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�  Piknik historyczny, upamiętniający wydarzenia Czerwca 1976 w Ursusie

Tutaj wszystko się zaczęło
43 lata temu, 25 czerwca 1976 roku w zakładach Mechanicznych Ursus doszło do wielkiego 
strajku i zablokowania linii kolejowej w reakcji na drastyczne podwyżki cen żywności, ogło-
szone przez ówczesnego premiera, Piotra Jaroszewicza. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku 
odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory parlamentarne. Te wydarzenia, mimo dzielą-
cych je kilkunastu lat, pozostają ze sobą w ścisłym związku. 30 czerwca 2019 roku w Parku 
Czechowickim w Ursusie odbył się wielki historyczny piknik.

O rganizatorami tego niezwykłego wydarze-
nia był Urząd Dzielnicy Ursus we współ-
pracy z „Fundacją dla Ursusa”, Grupą Re-

konstrukcyjno-Filmową GRF BEMOWO, Izbą 
Tożsamości Ursusa i Stowarzyszeniem Klubów 
Abstynenckich „Zorza”. Obecni byli: burmistrz 
dzielnicy Bogdan Olesiński i zastępcy – Wie-
sław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Wystawy, zdjęcia, świadkowie historii
Były namioty tematyczne z wystawami, dotyczą-
cymi wydarzeń od 1976 do 1989 r., dotyczące pro-
testów robotników Ursusa, późniejszego działania 
KOR-u, Solidarności, działań opozycji i pierw-
szych częściowo wolnych wyborów w 1989 r. 
Przybyło wielu uczestników tamtych wydarzeń, 
którzy chętnie wspominali swoje przeżycia sprzed 
kilkudziesięciu lat. Można było porozmawiać 
i uzyskać autografy od Jerzego Domżalskiego 
– dziennikarza i historyka Ursusa oraz bohaterów 
„Solidarności” – Zbigniewa Janasa i Zbigniewa 
Bujaka. Cały dzień oblegane było stoisko Izby 
Tożsamości Ursusa, przygotowane i obsługiwane 
przez Agnieszkę Gorzkowską.

Mieszkańcy Ursusa pamiętają o korzeniach
Frekwencja dopisała fantastycznie. Wśród przy-
byłych mieszkańców zauważyć można było ro-

dziny wielopokoleniowe. Dziadkowie wspomi-
nali czasy PRL-u, tatusiowie z zainteresowaniem 
oglądali liczne eksponaty, a dzieci, również zain-
teresowane wojskowymi pojazdami i rekonstruk-
torami w mundurach milicji obywatelskiej i woj-
ska, korzystały z atrakcji przygotowanych z myślą 
o nich, a więc gier, konkursów, zabaw plastycz-
nych. Starsi przypomnieli sobie, jakich samo-
chodów używała Milicja Obywatelska w latach 
siedemdziesiątych (przyjechały: Warszawa, Fiat 
125p, gazik i Nysa). Funkcjonariusze MO wypi-
sywali mandaty i zobowiązania do współpracy. 
Można było obejrzeć powielacz, wykorzystywa-
ny przez opozycję w czasach PRL. Z głośników 
brzmiała muzyka lat 70.

Ursus produkował dla armii II RP
Wielką atrakcją była kolekcja pojazdów produ-
kowanych w ZM Ursus przed II wojną światową. 
W latach 1930–1939 fabryka wytwarzała pojazdy 
i silniki dla wojska. Na piknik przyjechał pojazd 
pancerny wzór 34, którego 90 sztuk brało udział 
w kampanii wrześniowej, motocykl Sokół 1000, 
polski czołg tankietka (złożony w Ursusie z resz-
tek pojazdów z pobojowisk), polska ciężarówka, 
jedyny w Polsce samochód CWS (kopia). Prezen-
tował je kolekcjoner i rekonstruktor (Grupa Szare 
Szeregi), Zbigniew Rowiński. cd. na str. 2
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URSUS

Konkurs i program artystyczny
Na scenie burmistrzowie i naczelnik dzielnicowego Wydziału Kultury 
Katarzyna Świtalska wręczali uczniom ursuskich szkół dyplomy i na-
grody za konkurs, dotyczący wydarzeń Czerwca 1976.
Występ artystyczny „Jestem tutaj, gdzie byłem” przygotowali nauczy-
ciele i uczniowie z SP nr 11. Wystąpiła grupa pod kierunkiem Anny 
Kałużnej – zespół nauczycieli z SP nr 11 wraz z uczniami oraz młodzież 
z młodzieżowej grupy musicalowej z OK „Arsus”. 

Ważne słowa
Na zakończenie tego tak obfitującego w atrakcje dnia  wystąpiły zespo-
ły Ikarus Feel i Lao Che. Przed występem Lao Che, głos zabrał bur-
mistrz Olesiński: – To było bardzo ważne wydarzenie w historii naszej 
dzielnicy. Nawiązuję do 43 rocznicy strajku z 1976 roku. Wtedy robotni-
cy po raz pierwszy złamali komunistyczne władze. Robotnicy dalej byli 
prześladowani, ale po raz pierwszy władze wycofały się z podwyżek. 
Doprowadziło to do powstania KOR (Komitet Obrony Robotników), 
a potem do powstania „Solidarności”. Możemy być dumni z miejsca, 
w którym mieszkamy. Cały dzisiejszy piknik historyczny poświęcony był 
naszym ojcom, dziadkom, bo to oni brali w tym udział. Wielki szacu-
nek dla Pań i Panów, którzy wtedy brali udział w strajku. Tydzień temu 
zagrał dla nas zespół IRA, którego korzenie wywodzą się z Radomia, 
a dzisiaj gra zespół z Płocka. To właśnie te trzy miejscowości – Ursus, 
Radom i Płock strajkowały i dały początek wielkiemu buntowi w czerw-
cu 1976 roku, który doprowadził do współpracy środowisk robotniczych 
i inteligencji, do powstania KOR, a w dalszym czasie historycznym do 
zarejestrowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” i pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. 
To tutaj wszystko się zaczęło, tu utworzono pierwszą międzyludzką i ro-
botniczą solidarność i to właśnie z Ursusa dano światu znak, że w wa-
runkach wyzysku robotników i codziennych kłamstw komunistycznych 
władzy żyć się nie da i trzeba dążyć do zmian ustrojowych w Polsce.

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

Galeria zdjęć z pikniku na: 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

UROCZYSTA IX SESJA 
RADY DZIELNICY URSUS
Szczególnym wydarzeniem Pikniku Hi-
storycznego  była specjalna sesja Rady 
Dzielnicy. Radni zasiedli na ławkach przed 
sceną i w głosowaniu imiennym jedno-
głośnie przyjęli stanowisko w sprawie wy-
darzeń z dnia 25 czerwca 1976 roku.
– My, Radni  dzielnicy   Ursus   miasta  
stołecznego   Warszawy   przechowuje-
my   w  swoich  sercach i umysłach  histo-
rię  Rzeczpospolitej   Polskiej,  w  której  
szczególne   miejsce  zajmują  wydarze-
nia z 25 czerwca 1976 roku. Dziś, w 43. 
rocznicę strajków robotników z Ursusa 
pragniemy podziękować uczestnikom 
tamtych  wydarzeń, tym którzy są dzisiaj 
z nami, a także oddać cześć tym, którzy 
już odeszli. Składamy im hołd, doceniając 
niezłomną postawę i poświęcenie. Dzię-
kujemy za gotowość do walki o wolną, 
demokratyczną Polskę. Z dumą podkre-
ślamy, że protesty zainicjowane w 1976 
roku przez robotników Ursusa, a także 
Radomia, Płocka i innych miast, które 
przyłączyły się do protestu, stworzyły  
podwaliny  pod narodziny  największego  
ruchu  wolnościowego  w XX-wiecznej  Eu-
ropie, jaką była NSZZ „Solidarność”.
W protestach na terenie Zakładów Me-
chanicznych „Ursus” wzięło udział blisko 
90% załogi fabryki. Robotnicy, mimo 
świadomości możliwych represji, a nawet 
krwawego tłumienia poprzednich bun-
tów, zaprotestowali przeciwko zapowia-
danej przez  komunistyczne  władze  dra-
stycznej  podwyżce  cen żywności. Jednym 
z symboli tamtych dni stała się wykolejo-
na lokomotywa, którą z torów wypchnęli 
strajkujący.  W  ten  sposób  o  proteście  
dowiedziała  się  cała  Polska  i  świat.  Po  
raz  pierwszy w powojennej  historii  Pol-
ski  władze  PRL  ugięły  się  pod  presją  
strajkujących. Rząd wycofał się z wpro-
wadzenia  zapowiadanych podwyżek. 
Mimo sukcesu protestu, na jego uczestni-
ków spadły poważne represje. Doszło do 
starć z oddziałami Milicji Obywatelskiej. 
Zatrzymanych podczas obławy w Ursusie 
przewożono do komend i aresztów, gdzie 
byli bici, przechodząc tzw. ścieżki zdro-
wia. Siedmiu robotników z Ursusa zostało 
skazanych na kary kilku lat pozbawienia 
wolności. Szykany, które objęły strajkują-
cych z Ursusa   i   innych fabryk na terenie 
kraju wywołały poruszenie w środowisku 
opozycyjnym. Z potrzeby   niesienia po-
mocy uczestnikom wydarzeń czerwca, 
doświadczającym przemocy ze strony ko-
munistycznych władz, narodził się Komi-
tet Obrony Robotników - pierwsza, jawna   
organizacja opozycyjna, która później 
stała się intelektualną i organizacyjną 
podstawą dla Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Zadaniem KOR-u było niesienie pomocy 
fi nansowej, prawnej i lekarskiej osobom 
represjonowanym iich   rodzinom. Głów-
ny cel komitetu został zrealizowany rok 
później, kiedy objęto amnesti ą robotni-
ków skazanych za strajk w 1976 roku.
Dzięki odważnej postawie robotników 
z Zakładów Mechanicznych „Ursus”  
z 1976 roku, możemy dzisiaj w wolnym 
Ursusie i wolnej Polsce kontynuować ich 
dzieło, dbając o demokrację i dobro oby-
wateli. W tym uroczystym dniu zapew-
niamy, że pamięć o wydarzeniach Czerw-
ca›76 nigdy nie zginie. Zobowiązujemy się 
o nią dbać i zachować ją dla kolejnych po-
koleń, jako lokalne dziedzictwo oraz istot-
ny wkład, jaki społeczność Ursusa wnio-
sła w historię przemian demokratycznych 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Przewodniczący Rady Dariusz Pastor za-
apelował do dzieci i młodzieży, żeby in-
teresowali się, słuchali świadków historii, 
czytali. Żeby takie rzeczy się nie powtó-
rzyły.

MARIANNA LIPIŃSKA z VI klasy SP nr 360 
otrzymała II nagrodę za wywiad o strajku z 1976 
roku ze swoim dziadkiem JANUSZEM LIPIŃ-
SKIM, który pracował w ZM Ursus od 1964 roku 
(oboje na zdjęciu).

�

cd. ze str. 1
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�  Gratulujemy serdecznie! Wspiąć się ponad 
4800 m. n.p.m. to nie lada wyczyn. Wielu śmiał-
ków, niestety, przypłaciło wyczyn życiem. Nawet 
himalaiście Wojciechowi Kozubowi nie dało się 
nigdy powrócić z wyprawy... Czy Mont Blanc to 
pierwszy kilkutysięcznik Burmistrza?

Bardzo dziękuję, rzeczywiście nasza wyprawa 
zakończyła się sukcesem, z czego jestem bardzo 
szczęśliwy. Tym bardziej, że prognozy pogody, 
które początkowo były korzystne, zmieniały się 
z godziny na godzinę na naszą niekorzyść. W kon-
sekwencji aklimatyzacja była bardzo krótka i w 
dodatku odbywała się w strugach deszczu. To spra-
wiło, że było to najtrudniejsze, choć nie najwyższe 
wejście na szczyt w moim życiu. Zaczynałem, jak 
chyba wszyscy, od naszych Tatr po polskiej i słowa-
ckiej stronie, dwukrotnie byłem na Rysach, trochę 
wspinałem się we włoskich Dolomitach, a w ze-
szłym roku dotarłem na najwyższy szczyt Afryki 
– Kilimanjaro (5895 m n.p.m.).

�  Gdzie i jak długo przygotowywał się Pan do wy-
prawy? Może ma Pan za sobą jakiś kurs turystyki 
wysokogórskiej?

Do wycieczki w Alpy przygotowywałem się zbyt 
krótko i za mało wysiłku włożyłem w uzyskanie 
lepszej kondycji, co „wylazło” w trakcie wspinacz-
ki. Trochę biegałem, trochę jeździłem na rowerku 
stacjonarnym, no i kiedy tylko miałem wolną śro-
dę, grałem z kolegami w piłkę. Na szlaku okazało 
się, że to wszystko za mało. Szczęśliwie w marcu 
w Tatrach wziąłem udział w kursie zimowej tury-
styki wysokogórskiej, co trochę przygotowało mnie 
do alpejskich warunków. Mont Blanc jest już górą 
wymagającą zarówno kondycji, jak i nieco umie-
jętności wspinaczkowych, a także zachowania się 
w warunkach zimowych, pomimo pełni lata.

�  Podejrzewam, że nie obyło się bez specjalistycz-
nego sprzętu: lin, czekanów, kasków?

Tak, na niektórych odcinkach wchodzenia koniecz-
ne są kaski, na niektórych trzeba iść w rakach i na 
linach, a także dla bezpieczeństwa używać czeka-
na. Dla wygody używałem również kijków do nor-
dic walking. Wspinaczka jest bardzo różnorodna, 
a zmienne warunki pogodowe wymagają, aby każ-
dy z tych sprzętów mieć pod ręką. Jeden raz przy-

dał mi się czekan, kiedy wywróciłem się na grani 
i wykonałem klasyczne hamowanie czekanem. 
Na szczęście, byłem też zabezpieczony liną, którą 
kontrolował Paweł.

�  Ile dni trwała Wasza wspinaczka i którą drogę na 
szczyt wybraliście? Gouter, 3M, Włoską, Grands 
Mullets? Czy mieliście przewodnika?

Zacznę od przewodnika. Naszym był Pan Paweł 
Kunachowicz, doskonały przewodnik i mogę 
powiedzieć – przyjaciel, osoba, która na Mont 
Blanc wchodzi kilkadziesiąt razy w ciągu roku. 
Zna świetnie trasę, zmienne alpejskie warunki 
i całkiem dobrze ludzką psychikę i nieźle odczy-
tuje ludzkie możliwości. Wybraliśmy drogę przez 
dwa schroniska: Tête Rousse i Goûter. Pierwsze-
go dnia, po około pięciu i pół godzinach marszu 
i wspinaczki, późnym popołudniem dotarliśmy 
do schroniska Tête Rousse. Następnego dnia, 
o czwartej rano, wyszliśmy w kierunku schro-
niska Goûter. Chodzi o to, żeby o świcie, zanim 
zacznie intensywnie świecić słońce, przejść przez 
Grand Couloir. To bardzo niebezpiecznie miejsce 
ze względu na sypiące się kamienie wielkości od 
ludzkiej pięści po niewielki samochód osobowy. 
Te luźne kamienie leżące na górze są spojone lo-
dem i kiedy słońce świeci intensywnie, roztapia 
się lód i powoduje to niekontrolowane niewielkie, 
ale częste osuwiska. Przed dziewiątą dotarliśmy 
do schroniska Goûter, gdzie zostawiliśmy zbędne 
rzeczy, chwilę odpoczęliśmy i ruszyliśmy w kie-
runku szczytu. Po drodze, nie kontrolowałem 
o której, na krótki odpoczynek zatrzymaliśmy 
się w schronie leżącym mniej więcej w połowie 
drogi do szczytu. Szybki łyk herbaty, kanapka, 
i ruszyliśmy dalej. Po około dwóch i pół godzi-
nach dotarliśmy na szczyt. Zejście do schroniska 
Goûter bez dłuższych przerw, zajęło nam około 
trzech i pół godziny. Tu zanocowaliśmy, aby w so-
botę o trzeciej trzydzieści wstać i być gotowym 
do wyjścia i pokonania przed dużym słońcem tej 
rynny z lecącymi kamieniami.

�  Jak wyglądały warunki pogodowe? Góra ponoć 
słynie ze zmiennej pogody

Zmieniały się rzeczywiście bardzo. Śledziliśmy 
non stop prognozy, z których wynikało, że tra-

– 9 sierpnia 2019 roku 
około godziny 13:15 
– ja, mój przyjaciel 
Michał Stępniewski 
oraz przewodnik, 
a dziś również 
przyjaciel – Paweł 
Kunachowicz, 
stanęliśmy na szczycie 
– powiedział nam 
Bogdan Olesiński 
– burmistrz Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy. 

Nie o byle jaki szczyt 
chodzi, bo o najwyższą 
górę Europy. 

Burmistrz Dzielnicy Ursus na szczycie Europy
fimy na wyjątkowo korzystne okienko pogodowe. 
Niestety, im bliżej było do dnia wyjazdu, warunki 
się pogarszały. W trakcie aklimatyzacji cała śro-
da wypadła nam z przygotowań ze względu na 
ulewny deszcz. W drodze na szczyt deszcz padał 
rzadko, za to występował bardzo niski pułap chmur 
i koszmarne mgły. W drodze powrotnej, w sobotę, 
od świtu trwała burza z piorunami i tak ulewnym 
deszczem, że zdecydowaliśmy się przeczekać ją 
w schronisku do poprawy pogody. Schodziliśmy 
w dół już bez piorunów, ale z padającym dość in-
tensywnie przelotnym deszczem. Dopiero poniżej 
3 tys. metrów pogoda się poprawiła. A na dole, 
w miejscowości Les Houches, czekała na nas pięk-
na słoneczna pogoda.

�  Jakie momenty zdobycia szczytu były dla Pana naj-
trudniejsze?

Końcowa droga i sam szczyt to niezbyt szero-
ka grań (około 50 cm) ze stromymi zboczami po 
obu stronach. Marsz po takiej grani w warunkach 
bardzo gęstej mgły był bardzo trudny i odbierał 
całą frajdę ze spodziewanych pięknych, alpejskich 
widoków. Najbardziej dokuczał mi odcinek od 

schronu do samego szczytu, i wbrew pozorom, 
droga powrotna do schroniska Goûter. Po prostu 
po kilkunastu godzinach marszu, byłem już bar-
dzo wyczerpany. Muszę tu jeszcze raz podkreślić, 
że gdyby nie udzielane mi wsparcie przez Pawła 
i Michała, to nie wiem, czy wyprawa zakończyłaby 
się zdobyciem szczytu. Jestem moim przyjaciołom 
bardzo wdzięczny, szczególnie za doping i wspar-
cie w najtrudniejszych momentach. Również ase-
kuracja, która dawała poczucie bezpieczeństwa, 
miała ogromne znaczenie. Paweł to doskonały 
przewodnik, a z Michałem można wybrać się na 
najtrudniejszą wyprawę.

�  Czy ma Pan kolejne plany wspinaczkowe? Może 
Koronę Ziemi?

Realnie oceniam swoje możliwości [nie tylko kon-
dycyjne:) ], i nie mam tak ambitnych planów. Pla-
nuję za jakieś dwa lata wspiąć się na Aconcaguę, 
a tak przed emeryturą wejść na Górę Kościuszki. 
Może jeszcze Elbrus, jeśli będzie okazja? Zoba-
czymy, czy zdrowie i żona pozwoli :).

Rozmawiała 
Agnieszka Gorzkowska
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PSYCHOLOGIA

Jak rozmawiać? (2)
Wartościowa rozmowa wymaga pełnego skoncentrowania 
się na rozmówcy i poznania jego punktu widzenia. Planowa-

nie listy zakupów podczas rozmowy z partnerem nie zaowocuje ani dobrze sporządzoną 
listą, ani tym bardziej zadowolonym partnerem. O czym jeszcze warto pamiętać podczas 
prowadzenia konwersacji? 

Otwarte pytania
Celeste Headlee, autorka książki „We need to 
talk” radzi, aby zadawać otwarte pytania. Zamiast 
zgadywać, jak się w danej sytuacji czuł rozmów-
ca i pytać „Byłeś zły?”, „Byłeś zawiedziony?”, 
lepiej postawić na „Jakie to było uczucie?”, „Jak 
tam było?”. Pozwólmy mu to samodzielnie opi-
sać, bez naszych odgórnych interpretacji. Pyta-
nie otwarte wydobędzie z naszego interlokutora 
pełniejszą i prawdopodobnie znacznie ciekawszą 
wypowiedź. Słuchajmy jej i nie odpływajmy. To 
kolejna zasada. Dopytywanie o coś, na co pad-
ła już wcześniej odpowiedź świadczy o tym, że 
z naszym słuchaniem coś poszło nie tak. Jest to 
też zwyczajnie nieeleganckie. 

Sposób na niewiedzę
Jeśli czegoś nie wiemy, przyznajmy się do tego. 
Nikt nie jest ekspertem we wszystkim. Często 
mówi się, że nie ma głupich pytań i zawsze warto 
dopytać. Nie jestem zwolenniczką aż tak daleko 
idącej porady i odradzałabym stawianie pytań 
typu: „To jak jest w końcu z tą Ziemią – jest pła-
ska, okrągła czy ciągle nie wiadomo?”. W takim 
przypadku lepiej zaspokoić swoją ciekawość 
w zaciszu domowym w Internecie. Kiedy nasza 
niekompetencja w określonym temacie nie jest 
jednak aż tak rażąca, to z całą pewnością warto 
dopytać. W ten sposób dowiemy się czegoś no-
wego, a rozmówcy zrobi się miło, że może się 
wykazać wiedzą i kompetencją.  

(Nie)porównywalne doświadczenia
Kolejna zasada nie jest aż tak oczywista jak te 
dotychczasowe. Celeste Headlee radzi, aby nie 
równać swojego doświadczenia z czyimś. Jeśli 
ktoś opowiada, jak stracił członka rodziny, nie 
zaczynajcie mówić o tym, jak wy kogoś straci-
liście. Jeśli ktoś mówi o swoich problemach za-
wodowych, nie mówcie mu, jak nienawidzicie 
swojej pracy. To nigdy nie jest to samo. Każde 
przeżycie jest indywidualne. Co ważniejsze, tu 
nie chodzi o was. Nie musicie korzystać z okazji 
i udowadniać, jacy jesteście wspaniali lub ile wy-
cierpieliście. Jeśli rozmówca opowiada o swoim 
trudnym przeżyciu, to na nim należy się skoncen-
trować, a nie traktować tego przeżycia jako pre-
tekstu, by opowiedzieć o sobie. Oczywiście jeśli 
przeżyliśmy coś podobnego to można się do tego 
odnieść. Jednak pamiętajmy, że oba te przeżycia 
były inne – nie udawajmy, że wiemy, jak się czuje 
rozmówca.

Krótko i na temat
Ważne są także aspekty natury, nazwijmy to, 
strukturalnej. Po pierwsze, starajmy się nie po-
wtarzać. To protekcjonalne i zwyczajnie nużące, 
a często nam się to zdarza. Po drugie, nie przesa-
dzajmy z drobiazgami. Ludzi nie obchodzą lata, 
nazwiska, daty, te wszystkie szczegóły, które 
z trudem usiłujecie sobie przypomnieć. Obcho-
dzicie ich WY. Jacy jesteście, co macie ze sobą 
wspólnego. Niekiedy takie szczegółowe infor-
macje mogą być istotne, ale znacznie częściej 
ich wnikliwe dociekanie przynosi więcej szkody 
(w postaci np. zdekoncentrowanego rozmówcy) 
niż pożytku. I po trzecie, bądźmy zwięźli. Zda-
niem badaczki dobra rozmowa jest jak mini – na 
tyle krótka, by utrzymać zainteresowanie i na tyle 

długa, by pokryć temat. Szczegółowa, zajmująca 
wiele czasu i obudowana w wiele zdań opowieść 
może zmęczyć odbiorcę, nawet jeśli jej temat 
faktycznie był interesujący. 

Słuchanie to podstawa
I na koniec – najważniejszy punkt. Umiejętność 
słuchania to najbardziej podstawowy aspekt do-
brej rozmowy i równocześnie najczęściej zanie-
dbywany. Dlaczego nie słuchamy? Często dlatego, 
że wolimy mówić. Kiedy mówię, mam kontrolę. 
Nie muszę słuchać niczego, co mnie nie interesu-
je. Jestem w centrum uwagi. Inny powód jest taki, 
że rozpraszamy się. Przeciętna osoba wypowiada 
około 225 słów na minutę, ale jesteśmy w stanie 
słuchać aż do 500 słów na minutę. Nasze umysły 
wypełniają więc pozostałe 275 słów. Stephen R. 
Covey ujął to w ten sposób: „Większość z nas nie 
słucha, żeby zrozumieć. Słuchamy, żeby odpowie-
dzieć.” Potrzeba wysiłku i energii, żeby naprawdę 
poświęcić komuś uwagę, jednak bez tego nie ma 
dobrej rozmowy.

Gotowi na coś niesamowitego
Oczywiście nie chodzi o to, żeby od teraz prowa-
dzić rozmowę sztucznie odhaczając wdrożenie 
danej zasady. Zasady te mają służyć podniesieniu 
jakości naszych rozmów, a nie uczynić je sztyw-
nymi i nienaturalnymi. To, co jest w nich szcze-
gólnie wartościowe to założenie, że każdy z nas 
kryje w sobie coś niesamowitego i dzięki dobrej 
rozmowie możemy do tego dotrzeć. Wiadomo, 
wiele z naszych rozmów to te zupełnie zwykłe, 
codzienne, służące głównie przekazaniu jakiejś 
informacji. Nie każda rozmowa objawi nam nie-
samowitą, zatrważającą głębię drzemiącą w dru-
gim człowieku. Warto być jednak na nią zawsze 
gotowym. Niesłuchający, zapatrzeni w swojego 
smartfona i mówiący tylko o sobie – odbiera-
my sobie taką szansę. Otwartość, koncentracja 
na rozmówcy i uważne słuchanie – to znacznie 
korzystniejsza postawa. Myślę, że praktykując 
ją szybko dostrzeżemy, że ludzie wokół nas są 
w sumie całkiem interesujący. I jacyś tacy bar-
dziej wielowymiarowi, ciekawi. Dzięki dobrej 
rozmowie nawet ta irytująca sąsiadka z naprze-
ciwka może okazać się niesamowita. Pozwólmy 
sobie tylko do niej dotrzeć. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Celeste Headlee, We need to talk, New York, 2017.  
• Celeste Headlee, 10 ways to have a better conversation. 
Źródło: https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_
to_have_a_better_conversation 

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

DEKALOG DOBREJ ROZMOWY
  1)  Skoncentruj się na rozmówcy.
  2)  Poznaj jego punkt widzenia.
  3)  Zadawaj otwarte pytania.
  4) Nie odpływaj.
  5)  Nie udawaj, że wiesz, gdy nie wiesz.
  6)  Nie równaj swojego doświadczenia 

z czyimś.
  7)  Staraj się nie powtarzać.
  8)  Nie przesadzaj z drobiazgami.
  9) Bądź zwięzły.

  10) Słuchaj uważnie. 

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 
oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400
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www.powiat.pruszkow.pl

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
otrzyma środki na zakup 
sprzętu informatycznego
Powiat Pruszkowski otrzymał dofi nansowanie w ra-
mach „Mazowieckiego Programu Dofi nansowania 
Pracowni Informatycznych i Językowych”. Umowę 
dotacyjną w wysokości 40 950 zł w imieniu Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego, w poniedziałek, 12 sierp-
nia 2019 roku podpisały: Zdzisława Zielińska 
– Wicestarosta Pruszkowski i Agnieszka Kuźmiń-
ska –  Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, 
a także Izabella Jabłońska-Makowska – Naczelnik 
Wydziału Budżetu i Finansów Powiatu Pruszkow-
skiego. Z ramienia Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego umowę podpisał Wiesław Raboszuk 
– Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

D zięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie zmodernizowana zosta-
nie pracownia informatyczna w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej. 
Szkoła otrzyma środki na zakup sprzętu informatycznego, 
w tym: zestawów komputerowych, komputera przenośnego, 
serwera, drukarki oraz tablicy interaktywnej, klawiatur spe-
cjalistycznych, urządzeń zastępujących mysz i ekranów do-
tykowych na monitor. W ramach dofinansowania planowany 
jest również zakup stolików i foteli do stanowisk komputero-
wych oraz zakup i instalacja oprogramowania. 
                         �

Projekty architektoniczne z Ursusa i Ożarowa Mazowieckiego w „ZODIAKU”
Jaka będzie Warszawa za kilka lat? Okazja, by to sobie wyobrazić, nadarzyła się podczas 
24. wystawy „Plany na przyszłość. Architektura Warszawy w projektach”. Zaprezentowano 
ponad 80 propozycji z 43 pracowni architektonicznych. Także z naszego regionu

S poro miejsca na wystawie w ZODIAKU 
– Warszawskim Pawilonie Architektury za-
jęły biurowce, a wśród nich między innymi 

Wola Tower (autor Mateusz Tański & Associa-
tes) i Forest (pracownia HRA), obiekty kultury, 
szpitalne, szkoły i przedszkola oraz budynki 
mieszkalne. Z OŻAROWA MAZOWIECKIE-
GO zaprezentowano projekt budynku biurowo-
-handlowego, który ma zostać zrealizowany 
w latach 2019–2020 przy ul. Poznańskiej 180a. 

Projektant – dr inż. arch. Janusz Marchwiński 
– przewidział 2 kondygnacje nadziemne oraz 
19 naziemnych miejsc parkingowych. Na po-
wierzchni całkowitej (2594 m2) znajdą się biura 
oraz przestrzeń na handel kwiatami i krzewami. 
Wyższa bryła pomieści handel, zaś nadwieszo-
na ku frontowi – biura. Wielkopowierzchniowe 
przeszklenia elewacji mają się kojarzyć z witry-
ną, w dodatku przełamaną zieloną ścianą. 

Kontekst historyczny
Z dzielnicy URSUS wystawiony zo-
stał projekt „Ursus Centralny. Zespół 
budynków mieszkalno-usługowych 
z garażem podziemnym” (zlokalizo-
wany na pofabrycznych obszarach 
przy ul. Gierdziejewskiego oraz Od-
lewniczej). Projekt wykonał zespół 
4 architektów z Archiplan Studio. 
Realizacja ma trwać w latach 2019–
2025. Jak ujmują twórcy wystawy, 
projekt przywołuje kontekst histo-
ryczny architektury ceglanych fabryk. 

Można to dostrzec w rozwiązaniach projektowych 
elewacji. Użycie cegły oraz naniesienie grafiki na 
ściany przyziemia przygotowanej na podstawie 
historycznych zdjęć, przyczynią się do nadania 
klimatu i „ducha miejsca”minionej funkcji tego 
obszaru. Zespół będzie tworzyć 16 budynków 
5–8-kondygnacyjnych. Budynki zlokalizowane 
wzdłuż wewnętrznego parku będą miały tarasowy 
układ. Ogólną przestrzenią ma być zielony pasaż 
z płaszczyznami wody, fontannami, placami za-
baw, siłownią plenerową, kinem letnim, kawiar-
niami i restauracjami w przyziemiu budynków. To 

wszystko ma posłużyć wykreowaniu 
aktywnej tkanki miejskiej.

Koncepcje / Przestrzeń miejska /
/ Rewitalizacje
Poza naszym regionem wyjątkowo inte-
resującą była propozycja z działu Ko n-
cepcje / Przestrzeń miejska / Rewitali-
zacje. Twórcy wystawy zwracają uwagę 
na Warszawską Dzielnicę Społeczną na 
Woli – nowatorski projekt wzorcowego 
osiedla dla wszystkich grup społecz-
nych i wiekowych. Innym ciekawym 
rozwiązaniem były: Towarowa 22, wie-
lofunkcyjny kompleks mieszkaniowo-

-biurowy autorstwa znanej duńskiej pracowni BIG; 
nowe oblicza stadionu Skry (proj. Aleksander Wa-
das Studio); Placu Pięciu Rogów (proj. WXCA). 
Ponadto można było oglądać prace-dyplomy stu-
denckie z Wydziału Architektury PW i Wyższej 
Szkoły Ekologii i Zarządzania, makiety oraz naj-
nowszy film o Warszawie z cyklu „Wnętrze ar-
chitekta”. 
Organizatorami wystawy były Centrum ŁOWI-
CKA, Miasto Stołeczne Warszawa i Oddział War-
szawski SARP.

Agnieszka Gorzkowska

Rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych:
ul. Pruszkowskiej i ul. Komorowskiej

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisał z fi rmą EFEKT 
umowę dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 3107W 
– ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowa-
nia) do  ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi 
i Granicy oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3107W 
– ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawen-
dową w Granicy.
Koszt inwestycji wyniesie 2 989 761 zł, w tym 1 000 000 zł 
pochodzić będzie z dofi nansowania udzielonego przez 
Gminę Michałowice.

Spotkanie odbyło się w ponie-
działek, 19 sierpnia 2019 r., 
w Starostwie Powiatowym 

w Pruszkowie, podczas które-
go umowę podpisali: Krzysztof 
Rymuza – Starosta Pruszkowski, 
Agnieszka Kuźmińska – Członek 
Zarządu Powiatu Pruszkowskie-
go oraz Waldemar Brudnowski 
– Prezes Zarządu firmy EFEKT. 
W spotkaniu udział wzięli rów-
nież: Stanisław Dymura – Prze-
wodniczący Powiatu Pruszkow-

skiego, Zdzisława Zielińska 
– Wicestarosta Pruszkowski oraz 
Dorota Bagińska – Kierownik 
Referatu Inwestycji Gminy Mi-
chałowice.
Roboty drogowe potrwają 70 dni. 
W ramach prac remontowych 
dotyczących ul. Komorowskiej 
wykonane zostanie odwodnienie, 
remont nawierzchni jezdni, zjaz-
dów, chodników, poboczy wraz 
z wymianą podbudowy, krawęż-
ników i obramowań, a także prze-
budowa linii napowietrznej oraz 
oświetlenia ulicznego. W zakres 
prac budowlanych związanych 
z rozbudową ul. Pruszkowskiej 
wchodzi natomiast wykonanie 
korekty geometrii skrzyżowania 
ul. Pruszkowskiej z ul. Lawen-
dową oraz budowa sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pie-
szych w ul. Pruszkowskiej. Za-
kres umowy dotyczy również 
budowy chodnika, ścieżki rowe-
rowej, ciągu pieszo-rowerowego 
oraz odwodnienia.

Podjęta inwestycja jest wynikiem 
współpracy pomiędzy Powia-
tem Pruszkowskim a gminami. 
Zarząd Powiatu Pruszkowskie-
go zorganizował w pierwszych 
miesiącach swojej pracy objazdy 
dróg powiatowych we wszyst-
kich swoich gminach i z każdą 
z nich ustalił inwestycje prioryte-
towe, które mają być realizowane 
na ich terenie.

   �



 NR 14-15(65-66)/2019  (ROK IV)    |    22 SIERPNIA 2019 R.    |    Mocne Strony6 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

URSUS

Wybierzmy kandydatów do Rady Seniorów Ursusa
We wrześniu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Seniorów Dziel-
nicy Ursus. Do statutowego składu brakuje pięciu osób. Aby znaleźć się 
na liście kandydatów potrzebne jest poparcie co najmniej 15 osób, ma-
jących ukończone 60 lat. 

F ormularze zgłaszania kandyda-
tów do Rady Seniorów należy 
składać do 23 sierpnia 2019 roku 

(piątek) w Wydziale Obsługi Miesz-
kańców w godzinach pracy Urzędu 
Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 
1976 roku nr 1. Obecnie w skład Rady 
wchodzi 9 osób, w tym 7 przedstawi-
cieli mieszkańców dzielnicy, 1 oso-
ba reprezentująca Zarząd Dzielnicy 
i 1 osoba reprezentująca Radę Dzielni-
cy Ursus. Radni seniorzy wybierani są 
na okres 3-letniej kadencji. Członkiem 
Rady może zostać osoba zamieszkała 
na terenie Dzielnicy Ursus, która ukoń-
czyła 60 lat i wyróżnia się działalnoś-
cią na rzecz środowiska osób starszych. 
Członkowie Rady są powoływani 
i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy. 
Praca w Radzie ma charakter społecz-
ny. Głosowanie na zgłoszonych kan-
dydatów odbywać się będzie od 2 do 
15 września 2019 roku.
Obecnie w skład Rady Seniorów wcho-
dzą wybrani w maju 2018 r.: Banaszek 

Barbara, Domżalski Jerzy – przedsta-
wiciel Zarządu Dzielnicy, Florczak 
Alina, Jaguścik Marianna – przedsta-
wiciel Rady Dzielnicy, Kaczmarek Ta-
deusz, Sawicka Wanda, Smereczyński 
Paweł, Szczerba Krzysztof – przewod-
niczący, Wasilewska Lucyna.
W naszej dzielnicy zamieszkuje duża 
liczba osób starszych i powinni oni 
mieć swoją reprezentację w organach 
rządzących Ursusem. Bo kto – jak nie 
oni sami – najlepiej wie, co jest po-
trzebne, czego brakuje, co może uła-
twić lub uprzyjemnić następne 10 czy 
30 lat życia.
Zgłaszajmy więc osoby, które mają na-
sze zaufanie i będą umiały przedstawić 
nasze potrzeby. Na każdej sesji Rady 
Seniorów są obecni przedstawiciele 
Zarządu Dzielnicy, Rada może swoje 
postulaty zgłaszać zarówno burmi-
strzom jak i Radzie Dzielnicy.

Tekst i zdjęcie
Jacek Sulewski



Mocne Strony    |    22 SIERPNIA 2019 R.    |    NR 14-15(65-66)/2019  (ROK IV) OŻARÓW MAZOWIECKI
dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE 7

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

ROWEREM 
przez Gminę 
Ożarów Mazowiecki
Pod koniec lipca ruszył system Ożarowski 
Rower Miejski OZBIKE. Jest to wypożyczalnia 
rowerów miejskich, gdzie rower wypożyczyć 
możemy za pomocą aplikacji. Nasz sezon te-
stowy trwa 2 miesiące i obejmuje 16 rowe-
rów, którymi przez 30 minut od wypożyczenia 
możemy poruszać się bez ponoszenia opłat.

W tym roku jest to projekt pilotażowy, po 
jego zakończeniu pod koniec września 
dokonamy analizy i podsumowania pro-

jektu, zobaczymy czy mieszkańcom gminy 
spodobała się ta opcja komunikacji w gminie. 
Wszystkie informacje o systemie znajdują się 
na stronie www.ozarow.bike. Znajduje się 
tam również mapa, na której możemy zoba-
czyć gdzie w obecnej chwili znajdują się ro-
wery i czy są wolne czy użytkowane. Pozwala 
na to GPS zamontowany w każdym rowerze. 
Żeby wypożyczyć OZBIKE należy ściągnąć 
na smartfona aplikację oraz dokonać opłaty 
inicjalnej w wysokości 10 zł, którą później 
możemy wykorzystać na przejazdy. Rower 
odblokowujemy poprzez zeskanowanie kodu 
QR znajdującego się na każdym z 16 jedno-
śladów. Pierwsze 30 minut jest bezpłatne, 
potem płacimy 5 groszy za minutę, czyli 
3 zł za godzinę. Za darmo rower możemy 
zwrócić w jednej z 9 stref na terenie gminy, 
które widoczne są w aplikacji (są to obsza-
ry o promieniu około 50 m): przy Urzędzie 
Miejskim, przy Starostwie Powiatowym, przy 
Domu Kultury Uśmiech, przy Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, przy Skwerze Wy-
szyńskiego, przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej 
i Dmowskiego, przy placu zabaw w Ołtarze-
wie, przy hali sportowej w Kręczkach Kapu-
tach oraz przy filii Domu Kultury Uśmiech 
w Józefowie.
Miejski rower ma zapewnić zarówno miesz-
kańcom, jak i turystom swobodne przemiesz-
czanie się po mieście i gminie, ułatwić do-
tarcie do ciekawych miejsc na terenie gminy 
Ożarów Mazowiecki oraz stanowić formę 
rekreacji.
Zapraszamy do korzystania z OZBIKE’ów!

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

WARTO WIEDZIEĆ �   Do 12 sierpnia 2019 r. w trak-
cie 134 wypożyczeń OZBIKE przejechały po-
nad 416 km w niespełna 57 godzin.  

Nowa pracownia
informatyczna dzięki dofi nansowaniu
Do końca roku powstanie nowa pracownia in-
formatyczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oża-
rowie Mazowieckim dzięki wsparciu Mazowie-
ckiego Programu Dofi nansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych.
12 sierpnia 2019 roku w Warszawie burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz podpi-
sał umowę o udzieleniu pomocy finansowej z bud-
żetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pra-
cowni Informatycznych i Językowych”. 
Zadanie ma być zrealizowane do 31 grudnia 
2019 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 
to 70 tys. zł, z czego 49 tys. zł to kwota dofi-
nansowania z Województwa Mazowieckiego. 
W ramach projektu zostanie wykonany remont 
sali lekcyjnej, zakupionych zostanie 15 zestawów 
komputerowych, oprogramowanie oraz dodatko-
wy sprzęt i umeblowanie sali.
Będzie to piąta pracownia w Szkole Podstawo-
wej Nr 1. Obecnie wszystkie pracownie oferują 
52 stanowiska komputerowe. Do szkoły uczęszcza 
1113 uczniów i z roku na rok liczba ta wzrasta, 
co spowodowane jest m.in. dynamicznym rozwo-
jem gminy oraz dużą ilością inwestycji mieszka-
niowych. Kolejna pracownia pozwoli na lepsze 
dostosowanie sposobu nauczania do potrzeb glo-
balnego społeczeństwa informacyjnego, będzie 
inspiracją do kreatywnego kształcenia się w ko-

rzystaniu z technologii cyfrowych. Uruchomienie 
kolejnej pracowni wpłynie na poszerzenie oferty 
edukacyjnej szkoły o zaawansowana grafikę kom-
puterową, elementy robotyki i technologii druku 
3D. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na pod-
niesienie jakości i efektywności pracy szkoły.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

Wsparcie fi nansowe
na nowoczesny kompleks boisk
Gmina otrzymała wsparcie fi nansowe w wysokości 90 tys. złotych z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2019” na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Oża-
rowie Mazowieckim”. 
12 sierpnia 2019 r. burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego Paweł Kanclerz podpisał z Samorzą-
dem Województwa Mazowieckiego umowę na 
dofinansowanie zadania. 
W ramach inwestycji zostanie wykonany wielo-
funkcyjny teren z nawierzchni poliuretanowej, na 
który będą się składać boiska: do piłki nożnej, do 
piłki siatkowej, do koszykówki, do piłki ręcznej, 
korty tenisowe oraz bieżnia sportowa. Ponadto 
obiekt będzie wyposażony w urządzenia siłowni 
terenowej oraz stoły do tenisa zewnętrznego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz możli-
wości korzystania z kompleksu boisk w godzinach 
wieczornych, zostanie zamontowane oświetlenie 
sportowe oraz oświetlenie terenowe.
Obiekt będzie stanowił bazę sportową dla Szko-
ły Podstawowej Nr 2, będzie również ogólno-
dostępny i nieodpłatny dla mieszkańców zain-
teresowanych uprawianiem sportu i rekreacją na 
świeżym powietrzu.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych
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GMINA MICHAŁOWICE
 53. Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „Po Kamienistej Drodze”

75 rocznica Powstania Warszawskiego w Pęcicach
W niedzielę, 28 lipca w Pęcicach, uczczono 75. rocznicę bitwy 
i rozstrzelania powstańców warszawskich IV Oddziału AK Ochota 
i VI Rejonu AK „Obroża” z Pruszkowa, Piastowa i Ursusa (z Batalionu 
„Miotła”) 2 sierpnia 1944 r. oraz 73. rocznicę pogrzebu poległych 
i pomordowanych i poświęcenia Pomnika-Mauzoleum. Życie straciło 
wtedy 91 powstańców. Najmłodsi z nich mieli po 14, 15 lat.

C oroczne uroczystości w tym miejscu, 
połączone z upamiętnieniem rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskie-

go, odbywają się niezwykle podniośle. 
Uczestniczą w nich zawsze, choć już 
nielicznie, żołnierze AK. W niedzielę po 
uroczystej Mszy św. w kościele pw. Świę-
tych Piotra i Pawła  w intencji poległych 
w boju, zamordowanych i zmarłych po-
wstańców uczestnicy uroczystości prze-
szli w asyście żołnierzy Pułku Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego i Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego do 
Pomnika-Mauzoleum. Tutaj też przybyli 
uczestnicy 53. już Rajdu, organizowanego 
przez Klub PTTK „Varsovia” i Gminę Mi-
chałowice.
W tegorocznych uroczystościach, odby-
wających się pod patronatem Wójt Gmi-
ny Michałowice Małgorzaty Pacheckiej 
wzięli udział m. in.: Minister Obrony Na-
rodowej Mariusz Błaszczak, Wojewoda 
Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Starosta 
Pruszkowski Krzysztof Rymuza, włoda-
rze okolicznych miast i gmin, kombatan-
ci, harcerze i wielu mieszkańców. Klimat 
tworzyły też licznie przybyłe poczty sztan-
darowe. 
Były przemówienia, złożenie kwiatów, 
salwa honorowa. 

Bitwa i niemieckie bestialstwo
Bitwa pod Pęcicami miała miejsce 2 sierp-
nia 1944 roku. Wycofywała się tędy po-
nad sześćsetosobowa grupa powstańców 
z Ochoty pod dowództwem ppłk Mie-
czysława Sokołowskiego „Grzymały” 
z zamiarem przedostania się do lasów 
chojnowskich, dozbrojenia i powrotu do 
walczącej stolicy (co stało się 18 sierp-
nia). Przy dworze w Pęcicach natknęli się 
na Niemców i na polach pęcickich straż 
przednia zgrupowania stoczyła nierówny 
bój z doskonale uzbrojonymi żołnierza-
mi niemieckimi. Poległo kilkudziesię-
ciu żołnierzy AK i harcerzy z batalionu 
AK „Zośka”. Ok 60 wziętych do niewoli 
zostało rozstrzelanych i zakopanych we 
wspólnym dole. Reszta zgrupowania prze-
szła dalej.

Czcĳ my ich pamięć
Ekshumacja pomordowanych odbyła się 
w kwietniu 1946 roku i wtedy ich rodziny 
podjęły decyzję o pochowaniu wszystkich 
we wspólnej mogile przy parku w Pęci-
cach. W miejscu pochówku, ze składek ro-
dzin poległych, społeczeństwa oraz dotacji 
specjalnych Przewodniczącego Komisji 
Likwidacyjnej Armii Krajowej płk Jana 
Mazurkiewicza „Radosława”, wzniesiono 
mauzoleum. Od 1966 roku co roku w oko-
licach rocznicy bitwy szlakiem powstań-
ców, przedzierających się 2 sierpnia 1944 
r. z Ochoty odbywa się rajd „Po Kamieni-
stej Drodze”. Klub PTTK „Varsovia” zor-
ganizował stoisko, na którym można była 
zaopatrzyć się w ciekawe, tematyczne 
wydawnictwa, pamiątkowe przypinki i po-
rozmawiać. Jak opowiadał Jerzy Pamrów, 
prezes Klubu, pomysłodawczynią i organi-
zatorem upamiętnienia w ten sposób bo-
haterów była wieloletnia prezes „Varsovii” 
Krystyna Serwaczak. 
Przed mauzoleum wystąpili z przemówie-
niami goście specjalni.
Minister Błaszczak odczytał list, w którym 
premier Morawiecki oddał hołd wszyst-

kim uczestnikom powstania: – (...) Chcieli 
być wolni i tę wolność sobie zawdzięczać. 
Wartości, dla których przez 63 dni prze-
lewali swoją krew są nadal aktualne. Od 
siebie minister dodał m.in.: – Oni odda-
wali życie za naszą wolność. Pamiętajmy 
o tym, żeby o wolność naszej ojczyzny dbać 
na codzień.
Wojewoda Sipiera powiedział m.in.: – Te-
raz mamy specyficzny czas, kiedy czcimy 
wielkie wydarzenie - walkę o wolność. (...) 
Potem musieliśmy trwać w okresie takiej 
nieoczywistej, ukrytej niewoli. Dzisiaj, 
kiedy od 30 lat mamy wolną Polskę, wolne 
samorządy, wolne wybory, musimy pa-
miętać i nisko pokłonić się tym, którzy nie 
kalkulowali, co będą mieli z tego tytułu, 
tylko szli i walczyli o wolną, sprawiedliwą 
Polskę.
Starosta Powiatu Pruszkowskiego Krzysz-
tof Rymuza: – Powstanie Warszawskie to 
jeden z najbardziej dramatycznych frag-
mentów naszej historii. Dzisiejsza uroczy-
stość to nasz wspólny hołd, składany tym 
odważnym, zdeterminowanym bohaterom 
oraz wspaniały sposób na udokumen-
towanie i ochronę przed zapomnieniem 
świadectwa ducha i ofiarności naszego 
społeczeństwa. (...) Niech testament żoł-
nierzy Powstania Warszawskiego, walczą-

cej Warszawy stanie się żywym i aktual-
nym dziedzictwem dla nas wszystkich.
Wójt Gminy Michałowice Małgorzata 
Pachecka wspomniała w swoim przemó-
wieniu o słonecznikach, które nie mogły 
chronić przed kulami. Rosły na polu, gdzie 
powstańcy dostali się pod ogień karabi-
nów maszynowych. Pamiętali je wszyscy, 
którzy przeżyli tamtą bitwę. Po latach 
w tamtym miejscu nadal rosły słoneczniki 
(jak maki na Monte Cassino). – To mau-
zoleum, przy którym się dzisiaj spotykamy, 
jest wyrazem wdzięczności. Ta uroczystość 
jest wyrazem pamięci – powiedziała Pani 
Wójt.

Orły Pęcickie
Osobom o szczególnych zasługach wójt 
Małgorzata Pachecka wręczyła pamiąt-
kowe medale "Orły Pęcickie". Decyzją 
kapituły medale otrzymali: płk Bogdan 
Bartnikowski, ks. Jan Gąsiorowski, Janusz 
Gwara, Sylwester Kominek, Stanisław 
Książkiewicz, Stanisław Maciej Pastew-
ka  oraz pośmiertnie Krystyna Serwaczak 
– założycielka i prezes Klubu PTTK „Var-
sovia”, pomysłodawczyni i wieloletnia 
organizatorka „Rajdu po Kamienistej Dro-
dze” do Pęcic.

Apel poległych
Ppor. Diana Korzeń odczytała apel po-
ległych. Wywołała imiennie wszystkich 
pochowanych w mauzoleum, następnie 
żołnierzy IV Oddziału AK Ochota i  VI 
Rejonu AK „Obroża” z Pruszkowa, Pia-
stowa, szturmowego Batalionu „Miotła” 
z Ursusa, harcerzy hufca Warszawa Ocho-
ta i Batalionu „Zośka”, wszystkich pole-
głych uczestników Powstania i ludność 
cywilną. 
Porucznik Czesław Łukasik, ocalały z eg-
zekucji w Pęcicach, zapalił znicz pamięci.

Żołnierze z pułku reprezentacyjnego WP 
oddali salwę honorową.
Rodziny poległych i pomordowanych, de-
legacje władz państwowych i samorządo-
wych, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, stowarzyszeń, związków złożyli 
kwiaty. 
Orkiestra Reprezentacyjna WP zagrała 
kilka powstańczych piosenek.
Wszystkim kombatantom życzymy spot-
kania w jak najlepszej kondycji za rok 
w Pęcicach, a mieszkańców zapraszamy, 
żeby pamięć nie zginęła.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
Galeria zdjęć na: wwwmocnestrony.com.pl
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

WYSTAWA „ART. INSPIRACJE” WE WŁOSZECH
Wystawa polskich artystów w Vico nel Lazio otwiera kolejny rozdział współpracy międzyna-
rodowej gminy Michałowice z włoską gminą partnerską.

W spółpracę z Vico nel Lazio zapo-
czątkował wójt Roman Lawrance 
w 2003 roku. Od ponad 15 lat 

spotkania polsko-włoskiej wymia-
ny partnerskiej odbywają się co roku, 
we Włoszech i w Polsce, z udziałem 
przedstawicieli władz obu gmin, a tak-
że reprezentacji środowisk seniorów, 
młodzieży oraz drużyn sportowych. 

Święto w Vico nel Lazio
Od wielu lat, na przełomie lipca i sierp-
nia delegacje gminy Michałowice od-
wiedzają partnerską gminę we Wło-
szech. Termin nie jest przypadkowy 
– w ostatnią niedzielę lipca Vico nel 
Lazio obchodzi święto patrona miasta, 
którym jest Święty Jerzy. To uroczysty 
dzień, w czasie którego najważniej-
szym wydarzeniem jest procesja ulicz-
kami miasta, odwiedzająca wszystkie 
11 kościołów. W procesji udział biorą 
mieszkańcy miasta oraz zaproszeni 
goście. W tym roku, wśród tych ostat-
nich znalazła się także delegacja gminy 
Michałowice: Pan Edward Kozłowski 
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i Pani Anna Fabisiak – Sekretarz Gmi-
ny Michałowice. Wszystkie ważne wy-
darzenia tego dnia skoncentrowane są 
w kościele pod wezwaniem Św. Michała 
Archanioła i na placu miejskim. 
Pani Wójt Gminy Michałowice, Mał-
gorzata Pachecka dołączyła do gminnej 
delegacji następnego dnia,  ponieważ 
owo święto zbiegło się w dacie z ob-
chodami 75. rocznicy Bitwy Pęcickiej, 
w którym uczestniczyła i których go-
spodarzem była Gmina Michałowice. 

Uroczyste otwarcie wystawy
Po przyjeździe, w Pałacu Gubernatora 
razem z burmistrzem Vico nel Lazio, 
Claudio Guerierro uroczyście otwo-
rzyli wystawę promującą walory kul-
turowe gminy Michałowice pt. „Art. 

Inspiracje 2019” („Inspirazioni Arti-
stiche 2019”). Na wystawie zaprezen-
towano 30 obrazów 15 artystów –  ma-
larzy i grafików z gminy. Wydarzenie 
zostało ciepło przyjęte przez lokalną 
społeczność, która z zainteresowaniem 
wysłuchała wykładu o artystach oraz 
ich pracach. Informacje o wystawie 
znalazły się w trzech włoskich, lokal-
nych gazetach. 

Ważne uzgodnienia partnerskie
Po miłych akcentach wizyty przyszedł 
czas na spotkania robocze. Przede 
wszystkim omawiano możliwości 
współpracy w obszarze kultury oraz 
perspektywy rozwoju w tej dziedzinie 
na lata kolejne, m.in.: poprzez nawią-
zanie współpracy z Akademią Sztuk 
Pięknych z Frosinone oraz realizację 
w przyszłości projektów z udziałem 

polskich i włoskich artystów: muzy-
ków, malarzy i grafików. W poszuki-
waniu obszarów do wspólnego dzia-
łania gminna delegacja spotkała się 
z władzami miasta Alatrii oraz z przed-
stawicielami władz regionu w Rzymie. 
A także z władzami GAL (Gruppo 
Azione Locale Ernici Simbruini). 
GAL to stowarzyszenie gmin włoskich 
w ramach partnerstwa regionalnego 
w Programie Leader – organizacja 
GAL zrzesza 13 gmin włoskich i dzia-
ła podobnie jak nasza polska Lokalna 
Grupa Działania LGD Nadarzyn-Ra-
szyn-Michałowice. Głównym tematem 
rozmów z GAL było omówienie moż-
liwości współpracy w obszarze działań 
na rzecz rozwoju turystyki i przedsię-
biorczości oraz wymiana doświadczeń 
w tych dziedzinach.

UG Michałowice
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PRUSZKÓW � URSUS

TO OSTATNIA NIEDZIELA
31 sierpnia w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie obcho-
dzimy 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Zaplanowane w jej ramach wydarze-
nia rozpoczną się przed południem i będą nam towarzyszyć aż do wieczora.

W ydarzeniem dnia będzie koncert Agnieszki Wilczyńskiej z Andrzej Jagodziński Trio 
(w ich wykonaniu posłuchamy przedwojennych szlagierów) oraz otwarcie wystawy 
fotografii Juliena Bryana z września 1939 roku. 

To jednak nie wszystko. Przed południem odbędzie się również długo oczekiwany kon-
cert gordonowski dla rodziców z małymi dziećmi; ponadto zaplanowaliśmy czytanie 
przedwojennych wierszy Tuwima i Brzechwy oraz warsztaty filmu animowanego i zaję-
cia z magicznymi zawodami.
IDEA PROGRAMU
Połączenie najpiękniejszej literatury dziecięcej dwudziestolecia międzywojennego oraz  
rozrywkowego koncertu z otwarciem wystawy zdjęć, na których uwieczniono tragiczne 
wydarzenia września 1939 r. zostało pomyślane jako symbol nagle przerwanego codzien-
nego życia, w które wkroczyła brutalna przemoc odmieniając bezpowrotnie świat miesz-
kańców II Rzeczypospolitej.

PROGRAM: 
11.00 – 11.45  Letnia muzyka dla smyka – koncert dla najmłodszych –  UWA G A !   ZAP I SY

11.00 – 12.30   Magiczne zawody. Kowal, czarodziej, alchemik – warsztaty z Witoldem 
Vargasem

11.00 – 15.00   Abecadło Brzechwy – zabawy z literami, kaligrafi ą i sitodrukiem
11.00 – 15.00  Brzechwa i Tuwim w ogrodzie – czytanki
12.30 – 15.00  Lokomotywa Tuwima

   bajkowy świat słów i dźwięków
   warsztaty fi lmu animowanego

 KONCERT ZWIĄZANY Z ROCZNICĄ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
   18.00 –  To ostatnia niedziela – przedwojenne szlagiery – Agnieszka 

Wilczyńska i Andrzej Jagodziński Trio
   19.00 –  Wernisaż wystawy czasowej – fotografi e Juliena Bryana, 

dokumentalisty września 1939

   WYSTAWA STAŁA: 11.00 – 17.00

   Szczegóły:   http://mshm.pl/31-sierpnia-to-ostatnia-niedziela/

   bajkowy świat słów i dźwięków
   warsztaty fi lmu animowanego

Galeria Sztuki Współczesnej Ad-hoc
zaprasza na wystawę malarstwa i jedwabiu 

EWY  GRONOSTAJSKIEJ
WERNISAŻ WYSTAWY 7 września 2019 r. o godz. 17.00
wystawa potrwa od 7 do 30 września 2019 r.

O autorce:
1974-79 Liceum Plastyczne w Warszawie
1979-86 Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu - dyplom 1986
Ewa Gronostajska zajmuje się malarstwem sztalugowym, tkaniną artystyczną, 
edukacją plastyczną. Bierze udział w licznych plenerach malarskich. Pejzaż 
był zawsze jej pierwszą fascynacją. Zmieniał się jedynie przez lata obszar 
tematyczny: od dużych pejzaży z lotu ptaka, szerokich planów, po zioła 
i trawy, przydrożne chwasty, wśród których kryją się drobne zwierzęta. Od 
słonecznych, jasnych czy jaskrawych barw pól, po mroczne, cieniste tony 
lasu z małymi prześwitami światła wśród gałęzi. Motywy roślinne świetnie się 
odnalazły w pracach wykonanych na niezwykłym podłożu jedwabiu. Obrazy 
zawędrowały na szale, chusty czy inne formy użytkowe, wykonane z miękkiej, 
opływającej kształty materii, przyjmując postać deseni z liści, kwiatów czy 
zwierzęcych wzorów. Czasem przybierając formy całkiem abstrakcyjne.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY:

1986  indywidualna – Galeria 
„Kruchta” Bydgoszcz

1987  podyplomowa – BWA Toruń
1996   Sztuka Kobiet 

– WOK Warszawa
1996  Warszawski Miesiąc 

Malarstwa
1997  I Biennale Miniatury 

w Pińczowie
2003   V Biennale Sztuki regionu 

mazowieckiego 
– wyróżnienie

2006  Jubileuszowa Wystawa 
10-lecia Galerii Ad Hoc

2007  Muzeum Okręgowe 
w LĘBORKU 

2009   indywidualna 
– w Galerii Ad Hoc

2009  indywidualna 
– w MDK w Warszawie

2010  indywidualna 
w Galerii Stara Prochownia 
w Warszawie 

2018   Galeria ZPAP w Warszawie

 KONCERT ZWIĄZANY Z ROCZNICĄ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
   18.00

   19.00

   

   Szczegóły:   http://mshm.pl/31-sierpnia-to-ostatnia-niedziela/
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Bieg Bitwy Warszawskiej 1920

GRAND PRIX PIASTOWSKICH 
BIEGÓW HISTORYCZNYCH
Był to już ósmy tegoroczny bieg z cyklu piastow-
skich biegów historycznych. 11 sierpnia 2019 r. za-
wodnicy mieli do pokonania dystans 1920 m. 

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA 
DZIECI MŁODSZE
1. Ślusarczyk Natalia
2. Kowalska Paszko Julia
3. Mazurek Maja

1. Wałdykowski Maciej
2. Buczkowski Kacper
3. Wroński Tomasz

KATEGORIA 
DZIECI STARSZE
1. Markowski Kacper
2. Luberski Jan
3. Bielec Kacper

1. Szatkowska Oliwia

KATEGORIA KOBIETY
1. Kwiatkowska Renata
2.  Brogowicz-Stępniewska 

Agnieszka
3. Ślusarczyk Anna

KATEGORIA MĘŻCZYŹNI
1. Szymaniak Kamil
2. Pawski Wawrzyniec
3. Sprengel Piotr

25 sierpnia –  BIEG SOLIDARNOŚCI 
na dystansie 1980 m
Już 25 sierpnia chętni przystąpią do dziewiątego w tym 
roku biegu. Do pokonania będą mieli 1980 metrów.

Start i meta jak zwykle w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji MOSiR, Al. Tysiąclecia 1, 05-820 Piastów. 
Dzieci i młodzież staną na starcie o godz. 10.00, a ok. 
godz. 11.00 zawodnicy w kategorii OPEN. 

Na bieg można się zapisywać do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 23.59 na stronie 
www.mosir.piastow.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Fot. Anna Bartnicka Grupa Creative

Wakacje to dla niektórych czas wypo-
czynku. Dla innych czas pracy. Tak też 
jest w przypadku placówek oświatowych. 
Uczniowie wypoczywają, a prowadzący 
jednostki organizują prace inwestycyjno-
-remontowe, by w miarę możliwości 
umilić dzieciom i młodzieży powakacyjny 
powrót do przedszkoli i szkół.

O tym, co podczas wakacji udało się 
zrobić w placówkach oświatowych 
będziemy informować niebawem. 

Jednak już dziś chcemy przekazać do-
brą wiadomość mieszkańcom i przede 
wszystkim rodzicom dowożącym swo-
je pociechy do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Piastowie.

Od kilku dni na stacji PKP Piastów widać pozytywne zmiany związane 
z pracami wykończeniowymi. Wiadomo, że od dawna niewiele w tym za-
kresie się działo. Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski interweniował 
w tej sprawie u Prezesa Zarządu PKP PLK S.A, wyrażając swoje zaniepo-
kojenie przedłużającą się inwestycją oraz bałaganem na dworcu i w jego 
okolicy, związanym z remontem linii kolejowej nr 447 na odcinku Warsza-
wa Włochy – Grodzisk Mazowiecki.  

P rzypomnijmy: modernizacja przebie-
gającej przez Piastów linii podmiej-
skiej PKP trwa prawie dwa i pół roku. 

Podróżni nadal zmagają się z licznymi 
utrudnieniami. Remont miał zakończyć 
się z końcem września ubiegłego roku. 
Jak jest, można przekonać się, podró-
żując tą trasą. PKP nie potrafi określić 
ostatecznego terminu zakończenia prac 
remontowych.
Burmistrz Miasta Piastowa podejmując 
ostatnią interwencję wskazywał m.in. na: 

 � utrudniające bezpieczne poruszanie się 
wystające przewody na peronach i na 
ul. Lwowskiej,

 � nieczynne windy i brak pochylni na 
schodach, co utrudnia, a nawet dys-
kryminuje osoby pokonujące przejście 
podziemne mające ze sobą wózki lub 
rowery, w tym gronie zwłaszcza osoby 
niepełnosprawne,

 � porzucone resztki materiałów budow-
lanych,

 � zburzony przez wykonawcę i niena-
prawiony dotąd mur izolacyjny wzdłuż 
ul. Lwowskiej, porzucone wzdłuż linii 
ekranów po południowej stronie torów 
elementy konstrukcyjne, gruz, ziemia 
i zwykłe śmieci;

oczekując podjęcia bezzwłocznych działań 
w celu usunięcia ww. mankamentów i od-
dania w pełni bezpiecznych i estetycznych 
obiektów kolejowych.
W odpowiedzi Centrum Realizacji inwe-
stycji PKP PLK S.A. złożyło obszerne pi-

semne wyjaśnianie zaistniałych opóźnień 
i zadeklarowało natychmiastowe usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w postaci 
zalegania materiałów budowlanych, gruzu, 
śmieci i ziemi oraz zabezpieczenia ubyt-
ków w nawierzchni peronowej.
(...) Opóźnienie w remoncie przejścia pod-
ziemnego spowodowane zostało między 
innymi dodatkowymi robotami związanymi 
z przebudową kolizji z siecią, jak została 
ujawniona dopiero w trakcie realizacji ro-
bót budowlanych. Dodatkowym aspektem, 
(...) jest konieczność wprowadzenia nowo-
czesnych Systemów Dynamicznej Informa-
cji Pasażerskiej i Monitoringu Wizyjnego. 
Powyższe wiązało się z potrzebą dokonania 
zmian w Dokumentacji Projektowej z 2015 
roku oraz wdrożeniem powyższych zmian 
w trakcie realizacji robót. (...) bezpieczne 
dojście na peron drugi zostało zapewnione 
przez tymczasowe przejście na poziomie 
szyn znajdujące się u czoła peronu. (...) 
Wykonawca udostępnił tunel pod peronami 
jako przejście przez teren budowy, mimo, 
że roboty wykończeniowe związane z za-
budową systemu monitoringu nie zostały 
jeszcze zakończone. (...) Wykonawca został 
zobligowany do natychmiastowego zabez-
pieczenia pokazanych na zdjęciach zwisa-
jących przewodów. (...) W obecnej chwili 
nie są one podłączone  do instalacji, toteż 
nie stanowią bezpośredniego zagrożenia 
porażenia prądem elektrycznym.
Ponadto (...) Wykonawca w dniu 12 czerw-
ca br. wystąpił do Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Pruszkowie i Państwo-
wego Inspektora Sanitarnego w Pruszko-
wie z prośbą o dokonanie odbiorów (...) 
informując o zakończeniu zasadniczych 
robót budowlanych i przejściu podziem-
nym w Piastowie. Następnym krokiem 
będzie skompletowanie i złożenie wniosku 
do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego 
o wydanie decyzji Pozwolenia na Użytko-
wanie, co jest planowane na sierpień bie-
żącego roku.” (obszerniejsze fragmenty 
pisma Centrum Realizacji inwestycji PKP 
PLK S.A. dostępne na: www.piastow.pl/
aktualnosci/samorzad/remont-na-dworcu-
-pkp-ku-koncowi#cnt).
Mur od ul. Lwowskiej jest już odbudo-
wywany. Część  bałaganu z dworca i jego 
okolicy zniknęła. Poprawiono zabezpie-
czenie przewodów w przejściu podziem-
nym. Estetyka samego tunelu i schodów 
także polepszyła się.  Liczymy, że reszta 
mankamentów, a są one jeszcze liczne, 
zostanie w najbliższym czasie sprawnie 
usunięta i zakończą się w końcu wszystkie 
prace związane z remontem i moderniza-
cją linii nr 447 na odcinku Warszawa Wło-
chy – Grodzisk Mazowiecki.
Niezależnie od prowadzonych prac po-
rządkowych bardzo istotnym problemem 
są windy i pochylnie na terenie stacji PKP 
w Piastowie. O ich jak najszybsze urucho-
mienie, zainstalowanie i udostepnienie 
pasażerom Burmistrz zwróci się w najbliż-
szych dniach do kolejarzy.

UM Piastów

Remont dworca PKP na fi niszu?

Nowy parking
przy Szkole
Podstawowej Nr 1

W ramach prowadzonej przez miasto 
Piastów inwestycji przebudowy ulic: 
J. Fałata i K. Przerwy-Tetmajera (od 
ul. Dworcowej do ul. J. Fałata), w końcu 
ul. J. Fałata, przy szkole wybudowany 
zostanie parking wraz z odwodnieniem. 
W zasadzie jest już prawie gotowy. 
Obecnie trwają prace budowane w ul. 
J. Fałata na całym odcinku.
O parking i odwodnienie tego terenu 
zabiegali mieszkańcy, dyrekcja i ro-
dzicie uczniów uczęszczających do tej 

placówki. Cieszymy się, że podczas tych 
wakacji uda się zrealizować tę prośbę. 
Będzie to miły akcent na rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego.  
Termin zakończenia prowadzanych prac 
ustalono na koniec sierpnia bieżącego 
roku.
Wartość całej inwestycji (budowa parkin-
gu, ul. J. Fałata i K. Przerwy-Tetmajera 
(od ul. Dworcowej do ul. J. Fałata) z od-
wodnieniem) to ponad 1,2 mln zł.

UM Piastów
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OŻARÓW MAZOWIECKI

W niedzielne słoneczne popołudnie, 4 sierpnia, w Ożarowie Mazowieckim, 
występami na boisku osiedla Floriana przy ul. Obrońców Warszawy, zakoń-
czyła się kolejna, siódma już edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
– imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych 
odbywających się latem na Mazowszu. Pomysłodawcą i patronem festiwalu 
jest burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – PAWEŁ KANCLERZ, a głównym 
organizatorem DK „Uśmiech”. Co roku zapraszane są cztery zespoły z za-
granicy, a towarzyszy im gospodarz festiwalu – zespół ludowy „Ożarowia-
cy”, działający przy wspomnianym domu kultury. W tym roku goszczono 
3 zespoły z Europy (Ukraina, Węgry, Włochy ) i jeden z Ameryki Południo-
wej (Kolumbia – po raz pierwszy).

PŁOCHOCIN, BŁONIE, WARSZAWA, 
OŻARÓW MAZOWIECKI
Festiwal rozpoczął się w środę, 31 lip-
ca, koncertem w Płochocinie, na terenie 
boiska przy ul. Lipowej. W czwartek, 
1 sierpnia, zespoły zaprezentowały się 
w Błoniu. Najpierw wzięły udział w pa-
radzie na tutejszym rynku, a następnie 
wystąpiły w Centrum Kultury przy ul. 
Jana Pawła II. W sobotę zawitały do 
stolicy. Miejscem koncertu był Amfite-
atr w Parku Górczewska na Bemowie. 
Zakończenie festiwalu odbyło się trady-
cyjnie, w niedzielę, w Ożarowie Mazo-
wieckim. Przed południem, o godzinie 

10.30, w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego Archidiecezji Warszawskiej odpra-
wiona została ekumeniczna msza święta 
z udziałem festiwalowych gości, którzy 
przygotowali oprawę – co jest już trady-
cją Międzynarodowego Festiwalu Folk-
loru. W ubiegłorocznej relacji pisaliśmy 
o wzrastającej z roku na rok popular-
ności imprezy, co znajduje swój wyraz 
w ilości uczestniczącej w wydarzeniu 
publiczności. W tym roku widzów zgro-
madzonych na koncercie podsumowują-
cym festiwal było jeszcze więcej. Brawa, 
uśmiechy, dokumentowanie występów, 
wspólna zabawa i komentarze po wystę-

pach świadczyły, że była to bardzo uda-
na impreza. 

PARADA I PODZIĘKOWANIA
Finał festiwalu rozpoczął się o godz. 16.00 
– paradą zespołów, które przeszły ulicami 
Ożarowa na boisko przy ul. Obrońców 
Warszawy. Tam znajdowała się scena 
i miejsca dla publiczności. Na trasie do 
barwnego korowodu dołączali ludzie uda-
jący się na koncert. Po dotarciu na miejsce 
artyści skupili się na scenie, a publicz-
ność zajmowała miejsca na ustawionych 
pod zadaszeniem krzesełkach oraz na 
nawierzchni boiska. Zgromadzonych 
przywitała Małgorzata Wojciechowska – 
kierownik zespołu „Ożarowiacy”, która 
w tym roku pełniła rolę konferansjera. Na 
scenę zaproszono pomysłodawcę festiwa-
lu – burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 
– Pawła Kanclerza. Obok niego stanęli: 
przewodniczący Rady Miejskiej – An-
drzej Cichal, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Ożarów, gospodarz obiektu, na 
którym odbywał się dzisiejszy koncert 
– Tadeusz Złotkowski, nowy dyrektor 
Domu Kultury „Uśmiech” – Krzysztof 
Jabłoński. Wymieniono też współorga-
nizatorów imprezy: Powiat Warszawski 
Zachodni, Bemowo Dzielnicę m. st. War-
szawy, Centrum Kultury w Błoniu, Spół-
dzielnię Mieszkaniową Ożarów i CIOFF. 
Burmistrz Paweł Kanclerz podkreślił, że: 
Co roku jest nas więcej, mamy chyba do-
bre chody na górze, bo zawsze jest piękna 
pogoda. Widział już koncert w Płochoci-
nie i: – Nawet nie macie pojęcia, co was 
zaraz fantastycznego czeka. Ale zanim to 
nastąpiło, były podziękowania dla tych, 
którzy przez kilka miesięcy przygotowy-
wali imprezę – dyrektora DK Uśmiech 
i zespołu „Ożarowiacy” z Małgorzatą 
Wojciechowską – Ta impreza nie mogłaby 
się odbyć bez tych fantastycznych dziecia-
ków i młodzieży. Dzięki wielkiemu wspar-
ciu moralnemu i finansowemu rodziców 
– mamy jeden z najfajniejszych i najlep-

szych zespołów na Mazowszu. Były brawa 
dla „Ożarowiaków”, brawa dla najlepszej 
publiczności. Na koniec burmistrz wyraził 
nadzieję, że gościom żal będzie odjeżdżać 
z gościnnej ziemi ożarowskiej. Następnie 
głos zabrał przewodniczący Rady Miej-
skiej – Andrzej Cichal (w Płochocinie 

było odwrotnie): – Usłyszymy to, co naj-
piękniejsze dla każdego narodu – tańce, 
śpiew i muzykę. Oglądajmy i słuchajmy – 
naprawdę warto” – podkreślił walor edu-
kacyjny tego typu imprez – „język śpiewu 
i tańca jest językiem międzynarodowym, 
jest zrozumiały dla wszystkich – życzę do-
brej zabawy. Każdy z zespołów otrzymał 
upominki – lalki w strojach ludowych i pa-
miątkowe dyplomy. Pamiętano również 
o tych, którzy opiekowali się zespołami, 
oprowadzali, którzy sprawiali, że wszyscy 
goście mogli się porozumieć. Kiedy tłu-
maczy zapraszano na scenę – nie trzeba 
było długo czekać, wszyscy już na niej 
byli – śpiewają i tańczą w zespole „OŻA-
ROWIACY”.

WYSTĘPY
Po powitaniach i podziękowaniach przy-
szedł czas na występy. Tradycją jest, że 
artyści przygotowują dla publiczności 
niespodziankę. W ubiegłym roku zagra-
niczni goście nauczyli się piosenki „Szła 
dzieweczka do laseczka” i zaprezentowali 
ją zgromadzonym, zatańczyli także pol-
kę łowicką. W tym roku przedstawiciele 
zaproszonych zespołów zatańczyli polo-
neza. Po tym niezwykle sympatycznym 
początku przyszedł czas na występy po-
szczególnych zespołów. 

„OŻAROWIACY” po raz pierwszy
Jako pierwsza zaprezentowała się naj-
młodsza na tym festiwalu grupa „Gęśli-
ki”(10–13 lat) – jedna z czterech grup 
wiekowych zespołu „Ożarowiacy”. Ze-
społowi przygrywała kapela ludowa pod 
kierownictwem Waldemara Dąbrowskie-
go. – Gęśliki po raz pierwszy uczestniczą 
w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru, 
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dotychczas brali udział w przeglądach 
i imprezach lokalnych – mogą być trochę 
stremowani. Przyjmijcie ich ciepło – zapo-
wiedziała występ swoich podopiecznych 
Małgorzata Wojciechowska. Tremy nie 
było widać, na widowni rodziny i znajomi 
– Jeśli chcecie tak tańczyć – zapraszam 
już od września do DK Uśmiech.

„BARVY PODILLIA” z Ukrainy
Po nich pojawili się goście z Ukrainy 
– dziecięcy zespół „BARVY PODIL-
LIA” (Barwy Podola) istniejący od roku 
2007. Na początku była to grupa 12 dzie-
ci. Obecnie w zespole jest ich ponad 80. 
W repertuarze mają tańce: ukraińskie, 
białoruskie, polskie, mołdawskie, węgier-
skie oraz irlandzkie, jak również ludowe 
i współczesne. Podczas żywiołowych 
tańców oraz występu solistki korzystali 
z podkładu muzycznego z taśmy. 

„BARTINA” z Węgier
Po ekspresyjnym występie tancerzy 
z Ukrainy, zaprezentowali się goście 
z Węgier – zespół „BARTINA” z małe-
go, liczącego 40 tysięcy mieszkańców 
miasteczka Szekszard położonego na 
południu Węgier. Są zespołem z dużym 
dorobkiem, działają od 53 lat, zwiedzili 
prawie całą Europę. W repertuarze gru-
py znajdują się tańce z różnych regio-
nów Węgier oraz z Transylwanii, gdzie 
mieszka dwa miliony etnicznych Węgrów 
pielęgnujących swoją kulturę. Podczas 
występów tancerzom towarzyszyła kape-
la z tradycyjnymi instrumentami, w tym 
charakterystycznymi dla muzyki węgier-
skiej – cymbałami. Zespół „Ożarowiacy” 
na początku tygodnia powrócił z wystę-
pów na Węgrzech – tam nawet najmniej-

sza miejscowość posiada tzw. tancbudy, 
gdzie miejscowa ludność śpiewa i tańczy 
swoje tańce – „uwielbiają je tańczyć”. Są 
one niezwykle barwne i zróżnicowane 
– najbardziej charakterystyczne to czar-
dasz i verbunk. 

„SIKELIA FOLK AGRIGENTO” z Włoch
Po nich pojawili się Włosi z zespołu 
„Sikelia Folk Agrigento”, istniejącego 
od 2015 roku. Powstali, aby kultywować 
i przekazywać przyszłym pokoleniom 
sycylijską tradycję ludową. Wszyscy 
członkowie zespołu należeli wcześniej do 
innych grup, które reprezentowały spuś-
ciznę ludową Sycylii na całym świecie. 
Grupa składa się z 10 par tancerzy oraz 
orkiestry. Muzycy grają na tradycyjnych, 
sycylijskich instrumentach. W odróżnie-
niu od reszty występujących na festiwalu 
zespołów, złożonych najczęściej z mło-
dzieży – tutaj tańczą ludzie dojrzali. 
Także i w DK Uśmiech, po wakacjach, 
ma powstać kolejna grupa wiekowa „Oża-
rowiaków”: 30+ .

„OŻAROWIACY” po raz drugi
Po ekspresyjnym występie Włochów, na 
scenie stanęli tancerze z grupy młodzieżo-
wej zespołu „Ożarowiacy” – zaprezento-
wali pieśni i tańce z regionu kaszubskiego. 
Kaszubi mają swój język (nie – gwarę), 
uczą się go od przedszkola, przez czas 
szkoły podstawowej, do ukończenia szkoły 
średniej. Język kaszubski można również 
zdawać na maturze. Tamtejsza gmina Bur-
sy jest gminą partnerską z gminą Ożarów 
Mazowiecki, stąd zespół „Ożarowiacy” 
włączył ten region do swojego repertuaru. 
Wśród instrumentów, na których kapela 
przygrywała tancerzom podczas występu 

był charakterystyczny instrument kaszub-
ski – diabelskie skrzypce. 

„OASIS”z Kolumbii
Na koniec wystąpił zespół „Oasis” z Ko-
lumbii. Wykonawcy z tego kraju po raz 
pierwszy wzięli udział w festiwalu. 
Publiczności zaprezentowali 3 rodzaje 
tańca: – z regionu Pacyfiku (płd.-zach. 
część kraju) – nawiązujący do tradycji 
afrykańskiego dziedzictwa niewolników 
z czasów kolonialnych; – z regionu At-
lantyku (płn.- zach. część kraju) – będą-
cy pod wyraźnym wpływem łączenia się 
rasy afrykańskiej i miejscowej w okresie 
kolonialnym oraz z regionu górskiego 
(płn.-wsch. części kraju) – wyrażający 
poprzez szybkie ruchy kokieterię i uczu-
cie, pod wpływem łączenia się przyby-
łych w okresie kolonialnym Europejczy-
ków i ludności miejscowej.

FINAŁ
To był ostatni występ festiwalu, ale nie jego 
zakończenie. Tradycyjnym finałem jest 
wspólna zabawa występujących artystów 
i publiczności. Animatorami tegorocznej 
byli Kolumbijczycy. – Wstańcie i ruszcie 
do tańca, bo jest z kim potańczyć – zachę-
cał burmistrz Paweł Kanclerz. 

– DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Tymi słowami pożegnała wszystkich pro-
wadząca koncert – Małgorzata Wojcie-
chowska. – Dziękuję za wspólną zabawę, 
mam nadzieję, że ten dzień zostanie nam 
długo w pamięci. A więc – do zobaczenia 
za rok!

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

Galerie zdjęć na: www.mocnestrony.com.pl
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WRZESIEŃ 2019  kulturalny 
URSUS

OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 

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

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ
1.09, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
14. FESTIWAL „WARSZAWA SINGERA: 
- recital „OD SERCA DO SERCA – THE 
MAN I LOVE” w wykonaniu aktorki Moniki 
Chrząstowskiej z towarzyszeniem muzyków 
w repertuarze Wiery Gran. Zaproszenia do 
pobrania w kasie OK „Arsus” lub przez Internet. 
WSTĘP WOLNY

2.09, godz. 16.00 (sala nr 13)
Inauguracja  warsztatów poetyckich w Klubie 
Literackim „Metafora”. Przygotowanie 
materiałów do nowego almanachu. Prowadzenie 
Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

7.09, godz. 15.00–22.00
(park „Czechowicki” – Scena Letnia)
FESTYN „POŻEGNANIE LATA” i „Święto 
latawca”. WYSTĄPIĄ: Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna, ENEJ, VARIUS MANKS. 
Prowadzenie Szymon Kusarek.

7.09, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa art. plastyka 
Ewy Gronostajskiej. Ekspozycja czynna do 
30.09.2019 r. WSTĘP WOLNY

10.09, godz. 10.00 (sala widowiskowa)
Spektakl teatralno-muzyczny dla młodzieży 
szkolnej pt. „Jaś i Małgosia”.
Wstęp wolny. (grupy zorganizowane)

15.09, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „Kolory miasta” 
w wykonaniu Teatru „Kultureska” w ramach 
cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ.

„Kolory Miasta” to spektakl ekologiczny dla 
dzieci, pełen magii i dobrego humoru. Poprzez 
dobrą zabawę uczy, jak ważna w życiu człowieka 
jest przyroda. Kształtuje wśród najmłodszych peł-
ną szacunku postawę wobec natury.  Zaznajamia 
dzieci z pojęciem niskiej emisji, smogu i jego 
szkodliwości. Bohaterowie bajki przywrócą czy-
stość i barwy miastu, przypominając dzieciom do 
jakich kolorów pojemników wyrzucamy konkretne 
śmieci. Dzieci będą miały okazję powtórzyć zasa-
dy segregacji odpadów, a także samodzielnie po-
dzielić je na scenie. Poznają pojęcie recyklingu, 
a także odpady, które można poddać temu proce-
sowi. Poprzez ten wyjątkowy interaktywny spek-
takl, w którym uczestniczyć będzie każde dziecko 
poprzez emocje, a także animacje i piosenki, na-
uczą się jak możemy „odczarować” nasze polskie 
miasta, by stały się ekologiczne i kolorowe.

18.09, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór poetów – spotkanie literackie przy 
muzyce.
Prowadzenie Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

28.09, godz. 11.00 – 14.00 (tereny przy 
Bibliotece Publicznej – filia na Skoroszach, 
ul. Dzieci Warszawy 27a)
„KULTURALNE PODWÓRKA” – impreza 
rodzinna i sąsiedzka. W programie: spektakl 
teatralny dla dzieci „Baśnie polskie” 
w wykonaniu teatru „Itakzagramy”, animacje 
kulturalne, konkursy, gry i zabawy podwórkowe 
(realizacja Projektu nr 2409 budżetu 
partycypacyjnego). WSTĘP WOLNY

ZAPISY NA ZAJĘCIA W „ARSUSIE”
� balet (dzieci)
�  pracownia plastyczna (dzieci, młodzież, 

dorośli)
� klub literacki (młodzież, dorośli)
�  młodzieżowy zespół musicalowy (młodzież)
� zespół teatralny (młodzież)
�  zajęcia dramatopisarskie (młodzież, dorośli)
� tai chi (młodzież, dorośli)

INFORMACJE: 
sekretariat, tel. 22 478 34 54

DOM KULTURY „PORTIERNIA” 

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

2–30.09 
Wystawa obrazów wykonanych techniką haftu 
oraz innych prac mgr Ewy Młynarczyk.  
    WSTĘP WOLNY
3.09, godz. 18.00
Co trzeba zobaczyć w Rzymie? –zaprezentuje 
autorka przewodnika po tym mieście Anna 
Kłossowska, możliwość zakupu przewodnika,
    WSTĘP WOLNY

8.09, godz. 11.00–16.00  
DZIEŃ OTWARTY 

16.09, godz. 10.00
(sala widowiskowa OK „Arsus”)  
Miusical „Jaś i Małgosia” 
reż. Agnieszka Grzesik WSTĘP WOLNY

23.09, godz. 18.00  
fi nisaż wystawy z występami uczniów kl.Vb SP 
nr 2, przedstawienie  w języku angielskim. 

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

07.09, godz. 16.00 
„Przeboje Lata” – zabawa taneczna dla 
Seniorów w Klubie „Wesoła Chata”.

08.09, godz. 11.00–14.00
Dzień otwartych drzwi w nowej lokalizacji 
przy ul. Zagłoby 17: prezentacja pracowni oraz 
sal, informacje dotyczące zajęć, warsztatów, 
możliwość spotkania i rozmowy z instruktorami. 
Procedura zapisów na zajęcia w roku 
edukacyjnym 2019/20.

21.09, godz. 16.00 
„Działkowe Dożynki”– impreza ludowa 
z zabawą taneczną.

29.09, godz. 12.30
NIEDZIELNE SPOTKANIE Z TEATREM. Bajka dla 
dzieci pt. „Janosik i Dobry Pasterz”. 

CENA BILETU 10 ZŁ.

Bajka osnuta na legendzie o studencie, który 
staje się zbójnikiem okradającym bogatych i roz-
dającym biednym. Spotkanie Janosika z Dobrym 
Pasterzem oraz jego zabawne rozmowy z prze-
sympatycznymi owieczkami sprawiają, że Jano-
sik zmienia się! Teraz wie, że nie można nikogo 
okradać. A jeżeli chce się pomagać ludziom, to 
trzeba robić to mądrze - najlepiej wrócić na stu-
dia! Nastrój polskich gór wspaniale oddaje pięk-
na scenografi a i piosenki oparte na tradycyjnych 
melodiach góralskich.

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

8.09 (niedziela), godz. 11.00–16.00   

DZIEŃ OTWARTY  
� Zapisy na zajęcia
� Spotkania z instruktorami
� Prezentacja pracowni
�  Wystawa malarstwa tureckiej artystki- Emine 

Tokmakkya. 

8.09 (niedziela), godz. 12:30 
„Orzeszek- chłopiec z leszczyny”- spektakl dla 
dzieci w wykonaniu Teatru Domowego.

WSTĘP NA BAJKĘ PŁATNY 10 ZŁ/OSOBA.

15.09 (niedziela) godz. 16.30
„Wiolonczele klasycznie?”- koncert z cyklu 
„Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną” 
w wykonaniu duetu wiolonczelowego Kuczok-
Rogoziński.
SALA IMPREZ DK Kolorowa. WSTĘP WOLNY

21.09 (sobota) godz. 18.00
„L’amour”- Koncert Aliny Małachowskiej. 
Piosenki francuskie i polskie.
SALA IMPREZ DK Kolorowa. WSTĘP WOLNY

22.09 (niedziela) godz. 12.30
„Nasi Bracia Słowianie” - Poranek Muzyczny 
dla dzieci w wykonaniu Hanny Turonek 
z zespołem. WSTĘP WOLNY
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OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

platery, brązy, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, orzełki, 

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

LEKARSKIE

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

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy ul. Traktorzystów 14. 

ogłasza 

SPRZEDAŻ 
samochodu służbowego 

FS Lublin 3MI.
Oględziny pojazdu, zapoznanie się 

z regulaminem sprzedaży oraz miejsce sprzedaży 
– O.K. „Arsus” ul. Traktorzystów 14

w terminie do 21 września 2019 r.

 Zbywany pojazd  –   FS Lublin 3 MI

 Rok prod.  –   2006

 Przebieg  –   68533 km

 Wartość rynkowa brutto  –   9800 PLN
 (po zaokrągleniu)
 wyceniona  przez 
 rzeczoznawcę techniki 
 samochodowej PZM 

KONTAKT:
Dariusz Nejmanowski, tel. 506 062 677

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

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

REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE DROBNE w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić: � pisząc e-maila na adres: reklama@mocnestrony.com.pl 
� osobiście w Agencji Reklamowej „LINEA” 02-495 Warszawa Ursus, 
ul. Cierlicka 2, w dni powszednie (pn.–pt.), w godz. 8.00–17.00

ZAMAWIANIE 
REKLAM  

I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

CENNIK i wymiary REKLAM – w niebieskiej zakładce 
BIURO REKLAMY na www.mocnestrony.com.pl
Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie również na naszej 
stronie internetowej – aż do kolejnego wydania.

UWAGA! Ogłoszenia drobne tekstowe tylko 
w modułach w ramce:
1  moduł  (47 mm × 30 mm) – 30 zł netto
2  moduły  (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto
3  moduły  (47 mm × 90 mm) – 70 zł netto
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REKLAMA

Rewelacyjna pomoc w bólu 
– bez leków

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykłdowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

Techniki zabiegów usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosupa; 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

Wskazaniami do zabiegów u os-
teopaty są m.in.: zaburzenia czucia, 
drętwienie rąk, drętwienie i bóle 
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, 

różnego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie medy-
cznym. Efekty są rewelacyjne.

Należy mieć badania: RTG lub MR 
(rezonans magnetyczny), ew. bada-
nia dotyczące innych chorób.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

Diagnostyka i korekta wad po sta-
wy u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007


