ciągu obiektem pragnień 
kolejnych pokoleń przychodzących na koncerty. 
Chcą je usłyszeć na żywo.  Przykład – „Polska”. 

n Koncert w Brwinowie miał się odbyć 
w ubiegłym roku, też we wrześniu. Czę-
sto mieliście  takie sytuacje?

– W tym roku graliśmy wiele koncertów  prze
niesionych z poprzedniego. Nawet trasa „Unplug
ged” (bez prądu), którą gramy co roku, nałożyła 
się na trasę z 2021 r. Czasami nie wiedzieliśmy, 
czy gramy trasę 2020 w 2021, czy już 2021. Ta
kie, czasami śmieszne sytuacje były przez to. 

n W zeszłym roku mieliście zaplanowa-
ną  coroczną  „Trasę Pomarańczową”. 
Ile koncertów udało się Wam zagrać?

– Z „Pomarańczowej” udało się nam zagrać tylko 
w Koszalinie i w Warszawie, na stadionie Syrenki. 

Odmrożenie było jednak tylko na moment i znów 
trzeba było się wycofać. Nie wiemy, jak to będzie 
w tym roku. Zanim zostały jeszcze podane termi
ny, ludzie dopytywali mnie o miejsca, bo chcą iść 
na pierwsze koncerty, by ewentualnie nie stracić 
tych, które będą odwoływane. Jak wiemy – nic nie 
jest pewne. 

n Na trasach „Pomarańczowych” ma-
cie fajne okolicznościowe koszulki, 
których próżno jednak później szukać.  
Szukałem tych ubiegłorocznych… 

– Na koncerty jeżdżą dwa różne stoiska. Na „Po
marańczowej” i  „Bez prądu” z koszulkami  wyda
wanymi  przez managera i zespół, a na innych kon
certach sklepik SP Records (wydawca) – oni mają, 
jeśli chodzi o koszulki, inny asortyment. Koszulki 
historyczne, czyli z poprzednich tras, można kupić 
już tylko w drugim obiegu. Sprzedawane są tylko 
przy okazji tras, później już nie. Czasami jest tak, 
że na ostatnich koncertach już nie ma pełnej roz
miarówki. I zawsze sprzedają się do końca.

n A skąd pomysły na koszulki? 

–To nasz przyjaciel od lat – Andreas Torneberg – 
autor plakatów. Studiował w Polsce, na warszaw
skiej ASP. Kiedyś ogarniał graficznie stronę ze
społu. Koszulki często robi z naszych zdjęć, które 
mu przysyła manager. Wychwytuje jakiś moment 
z ujęcia, z tego tworzy swoją  wizję, ale ma też 
i inne pomysły (np. 2019). Jego projekty mają po
dobny charakter graficzny. Ta sama stylistyka, ten 
sam autor, jest ciągłość. 

n Jak pandemia i lockdown wpłynęły na 
zespół? Były odwołane koncerty…

– Uciekło gdzieś główne źródło dochodu zespołu. 
Każdy przechodził ten czas  inaczej. Jako zespół 
wydaliśmy płytę z Pol’And’Rock’Festival (gru-
dzień 2020), która czekała na swój moment i ten 
pojawił się w pandemii. Zaczęliśmy pracować nad 
nową płytą („Ostatnia płyta” ukazała się w maju 
tego roku). 

n Jak przygotowujecie płytę – próbuje-
cie, przesyłacie sobie pliki? 

– Zazwyczaj jest to praca na żywo, czyli spotykamy 
się i dłubiemy wspólnie. Czasami ktoś ma pomysły, 
które są już bardziej zaawansowane kompozycyjnie. 
Niekiedy ktoś przynosi pomysł, i z niego powstaje 
coś całkiem innego, niż autor miał na myśli. 
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n Nowa płyta była nagrywana w zmie-
nionym składzie? Skąd zmiany i co wnie-
śli nowi muzycy?

– Dwaj koledzy  (Tomasz  Glazik  i  Janusz  Gru-
dziński), w podobnym momencie, podjęli decyzje 
o odejściu. Dlaczego? –  trzeba by ich zapytać. 
A nowi? – To też nie byli ludzie z ogłoszenia, 
ale tacy, którzy w naszych okolicach już działali. 
Saksofonista  (Mariusz Godzina) grał w Buldogu 
(zespół Piotra Wieteski) i paru innych formacjach, 
gdzie grali koledzy z Kultu, a klawiszowiec (Kon-
rad Wantrych) nagrał z Kazikiem i Wojtkiem (Ja-
błońskim – gitarzystą Kultu) płytę „Zaraza”, która 
wysadziła w powietrze radiową „Trójkę”. Dobra 
nowa krew przyszła do zespołu. 

n Podczas koncertu w Brwinowie za-
skoczenie. Mieliście od lat stały zestaw 
bisów, a tu: „Krew boga” w środku setli-
sty, niedługo potem „Wolność”, to samo 
z „Polską”?

– Kiedyś ktoś do mnie pisał w trakcie koncertu, 
oczywiście przeczytałem po: – „Wszystkie  bisy 
zagrane, aż się boję, co będzie na koniec”. Tro
szeczkę ta setlista się wymieszała, program też jest 
okrojony, bo nie wszystkie stare piosenki przygoto
waliśmy w tym składzie tak na 100%. Zamierzamy 
na październik poszerzyć repertuar o kolejne stare 
i nowe piosenki. Teraz mamy przerwę w koncerto
waniu i ten czas będzie przeznaczony na próby. Tak, 
jak mieliśmy w zwyczaju, chcemy, żeby koncerty 
na „Pomarańczowej” różniły się od siebie, żeby nie 
grać tego samego repertuaru przez cała trasę. 

n Jaką pulę utworów przygotowujecie?  

– W  puli ogólnej było gdzieś tak koło 60tki i być 
może uda się do tej liczby piosenek wrócić. 

n Czy wrócicie do stałych bisów?

– Są stałe, pięć innych. W Brwinowie musieliśmy 
skrócić, bo godzina ciszy nocnej, a koncert prze
dłużył nam się przez wręczanie płyty. Zaczęliśmy 
punktualnie, bo było ograniczenie czasowe i głu
pio było zacząć później i skracać. Nie zdążyliby
śmy zagrać wszystkiego.

n Kiedy nastąpiło odmrażanie kultury, 
z uwagi na limity, koncerty były rozbija-
ne na 2 występy jednego dnia.  Kult sły-
nie z tego, że gra długie koncerty. Jak 
sobie radziliście kondycyjnie? 

– Na szczęście te rozłożone na 2 dziennie to były 
koncerty bez prądu, na których się głównie siedzi, 
a muzycznie najcięższą pracę mają dęciaki – na 
pewno więcej niż na koncertach elektrycznych. 
Ale graliśmy pełny repertuar tych koncertów, na
wet jak były 2 dziennie. Czyli był koncert 2,5 go
dziny, godzina przerwy i następne 2,5. I powiem 
szczerze, po takim maratonie, bo jeszcze trzeba 
dojechać na miejsce, zrobić próbę dźwięku, wie
czorem zmęczenie dawało znać  o sobie. 

n Po powrocie byliście spragnieni gra-
nia. Czy czujecie, że publiczność też? 

– Zauważyłem, że przynajmniej na początku 
wszyscy, łącznie z nami, rzucili się, jak na coś bar
dzo wyczekiwanego. I chyba to dalej jeszcze trwa, 
Obawy są, czy ta koncertowa muza znowu się nie 
wyciszy, więc wszyscy starają się jak najwięcej 
z tego skorzystać, jeździć po Polsce na koncerty, 
itd. 

n Podczas pandemii o Kulcie zrobiło 
się głośno przy okazji dwóch historii. 
Pierwsza dotyczyła oświadczenia ze-
społu w związku z pomocą państwa dla 
artystów, której zespół zdecydował nie 
przyjąć? 

 – Jak zwykle,  nie zawsze każdy czyta wszystko, 
co zostało napisane, czasami tylko nagłówki i tytu
ły. I na tym buduje opinię. Dziennikarze, czy czy
telnicy. Z tego co pamiętam, w naszym oświad
czeniu było napisane, że każdy ma swoją sytuację 
życiową i my postanowiliśmy tak, a nie inaczej. 
Wyjaśniliśmy naszą decyzję. Może ktoś faktycznie 
poczuł się niezręcznie, parę osób się na nas obra
ziło. Na pewno nie mieliśmy zamiaru wywoływać 
fermentu w branży.  

n Druga historia, która też się echem 
odbiła – koncerty dla zaszczepionych. 
Jako zespół powiedzieliście takim kon-
certom – nie. 

– Bo gdzieś ta wolność wyboru powinna być. Po
wiem ci, że w zespole chyba prawie wszyscy są 
zaszczepieni, na pewno zdecydowana większość 
–  dwiema dawkami. Pozostawienie wyboru jest 
bardziej ludzkim odruchem niż przymuszanie do 
czegokolwiek. Byłem na imprezach, gdzie się tyl
ko wypełniało oświadczenie.

n Czy z twoich doświadczeń pandemia 
zmieniła ludzi? Są teraz bardziej otwar-

ci czy odwrotnie – przestraszeni, mniej 
życzliwi? 

– Trzeba by było przeprowadzić rozrachunki, bo 
z tego, co widzę to wszyscy jesteśmy stęsknieni 
towarzystwa, rozmów, spotkań, koncertów, których 
nie mieliśmy przez pandemiczne zamknięcie. Ale, 
jak widać, jest też kilka takich tematów, które nas 
skłóciły np. antyszczepionkowcy kontra zwolennicy 
szczepień  obowiązkowych. Takie skrajności, które 
zaczęły nas znowu różnić i dzielić. Chyba jednak 
większość  otworzyła się bardziej po pandemii na 
świat. Doświadczyli, że nie wszystko jest dane na 
zawsze. Chyba nikt by nie pomyślał, że nie będzie 
można chodzić na koncerty, że nie będą się odby
wać. Że nie będzie można swobodnie przemiesz
czać się po kraju, że nie uśmiechniesz się do kogoś 
na ulicy  bo będziesz chodził w masce, nie uści
skasz znajomego  bo nie wypada w tych czasach. 
Będziesz siedział w domu i rozmawiał przez komu
nikatory, dzieci będą miały zdalną szkołę. Takie rze
czy były nie do wyobrażenia. Nie myśleliśmy, że są 
one czymś normalnym. A  nagle mogą nam zostać 
zabrane. I teraz cenimy bardziej taką normalność. 

n W Brwinowie wręczono Wam platy-
nowe płyty za sprzedaż „Ostatniej pły-
ty”. Teraz poza nośnikami materialnymi 
(CD, winyle, kasety), odnotowuje się  
dość duży procent sprzedaży nośników 
cyfrowych przez internet. A ty, jaki byś 
wybrał ? 
– CD – jako wygodną sprawę. Nie mam gramofo
nu. Wolę mieć płytę w ręku niż zgraną na twardy 
dysk czy pendrive. Obejrzeć grafikę, przeczytać 
książeczkę. 

n Płyta Kultu , do której masz najwięk-
szy sentyment? 

– W dalszym ciągu jest to płyta „Spokojnie”. Cza
sami jest tak, że jakaś nowa płyta powstaje, i jest 
duży „rajc”, ale jednak z czasem wraca na szczyt 
zawsze „Spokojnie”. 

n Jak zaczynałeś grać w Kulcie, byliście 
grupą kolegów. A teraz ?  

– Jak to zwykle w takich większych społecznoś
ciach bywa, są grupy, które spędzają ze sobą wię
cej czasu. Ja mieszkam w Zielonej Górze, więc 
nie uczestniczę we wszystkich towarzyskich sytu
acjach, ale kolegujemy się w dalszym ciągu. 

n W przyszłym roku KULT będzie święto-
wał 40-lecie – istnieje od 1982 r. 

– Nie wiem, czy będzie z tego powodu jakieś wiel
kie święto, ale tak z kalendarza wynika…

♫ ♬ ♫
„Ostatnia płyta”, która  miała swoją premierę 
28 maja, w ciągu 3 miesięcy sprzedała się w na
kładzie przekraczającym 300 tys. egzemplarzy! 
Z tej okazji podczas koncertu w Brwinowie 
przedstawiciele wytwórni SP RECORDS, wy
dawcy większości płyt zespołu, wręczyli muzy
kom PLATYNOWE PŁYTY.
Informacje o „Trasie Pomarańczowej” można 
znaleźć na stronie zespołu: kult.art.pl

Rozmawiał, robił  zdjęcia (oraz dopisywał w nawiasach)  
Wojciech Grzesik
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PRUSZKÓW

Uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły dla niezwykłych dzieci  
i wystawa fotograficzna w C.H. NOWA STACJA w Pruszkowie
Szkoła „Przylądek” w powiecie pruszkowskim powstała ponad 10 lat temu, dzięki zaangażowa-
niu rodziców dzieci z autyzmem, którzy w całości sfinansowali jej budowę. Była odpowiedzią na 
potrzebę zapewnienia bardzo dobrej oferty edukacyjnej, terapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W latach 2018–2021 na terenie powiatu pruszkow-
skiego zdiagnozowano 990 przypadków ze spektrum autyzmu. Obecnie w Przylądku uczy 
się 37 dzieci w 16 oddziałach. Od kwietnia 2021 r. placówka działa w nowej siedzibie, jednak 
ze względu na pandemię uroczyste otwarcie szkoły zostało przełożone na wrzesień i połączone 
z obchodami 10-lecia.

W icewojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera 
poseł na Sejm RP, Krzysztof Rymuza Sta
rosta Pruszkowski, Paweł Makuch Prezy

dent Pruszkowa, Dariusz Zwoliński Wójt Gminy 
Nadarzyn, Krzysztof Biskupski Przewodniczący 
Rady Miasta Pruszkowa, Jerzy Wysocki Wice
burmistrz Brwinowa, Maksym Gołoś były Sta
rosta Pruszkowski, Beata Bogdanowicz CKiS, 
Właściciel Nowej Stacji – Maciej Krzewiński, 
Agnieszka SzotJaworska Naczelnik Wydziału 
WKD oraz założyciel Przylądka Bogusław Cie
ślak, bez którego nie byłoby tego miejsca – przy
byli na wyjątkowo uroczyste otwarcie nowej sie
dziby szkoły w Parzniewie przy ul. Radości 2.

Nowa	siedziba	w	Parzniewie
Dyrektor placówki Joanna WodarskaNikolska: 
– Nasza szkoła jest specjalną placówką niepublicz-
ną realizującą program rehabilitacji dla dzieci ze 

spektrum  autyzmu.  Atutami  naszej  szkoły  są  nie-
spotykane  w  tradycyjnych  szkołach:  max.  4  oso-
bowe klasy oraz program zajęć ściśle dostosowany 
do możliwości  każdego dziecka. Dzięki  takiej  or-
ganizacji pracy każde dziecko odnajdzie tutaj oazę 
spokoju i bezpieczeństwa, a  jego rodzice miejsce, 
w  którym  można  liczyć  na  profesjonalną  pomoc 
w przygotowaniu dzieci do samodzielnego życia."

Wystawa	w	Nowej	Stacji	w	Pruszkowie
Tego samego dnia, ale w godzinach wieczornych 
odbyło się otwarcie wystawy poświęconej wyjąt
kowym ludziom związanym z Przylądkiem, któ
rej autorem jest Maciej Bochnowski. 
Najpierw aktor Paweł Burczyk w humorystycz
nym stylu opowiedział historię powstania szkoły. 
Głos zabrała też dyrektor szkoły. Podziękowała 
Prezydentowi Pruszkowa Pawłowi Makucho
wi, m.in. za coroczne „niebieskie spacery”. Ze 

szczególnymi podziękowaniami zwróciła się do 
Właściciela Nowej Stacji: – Mamy kolejnego bo-
hatera w Pruszkowie, szefa tego miejsca, Macie-
ja Krzewińskiego. Dziękujemy za chęć dostoso-
wania w pełni tej Galerii Handlowej do potrzeb 
osób z autyzmem. 
Maciej Krzewiński: –  Współpracujemy  już  od 
pewnego  czasu.  Wprowadziliśmy  specjalne 
oznakowania, informujące, co w poszczególnych 
miejscach    Centrum  można  otrzymać.  Tworzy-
my dla dzieci  z autyzmem „pokój wyciszenia”. 
Szczegóły  dostosowania  naszej  galerii  do  po-
trzeb osób  z autyzmem ustalamy  również  z na-
szymi najemcami.

Autor	–	krótko	o	wystawie
Maciej Bochnowski: –  Pomysł  zrodził  się  na 
10-lecie szkoły. Spotkałem się z osobami związa-
nymi ze szkołą i dyrektorką Przylądka. Na płocie 
szkoły jest już ekspozycja 23 zdjęć, tutaj (w No
wej Stacji) z uwagi na ograniczone miejsce – 17.
–  Jestem  kucharzem  i  fotografem.  Zajmuje  się 

różnymi  dziedzinami  fotografii,  ale  przede 
wszystkim portretem. Najfajniejsze dla mnie,  to  
mieć kontakt tylko z jedną osobą. 
I dlatego może wszystkie zdjęcia są tak bardzo 
wyjątkowe, jak każda z portretowanych osób.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

ZE STRONY WWW SZKOŁY:

Prezesowi CH Nowa Stacja 
Maciejowi Krzewińskiemu i całemu 
zespołowi Centrum Handlowego 
Nowa Stacja w Pruszkowie oraz 
sponsorom wydarzenia – za 
Niebieskie Serca i początek dobrej 
społecznie współpracy 

– DZIĘKUJEMY

Więcej zdjęć na: https://mocnestrony.com.pl
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W niedzielę 19 września na stadionie KS Ursus Warszawa przy ulicy Sosnkowskiego 3 
z inicjatywy firmy EBEJOT został zorganizowany Memoriał Andrzeja Jaczewskiego w for-
mie Otwartego Pikniku Rodzinnego. Zaplanowano szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak 
i osób dorosłych na czele z aktywnościami sportowymi oraz częścią artystyczną. Głównym 
punktem całodniowego wydarzenia był pokazowy mecz pomiędzy drużynami oldbojów Legii 
Warszawa oraz KS Ursus Warszawa. 

C ałe przedsięwzięcie zostało zainicjowane dla 
jak najlepszego uczczenia pamięci Andrzeja 
Jaczewskiego, byłego prezesa firmy EBE

JOT – osoby, która podczas całego swojego ży
cia na pierwszym miejscu stawiała działalność 
prospołeczną. Działalność ta związana była m.in. 
z wieloletnim sponsorowaniem Klubu Sportowe
go URSUS, a przede wszystkim, liczącej ok. 700 
członków, Akademii KS Ursus Warszawa (sku
piającej dzieci i młodzież). Założeniem i celem 
Akademii stało się – oprócz typowych piłkarskich 
treningów – wychowywanie młodzieży i budowa

nie pozytywnych relacji między rówieśnikami. 
Akademia otrzymała w grudniu 2020 r. prestiżo
we wyróżnienie – złoty certyfikat PZPN.  

W trakcie Otwartego Pikniku Rodzinnego firma 
Ebejot zaprezentowała swoją najnowszą inwe
stycję domów jednorodzinnych – Ventura Verde 
w Starej Wsi (Nadarzyn).

Oficjalny początek wydarzenia miał miejsce 
o godz. 11:00 na stadionie przy ulicy Sosnkow
skiego 3. Piknik został zorganizowany we współ

pracy z Klubem Sportowym Ursus Warsza
wa – młodzi zawodnicy reprezentujący barwy 
„Traktorków” wystąpili w dwóch towarzyskich 
turniejach piłkarskich: Funino oraz U13. Mło
dzi piłkarze Ursusa nie okazali się zbyt gościnni 
dla innych drużyn. Ursus I zwyciężył w turnieju 
trzynastolatków. Pamiątkowe medale i puchar 
wręczył zwycięzcom Jarosław Jaczewski – Pre
zes Zarządu Ebejot Development, kontynuator 
prospołecznej działalnośći ojca, główny sponsor 
KS URSUS. 
Młodzi zawodnicy mogli zapoznać się z zasa
dami gry TEQBALL. Na pikniku obecni byli 
wybitni reprezentacji tej szybko rozwijającej się 
dyscypliny sportu – na czele z Wicemistrzem 
Świata Adrianem Duszakiem i Mistrzem Polski 
– Bartłomiejem Frańczukiem. 
W ramach części artystycznej na scenie zoba
czyliśmy Klaudię Opokę oraz Akademię Tańca 
LOFF. Na zakończenie pikniku wystąpił zespół 

Made in Warsaw – grupa warszawskich muzy
ków, inspirująca się twórczością Deep Purple.
Najważniejszym elementem wydarzenia był jed
nak mecz oldbojów Legii Warszawa z oldbojami 
Klubu Sportowego Ursus. Na boisku można było 
zobaczyć wielu legendarnych zawodników – na 
czele z Maciejem Szczęsnym, Jerzym Podbroż
nym, Tomaszem Sokołowskim czy Jackiem Bed
narzem. Sędzią głównym meczu był jeden z naj
wybitniejszych arbitrów w historii rodzimej piłki 
nożnej oraz były prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej – Michał Listkiewicz. Mecz zakończył 
się wynikiem 1:0 dla Oldbojów Legii Warszawa. 
Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Maciej Śli
wowski. 
Podczas pikniku dla dzieci i młodzieży dostęp
ne były aktywności i wszelkie propozycje ani
macyjne. Dużo radości sprawiły pokazy koszy
karskie Kacpra „Kacpy” Lachowicza. Imprezę 
poprowadził Sergiusz Ryczel.         (JS)

Koniec wakacyjnej atmosfery? Na pewno nie w warszawskim Ursusie! 
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PIASTÓW

DNI PIASTOWA W NOWEJ ODSŁONIE
W sobotę i niedzielę 4–5 września mieszkańcy Piastowa bawili się, świętując orga-
nizowane zazwyczaj w pierwszych dniach maja Dni Piastowa (w ubiegłym roku świę-
towanie uniemożliwiła pandemia). W bieżącym roku minęło 95 lat od nadania nazwy 
„Piastów” dla ówczesnej osady „Utrata”, co było specjalną okazją do świętowania. 
Święto zbiegło się również z ogólnopolskim „Narodowym Czytaniem”.
„Narodowe	Czytanie”
Narodowe Czytanie po raz pierwszy odbyło się 
8 września 2012 roku. Zainicjował je w Ogrodzie 
Saskim w Warszawie Prezydent Bronisław Komo
rowski czytaniem fragmentów „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza i od tego momentu, rokrocz
nie, coraz więcej miejscowości dołączało do nowej 
tradycji. W 2016 roku tę bardzo chlubną tradycję 
kontynuował Prezydent Andrzej Duda, czytając 
wraz z  małżonką Agatą KornhauserDudą „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewicza. W roku 2021 para 
prezydencka w tym samym miejscu czytała „Mo
ralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
W 2021 r. Dziesiąte Narodowe Czytanie odbyło się 
w ponad 4 tysiącach miejscowości w Polsce.
Organizatorami Narodowego Czytania w Pia-
stowie (które zbiegło się z Dniami Piastowa) były: 
Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek 
Kultury w Piastowie i Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego. 
Na patio Liceum została zaaranżowana odpowied
nia do klimatu „Moralności pani Dulskiej” (po
czątek XX w.) gustowna scenografia, atmosferę 
tworzyły również odpowiednie rekwizyty. Orga

nizatorzy zadbali o to, aby zarówno czytający, jak 
i widzowie mieli poczucie uczestniczenia w praw
dziwym (choć były to tylko wybrane fragmenty), 
ale jednak – przedstawieniu teatralnym.
Pierwsze osiem scen zaprezentowali uczniowie 
klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 3: 

 n Antonina Rutkowska jako Dulska,
 n Maciej Kukulak jako Dulski,
 n Maria Zielińska jako Hesia,
 n Emilia Kozłowska jako Mela,
 n Patryk Zawiślak jako Zbyszko,
 n Julia Jędrasik jako Hanka,

którzy byli przygotowywani przez nauczycielki 
Monikę Szuplewską i Urszulę Zaorską.
Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali Martyna 
Gabryelska i Michał Rzepiński. Przygotowała ich 
nauczycielka z SP 1 Magdalena Tarabasz. 
LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie wystą
piło w składzie: Dominika Stojko, Karolina Marut, 
Maja Piotrowska, Julia Wiśniewska i Krzysztof 
Wedziuk pod opieką nauczycielki Jolanty Gą-
siewskiej.
Czytały też – z prawdziwym dramatycznym 
zacięciem – panie przedszkolanki: Ewa Zięta

la, Sylwia Żebrowska, Żaneta Makowiecki i Ka
tarzyna Gołos z Przedszkola Miejskiego nr 4. 
Pięknie ucharakteryzowane, w kostiumach z epo
ki i z dużym zaangażowaniem wystąpiły miesz-
kanki Piastowa: Elżbieta Budzyńska i Teresa 
PniewskaKazimierska. Wśród czytających była 
Wiceburmistrz Piastowa Maria Makowska. 
Wydarzenie poprowadził i wziął udział w czyta
niu aktor scen warszawskich Jerzy Łazewski.

Nowe	miejsce,	ale	atmosfera	taka	sama
Tym razem scena – na której występowali piastow-
scy tancerze i wokaliści oraz aż 6 zespołów przy-
jezdnych – znajdowała się przy ulicy 11 Listopada, 
między Urzędem Miasta a gmachem Liceum. 
Organizatorem tej części obchodów był Miejski 
Ośrodek Kultury. 
W sobotę scenę opanowały zespoły piastowskie, 
w tym znana i utytułowana formacja Vulcan, 
a później zespoły Freaky Boys, Artez, Dejw 
i Extazy. Było co oglądać. Poziom miejscowych 
grup był naprawdę wysoki, młodzi tancerze wzno
sili się na wyżyny – dosłownie, ale i zespoły przy
jezdne zgromadziły mnóstwo fanów swojej twór
czości. 
W niedzielę wystąpił zespół Pink Roses, a na 
zakończenie, już w zupełnej ciemności – Kasia 
Stankiewicz z zespołem Varius Manx. Zmienia
jące się oświetlenie sceny, czasem wręcz kosmicz
ne, tworzyło niezwykłą atmosferę dla ich spekta
klu. Gwiazda, w 2016 roku, po kilkunastu latach 

przerwy na występy i nagrania solowe, powróciła 
do dawnej grupy. Wspaniały koncert zgromadził 
równie wspaniałą, wielopokoleniową publiczność.
Przez cały weekend na terenie MOSiR funkcjo-
nowała strefa zabawy dla dzieci i miasteczko 
harcerskie. Odbyły się turnieje siatkówki plażo
wej i piłki nożnej (stadion miejski) oraz koszyków
ki 3×3 (boisko LO im. A. Mickiewicza), a także 
Mistrzostwa Piastowa w tenisie na kortach PTTiB. 

Służby	mundurowe...	i	nie	tylko
Komenda Powiatowa Policji wystawiła swój 
punkt informacyjny. Policjanci zachęcali do 
wstępowania w szeregi Policji. Ostrzegali, szcze
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gólnie seniorów, przed uleganiem różnego typu 
oszustwom – na wnuczka, na akcję policyjną 
(na terenie Piastowa doszło m.in. do przypad
ków przekazania oszustom 70 000 zł, a także 37 
tys. dolarów). Oszuści biorą telefony ze starych 
książek telefonicznych i szukają mało obecnie 
popularnych imion, żeby trafić na osoby starsze. 
Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość 
wsiadania na Hondę – motocykl policyjny.
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-
-Ochota promowała obowiązujące obecnie 
formy służby wojskowej. Rozdawali ulotki, 
plakaty i atrakcyjne gadżety. Kapitan Krzysz
tof Sobierajski informował, że WKU przyjmuje 
chętnych do Służby kandydackiej, Wojsk Obro
ny Terytorialnej oraz Służb przygotowawczych. 
Kandydat, na przykład do WOT, musi złożyć 
w WKU właściwe dokumenty, czyli wniosek 
o powołanie do wybranej służby, dokumenty 
poświadczające wykształcenie (ukończenie 
gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawo
wej). Obowiązuje weryfikacja, na jakim pozio
mie kondycyjnym jest kandydat. 
Ewa Pawlak z Firmy Partner zajmującej się 
gospodarką odpadami opowiedziała, że przy
jechali, żeby przybliżyć, szczególnie dzieciom, 
prawidłową segregację odpadów. Dzieci odpo

wiadały na pytania, dotyczące takiej segrega
cji, a za prawidłowe odpowiedzi otrzymywały 
prezenty – torby na śmieci, smycze reklamowe, 
długopisy itp.
Członkinie Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego z Żyrardowa (Basia, Jul
ka i Olga) pokazywały, jak się przeprowadza 
resuscytację oddechową na osobie dorosłej 
– 2 wdechy na 30 uciśnięć dwoma rękami; na 
dziecku w wieku szkolnym – 2 wdechy na 15 
uciśnięć 1 ręką (2 kciukami lub palcami); na 
malutkim dziecku – 1 wdech na 3 uciśnięcia. 
Najmłodsza z nich, Olga, ucząca się w klasie 
maturalnej powiedziała, że wszystkie dziew
czyny są pełnoprawnymi ratowniczkami po 
kursie KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy) 
i zabezpieczają obiekty wodne. Pan Stanisław 
Cybulski – ratownik medyczny z ponad 15let
nim stażem, dodał, że oddech ewentualnego po
szkodowanego sprawdzamy przytykając swoje 
ucho do jego ust i obserwując, czy porusza się 
klatka piersiowa. – Ratownik  jest  ratownikiem 
zawsze, czy w kościele, czy na imprezie. Bardzo 
chwalił młode kadry. Stwierdził, że można 
na nie zawsze liczyć na 100%. Pan Stanisław 
w czasie pandemii pracował m.in. na Stadionie 
Narodowym. 

Swoje stanowiska miały też: piastowska 
Ochotnicza Straż Pożarna i ratownicy 
z SPZOZ Piastun. Dużą popularnością cieszył 
się kiermasz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Urząd Miasta zorganizował punkt spisowy, 
a w mobilnym ambulansie można było zaszcze-
pić się przeciwko COVID-19. 
 

Za	rok	kolejna	rocznica
W 2022 r. Piastów będzie świętował 70 rocz-
nicę nadania praw miejskich, na co już za
pewne przygotowuje się mentalnie burmistrz 
Grzegorz Szuplewski, który uczestnicząc 
w tegorocznych Dniach Piastowa i obserwując 
radość licznie przybyłych mieszkańców w róż
nym wieku, mógł wyciągnąć śmiały wniosek, 
że nie ma lepszej integracji, jak tej łączącej po
kolenia, na świeżym powietrzu, z historią w tle.  
Miejmy nadzieję, że w zorganizowaniu świę
ta (tradycyjnie w pierwszych dniach maja) nie 
przeszkodzi pandemia.    

Tekst
Jacek Sulewski

Zdjęcia: Jacek Sulewski i Adrian Kaczkowski
Więcej zdjęć z Dni Piastowa i koncertów na:  

https://mocnestrony.com.pl
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URSUS

Kolejny album Mistrza Fotografii – Ireneusza Barskiego 
W Ośrodku Kultury „Arsus” 16 września 2021 r. odbyła się wyjątkowa 
uroczystość – spotkanie z legendą Ursusa, wybitnym fotografem, człowie-
kiem renesansu, Ireneuszem Barskim. Okazją do tego wydarzenia było 
udostępnienie szerokiej publiczności drugiego już albumu fotograficznego 
naszego bohatera – „Lata 60... lata 70... Sport w Ursusie na fotografiach 
Ireneusza Barskiego”.

A lbum został wydrukowany w 2019 
roku. Władze dzielnicy chciały 
w ten sposób uświetnić 90lecie 

powstania Robotniczego Klubu Spor
towego „Ursus”. Promocja albumu 
była planowana na 2020 rok, ale unie
możliwiła ją pandemia. Ponieważ Irek 
Barski urodził się 1 stycznia 1941 roku, 
dokonania ursuskich sportowców za
czął rejestrować na fotograficznej kliszy 
(wówczas czarnobiałej) dopiero od lat 
sześćdziesiątych XX wieku. Fotografie 
zaprezentowane w albumie obejmują 
dwa dziesięciolecia. Autorem tekstu do 
albumu jest Jacek Wiśniewski, Kustosz 
w Muzeum Sportu i Turystyki w War
szawie, badacz i znawca mazowieckiego 
i warszawskiego sportu oraz turystyki, 
który również uczestniczył w spotkaniu. 
Projekt okładki, opracowanie graficzne, 
przygotowanie do druku wykonała El
żbieta Wiśniewska (zbieżność nazwisk 
przypadkowa). 

Frekwencja	była	nadzwyczajna
Na spotkanie w „Arsusie”, prowadzo
ne profesjonalnie i ze znajomością te
matu przez Aleksandrę Magierecką, 
byłą wieloletnią Naczelnik Wydziału 
Kultury i Promocji Dzielnicy Ursus, 
przybyło kilkaset osób. Byli wśród 
nich m.in.: Burmistrz Dzielnicy Ursus 
Bogdan Olesiński, zastępca Burmistrza 
Wiesław Krzemień, Dyrektor Biu
ra Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 
Janusz Samel, radny m.st. Warszawy 
Stanisław Dratkiewicz, Dyrektor Mu
zeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
Sławomir Majcher, Prezes Klubu Spor
towego Ursus Marek Waliszewski z sil
ną grupą młodych sportowców, wielu 
byłych piłkarzy i innych sportowców. 
Tłumaczyła na język migowy Marlena 

Florczak z Fundacji Akademii Młodych 
Głuchych.

Ursus	to	życie,	praca	i	pasja
Ireneusz już od dziecka fotografował 
wszystko, ale jego ulubionym tematem 
stał się sport, a szczególnie piłka nożna. 
Ponieważ z aparatem fotograficznym się 
nie rozstawał, w jego archiwum zdjęcio
wym jest zawarta cała historia Ursusa 
ostatnich 60 lat. W tym roku minęło 60 
lat od przekroczenia bramy ZM Ursus 
przez Irka Barskiego. Po krótkim czasie 
pracy w różnych wydziałach fabryki, 
przeniósł się do biura prasowego Dy
rekcji ZM Ursus, gdzie pełnił funkcję 
operatora filmowego. Później przez 
dłuższy okres pracował w redakcji Głosu 
Ursusa w charakterze dziennikarza i fo
toreportera. Fotografował m.in.: wizyty 
Gomułki, Gierka, Wałęsy, rejestrował 
strajki, codzienną pracę. Tam też wstąpił 
do „Solidarności” (po ogłoszeniu stanu 
wojennego został internowany i osadzo
ny w więzieniu w Białołęce).

Doceniony	w	wielu	dziedzinach
Ma w dorobku kilkanaście wystaw indy
widualnych. Uhonorowany został wie
loma medalami i odznaczeniami, m.in.: 
Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłu
żony Działacz Kultury, Odznaką „Za 
zasługi dla niepodległości 1956 1989”, 
Status działacza opozycji antykomuni
stycznej represjonowanego z powodów 
politycznych, Odznakę za Zasługi dla 
Sportu i Turystyki Województwa Sto
łecznego Warszawskiego, Zasłużony 
dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 
Honorową „Złotą Odznakę Towarzy
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej”, 
Zasłużony Pracownik Zakładów Me
chanicznych „Ursus”, Brązową Odznakę 

za Zasługi dla Pożarnictwa. Jest Hono
rowym Członkiem Batalionu „Miotła” 
Zgrupowania „Radosław”. Od 1976 r. 
do dziś jest członkiem Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. 

Człowiek	renesansu
Ireneusz Barski grał na trąbce w orkie
strze dętej, najpierw w technikum w Ur
susie, później w orkiestrze zakładowej. 
A ponieważ pracował w zakładowej 
gazecie, często zdarzało się, że odkładał 
na chwilę trąbkę i robił zdjęcia. Nie był 
tym zachwycony kapelmistrz. Ale taki 
los człowieka renesansu, artysty, anima
tora kultury, edukatora fotografii i filmu, 
działacza społecznego, radnego, opo
zycjonisty. Dodam, że Irek jest również 
utalentowanym malarzem i gitarzystą. 
Jak powiedziała Aleksandra Magierecka 
– to przede wszystkim kolega, mąż, oj
ciec i  dziadek. A jeszcze kilkanaście lat 
temu kochający syn.
Irek uczestniczył we wszystkich wy
darzeniach sportowych, kulturalnych, 
społecznych, politycznych i religijnych 
odbywających się w Ursusie. Dzięki 
niemu ludzie tu mieszkający (w ostat
nich latach przybywa ich bardzo wielu), 
a także następne pokolenia – będą mogły 
poznawać historię Ursusa. Chodzi o two
rzenie tożsamości tego miejsca. Ursus to 
nie tylko jedna z dzielnic Warszawy, to 
miejsce ma swoją odrębną historię...

Zaczęło	się	od...	dziurki	w	zasłonie
Jedno z pytań do mistrza, które zadawała 
prowadząca, dotyczyło początków jego 
zainteresowania, zarówno fotografią, 
jak i sportem. A oto co usłyszeli zebrani 
goście.
– „Urodziłem się w Ursusie i niemal od 
samego urodzenia zacząłem interesować 
się zjawiskami optycznymi. Był taki 
czas, kiedy w domu trzeba było spać na 
materacach, bo w drugim pokoju spali 
ludzie, którzy wrócili z Powstania War
szawskiego, moja rodzina, i trzeba było 
spać w drugim pokoju. Obudziłem się 
kiedyś rano, okna były jeszcze zasłonię
te, a na przeciwległej ścianie zobaczy

łem jakieś przesuwające się po ścianie 
osoby i to do góry nogami. One szły 
i znikały za piecem. Jechały też sanie 
– do góry płozami. Jakieś czary?! Ale ja 
to naprawdę widziałem. Jak dowiedzia
łem się później – był to efekt jaki daje 
camera obscura (pudełko z otworkiem). 
Dziurka była w zasłonie. Po drugiej 
stronie, na ścianie pokoju, powstawał 
obraz z ulicy, lecz odwrócony. Ten obraz 
w najprostszym aparacie po utrwale
niu staje się zdjęciem. Po kilku latach 
w starej tabakierze z drzewa wiśniowe
go zrobiłem dziurkę, do tak powstałego 
„aparatu fotograficznego” wkładałem 
kawałek kliszy rentgenowskiej, siadałem 
na wprost aparatu. Po ok. 2 minutach za
tykałem dziurkę, biegłem do domu i na 
kliszy, na ciemnym tle (śnieg) oglądałem 
jasną postać – to byłem ja. To mnie za
fascynowało. I tak zostało na całe życie. 
Pierwszym moim aparatem był kupiony 
przez mamę polski „Druch”.
Jeżeli chodzi o sport, to moje zaintereso
wanie wynikło z tego, że w szkole pod
stawowej miałem dobre wyniki w biegu 
na 60 m – 8 sekund. Wyjeżdżałem na 
szkolne spartakiady, biegałem i skaka
łem w dal. Później chłopcy z okolicz
nych podwórek, w tym ja, urządzaliśmy 
wewnętrzne olimpiady. Kiedy chodzi
łem do technikum, na lekcjach przyspo
sobienia wojskowego rzucaliśmy grana
tem. Rzuciłem nim tak daleko, że przez 
jakiś czas nie mogliśmy go znaleźć. Pro
fesor się tym zainteresował i namówił 
mnie do zapisania się do wojskowego 
klubu WKS „Lotnik”. Tam biegałem 
i rzucałem oszczepem. Szło mi nieźle, 
ale na komisji wojskowej okazało się, że 
w dzieciństwie byłem chory na zapalenie 
wsierdzia i dostałem kategorię „D”. Od
szedłem z „Lotnika” i zapisałem się do 
RKS „Ursus”, do sekcji lekkoatletycz
nej. Wkrótce, po śmierci trenera, sekcja 
się rozpadła. Ponieważ stale byłem za
interesowany fotografią zacząłem robić 
zdjęcia sportowe, początkowo lekkoat
letykę, później piłkę nożną. Do tej pory 
robię zdjęcia z niektórych meczów KS 
Ursus, tyle, że od kilku lat poruszam się 

o kulach, ale biegać nie muszę i myślę, 
że zdjęcia wychodzą nie najgorzej”.

Spotkanie	ze	sportowym	idolem
Padło też pytanie: Jakie  wydarzenie 
sportowe  zrobiło  na  Panu  największe 
wrażenie?
– „Wzruszyło mnie, kiedy w 1964 r. 
przed domem kultury mogłem się spot
kać z moim mistrzem – idolem, srebr
nym medalistą olimpijskim w rzucie osz
czepem, Januszem Sidło i lekkoatletką 
wszechczasów Ireną KirszensteinSze
wińską, którzy przyjechali na spotkanie 
z mieszkańcami. Miałem możliwość 
zrobienia sobie z nimi zdjęcia”. 

Jacek	Wiśniewski		
ubrał	album	w	słowa
Pan Jacek Wiśniewski, autor opisowej 
części albumu, opowiadał o ważnej roli 
sportu w życiu człowieka. Zauważył, że 
zdjęcia w albumie pokazują, jak wielu 
mieszkańców Ursusa brało wtedy udział 
w imprezach masowych. Cyklicznie od
bywały się spartakiady zakładowe, a od 
1972 roku, kiedy to powstało Zrzeszenie 
Ursus, na spartakiady przyjeżdżały re
prezentacje z wielu miejscowości. Pra
cownicy licznie startowali w tych sparta
kiadach i często odnosili spore sukcesy. 
Irek Barski przez kilka lat zajmował na 
nich pierwsze miejsce w rzucie oszcze
pem. Dzięki Zakładom został również 
wybudowany nowoczesny stadion dla 
klubu, wówczas jeden z najlepszych na 
Mazowszu, nazwany stadionem „XXle
cia PRL”.
Przypomniał, że pomysł wydania obu 
albumów  (pierwszy,  wydany  w  2018  r. 
nosił tytuł „Ursus wczoraj i dziś w obiek-
tywie Ireneusza Barskiego”) zrodził się 
w głowach pracowników Urzędu Dziel
nicy Ursus. 
– „Do wcześniej wydawanych albumów 
o sporcie w Ursusie korzystaliśmy z ar
chiwalnych wydań »Głosu Ursusa«. Za
chwyciłem się wówczas zdjęciami Irene
usza Barskiego i marzyłem, żeby kiedyś 
z nim współpracować – i to się udało” 
– wspominał pan Jacek. 
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📖📖„SKAZANA NA SKAZĘ” 
ANNA POPIS-WITKOWSKA

Pierwsze wydanie tomiku wierszy Anny Popis-Witkowskiej, które ukazało 
się niedawno nakładem wydawnictwa SEQOJA, zdradza cenną umiejęt-
ność dokonywania pewnej syntezy treści, co jest raczej rzadko spotyka-
ną wśród autorów zaletą. Uniwersalność przesłania utworów zawartych 
w książce pozwala szerokiemu gronu czytelników przejrzeć się w twórczo-
ści poetki. Poezja ta porusza tematy targające ludzkością od lat, problemy 
takie jak poczucie wyobcowania, napięcie wynikające ze stopniowego 
niszczenia naturalnego ekosystemu przez człowieka. Bolesny strumień 
świadomości narratorki i jej niezgoda na zastany świat są wyrażone pro-
stym, lakonicznym językiem, zrozumiałym dla każdego. W utworach wy-
czuwa się rytm, który towarzyszy bardzo trafnym spostrzeżeniom poetki. 
Czytając ten tomik byłam zaskoczona, że wystarczy tak mało słów, bo po-
wiedzieć tak wiele.

✻ ✻ ✻

„STO GODZIN NOCY” 

ANNA WOLTZ
Ta znakomita książka dla zbuntowanych nastolatek i nastolatków ukazała 
się nakładem wydawnictwa Dwie siostry w 2018 roku. Historia czternasto-
letniej Emilii opowiada o jej rozczarowaniu rodzicami i dotychczasowym 
życiem, w wyniku czego postanawia ona uciec z rodzinnego Amsterdamu 
do Nowego Jorku. Swoją ucieczkę dokładnie planuje i skrupulatnie orga-
nizuje, mimo to napotyka po drodze na różne nieprzewidziane problemy. 
Powieść czyta się lekko i nawet dorosły czytelnik nie będzie się nudzić 
podczas lektury – dobrze jest czasem wrócić wspomnieniami do mło-
dzieńczych, zbuntowanych lat swojego życia. Rówieśnikom głównej bo-
haterki książka uświadomi, że ucieczka nie zawsze jest dobrym pomysłem 
i że czasem rozwiązanie naszych problemów jest bliżej niż myślimy, nawet 
jeśli nie jest w zasięgu ręki.

✻ ✻ ✻

„KIM JI-YOUNG. 
URODZONA W 1982” 

CHO NAM-JOO
Powieść, która w samej Korei sprzedała się w ponad milionie egzempla-
rzy, została przetłumaczona na ponad osiemnaście języków. W Polsce 
ukazała się w tym roku, nakładem wydawnictwa Mando, po tym jak wy-
wołała międzynarodową dyskusję na temat praw kobiet. Tytułowa Kim Ji-
-young jest trzydziestoparolatką żyjącą we współczesnej Korei. Z pozoru 
niczym się nie wyróżnia, dlatego też na podstawie jej losów obserwujemy 
wielowiekową i znormalizowaną dyskryminację kobiet, których losy są za-
dziwiająco podobne do losów i możliwości kobiet z bardzo wielu miejsc 
świata, w tym Polski. Kim Ji-young, jak większość kobiet w jej kraju, musi 
na każdym etapie swojego życia rezygnować z siebie i ze swoich potrzeb 
na rzecz brata, ojca, męża, dziecka itp. W jej świecie naturalną rzeczą jest, 
że kobieta musi ustąpić mężczyźnie, bo jego wartość w oczach społe-
czeństwa jest większa.  W tej patriarchalnej kulturze, którą przybliża nam 
autorka, płeć piękna jest tylko dopełnieniem, ozdobą i podporą uprzywi-
lejowanych mężczyzn, którym wygodnie jest nie dostrzegać społecznych 
nierówności, bo przy wyrównanych szansach bardzo szybko mogłoby się 
okazać, że wcale nie są w niczym lepsi, tak jak się z góry przyjęło zakładać.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

RKS	Ursus	był	w	drugiej	lidze	
piłkarskiej
Na scenie pojawili się również piłkarze 
z pierwszej dziesiątki w drugoligowych 
dziejach RKS Ursus: Jerzy Nejman (122 
mecze, 19 bramek, 5 sezonów), Zbi
gniew Hertel (100 meczów, 4 sezony, 
8 bramek), Maciej Nezdropa (190 me
czów, 7 sezonów, 32 bramki). Opowia
dali o dawnych meczach i o swoich dzie
jach po zakończeniu kariery piłkarskiej. 
Wszyscy oczywiście znali doskonale 
Irka Barskiego i pamiętali, że pół wieku 
temu robił im pierwsze zdjęcia jako spor
towcom. Jak powiedział Wiśniewski, pił
ka nożna w tamtych latach była oczkiem 
w głowie całej załogi ZM Ursus. W la
tach osiemdziesiątych XX wieku klub 
jeszcze na jeden sezon wrócił do II ligi.

Mistrzynie	świata	z	Ursusa
Po piłkarzach przed widzami wystąpi
ła Barbara Sawicka-Kasprzak, któ
ra wraz z koleżankami znalazła się na 
jednym ze zdjęć w albumie. Na I Mi
strzostwach Świata w gimnastyce akro
batycznej w 1974 r. w Moskwie trójka 
kobieca RKS Ursus w składzie: Anna 
Jarzębczyk, Zofia Jabłoński i Barbara 
Kacprzak (obecnie SawickaKacprzak) 
zdobyła złoty medal w ćwiczeniach pi
ramidowych i srebrny medal w wielo
boju. W następnym roku panie zdobyły 
puchar i złoty medal w inauguracyjnych 
zawodach Pucharu Świata w Widnau 
w Szwajcarii. Ich trenerką była, dziś 
91letnia, Aleksandra Morzycka. Pani 
Barbara do dziś jest nauczycielką WF 

w jednej ze szkół. Pytana o nagrodę za 
ówczesny sukces odpowiedziała, że za 
nagrodę kupiła czapkę na bazarze, ale 
dostała również przydział na jednopoko
jowe mieszkanie, za które musiała sama 
zapłacić.

Fleszem	w	ślepia	błyska
Pan Stanisław Piecyk, siedzący wśród 
publiczności, przypomniał o dwóch sil
nych sekcjach sportowych w RKS Ursus 
– podnoszenia ciężarów i tenisa stołowe
go – obie były w I lidze. Jak zaznaczył: 
– „Irek Barski był bohaterem również 
dla nas – kolegów z ówczesnej „Solidar
ności”, z opozycji antykomunistycznej. 
Spotkaliśmy się na tej sali 7 grudnia 
1980 roku. Irek był na sali wśród delega
tów na I Walny Zjazd Delegatów „Soli
darności”. Występował w podwójnej roli 
– przewodniczącego pionu ds. pracowni
czych i fotografa”. 
Na koniec pan Stanisław przeczytał au
torską fraszkę, skierowaną do bohatera 
wieczoru:
Ktoś po sali biega, fleszem w ślepia błyska
Robi zdjęcia z daleka, czasem także z bliska
W kogo wyceluje, ten się zwykle pręży
Ręką włosy czesze i swe zęby szczerzy
Inny by się zmęczył, on nadal jest dziarski
Nie dziwota, bo to jest – Ireneusz Barski”.

Dyplom	uznania
Głos zabrał również burmistrz Bog-
dan Olesiński: – „To jest piękne, jeżeli 
w życiu zdarzy się tak, że zainteresowa
nia zawodowe łączą się z pasją pozaza
wodową. Sport to nie jedyna dziedzina 

życia, którą Pan Ireneusz Barski uwiecz
niał na swoich zdjęciach. Dokumen
tował życie dzielnicy w wielu sferach, 
takich jak: kultura, sport, wydarzenia 
społeczne i religijne. Bez zdjęć pana 
Ireneusza z ostatnich sześćdziesięciu 
lat trudno byłoby udokumentować, co 
w Ursusie się działo. Dziękujemy Panu 
nie tylko w imieniu Zarządu, ale myślę, 
że i mieszkańców. Pan Ireneusz robiąc 
zdjęcia z wydarzeń, nie tylko je doku
mentował, ale i brał w nich udział. W 45 
rocznicę strajków robotniczych w Ursu
sie przekazujemy dyplom uznania dla 
Pana Ireneusza Barskiego za niezłomną 
postawę i poświęcenie w walce o wolną, 
demokratyczną Polskę. Dziękujemy za 
odwagę, której wyrazem był sprzeciw 
wobec wprowadzanych drastycznych 
podwyżek cen żywności. Protesty zai
nicjowane przez robotników Ursusa nie 
tylko po raz pierwszy zmusiły ówczesne 
władze do wycofania się ze swoich po
stanowień, ale stworzyły również pod
waliny narodzin największego ruchu 
wolnościowego w XXwiecznej Europie 
– NSZZ „Solidarność”. Archiwum pana 
Ireneusza jest tak bogate, że na pewno, 
jak tylko znajdziemy temat, a pan Irek 
swoimi zdjęciami nas wspomoże – poka
żemy kolejne albumy” (...) „Dziękujemy 
Panu Jackowi z Muzeum Sportu i Tury
styki. Gdyby nie jego wiedza i wspaniałe 
opisy do zdjęć, ten album nie wyglądałby 
tak bogato”. 
Wiceburmistrz Krzemień dodał: – „Ja 
Irka poznałem 28 lat temu, kiedy razem 
zasiedliśmy w Radzie Gminy Ursus. 
Nasz dzisiejszy bohater ma więc też bo
gatą kartę samorządowca. Twój dorobek 
to coś wspaniałego, nie da się tego wyce
nić. Jak powiedział Irek – Tylko fotogra-
fia nie liczy się z czasem”.
Na zakończenie panowie Barski i Wiś
niewski podpisywali albumy. Prawie 
godzinę trawało składanie autografów 
i wpisywanie dedykacji chętnym, bo 
po podpisy tłumnie zgłosili się wszyscy 
obecni na wydarzeniu. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Więcej zdjęć z wydarzenia na: 
https://mocnestrony.com.pl

Wystawę zdjęć sportowych Ireneusza Barskiego 
będzie można oglądać w Domu Kultury KOLO-
ROWA przy ul. Sosnkowskiego 16.
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KALENDARZ	KULTURALNY

KALENDARZ kulturalny       PAŹDZIERNIK 2021

URSUS
OŚRODEK 
KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14,  02-495 Warszawa,  
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

01.10, godz. 17.00 (Galeria „Ad-Hoc”)
Uroczyste otwarcie wystawy Jubileuszowej 65. lecia 
PTTK Oddział Ursus. Gospodarze Janusz Ptasiński i Piotr 
Szałkowski.

WSTĘP WOLNY

04.10, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Prowa-
dzi Anna Rykowska. 

WSTĘP WOLNY

05.10, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
INAUGURACJA 30.DNI SENIORA DZIELNICY URSUS. 
Koncert Orkiestry z Chmielnej.

WSTĘP WOLNY

08.10, godz. 17.30; 20.30 (sala widowiskowa)
Występ Kabaretu NOWAKI w programie „Za granicą 
żartu”.

BILETY: 60, 70, 80 ZŁ.

14.10, godz. 18.00 (sala kameralna)
Salonik Sztuk „Arsus”. Koncert poezji śpiewanej w wyko-
naniu duetu Joanny i Janusza Potempskich.

WSTĘP WOLNY

15.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl rozrywkowy „Windą do nieba” z udziałem O. 
Borys, V. Arlak, M. Czajki, M. Lewińskiej, D. Kordka, J. Kawal-
ca i W. Majchrzaka.

BILETY 70 ZŁ.

16.10, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy zbiorowej malarstwa z okazji Ju-
bileuszu 25. lecia Galerii „Ad-Hoc”. Kuratorzy: Grażyna 
Kostawska i Piotr Szałkowski.

WSTĘP WOLNY

17.10, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Baju baju…czyli spot-
kanie z Janem Brzechwą” w wykonaniu artystów Teatru 
Jumaja. BILETY 10 ZŁ.

Spektakl skonstruowany na bazie krótszych i dłuższych 
utworów dla dzieci autorstwa niekwestionowanego mistrza 
gatunku Jana Brzechwy. Będzie można usłyszeć  między 
innymi takie teksty jak: „Kaczka dziwaczka”, „Leń”, „Samo-
chwała”, „Na straganie”. Teksty wplecione są w zabawną 
fabułę, w której poeta Jan Brzechwa, przenosi widzów 
do świata swojego dzieciństwa. Wakacje u cioci na wsi, 
to miejsce pełne inspiracji do napisania najciekawszych 
dziecięcych wierszy.

19.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl aktorów Teatru „Scena Przyfabryczna” 
pt. „JA EWA” w reż. Joanny Godlewskiej.

WSTĘP WOLNY

20.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert młodzieżowych zespołów muzyki alter-
natywnej „Nisza bez ciszy” – muzyczny andeground 
Warszawa 2021. Projekt finansowany przez Narodowe 
Centrum Kultury.

WSTĘP WOLNY

21.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „Pół serio”. Reż. Wanda Stańczak.

WSTĘP WOLNY

22.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert „CZTERY FORTEPIANY” w wykonaniu 
EIGHT HANDS QUARTET (Vlasta Traczyk, Eugenia Kwon-
-Kominek, Aruto Matsumoto, Adam Leczycki oraz Karol Kra-
siński – perkusja). Koncert z okazji 18. Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina.

BILETY 20 ZŁ.

29.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek z udziałem 
Iwony, Piotra, Adama i Wojciecha Kaczmarków pt. „Usta 
milczą, dusza śpiewa” – największe przeboje operetkowe 
i filmowe.

BILETY 70 ZŁ.
WSZYSTKIE IMPREZY I ZAJĘCIA  ODBYWAJĄ 
SIĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI 
BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.

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
01-30.10.21 
Wystawa prac artystycznych Joanny Kędziory – malo-
wanie na jedwabiu.

05.10.2021 
Ogłoszenie konkursu plastycznego „Moja rodzina. 
Wspólny weekend” dla dzieci w wieku 3–5 lat – przed-
szkola w Dzielnicy Ursus.

07.10.2021 – godz. 18.00 
Wernisaż wystawy prac Joanny Kędziory.

10.10.2021 – godz. 1230, 
Niedzielne popołudnie z teatrem – bajka dla dzieci 
„Na jesiennym liściu” Teatr Dur-Moll. Bajka o dwóch 
Skrzatach, które chcą zatrzymać odchodzące lato. Jeż, Mi-
sio i Żaba bezskutecznie próbują przekonać je, że jesień jest 
również piękną porą roku. Dopiero osobiste spotkanie z Pa-
nią Jesienią sprawi, że Skrzaty uwierzą swoim przyjaciołom.

WSTĘP 10 ZŁ  

11.10.21 godz. 08.00  
Wyjazd integracyjny do Nieborowa i Arkadii dla członków 
Klubu Seniora „Wesoła Chata”. /liczba miejsc ograniczona/

WSTĘP WOLNY 

12.10.2021 godz. 18.00 
Warsztaty profilaktyczne dla osób dotkniętych kryzysami 
psychicznymi spowodowanymi pandemią COVID-19.

WSTĘP WOLNY 

19.10.21 godz. 18.00
„Na Cygańską Nutę” – przeboje romskie w wykonaniu 
aktora, śpiewaka i muzyka – Krystiana Makstona.

  WSTĘP WOLNY – WEJŚCIÓWKI  

23.10.21 godz. 16.00
Uroczyste zakończenie XXX Dni Seniora Dzielnicy 
Ursus w Klubie Seniora „Wesoła Chata” – wieczorek towa-
rzyski oraz występy zespołów artystycznych Seniorów dzia-
łających w Domu Kultury „Miś”. /liczba miejsc ograniczona/

WSTĘP WOLNY 

26.10.2021 godz.18.00
Wykład w ramach projektu Razem po zdrowie. Uzależnie-
nia w sferze publicznej – jak alkohol wtargnął do co-
dziennego życia Polaków.

DOM	KULTURY	
„PORTIERNIA”	

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

www.portiernia.arsus.pl
01.10.–29.10.2021 
„Pierwsza” wystawa prac 
Aleksandry „Rurz” Olszewskiej; WSTĘP WOLNY

01.10.2021, godz. 18:00 
„To jeszcze nie jest finał” – najpiękniejsze piosenki mu-
sicalowe w wyk. Grupy Musicalowej „Phantasia” pod kier. 
Magdaleny Dydo; Sala Widowiskowa OK Arsus

WSTĘP WOLNY
01.10–31.10 
Konkurs plastyczny „Jesienny wianek” dla młodzieży 
i dorosłych z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; 

08.10.2021 godz. 18:00 
„Groszki, róże i nie tylko” Koncert Danuty Stankiewicz;  
 WSTĘP WOLNY
(liczba miejsc ograniczona – wejściówki do odbioru w DK 
Portiernia od 01.10.2021)

13.10.2021, godz. 11:00 
Wyjazd PKP do Ogrodu Botanicznego w Brwinowie

WSTĘP WOLNY
16.10.2021, godz. 18:00 
Forum trzeźwościowe Stowarzyszenia Abstynenckie-
go „Zorza Ursus”; prelekcja psychoterapeuty uzależnień 
oraz koncert Viva el Cajon, WSTĘP WOLNY

20.10.2021, godz. 18:00
Wielokulturowość w Ursusie. KOREA. Prelekcję wygło-
si Paweł Krzyk, oprawa muzyczna:  koncert artystki koreań-
skiej Kim Ae Ran;  WSTĘP WOLNY
(liczba miejsc ograniczona – obowiązują wejściówki – do 
odbioru w DK Portiernia od 10.10.2021)

24.10.2021, godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci, Teatr Wariacja „Baśń hinduska”, 

BILETY: 10 ZŁ OD OSOBY  
Przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce w dniu wydarze-
nia w miarę wolnych miejsc.

27.10.2021 godz. 18:00
„Alkaliczny styl życia. Zmiana nawyków i przekonań” 
Spotkanie z Beatą Sokołowską, psychologiem, terapeutą, 
trenerką świadomości, dyplomowanym coachem zdrowia, 
autorką książek: „Alkaliczny styl życia”, „Alkaliczne gotowa-
nie”, „Alkaliczny detoks”,  WSTĘP WOLNY
Liczba miejsc ograniczona – obowiązują wejściówki – do 
odbioru w placówce DK Portiernia od 10.10.2021;

01–29.10.10.2021, godz. 09:00-20:00
Indywidualne zwiedzanie zmodernizowanej wystawy 
Izby Tożsamości Ursusa;  WSTĘP WOLNY 
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt 
z Opiekunem ekspozycji agnieszka.gorzkowska@arsus.pl*;
*  Wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy 

i podjazdu

WYDARZENIE MAL: 
15.10.2021, godz. 17:00
Warsztaty rękodzieła „Różany chustecznik” (warsztat 
dla dorosłych);  WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona, konieczne zapisy od 04.10.2021  
na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl*

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

3.10 (niedziela), godz. 12:30 
„Japońska bajka” spektakl teatralny dzieci w wykonaniu 
artystów „Sceny Elffów”

WSTĘP 10 ZŁ/OSOBY

8, 9.10 (piątek, sobota)
„Szybkie czytanie i techniki zapamiętywania” kurs dla 
osób dorosłych organizowany przez Fundację Warszawa 
2030+, w ramach MAL „Po godzinach”

WSTĘP WOLNY – OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

XIX Konkurs Piosenkarski Tulipanada 
• 20, 28.09 I ETAP przesłuchań
• 12, 13.10 II ETAP przesłuchań
• 5.11 KONCERT LAUREATÓW

16.10 (sobota), godz. 17:00
Wernisaż wystawy malarstwa grupy plastycznej „Jak 
w korcu maku”

17.10 (niedziela), godz. 12:30
„Hiszpańskie olé!” z cyklu Podróże małe i duże – spektakl 
muzyczny dla dzieci z udziałem dwóch gitarzystów i aktora

WSTĘP 10 ZŁ/OSOBY

17.10 (niedziela), godz. 16:30
„Masovienne édité – polskie inspiracje” koncert w z 
cyklu „Filharmonia po sąsiedzku” w wykonaniu duetu Alek-
sandra Demowska-Madejska- altówka, Wojciech Pyrć – for-
tepian

WSTĘP WOLNY

23.10 (sobota), godz. 18:00
„Klasyki polskiej muzyki rozrywkowej lat 80 i 90” Kon-
cert z cyklu  „Koncerty (NIE)POWAŻNE” w wykonaniu War-
saw Cello Quartet. Występ jest realizacją projektu Budżetu 
Obywatelskiego.

WSTĘP WOLNY

PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY   
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”
PRUSZKÓW, ul. Bohaterów Warszawy 4, 
 tel.: (22) 728 39 40 
 www.mok-kamyk.pl          

02.10.2021 /sobota/ godz. 18:00
Nakręceni na Film – Pruszkowski Klub Filmowy „Ko-
bieta idzie na wojnę” (2018)
Pokaz filmu – „Kobieta idzie na wojnę” – Reżyseria: Be-
nedikt Erlingsson
Dramat / Komedia l Francja / Islandia / Ukraina l 2018
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK

Halla prowadzi podwójne życie: ukrywając się pod pseudonimem 
„Kobieta z Gór”, niczym superbohaterka wypowiada walkę potężne-
mu koncernowi, który stanowi zagrożenie dla islandzkiego środowi-
ska. WSTĘP WOLNY

10.10.2021 (niedziela), godz. 10:30 i 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci: „Tajemnica skarbu na 
kurzej nóżce” – w wykonaniu Teatru TRIP
Miejsce: Sala 
Widowiskowa CDK
ul. Bohaterów Warszawy 
4 | Pruszków 05-800
„Tajemnica skarbu na kurzej 
nóżce” – bajka ta opowiada 
historię Matyldy i Beniamina, 
którzy odbywają podróż do 
świata baśni i czarów. Stary 
domowy strych zamienia się 
w królestwo magii, gdzie 
nowo mianowani czarodzieje 
poznają kota Teodora i wraz 
z nim udają się na Łysą 
Górę, by odnaleźć tajemni-
czy Skarb, przechowywany 
przez złą i okrutną wiedźmę 
Teklę. Po drodze poznają 
pewnego zwariowanego 
mieszkańca zaczarowanego 
lasu, by wraz z nim stawić czoła swoim lękom.
Przedstawienie zwraca uwagę na wartości płynące z czytania ksią-
żek. Dzięki podróży w głąb poznawanych historii dzieci pobudzają 
swoją wyobraźnię, rozwijając tym samym swoją kreatywność.
Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 3 lat.

BILETY: 10 ZŁ OD OSOBY  
Sprzedaż biletów od 27 września 2021 od godz. 09:00  na stronie 
internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety

15.10.2021 (piątek), godz. 16:00
Monodram „Być jak Meryl”
Reżyseria: Grzegorz Pawlak
Wykonanie i scenariusz: 
Weronika Wierzbowska
Miejsce: Sala 
Audytoryjna MOK
Wydarzenie wpisane 
w Pruszkowski Miesiąc 
Aktywnego Seniora.
Poruszający spektakl op-
arty na prawdziwej historii. 
Jak wiele jesteśmy w stanie 
poświęcić, by wspiąć się na 
sam szczyt? Jak wiele zro-
bimy, by zawalczyć o swoje 
marzenia? Gdy cały świat 
mówi Ci „nie”, musisz udo-
wodnić przede wszystkim 
samemu sobie, na ile ci za-
leży i iść pod prąd, by zawal-
czyć o siebie i sięgnąć po 
największa wygraną.
Nieważne, czy jesteś aktorem, muzykiem, kucharzem czy prawni-
kiem. Marzenia ma każdy. Jeden większe, drugi mniejsze. I każdy 
na swój sposób dąży do ich realizacji. Nawet jeśli nic nie wychodzi 
i wydaje się, że nic dobrego nas już nie spotka, trzeba pamiętać, 
że to tylko moment, a za rogiem może nas czekać życiowy Oscar. 
Marzenia zawsze nas uratują. Dlatego nigdy nie można przestać 
o nie walczyć.
Spektakl ukazujący prawdziwe oblicze świata artystów w Polsce: 
realia castingów i kryteriów rządzących zawodem aktora. Monodram 
Weroniki Wierzbowskiej mówiący o tym, że początki bywają trudne, 
ale mimo to nie warto się poddawać. Trzeba stoczyć walkę nie z ca-
łym światem, ale z samym sobą – o samego siebie.

WSTĘP WOLNY

WEJŚCIÓWKI dostępne:
• od 4 października od godziny 09:00 na stronie interneto-

wej www.mok-kamyk.pl/bilety
• od 5 października w godz. 10:00–13:00 w Klubie Senio-

rada (ul. 3-go maja 124)
• od 6 października w godz. 10:00–13:00 w Klubach Se-

niora (ul. Pływacka 16 oraz ul. Hubala 5), a także w godz. 
13:00–16:00 w Ośrodku Aktywizacji Seniorów „AS” 
(ul. Helenowska 3a)

MIEJSCA NIENUMEROWANE.

16.10.2021 (sobota), godz. 18:00
Nakręceni na Film – Pruszkowski Klub Filmowy „Gun-
da” (2020)
Pokaz filmu – „Gunda” – Reżyseria: Viktor Kosakovskiy
Dokumentalny/Przyrodniczy l Norwegia/USA l 2021
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
ul. Bohaterów Warszawy 4 | Pruszków 05-800
Dokument przedstawia codzienność zwierząt mieszkających na farmie: 
świni Gundy oraz jej towarzyszy – dwóch krów i jednonogiej kury.

WSTĘP WOLNY
 

ZAPRASZAMY!

CO   GDZIE   KIEDY? ?
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PROGRAM OBCHODÓW 30. DNI SENIORA DZIELNICY URSUS – 2021
PA Ź D Z I E R N I K  M I E S I Ą C E M  S E N I O R Ó W

05.10, godz. 17.00  
(O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)

KONCERT INAUGURACYJNY 30. DNI SENIO-
RA DZIELNICY URSUS – występ Orkiestry 
z Chmielnej z programem folkloru warszawskie-
go i kultury miejskiej. Wystąpienia władz Dzielni-
cy Ursus oraz zaproszonych gości.

07.10, godz. 11.00  
(O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
TUTW w Ursusie. Okolicznościowy wykład i kon-
cert chóru „VIVA MUSICA”.

07.10, godz. 15.00 
(K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2)

Wieczorek poetycko-muzyczny z udziałem 
twórców Klubu Literackiego „Metafora” i chóru 
mieszanego „Promyk”. Spotkanie przy herbacie 
i słodyczach.

11.10, godz. 8.00  
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”,  
ul. Zagłoby 17)

Wyjazd integracyjno-turystyczny do Nieborowa 
i Arkadii dla członków Klubu Seniora „Wesoła 
Chata”.

12.10, godz. 14.00  
(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)

Koncert zespołu wokalnego „Leszczyna”, wy-
bory seniora roku  oraz czytanie poezji.

12.10, godz. 18.00  
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”,  
ul. Zagłoby 17)

Warsztaty profilaktyczne dla osób starszych 
dotkniętych kryzysem psychicznym spowodowa-
nym pandemią COVID-19.

16.10, godz. 16.00  
(K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2)

Towarzyski wieczorek muzyczny z piosenkami, 
wierszami i ciekawą rozrywką.

19.10, godz. 18.00  
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”,  
ul. Zagłoby 17)

Koncert „Na Cygańską Nutę” – przeboje rom-
skie w wykonaniu aktora, śpiewaka i muzyka Kry-
stiana Makstona.

20.10, godz. 17.00  
(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)

Wystawa zdjęć „Pejzaż jesienny uchwycony 
w fotografii”

23.10, godz. 16.00   
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”,  
ul. Zagłoby 17)

Uroczyste zakończenie 30. Dni Seniora 
Dzielnicy Ursus w Klubie Seniora „Wesoła 
Chata” – wieczorek towarzyski z potańcówką 
dla chętnych, występy artystyczne seniorskich 
zespołów oraz działających w Domu Kultury 
„Miś” OK „Arsus”.

27.10, godz. 17.00  
(O.K. „Arsus” – Kino „Ursus”,  
ul. Traktorzystów 14)

Start nowego sezonu KINA RETRO. W progra-
mie projekcja filmu „POJEDYNEK NA GŁOSY”, 
prod. WIK. Brytania, l.15, komedia.

29.10, godz. 15.00  
(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)

Uroczyste podsumowanie i zakończenie 30. 
Dni Seniora Dzielnicy Ursus w Klubie Seniora 
„Ursus”. Program rozrywkowy.

NA WSZYSTKICH IMPREZACH OBOWIĄZUJĄ 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO 
(MASECZKI – DEZYNFEKCJA RĄK – DYSTANS)

PATRONAT:  
• Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
• Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ORGANIZATORZY: 
• Ośrodek Kultury „Arsus” (tel. 22 478 34 54),
• Dom Kultury Miś” – Klub Seniora „Wesoła 

Chata”(tel. 22 667 92 18)
• Klub Seniora „Promyk”, Klub Seniora „Ursus”,
• Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Ursusie.

KINO
URSUS www.arsus.pl

facebook.com/kinoursus

PAŹDZIERNIK 2021

02.10. godz. 16.00,18.00
03.10. godz. 16.00,18.00

ZUPA NIC
Polska l l.15 l komedia

09.10. godz.15.00,17.00
10.10. godz.15.00,17.00

LUCA
USA l b/o l animacja/komedia/przygodowy

16.10. godz. 16.00, 18.00
17.10. godz. 16.00, 18.00

NAJMRO.  
KOCHA, KRADNIE, SZANUJE

Polska l l.15 l komedia

23.10. godz.15.00 ,17.00
24.10. godz. 15.00,17.00

PSI PATROL
USA/Kanada l b/o l animacja/familijny

27.10. godz.17.00

KINO RETRO

POJEDYNEK NA GŁOSY
Wielka Brytania l l.15 l komedia

WSTĘP WOLNY

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.

Jeże      nowi mieszkańcy 
brwinowskiego 
parku

Kilka dni temu zamieszkało w Brwinowie 
pięć jeży uratowanych po kolizjach i wy-
leczonych po chorobach. Zostały wypusz-
czone na terenie parku miejskiego.

F undacja W Podróży, która zajmuje się m.in. 
edukacją przyrodniczą i ekologiczną, na
wiązała współpracę ze Szkołą Podstawową 

nr 1 w Brwinowie. Dzieci mogły dzięki temu 
uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu – 
wypuszczeniu do naturalnego środowiska jeży, 
które do Brwinowa przyjechały z Jeżurkowa, 
czyli ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt 
prowadzonego przez Fundację Primum. 

Jeżurkowo ma doświadczenie i zasłużoną renomę. 
Działa ono na podstawie zezwolenia Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska już ponad 10 lat. 
Trafiają tu jeże i inne małe zwierzęta, które 
potrzebują pomocy. Spędzają jakiś czas w szpi
taliku – czasami wystarcza sama obserwacja, 
czasami proces leczenia trwa jakiś czas. Wyle

czone jeże trafiają następnie do zagrody 
zewnętrznej, żeby przypomnieć sobie, 
albo się nauczyć całkiem od nowa, jak 
żyć w dziczy. W zagrodzie zewnętrznej 
jeże żyją w kontrolowanej wolności. 
Nie mają kontaktu z ludźmi, żyją 
własnym jeżowym życiem. Od pełnej 
wolności zagroda różni się tylko tym, że 
codziennie pojawia się jedzenie, a jeże 
mają przygotowane miejsca do wypo
czynku i spania. Kolejnym krokiem jest 
uwolnienie pensjonariusza. Fundacja 
W Podróży postanowiła sprowadzić 
pięć jeży do Brwinowa. 

– Jeże przyjechały do nas z Jeżurkowa z pomocą 
brwinowskiej Straży Miejskiej, bezpiecznie ukryte 
w kartonach wypełnionych sianem. Pani dyrektor 
Anna Kurman oraz zaproszeni uczniowie znaleźli 
dla gości miejsce w naszym parku miejskim – opo
wiada prezes Fundacji W Podróży Paweł Szosta
kiewicz. – Od razu były ciekawe nowego miejsca 

i po przekąsce z kociej karmy zaczęły szukać sobie 
u nas nowego domu. Mamy nadzieję, że spotkają 
je u nas same dobre rzeczy i zobaczymy je ponow-
nie na wiosnę! – dodaje.
Pozostaje zatem trzymać kciuki za te sympatyczne 
zwierzątka. W Polsce są pod ochroną, ale warto 
wiedzieć, że są też znakomitymi pomocnikami 
właścicieli ogrodów – zjadają owady, roba-
ki, ślimaki będące utrapieniem ogrodników, 
drobne ssaki (gryzonie), czasem grzyby i przej-
rzałe owoce. Są pożyteczne, ale niestety często 
giną. Przechodząc przez ulicę, nie mają szans na 
ucieczkę przed kołami rozpędzonego samochodu. 
Zagrożeniem dla nich mogą być także psy i inne 
drapieżniki. Jesienią jeże przygotowują się do 
hibernacji i szukają schronienia. Dobrze jest po
zostawić dla nich miejsce w ogrodzie, np. zarośla 
krzewów, pryzmę zgrabionych liści czy ściętych 
gałęzi. Jeże lubią zakamarki, w których mogą się 
ukryć i bezpiecznie przezimować. 

            UG Brwinów
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NA WIZYTĘ 
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ
TELEFO-
NICZNIE
LUB BEZ POŚREDNIO 
NA NASZEJ

STRONIE

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

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 
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KTO	SPRZĄTA	–	JA	CZY	GMINA?
Mój dom leży przy ulicy, na której dopusz-
czony jest płatny postój. Kto w takiej sytu-
acji powinien sprzątać fragment chodnika 
przed moją posesją? Moim zdaniem ten 
obowiązek spoczywa na gminie.

Naszym zdaniem ma Pan rację. Przepisy 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wyraźnie stanowią, że właścicie
le nieruchomości mają obowiązek zapewnić 
utrzymanie czystości i porządku, między 
innymi poprzez uprzątniecie śniegu, lodu, 
błota, spadłych liści i innych nieczystości 
z chodników położonych wzdłuż należących 
do nich nieruchomości. 
Za chodnik uznaje się, na potrzeby tej usta
wy, wydzieloną część drogi publicznej słu
żącą do ruchu pieszego. Dodatkowo chodnik 
ten powinien być położony bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Przy czym 
słowo „bezpośrednio” należy rozumieć do
słownie – a to oznacza, że między nierucho
mością a tym chodnikiem nie powinno być  
żadnych elementów technicznoużytkowych 
w rodzaju, np. rowów. 
Od tej zasady jest jednak wyjątek. Właściciel 
nieruchomości nie odpowiada za czystość 
i porządek chodnika położonego przy grani
cy jego nieruchomości, jeśli dopuszczono na 
nim płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych. Za czystość na tych chod
nikach powinna już odpowiadać gmina.

PROBLEM	Z	MIESZKANIEM	
PO	ROZWODZIE
Postanowiłam rozwieść się z mężem. 
Właśnie piszę pozew rozwodowy. Ponie-
waż razem mieszkamy zastanawiam się 
czy już w tym pozwie mogę prosić sąd 
o przyznanie mi naszego mieszkania. Tym 
bardziej, że mąż ma już wyrok za znęcanie 
się nade mną i naszym dzieckiem.

Chociaż co do zasady w trakcie sprawy 
rozwodowej sąd nie rozstrzyga o kwestiach 
majątkowych między małżonkami, to jednak 
robi się wyjątek dla spraw związanych z usta
leniem, jak małżonkowie będą korzystali ze 
wspólnego mieszkania. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy nakazuje w tym przypadku, by 
sąd w wyroku rozwodowym orzekł o spo
sobie korzystania z tego mieszkania przez 
czas wspólnego zamieszkiwania w nim roz
wiedzionych osób. Oczywiście przebiegnie 
to w sposób najmniej kłopotliwy, jeśli roz
wodzące się strony potrafią porozumieć się 
w tym względzie. Wtedy na zgodny wnio
sek stron sąd może w wyroku rozwodowym 
orzec o podziale wspólnego mieszkania albo 
też zdecydować o przyznaniu go tylko jed
nemu z małżonków. To drugie rozwiązanie 
można zastosować, jeśli małżonek zgodzi się 
na opuszczenie lokalu bez obowiązku do
starczenia mu lokalu zamiennego i pomiesz
czenia zastępczego. Oczywiście zakładamy, 
że podział lokalu albo przyznanie go tylko 
jednemu z małżonków jest w ogóle możliwe 
(podział, np. ze względów technicznych). 

Zanim sąd wyda taką decyzję, musi wziąć 
pod uwagę przede wszystkim potrzeby  dzie
ci oraz tego małżonka, któremu powierza się 
wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
W skrajnych przypadkach sąd może też zde
cydować o eksmisji jednej z rozwodzących 
się stron. Dzieje się tak, gdy jeden z mał
żonków rażąco nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Jeśli 
drugi z małżonków zażąda wtedy jego eks
misji, sąd powinien to wziąć pod uwagę. 
Ale możliwość ta jest wyjątkiem. W zasa
dzie, żeby skorzystać z tego rozwiązania, 
sąd musiałby powziąć przekonanie, że jeden 
z małżonków nie tylko zachowuje się w spo
sób rażąco naganny wobec drugiego mał
żonka – dodatkowo to zachowanie musi być 
powszechnie uznawane za naganne. 
Wydaje się jednak, że można w Pani przy
padku zastosować taką opcję przy założeniu, 
że mamy do czynienia z małżonkiem, który 
jest już prawomocnie skazany za znęcanie się 
nad swoją rodziną. 
Jak już wspomnieliśmy na początku, oma
wiane rozwiązania związane ze sposobem 
dysponowania lokalem mają charakter wy
jątkowy. W trakcie sprawy rozwodowej sąd 
nie zajmuje się sprawami majątkowymi 
stojących przed nim małżonków. Może to 
jednak zrobić, jeśli przeprowadzenie postę
powania o podział majątku wspólnego tych 
osób nie spowoduje nadmiernej zwłoki w po
stępowaniu rozwodowym.

PIENIĄDZE	ZNALEZIONE	NA	ULICY
Zupełnym przypadkiem znalazłam na ulicy 
trochę pieniędzy. Czy w takim przypadku, 
jeśli nie znajdzie się ich właściciel, mogę 
je zachować? Kwota niby nie jest przesad-
nie duża, ale to wciąż kilkaset złotych.
Nie wiemy ile pieniędzy znalazła nasza Czy
telniczka – przyjmujemy jednak, że chodzi 
o kwoty przekraczające 100 zł. 
W tej sytuacji możemy jedynie podać ogól
ne zasady związane ze znalezioną gotówką. 
Reguła jest prosta – jeśli znajdziemy kwotę 
przekraczającą 100 zł (w przypadku waluty 
obcej musi to być równowartość tej kwoty 
obliczona według średniego kursu Narodo
wego Banku Polskiego (NBP) obowiązują
ca w dniu znalezienia tych pieniędzy, a jeśli 
tego dnia nie ogłoszono kursu, bierze się 
pod uwagę ostatni kurs ogłoszony przed tym 
dniem), to należy je przekazać właściwemu 
staroście. Robi się tak przy założeniu, że zna
lazca nie zna osoby uprawnionej do odbioru 
tych pieniędzy, albo też nie zna miejsca jego 
pobytu. Kwoty mniejsze nie podlegają temu 
obowiązkowi.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!... 

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

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


