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PRUSZKÓW

SPOTKANIE Z HIMALAISTAMI 
w Centrum Kultury i Sportu  
w Pruszkowie

W niedzielę, 15 września, w Sali Audytoryjnej Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszkowie odbyło się spotkanie z himalaistami: Deni-
sem Urubko – zdobywcą korony Himalajów i Karakorum oraz Bogu-
sławem Magrelem – alpinistą, zdobywcą trzech ośmiotysięczników. 

Wstęp na wydarzenie był wolny, 
liczba miejsc ograniczona. Aby 
wejść– należało zaopatrzyć się 

w wejściówki – można je było otrzy-
mać w recepcji CKiS. Przed wejściem 
na salę – kolejka chętnych, którzy  
takowych nie posiadali, ale również 
zostali zaproszeni do środka. Wszyst-
kie miejsca zostały zajęte. Zebranych 
powitała inicjatorka  spotkania – Eliza 
Kurzela – radna Pruszkowa. Współor-
ganizatorami byli wójt gminy Michało-
wice – Małgorzata Pachecka i i starosta 
powiatu pruszkowskiego  – Krzysztof 
Rymuza. Partnerzy  wydarzenia to: 
Gospodarstwo Agroturystyczne BAN-
DEROZA, restauracja LOFT ( nowo 
otwarte miejsce, w którym organi-
zatorzy i goście spędzili czas przed 
spotkaniem) i Centrum Kultury i Spor-
tu z prezesem Józefem Bindą. Przy 
podziękowaniach nie zapomniano 
o pierwszej prezes CKiS – Annie Du-
dziec, która jako pierwsza przychyliła 
się do pomysłu Elizy Kurzeli, aby takie 
spotkanie zorganizować, oraz pracow-
nikach Centrum, którzy to wydarzenie 
przygotowali: Radosławie  Konarskim, 
Ewie Kasjaniuk, Beacie Bogdanowicz 

i opiekującym się ścianką wspinaczko-
wą – Dariuszu Stankowskim. Program 
spotkania, którego początek zaplano-
wano na godz. 15.00 miał wyglądać 
następująco: –najpierw prezentacje 
autorskie przygotowane przez gości 
(1,5–2h), potem czas na pytania z sali. 
Ok. godz. 18.00 – przejście na ścian-
kę wspinaczkową pod gołym niebem 
(warunki atmosferyczne sprzyjały) 
i okazja do osobistego porozmawia-
nia z gośćmi, uzyskania autografu, 
pamiątkowego zdjęcia. W holu uloko-
wano stoisko z literaturą górską, w tym 
z książkami zaproszonych gości… 

Bohaterowie spotkania  
– Denis Urubko i Bogusław Magrel
Gdyby chciano wymienić wszystkie 
osiągnięcia obydwu gości – trwałoby 
to długo. Wspomniano tylko o nie-
których. 
Bogusław Magrel – alpinista, prezes 
Polskiego Klubu Alpejskiego, zdo-
bywca 3 ośmiotysięczników (w tym 
dwóch bez tlenu: Cho Oyu, Shisha 
Pangma, oraz Manaslu). Wspinał się 
w Pamirze, Tien Szanie, Andach. Kie-
rował wyprawami górskimi w różnych 

częściach świata, zdobył  m.in. dziesięć 
razy  Aconcaguę, a w Alpach dokonał 
ponad 160 wejść na czterotysięczniki. 
W bieżącym roku został nominowany 
do Nagrody im. Jana Rodowicza „Ano-
dy” w kategorii „Wyjątkowy czyn” za 
uratowanie życia 4 alpinistom.
Denis Urubko – himalaista, zdobyw-
ca Korony Himalajów i Karakorum. 
Wejść na  wszystkie 14 ośmiotysięcz-
ników (zajęło mu to 9 lat) dokonał jako 
15 wspinacz w historii (pierwszym 
był Reinhold Messner, drugim – Jerzy 
Kukuczka), osiem zdobył bez użycia 
butli tlenowych. Do jego najwięk-
szych osiągnięć należą pierwsze wej-
ścia zimowe na dwa ośmiotysięczniki: 
Makalu (9 lutego 2009 r. – z Simone 
Moro), Gaszerbrum II (2 lutego 2011 r.  
z Simone Moro i Cory Richardsem), 
oraz wytyczenie nowej drogi (wejście 
w stylu alpejskim; w parze z Borysem 
Dedeszką) w 2009 r.  na Cho Oyu. 
Pochodzi z Kazachstanu. Posiadał 
obywatelstwo radzieckie, kazachskie 
i rosyjskie. W roku 2015 przyznano 
mu obywatelstwo polskie (dokumenty 
odebrał we Wrocławiu). Związany jest 
z Ząbkowicami Śląskimi. Uczestniczył 
w ubiegłorocznej Narodowej Zimowej 
Wyprawie na K2 (szczytu nie udało się 
zdobyć), w trakcie której wziął udział 
w akcji ratunkowej na Nanga Parbat 
(wspólnie z Adamem Bieleckim, Ja-
rosławem Botorem i Piotrem Tomalą). 

Celem było udzielenie pomocy scho-
dzącym ze szczytu Elisabeth Revol 
i Tomaszowi Mackiewiczowi. O akcji 
tej głośno było w polskich i zagranicz-
nych mediach. 

„Góry są moją pasją”
„Góry są moją pasją” to tytuł prezen-
tacji Bogusława Magrela. Ale zanim 
ją rozpoczął – skierował do zebra-
nych niecodzienną prośbę: – Wstańcie 
i przywitajcie się z osobami siedzą-
cymi obok, jedni przyszli w towarzy-
stwie, inni sami… Prezentacja, ze 
zdjęciami i krótkimi filmami, została 
podzielona na 3 części. Pierwszą po-
święcił wyprawie na Manaslu (ósmą 
górę świata – 8163 m n.p.m.) z 2017 r. 
Przy tej okazji  zostało podkreślone 
znaczenie aklimatyzacji w górach, 
szczególnie tych wysokich. Nie nale-
ży zbyt szybko pokonywać wysokości, 
żeby organizm mógł „nadążyć” za 
zmianami. Uczestnicy wyprawy na 
Manaslu przeszli 11-dniową aklimaty-
zację (w ramach której zdobyli jeden 
z sześciotysięczników – ilustrował to 
krótki filmik). Na powodzenie wypra-
wy składa się praca całego zespołu – 
(...) na każdej górze trzeba wykonać 
kawał porządnej roboty, doświadcze-
nie zdobyte w niższych górach, na 
innych wyjazdach i wyprawach, wa-
runki atmosferyczne, które potrafią 
pokrzyżować szyki nawet najlepiej 
przygotowanym (np. próby zdobycia 
przez Polaków szczytu K2 zimą). Na 
Manaslu trafili na „okno pogodowe”, 
dzięki czemu  wyprawa zakończyła 
się sukcesem – szczyt został zdobyty. 
Wspólnie z Bogusławem Magrelem 
stanął na nim Kamsinge Syangba. 

Polski Klub Alpejski
Druga część prezentacji poświęcona 
została działalności Polskiego Klu-

bu Alpejskiego – którego Bogusław 
Magrel jest prezesem. To stowarzy-
szenie sportowe istnieje od roku 2000. 
Zajmuje się popularyzacją alpinizmu, 
krzewieniem kultury górskiej, organi-
zacją  wypraw w góry wysokie (ponad 
200 wypraw na siedmiu kontynen-
tach), prowadzeniem  szkoleń – m.in. 
kursy turystyki zimowej, wspinaczki 
skalnej, sportowej czy lodowej (w Pol-
sce i na terenie Europy), kursy alpini-
zmu (Tatry, Alpy, Kaukaz). 
Polski Klub Alpejski jest organizato-
rem „Karkonoskich  Dni Lajtowych” –  
festiwalu górskiego odbywającego się 
w Karpaczu. To cykliczne spotkanie 
wszystkich członków i sympatyków 
Klubu, na które zapraszani są intere-
sujący goście ze świata gór, są pre-
lekcje, spotkania i wspólna zabawa. 
Tegoroczna, XX edycja odbędzie się 
w dniach 29.11–01.12.2019. Trzecia 
część to wyprawa Klubu w Karako-
rum dla uczczenia 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Jej 
celem było wytyczenie polskiej drogi 
na dziewiczy szczyt w Karakorum. 
Cel został osiągnięty.

Denis Urubko i Gasherbrum II 
Liczono, że Denis Urubko poświęci 
trochę czasu ubiegłorocznej zimowej 
wyprawie na K2, ale tak się nie stało. 
Skupił się na tegorocznej, letniej  wy-
prawie na Gasherbrum II, ilustrując 
swoją prezentację zdjęciami i mate-
riałami filmowymi. Gasherbrum II to 
13. pod względem wysokości szczyt 
Ziemi i najniższy ośmiotysięcznik 
w Karakorum (8035 m n.p.m.). Urub-
ko pierwszy raz zdobył go w sierpniu 
2001 r. Pełnił wtedy służbę w wojsku 
kazachskim i  brał udział w wyprawie 
na Gasherbrum I. Po jego zdobyciu 
„chciał zrobić akcję sportową – bieg 
na szczyt Gasherbrum II drogą kla-
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We wtorek 17 września w Urzędzie Gminy Michałowice miało miejsce 
uroczyste podpisanie dwóch umów ze Stowarzyszeniem Architektów Pol-
skich. Pierwsza z nich dotyczyła konkursu na budynek nowego przed-
szkola w Michałowicach, druga budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
w Komorowie. 
To już trzeci i czwarty konkurs archi-
tektoniczny organizowany na terenie 

gminy Michałowice. Pierwsza z umów 
podpisana była w 2017 roku, doty-

czyła konkursu na rewitalizację Alei 
Marii Dąbrowskiej w Komorowie. 
Druga z umów podpisana w kwietniu 
2019 roku dotyczyła konkursu na kam-
pus edukacyjny w Regułach.  
Prezes warszawskiego oddziału 
SARP, pani Maria Saloni-Sadowska 
podkreślała, że gmina Michałowice 
jest ewenementem wśród podwar-

szawskich gmin i wyróżnia się na ich 
tle troską o zagospodarowanie prze-
strzeni wspólnej i liczy, że inne gminy 
pójdą w ślady Michałowic. 
Umowy dotyczące konkursów za-
wierały harmonogramy. Konkurs na 
przedszkole w Michałowicach zakoń-
czy się w kwietniu 2020 roku, a to po-
zwoli w październiku 2020 wystąpić 

o pozwolenie na budowę dysponując 
gotowym projektem. 
Z kolei harmonogram konkursu na bu-
dowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
zakłada zakończenie fazy konkurso-
wej w lutym 2020 roku, tak by jeszcze 
w tym samym roku zakończyć fazę 
projektową.   

      (MB)

 Dwa konkursy architektoniczne w Gminie Michałowice

syczną”. Obydwa wejścia dzieliło sie-
dem dni. Jego wyczyn do tej pory jest 
pamiętany. 
Bardzo mu się spodobała wspinaczka 
w stylu alpejskim i wytyczanie no-
wych dróg. Jako himalaistów, którzy 
go do tego zainspirowali wymienił 
Jerzego Kukuczkę, Wojciech Kurtykę 
i Artura Hajzera. Tegoroczna wyprawa 
na Gasherbrum II, wytyczenie nowej 
drogi i wspinaczka z osobą, z którą łą-
czy go nie tylko pasja do gór – miała 
być spełnieniem jego marzeń. Wyma-
rzonym partnerem została jego żona 
Maria Cardell. Zebrani mogli obejrzeć 
obrazy ze wspólnych treningów i sa-
mej wyprawy. Niestety, na początku, 
podczas podejścia do bazy, na niebez-
piecznie śliskiej ścieżce na lodowcu,  
żona upadła i skręciła nogę. Towarzy-

szyła nadal mężowi w wyprawie, ale 
mimo rozmaitych zabiegów i stosowa-
nych środków medycznych, które nie 
przynosiły rezultatów, wspinać się nie 
mogła. Została w bazie czekając na 
zakończenie wyprawy. Denis Urubko, 
zanim stanął samotnie na szczycie, 
oprócz opieki nad żoną, wziął udział 
w trzech akcjach ratowniczych, po-
magając alpinistom działającym w re-
jonie  Gasherbrumów, co kosztowało 
go sporo wysiłku – nie mówi „nie”, 
kiedy trzeba ratować drugiego czło-
wieka. Marzenie – czyli wytyczenie 
nowej drogi na Gasherbrum II udało 
mu się zrealizować. Szczyt zdobył sa-
motnie, bez tlenu i bez biwaku, w 42 
godziny. Na powodzenie akcji wpływ 
miało bardzo dobre wyszkolenie we 
wspinaczce górskiej i trening, któ-

rego nie zaniedbał także i w bazie. 
– Na drogach klasycznych idzie się 
na nogach, ważna jest wytrzymałość. 
W stylu alpejskim – technika, pracuje 
się rękami. 
Na szczycie stanął 24 godziny po roz-
poczęciu wspinaczki. Schodząc w dół, 
ze zmarzniętymi oczami , w ciemnoś-
ci, zgubił drogę. Rozsądek nakazał 
mu czekać na pierwsze promienie 
słońca (5–6 godzin), żeby wiedzieć, 
którędy iść. Pilnował się, żeby nie za-
snąć – groziło to zamarznięciem.  Ze 
słońcem było łatwiej. Zszedł do obo-
zu III, tam, dzięki depozytowi jedne-
go ze wspinaczy – uzupełnił płyny 
i kontynuował zejście. Niżej czekało 
na niego dwóch amerykańskich wspi-
naczy i wspólnie pokonali szczeliny. 
W bazie czekał żona i koledzy…

Czas na pytania
Po prezentacjach przyszedł czas na 
pytania z sali. Odpowiadał przede 
wszystkim Bogusław Magrel, Denis 
Urubko czasami dodawał coś od sie-
bie. Pierwsze pytanie z sali zaskoczyło 
gości. Dotyczyło wartości, jakimi się 
kierują – … dekalogiem, ale pyta-
nie jest tak szerokie, że zawężę je do 
gór. Istotą alpinizmu nie jest bycie 
na szczycie czy wytyczanie nowych 
dróg – tylko PARTNERSTWO. Dlate-
go ważne jest to,  o czym mówił Denis 
– jak jest akcja ratunkowa, to trzeba 
na nią iść, a nie udawać, że się tego 
nie widzi.”.
Kolejne pytania dotyczyły radzenia so-
bie w b. niskich temperaturach, picia 

na wysokościach (wodę stopioną ze 
śniegu lub lodu należy wzbogacić: po-
solić, wrzucić witaminy). Urubkę zapy-
tano  o wspinanie w Tatrach – „Mnich, 
Mięguszowieckie Szczyty, Kazalnica 
– z Adamem Bieleckim, a pierwsze 
wspinanie – z Maciejem Pawlikowskim 
na Kasprowy Wierch”. Pozostawiane 
w górach śmieci, zaburzenia świado-
mości i irracjonalne zachowania na 
dużych wysokościach, to – jak ich ro-
dziny znoszą wyjazdy na wyprawy – to 
przykłady kolejnych pytań zadawanych 
z sali. Było o czym rozmawiać – i gdy-
by nie ramy czasowe spotkania.

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik
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PORADY PRAWNE

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
Razem z bratem odziedziczyliśmy działkę. Próbo-
wałem się z bratem dogadać co do jej sprzedaży, 
ale niestety moje wysiłki spaliły na panewce. Co 
mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę go zmusić 
do sprzedaży tej ziemi?
Jeśli nie ma szans na porozumienie między 
współwłaścicielami nieruchomości co do jej dal-
szych losów, może Pan domagać się zniesienia 
tej współwłasności. Prawo takie przysługuje każ-
demu ze współwłaścicieli. Mogą oni skorzystać 
z tej możliwości pod warunkiem, że nie zawarli 
między sobą specjalnego porozumienia, na mocy 
którego dopuszcza się wyłączenie tego upraw-
nienia. Można to zrobić maksymalnie na 5 lat. 
Kodeks cywilny dopuszcza jednak możliwość, 
by w ostatnim roku przed upływem terminu, na 
jaki umówili się współwłaściciele nieruchomości 
mogli oni przedłużyć czas trwania zawartego po-
rozumienia maksymalnie na następne 5 lat. Prze-
dłużenie można ponowić. Zakładamy jednak, że 
nie zawarł Pan z bratem takiego porozumienia. 
W tej sytuacji ma Pan do wyboru trzy sposoby 
na zniesienie współwłasności należącej do was 
działki. Po pierwsze może Pan zażądać zniesienia 
współwłasności przez jej podział na części. Jest to 

możliwe, o ile takie działanie nie jest sprzeczne 
z przepisami kodeksu cywilnego lub ze społecz-
no-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Nie 
dopuszcza się takiego podziału, jeśli miałby on 
spowodować istotną zmianę rzeczy albo znaczne 
zmniejszenie jej wartości. W praktyce w przypad-
ku działki podział polegałby na tym, że wyzna-
czono by geodezyjnie dwa kawałki ziemi, a właś-
cicielem jednego z nich stałby się wyłącznie Pan. 
Drugi dostałby brat. Jeśli z różnych względów 
nieruchomości nie da się podzielić, można wno-
sić o przyznanie jej w całości tylko jednemu ze 
współwłaścicieli nakładając równocześnie na 
niego obowiązek spłaty pozostałych współwłaś-
cicieli. Rozwiązanie takie siłą rzeczy może być 
zastosowane tylko wówczas, gdy jedną z zainte-
resowanych osób finansowo stać na taki sposób 
uregulowania kwestii własności nieruchomości. 
Jeśli nie, wtedy pozostaje trzecie rozwiązanie 
polegające na tym, że działka zostanie sprzeda-
na w trybie licytacji, a uzyskane w ten sposób 
pieniądze będą podzielone między wszystkich 
współwłaścicieli. Z praktycznego punktu widze-
nia odradzamy korzystanie z tego trybu znoszenia 
współwłasności, bo zazwyczaj pieniądze uzyska-
ne na licytacji są sporo mniejsze niż te, których 
działka jest w rzeczywistości warta. 

ULGA NA REMONT ŁAZIENKI
Jestem niepełnosprawna. Ponieważ mam prob-
lemy z poruszaniem się chcę wyremontować 
łazienkę w taki sposób, bym mogła z niej dużo 
wygodniej korzystać. Czy wydatki na zakup ma-
teriałów potrzebnych do takiego remontu np. ka-
felki i to co zapłacę majstrom, którzy je położą 
mogę odliczyć od swojego podatku?
Tak! Wydatki tego typu można odliczać w ramach 
ulgi rehabilitacyjnej. Proszę jednak pamiętać, że 
odlicza się ją od dochodu przed opodatkowaniem 
a nie od podatku. Takie rozwiązanie jest dużo ko-
rzystniejsze niż odliczenie od podatku bo w dużym 
skrócie pozwala podatnikowi na odzyskanie mniej 
więcej takiej części poniesionych przez niego 
wydatków według jakiej stawki płaci on podatek 
dochodowy od osób fizycznych. Czyli ten, który 
rozlicza się według stawki 18% odzyskuje mniej 
więcej tyle z zapłaconych rachunków. Z kolei temu 
płacącemu podatek według stawki 32% mniej wię-
cej tyle zostanie w kieszeni. W ramach ulgi reha-
bilitacyjnej może odliczyć wydatki na adaptację 
i wyposażenie mieszkania. Nie muszą one mieć in-
dywidualnego charakteru. Dla urzędu skarbowego 
liczy się tylko to, czy zakres wykonanych robót od-
powiada potrzebom podatnika związanych z jego 
niepełnosprawnością. Warto pamiętać, że organy 
skarbowe zawsze mogą zażądać udokumentowania 
takich związków. Wydaje się, że w Pani przypad-
ku nie ma ryzyka, że skarbówka podważy zasto-

sowane przez Panią odliczenie. Może więc Pani 
odliczyć od swojego dochodu zarówno zakupione 
materiały jak i faktury za usługi wystawione przez 
wykonujących go rzemieślników. Odliczenie tego 
typu ma wyjątkowy charakter także i z tego powo-
du, że nie jest limitowane. To oznacza, że odpisać 
można wszystko, co się na remont wydatkuje.

ZAWIADOM O TYM STAROSTĘ
Mam zamiar sprzedać należący do mnie samo-
chód osobowy. Czy mam obowiązek kogokolwiek 
o tym powiadomić? Co mi grozi jeśli tego nie zdą-
żę zrobić?
Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu ma 
maksymalnie 30 dni na zawiadomienie starosty 
o nabyciu lub zbyciu należącego do niego pojazdu. 
Obowiązek ten ciąży zarówno na tym, kto sprzeda-
je jak i na tym, kto kupuje. Według stanu prawnego 
na wrzesień 2019 r. przepisy nie przewidują jed-
nak kary dla osoby, która nie zastosuje się do tego 
nakazu. Jeśli jednak sprzedaż auta się przedłuży 
i nastąpi po 1 stycznia 2020 r. musi się Pani liczyć 
z tym, że za brak zgłoszenia staroście transakcji 
kupna-sprzedaży, będzie Pani grozić kara pienięż-
na w wysokości od 200 zł nawet do 1000 zł. Kary 
takie będzie nakładał starosta na drodze decyzji 
administracyjnej.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

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

Umowa na realizację I etapu Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” podpisana
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy podpisał umowę na realizację 
I etapu Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek”. Zakres prac obejmie  grun-
towną modernizację i przebudowę 
placu zabaw „Hasanka”.

W siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus zo-
stała podpisana umowa pomiędzy Za-
rządem Dzielnicy reprezentowanym 

przez burmistrza Bogdana Olesińskiego 
i zastępców – Wiesława Krzemienia i Kazi-
mierza Sternika a wyłonionym w przetargu 
wykonawcą, firmą SORTED Sp. z o.o. re-
prezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pa-
wła Kozłowskiego. Umowa dotyczy budowy 
I etapu CL „Niedźwiadek” – modernizacji 
i przebudowy placu zabaw „Hasanka”. Pra-
ce mają zakończyć się do końca maja 2020 
roku. Koszt realizacji zadania to 2 937 000 zł 
brutto.

Jeden z największych placów zabaw w War-
szawie – „Hasanka” przejdzie duże zmiany. 
W miejscu istniejącej fontanny powstanie 
mały, wodny plac zabaw dla dzieci. Z tere-
nu Hasanki zniknie boisko do koszykówki, 
a w jego miejscu pojawi się trawiasta pola-
na do zabaw. Kompleks boisk sportowych 
powstanie w drugim etapie realizacji inwe-
stycji, na sąsiadującym z placem zabaw te-
renie. „Hasanka” zyska dodatkową pergolę 
usytuowaną w centralnej części obiektu. 
Dzięki temu powstanie miejsce odpoczynku 
dla opiekunów dzieci. Dla wygody użytkow-
ników zostanie wyznaczone kolejne wejście 

do obiektu. Nowa brama usytuowana będzie 
od strony pawilonów handlowych. Na po-
wierzchni całego obiektu zostanie wymienio-
na nawierzchnia bezpieczna – to blisko 2 tys. 
metrów kwadratowych. Zmodernizowane 
będą również instalacje obiektu – sieć kanali-
zacji deszczowej oraz oświetlenie.

Prace budowlane na terenie „Hasanki” roz-
poczną się już w naj bliższy poniedziałek 
23 września 2019 r. Na czas trwania prac 
obiekt zostanie wyłączony z użytku.

UD Ursus
 Fot. placu zabaw „Hasanka” Kamil Dymek
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URSUS

Nycowie w „Acherówce”
Do 10 listopada w pałacyku „Acherówka” w Parku Achera przy ul. Wa-
lerego Sławka 2 można oglądać piątą już wystawę, przybliżającą histo-
rie rodzin, mających wpływ na powstawanie i rozwój Ursusa. Najnowsza 
wystawa jest zatytułowana „Nycowie – ostatni gospodarze w Szamotach 
i Czechowicach”.

P ierwsza prezentacja rodzin Ursusa 
miała miejsce w 2011 roku. Do-
tychczas uhonorowane zostały rody 

Grabskich, Acherów, Hassów i Wallów, 
aktualnie – Nyców. Czekamy na ko-
lejne opowieści o ursuskich znanych 
i zasłużonych rodach – może Szpudo-
wie, Kifferowie... Jedna z wystaw była 
poświęcona Grabskim – zawdzięczamy 
im powstanie Gołąbek. Dzięki Nycom 
powstały Czechowice, które Piotr Nyc 
dostał od ojca, Walentego. Pierwszą 
ulicą Czechowic była wówczas dzisiej-
sza ul. Faraona (wcześniej Kościuszki, 
potem Prusa).

Wernisaż
Na uroczysty wernisaż, 15 września, 
przybyło wiele osób. Największą 
grupę stanowili oczywiście przedsta-
wiciele rodziny. Byli również: Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty Rady 
Dzielnicy Wanda Kopcińska, Wice-
przewodnicząca Rady Dzielnicy Anna 
Lewandowska, Naczelnik Wydziału 
Kultury Dzielnicy Ursus Katarzyna 
Świtalska, Dyrektor Ośrodka Kultu-
ry „Arsus” Bogusław Łopuszyński, 
Kierownik Domu Kultury „Kolorowa” 
Elżbieta Zdanowska-Cozac i wielu 
mieszkańców. 

Prezentacja plansz ze zdjęciami i teks-
tem oraz drzewem genealogicznym 
rodziny odbyła się na zaadaptowanej 
scenie od strony parku. Na planszach 
znalazły się pierwsze kolorowe zdjęcia 
Ursusa, m.in. z ul. Jagiełły, które auto-
rzy wystawy uzyskali od p. Tomasza 
Wronko. Całą uroczystość poprowa-
dził Łukasz Prokop. Jak powiedział, 
zorganizował tę wystawę we współ-
pracy z Jerzym Domżalskim. Stroną 
graficzną zajął się Piotr Margas. 

Historia rodziny
Jerzy Domżalski w krótkim wystą-
pieniu przedstawił historię rodziny 
Nyców. 
– Znajdujemy się w szczególnym miej-
scu – rozpoczął Pan Jerzy. – Dwie, 
z dotychczasowych wystaw były po-
święcone rodom, które miały gniazdo 
właśnie tutaj. Do początków XX wieku 
byli to Wallowie, a w 1912 roku za-
mieszkali tutaj Acherowie. Ich rodzina 
wywodziła się z Bawarii. Od późnego 
średniowiecza do połowy XIX wieku 
był w tym miejscu dwór. Był bied-
ny, tak, jak i cała wioska Skorosze. 
W 1853 r. posiadłość kupił Theodor 
Landru i rozparcelował. 
To, co robi Pan Jerzy jest rzeczą uni-
kalną. Tylko on zajmuje się spisywa-
niem dziejów Ursusa. To bardzo czaso-
chłonna i trudna praca. Wydał już kilka 
książek o tej tematyce. Jak czytamy 
w artykule „Zaduszkowe wspominki” 
Jerzego Domżalskiego w Dzienniku 
Ursusa z 5 XI 2000 roku „Walenty Nyc 
z Szamot dał początek bardzo licznej 
do dziś rodzinie w Ursusie. Miał pię-
ciu synów. Piotra, Łukasza, Michała, 
Józefa i Bolesława oraz dwie córki: 
Władysławę i Henrykę. Zmarł w 1936 
roku w wieku 78 lat. Pochowany jest 
wraz z żoną, Marianną ze Szpudów na 
cmentarzu w Gołąbkach, blisko mogiły 
Teobalda Kiffera – juniora.   Walenty 
Nyc podzielił swoje wielkie gospo-
darstwo, leżące we dwóch wioskach, 
między 4 synów. Najstarszy Piotr oraz 
Michał otrzymali gospodarstwa w Cze-
chowicach, tuż po północnej stronie li-
nii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej, 
zaś Łukasz i Józef w Szamotach. Naj-
młodszy Bolesław nie otrzymał ziemi, 
a «dostał wykształcenie» – ukończył 

szkołę zrzeszenia kupców przy ul. 
Waliców. Łukasz i Józef żyli z roli. 
Piotr rozparcelował gospodarstwo 
na działki budowlane. Michał pro-
wadził knajpkę. Bolesław dzierża-
wił od najstarszego brata – a potem 
od jego spadkobierców – skład opa-
łowy i bocznicę kolejową. Wiodło 
mu się bardzo dobrze. Ożenił się 
z Janiną Kiffer, córką z pierwszego 
małżeństwa Teobalda Kiffera – ju-
niora. Zamieszkał u teścia w willi 
przy ul. Regulskiej 15, zarobione 
pieniądze ulokował w czynszowej 
kamienicy – przy ul. Narutowicza 1 
i w domu przy Mickiewicza”.  

Rozmowy
Urszula Nyc, żona Janusza Nyca, 
syna Łukasza opowiadała, że jest 
w tej rodzinie od 1955 roku i bar-
dzo się z tego cieszy. Rodzina jest 
bardzo zżyta. Kilka pokoleń trzy-
ma się razem. Cyklicznie organizu-
ją zjazdy rodzinne.
Wystawa spotkała się z bardzo do-
brym odbiorem ze strony pierwszych 
oglądających. Autorzy podzielili 
się z nimi licznymi ciekawostkami, 
które wypłynęły w trakcie jej przy-
gotowywania. Przybyli mieszkańcy 
zadawali szczegółowe pytania, star-
si wymieniali wspomnienia. Potem 
był poczęstunek wewnątrz pałacyku 
i dalsze rozmowy.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Nowe drogi w Duchnicach
Zbliżający się koniec kalendarzowego lata oraz rozpoczęcie roku szkolnego 
zbiegły się z zakończeniem realizacji inwestycji na ulicach:  Poetów, Praw-
ników, Księgowych i Nadziei na osiedlu Duchnice. Zakończyły się roboty 
związane z budową rurociągów do odprowadzania wód deszczowych oraz 
prace brukarskie. Pozostał jeszcze ostatni etap – podłączenie i sprawdzenie 
instalacji oświetlenia ulicznego. 

P rzebudowa ulicy Poetów była naj-
większą inwestycją z czterech za-
planowanych na ten rok. Zakładała 

ona wykonanie z kostki betonowej 
jezdni o powierzchni 1434,20 m2, 
chodników o łącznej powierzchni 
1004,00 m2 wraz ze zjazdami o po-
wierzchni 126,50 m2. Dodatkowo zo-
stała wykonana kanalizacja deszczo-
wa zbiorcza, odprowadzająca wody 
deszczowe również z ulic Księgowych 
i Prawników, kierując je do przepom-
powni przy ul. Orzeszkowej.
Inwestycje na pozostałych ulicach 
były tylko nieznacznie mniejszymi 
przedsięwzięciami. Ulice Prawników 
(1359,00 m2 powierzchni jezdni), Księ-
gowych (1068,00 m2) oraz Nadziei 
(1087,60 m2) zostały również wykonane 
z kostki betonowej, wraz z chodnikami, 
odwodnieniem oraz oświetleniem ulicz-
nym lampami typu LED. 

Całość tegorocznej inwestycji wyko-
nawca robót wycenił na ponad 3,5 mln 
złotych, prawie kończąc rozpoczętą 
w 2016 roku  przebudowę 13 dróg 
na osiedlu Duchnice. Do wykonania 
pozostała już tylko przebudowa ul. 
Szczypy. 
Warto podkreślić, że przebudowa i re-
mont tych dróg będzie służyć uspraw-
nieniu i polepszeniu ruchu drogowego 
w tym rejonie, co korzystnie wpłynie 
na bezpieczeństwo kierowców i pie-
szych oraz estetykę osiedla.
Modernizacja infrastruktury drogowej 
to jedno z priorytetowych zadań rea-
lizowanych w ramach tegorocznego 
budżetu gminy. Takie działania przy-
czyniają się do zwiększenia komfor-
tu życia mieszkańców oraz rozwoju 
gminy. 
   Michał Toruszewski

Wydział Inwestycji i Remontów

Ożarów Mazowiecki 
– Liderem w zakresie profi laktyki grypy
10 września br. gmina Ożarów 
Mazowiecki uhonorowana została 
statuetką Nowy Lider w zakresie 
profi laktyki grypy Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy.

R okrocznie wyróżniane są najak-
tywniejsze samorządy realizujące 
programy zdrowotne w zakre-

sie profilaktyki grypy. Celem tego-
rocznej edycji akcji jest aktywizacja 
jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie projektowania i realizacji 
programów zdrowotnych oraz ich po-
pularyzacja.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się podczas Dorocznej Debaty Eksper-
tów Flu Forum 2019 w Sali Kolumno-
wej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  
W 2018 roku nasza gmina po raz pierw-
szy realizowała program polityki zdro-
wotnej pn. Szczepienia profilaktyczne 
przeciwko grypie dla mieszkańców 
Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 
roku życia. Z bezpłatnych, sfinansowa-
nych przez gminę szczepień skorzysta-
ło blisko 500 mieszkańców.
W roku bieżącym program również bę-
dzie realizowany – szczegóły wkrótce 
na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl ,
 plakatach, w mediach lokalnych, przy-
chodniach i profilu na fb.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom szkół i przedszkoli
życzę zadowolenia z codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
cierpliwości, wrażliwości i pasji w przekazywaniu wiedzy 
i wskazywaniu autentycznych wartości. 

Wasz osobisty przykład kształtuje w młodych 
ludziach postawy życiowe i spojrzenie na świat, 
uczy tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego 
człowieka. To Wy odkrywacie zdolności i umiejęt-
ności dziecka, pomagacie je rozwijać i właściwie 
wykorzystywać. 
Niech ta praca na rzecz młodego pokolenia 
przynosi owoce, znajduje zawsze uznanie 
w sercach wychowanków i ich rodziców, 
daje poczucie, że tworzycie przyszłość 
i nadajecie jej lepszy kształt.

PAWEŁ KANCLERZ
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

ul. Księgowych

ul. Prawników
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PSYCHOLOGIA � GMINA MICHAŁOWICE

Nauka przez sen
– prawda czy mit?

Zakładasz słuchawki, kładziesz się spać, 
a rano budzisz się ze znajomością języka 
hiszpańskiego. Brzmi nieprawdopodobnie, 
a jednak wielu ludzi wierzy, że nauka przez 
sen jest możliwa. Może nie aż w takim stop-

niu, by przez jedną noc przyswoić sobie nowy język, ale osłuchanie 
się z nowym materiałem podczas snu pomaga – w ich odczuciu - 
w późniejszej jego nauce. Czy faktycznie jesteśmy w stanie zdobywać 
nową wiedzę także kiedy śpimy?

OKIEM NAUKOWCA
Taka koncepcja jest niewątpliwie 
bardzo kusząca i nawet doczekała się 
własnej nazwy w świecie nauki. Hip-
nopedia to metoda uczenia się opar-
ta na założeniu, że nowe informacje 
mogą być skutecznie nabywane 
w trakcie snu. Propagatorzy tej idei 
przekonują, że w ten sposób można 
usprawnić naukę języków obcych, 
rzucenie palenia, schudnięcie czy 
zdawanie egzaminów. Wystarczy od-
tworzyć sobie na czas snu odpowied-
nie nagranie. Co ciekawe, niektóre 
z pierwszych badań nad hipnopedią 
przyniosły pozytywne rezultaty. Dla-
czego jednak nie powinniśmy im 
ufać?

EKSPERYMENTY
W jednym z badań śpiącym mary-
narzom puszczano taśmy 
z kodem Morse’a, co 
sprawiło, że opanowali 
oni ten alfabet o trzy 
tygodnie szybciej 
niż grupa kontrol-
na (czyli grupa 
słuchająca innych 
taśm). Jednak, jak 
się później okazało, 
naukowcy nie moni-
torowali fal mózgowych 
uczestników, co dawałoby 
pewność, że rzeczywiście spali 
oni w trakcie słuchania taśm. Uczest-
nicy mogli więc po prostu się prze-
budzić i aktywnie chłonąć wiedzę 
z puszczanych nagrań. Późniejsze, 
rzetelniej zaprojektowane badania, 
w których naprawiono to niedopa-
trzenie, nie przyniosły już tak zachę-
cających wyników. 
Zatem jeśli taśmy przeznaczone do 
nauki przez sen mają jakąkolwiek 
skuteczność, to prawdopodobnie dla-
tego, że ludzie słyszą jakieś urywki, 
kiedy co pewien czas wybudzają się 
ze snu. Jednak wielu ludziom fakt 
samego badania tego zjawiska już 
wystarcza, by zakładać, że coś musi 
być na rzeczy. 

POPKULTURA
Wiarę w naukę przez sen umacnia 
dodatkowo częsta obecność tego 
motywu w książkach, serialach czy 
filmach. W kultowej „Mechanicznej 
pomarańczy” autorstwa Anthony’ego 
Burgessa z 1962 roku (na podstawie 

której Stanley Kubrick nakręcił póź-
niej głośny film) urzędnicy państwo-
wi poprzez naukę przez sen próbują 
zresocjalizować jednego z bohate-
rów, Alexa. Niestety przemiana psy-
chopatycznego Alexa w szanowane-
go członka społeczeństwa okazuje 
się nieskuteczna. 
Innym przykładem niech będzie 
serial „Przyjaciele” (jeśli ktoś go 
jeszcze nie widział to niech się na-
wet nie przyznaje), w którym jeden 
z odcinków pokazuje Chandlera 
puszczającego w nocy nagrania rze-
komo sprzyjające rzuceniu palenia. 
Chandler nie wie jednak, że na ta-
śmie nagrana jest naprawdę sugestia: 
„Jesteś silną i pewną siebie kobietą”, 
a słuchanie taśmy sprawia, że zaczy-
na zachowywać się jak kobieta. Fakt, 
że popkultura tak często sięga po ten 

motyw nie jest żadnym dowo-
dem na jego prawdziwość. 

DOBRY SEN
Naukowcy pokusi-
li się o obliczenia, 
z których wynika, 
że człowiek przesy-
pia w ciągu swojego 

życia około 20 lat. 
Wielu z nas postrzega 

to jako ogromną stratę 
czasu, który można by zago-

spodarować znacznie efektywniej. 
Takie podejście pokazuje powszech-
ne obecnie niedocenianie znaczenia 
dobrego snu. Sen regeneruje nasz 
organizm, wpływa na jego proce-
sy psychiczne i fizyczne, odpręża, 
uspokaja serce i ciśnienie. Dzięki 
takiemu oddziaływaniu dobry sen 
w rezultacie pomaga zapamiętywać 
lepiej wiedzę zdobytą w trakcie 
dnia. Podczas snu nie zdobędziemy 
więc nowych informacji, ale dzięki 
niemu lepiej utrwalimy te już wstęp-
nie przyswojone. 
Wydawanie pieniędzy na propagują-
ce hipnopedię edukacyjne nagrania, 
czy zarywanie nocy przed egzami-
nem jest więc zdecydowanie niere-
komendowane. Lepiej po prostu po-
rządnie się wyspać. 

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
• 50 wielkich mitów psychologii popularnej, 

S. O. Lilienfeld, S. J. Lyyn, J. Ruscio, B. L. 
Beyerstein, Warszawa 2011.
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z kodem Morse’a, co 

torowali fal mózgowych 
uczestników, co dawałoby 

dem na jego prawdziwość. 

DOBRY SEN
Naukowcy pokusi-
li się o obliczenia, 

że człowiek przesy-
pia w ciągu swojego 

życia około 20 lat. 
Wielu z nas postrzega 

to jako ogromną stratę 
czasu, który można by zago-

Auta elektryczne
w gminie Michałowice
Gmina Michałowice 30. sierpnia podpisała z fi rmą Panek CarSharing 
list intencyjny, w którym obie strony deklarują wolę współpracy we 
wdrożeniu i realizacji pilotażowej usługi wypożyczania samochodów 
w modelu „car-sharing”. Elektryczne Smarty już jeżdżą.

U rząd Gminy Michałowice zwołał 
konferencję prasową, w trakcie 
której ujawniono więcej szczegó-

łów. Jak powiedziała Wójt Pachecka 
- „List intencyjny dotyczy w dużej 
części ograniczenia smogu w Gmi-
nie Michałowice, gdyż jego istotą 
jest obsługa mieszkańców przez sa-
mochody elektryczne i hybrydowe”. 
Na parkingu P+R przy stacji WKD 
w Regułach jest strefa, w której można 
wynająć i zostawić auto. Znajduje się 
tam dwustanowiskowa ładowarka dla 
aut elektrycznych zasilana energią sło-
neczną. To prawdopodobnie pierwsze 
publicznie dostępne miejsce w Polsce, 
w którym można naładować samo-
chód elektryczny za darmo, prądem 
pochodzącym z instalacji fotowolta-
icznej. Dla posiadaczy Karty Stałego 
Mieszkańca Gminy Michałowice ła-
dowanie jest bezpłatne.   

Stacji ładowania będzie więcej 
Na drugim parkingu, przy Urzędzie 
Gminy, otwartym w czerwcu tego 
roku, znajduje się również ładowarka 
tradycyjna, zasilana z sieci energe-
tycznej, do której również użytkowni-
cy car-sharingu mogą podłączać auta 
elektryczne. W przyszłym roku plano-
wana jest budowa dwóch parkingów 
w Komorowie, przy ulicy Ceglanej 
i przy ul. Kolejowej, na których rów-
nież znajdą się stacje ładowania zasi-
lane panelami fotowoltaicznymi. 

Wystarczy telefon, prawo jazdy 
i karta płatnicza 
Wszystkie formalności związane 
z wynajmem załatwia się za pomocą 
aplikacji PANEK w telefonie komór-
kowym, do ściągnięcia na smartfony 
z systemem Android i iOS. Użytkow-
nicy samochodów, którzy podłączą 
je do ładowarki dostaną dodatkowe 
punkty w aplikacji. Kierownik Działu 
Obsługi Klienta Panek S. A. Andrzej 
Wojtal poinformował m. in. o moż-

liwości wypożyczenia Polonezów, 
Fiatów 125p i 126p z silnikami elek-
trycznymi.
Samochody hybrydowe (głównie Toy-
oty) i elektryczne (Smart EQ z silni-
kiem elektrycznym o mocy 82 KM) 
stoją na parkingach w całym kraju i na 
takich parkingach są zostawiane przez 
wynajmujących. Wszystkie mają auto-
matyczne skrzynie biegów. Można je 
wypożyczać i zostawiać w całej War-
szawie, ale również w Pruszkowie, 
Piastowie, Raszynie, Nadarzynie, Pia-
secznie, Józefowie, Konstancinie Je-
ziornie, Serocku, Sulejówku, Nowym 

Dworze Mazowieckim, Legiono-
wie, Wołominie, Markach, Zielonce, 
Rembertowie, Otwocku. W aplikacji 
są oznaczone miasta w całej Polsce. 
Okres wypożyczenia jest dowolny, na-
wet kilka minut. Ładowanie wystarcza 
na ok. 100km jazdy. Auta można bez-
płatnie zostawiać w strefach płatnego 
parkowania. 
Pojazdy są oczywiście ubezpieczone, 
wynajmujący odpowiada za szkody 
z własnej winy tylko do wysokości 
1 tys. zł. Ta odpowiedzialność również 
może być zniesiona. Najstarsze auta 
mają 2 lata.

Jazda próbna
Po konferencji uczestnicy zostali za-
proszeni na bezpłatną przejażdżkę 
elektrycznymi samochodami Smart 
EQ, które już można wypożyczać. 
Kilka osób skorzystało, tylko jedna 
z pań po zorientowaniu się, że auto ma 
bezstopniową skrzynię biegów szybko 
opuściła miejsce kierowcy.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

W dniu 9 września 2019 r. odwiedzi-
ła nas delegacja z Chin, a dokładnie 
z Biura Administracji Spraw Etnicz-
nych i Religii Urzędu Miejskiego 
w Szanghaju z Dyrektorem tego Biura 
na czele. Przybyli delegaci to przed-
stawiciele różnych religii między in-
nymi takich jak: buddyzm, taoizm, ka-
tolicyzm, protestantyzm i islam. Była 
to pierwsza taka wizyta w Polsce.

G oście z Chin oprócz Urzędu Miej-
skiego, odwiedzili także najstarszą 
piastowską parafię Matki Bożej 

Częstochowskiej oraz Piastowskie 
Archiwum Miejskie, gdzie zapoznali 

się z bogatą historią naszego miasta, 
oglądali eksponaty, a także wybijali 
pamiątkowe monety. Na koniec zosta-

wili po sobie wpis w naszej księdze 
pamiątkowej.

Ponad 2 mln zł dotacji na przebudowę ul. J. Sułkowskiego z FDS

Czytaliśmy polskie nowele
Dnia 7 września odbyło się ósme Narodowe Czytanie. Pod-
czas tegorocznej akcji Para Prezydencka zaproponowała do 
czytania Nowele polskie. Reprezentowały one różne style i ję-
zyki, ale łączyło je jedno, przedstawiały sto lat dziejów Polski.
Wybranymi nowelami były:

 � Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 � Dym – Maria Konopnicka
 � Katarynka – Bolesław Prus
 � Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze 
zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) 
– Bruno Schulz

 � Orka – Władysław Stanisław Reymont
 � Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan 
Żeromski

 � Sachem – Henryk Sienkiewicz
 � Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) 
– Henryk Rzewuski

Udział w tegorocznej akcji zadeklaro-
wało ponad trzy tysiące organizatorów 
i 31 państw. Jednym z nich była Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Piastowie.
W organizowanym w Piastowie Narodo-
wym Czytaniu wzięło udział 43 uczest-
ników. Wśród nich byli: Burmistrz Grze-

gorz Szuplewski wraz 
z rodzinną, urzędnicy, 
mieszkańcy, czytelni-
cy Miejskiej Biblio-
teki Publicznej oraz 
uczniowie LO im. Adama Mickiewicza, 
SP nr 3 im. Bohaterów Powstania War-
szawskiego, SP nr 1 im. Stanisława Sta-
szica i SP nr 4 im. Bohaterów spod Darni-
cy wraz z nauczycielką panią Agnieszką 
Ładą.
Uczestników przywitały panie: Wanda 
Przybylak i Honorata Wróblewska oraz 
prowadzący imprezę aktor Jerzy Łazew-
ski. Ósme Narodowe czytanie rozpoczął 
Burmistrz Grzegorz Szuplewski wraz 
z małżonką odczytując fragment noweli 
Henryka Sienkiewicza „Sachem”
Nowele zostały przeczytane w całości lub 
w wybranych fragmentach. Na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje interpretacja 
utworu „Dym” w wykonaniu uczenni-
cy szkoły podstawowej oraz pani Agaty 

Korczak i pana Piotra Bąka. Odczytali ją 
w sposób bardzo ekspresyjny, pokazując 
słuchaczom emocje bohaterów noweli 
Marii Konopnickiej.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła muzy-
ka związana z tematyką lektur w wykona-
niu zespołu Classic Trio. Na koniec każdy 
z uczestników otrzymał dyplom wraz 
z nagrodą książkową. Miał również szan-
sę wygrania w loterii nagrody w postaci 
biletu do kina Baśń lub podwójnego za-
proszenia na spektakl teatralny, które po-
darowały Teatr Ochota, Teatr Powszechny 
i Och - Teatr.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz 
widzom za liczne przybycie i zapraszamy 
za rok na dziewiąte Narodowe Czytanie.                               
              UM PIASTÓW

Goście z Szanghaju odwiedzili Piastów

WRZESIEŃ 2019

MURY LICEUM PNĄ SIĘ DO GÓRY!

Budowa i rozbudowa LO im. Mickiewicza

Jeszcze w tym roku ul. J. Sułkow-
skiego na odcinku od ul. Żbikowskiej 
do ul. Bohaterów Wolności przejdzie 
gruntowną przemianę. Wszystkie 
uzgodnienia i pozwolenia są. Zadanie 
zostanie w 70% sfi nansowane z Fun-
duszu Dróg Samorządowych (FDS).
Pod koniec sierpnia premier Mateusz Mo-
rawiecki zatwierdził listę wniosków reko-
mendowanych do dofinansowania z FDS. 

Wniosek Piastowa, zgłoszony w naborze 
przeprowadzonym wiosną tego roku, 
został wysoko oceniony. Kwota dofinan-
sowania to ponad 2 mln zł. W związku 
z tym w dniu 6 września br. radni Piasto-
wa, na prośbę burmistrza, spotkali się na 
nadzwyczajnej sesji, by zadanie to oraz 
środki na jego realizację wprowadzić do 
budżetu miasta. Wszystko po to, by jak 
najszybciej ogłosić przetarg i przystąpić 
do przebudowy ulicy. To ostatni odcinek 
ul. J. Sułkowskiego czekający na remont. 
W 2017 roku drogę tę zmodernizowano 
na odcinku od ulicy S. Żółkiewskiego do 
ul. E. Sowińskiego, w 2018 roku kontynu-
owano remont w kierunku południowym  
do ul. Żbikowskiej (za łączną kwotę pra-
wie 2 mln zł). 
W wiosennym naborze z FDS wniosko-
waliśmy także o środki na refundację 
przebudowy ul. C. K. Norwida. Wnio-

sek ten znalazł się na wysokiej pozycji 
listy rezerwowej. Liczymy, że i w tym 
przypadku, w ramach oszczędności uzy-
skanych na listach podstawowych, otrzy-
mamy pozytywne dla nas informacje. 
Wnioskowana kwota to 1,8 mln zł.
W kolejnym (sierpniowym) naborze 
z FDS złożyliśmy aplikację o środki 
na przebudowę ul. E. Orzeszkowej na 
odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Har-
cerskiej oraz na ul. ks. St. Kostki. Z nie-
cierpliwością czekamy na wyniki tego 
konkursu. Oby były dla naszego miasta 
jak najlepsze.

Anna Loren, UM PIASTÓW

Środki Funduszu Dróg Samorządowych 
są przeznaczane m.in. na: dofinansowanie 
budowy, przebudowy i remontu dróg po-
wiatowych i dróg gminnych oraz na dofinan-
sowanie budowy mostów lokalizowanych 
w ciągach tych dróg lub dróg wojewódzkich.
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URSUS

POŻEGNANIE LATA W URSUSIE

ŻEGNAJ LATO
NA ROK
Jak co roku Ursus pożegnał lato z wielkim rozma-
chem – cały Park Czechowicki zakwitł kolorami. 
Na scenie muszli koncertowej pojawiły się gwiaz-
dy, w niebo wzbĳ ały się latawce, w alejkach zna-
lazło się mnóstwo stoisk z zabawkami, przekąs-
kami, słodyczami, rękodziełem artystycznym, a na 
trawnikach – wielkie dmuchańce, karuzela, koniki 
i inne atrakcje ruchowe. Głównymi organizatorami impre-
zy byli: Ośrodek Kultury „Arsus” oraz Urząd Dzielnicy Ursus.   

N a początku odbył się kon-
kurs latawców, organizowany 
od kilku lat przez ursuskie 

Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci, którego prezesem jest Aneta 
Wachnicka.
Swoje stoiska miały domy kultu-
ry, przedszkola, kluby sportowe. 
Przy stoisku Biblioteki Publicz-
nej odbywało się, zapoczątko-
wane w 2012 r. przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego – 
Narodowe Czytanie. W tym roku 
przypadło właśnie na 7 września, 
a czytane były nowele polskie. 
Fragmenty nowel mógł czytać 
każdy, a odważyli się na to mię-
dzy innymi wiceburmistrz Ursu-
sa Kazimierz Sternik oraz radne 
dzielnicy – Wanda Kopcińska 
i Anna Lewandowska. 
Mieszkańcy nie zawiedli. Dzięki 
pięknej pogodzie i czekającym 

na nich atrakcjom park przez cały dzień 
był pełen rodzin z dziećmi, a wieczor-
ne koncerty obejrzały chyba tysiące 
widzów, nie tylko z Ursusa. Wystąpili: 
Warszawska Orkiestra Sentymentalna, 
zespół Enej oraz Kasia Stankiewicz 
z zespołem Varius Manx. Całą imprezę 
ze swadą prowadził Szymon Kusarek. 
Zastępcy Burmistrza Wiesław Krze-
mień i Kazimierz Sternik oraz Dyrektor 
OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński ze 
sceny zapraszali mieszkańców Ursusa 
na pierwszy koncert w 2020 roku – DI-
SCO URSUS, zaplanowany na 10 maja. 
Prosili o zgłaszanie propozycji – jakie 
muzyczne gwiazdy chcieliby miesz-
kańcy zaprosić do Ursusa w przyszłym 
roku.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl

Jak co roku Ursus pożegnał lato z wielkim rozma-
chem – cały Park Czechowicki zakwitł kolorami. 
Na scenie muszli koncertowej pojawiły się gwiaz-
dy, w niebo wzbĳ ały się latawce, w alejkach zna-
lazło się mnóstwo stoisk z zabawkami, przekąs-
kami, słodyczami, rękodziełem artystycznym, a na 
trawnikach – wielkie dmuchańce, karuzela, koniki 
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PRUSZKÓW

U nas pozbędziesz się bólu – bez leków Ośrodek Medycyny Manualnej 
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

TERAPIA FIZYKALNO-MANUALNA 
to doskonała metoda na pozbycie się 
przyczyn uciążliwych dolegliwości bez leków.

Wojciech PAPAJEWSKI – terapeuta
Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu – BEZ LEKÓW 

Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych w Ośrodku NATURMED 

bardzo często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
Ośrodek Naturmed proponuje 

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, 
MIĘŚNI itp. 

Nagłe lub przewlekłe 
bóle stawów (łokcio-
wego, nadgarstka), rąk, 
nóg, zaburzenia czu-
cia, bóle i zawro ty gło-  
wy, ograni cze nia rucho-
 mości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele in-
nych, jak np. dyskopatie czy przepukliny 
– utrud niają życie. Nie rzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, poszcze-

gólnych kręgów, stawów. Aby osłabić 
cierpienie, nierzadko zwiększamy 
częstotliwość stosowania środków 
przeciw bólowych, co w konsekwencji  
powoduje innego rodzaju dolegliwości 
– ze stro ny układu pokarmowego. 

Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwali� kacyjną 

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans 
lub tomogra� ę – aby ustalić na ich podstawie 
i po przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie 
PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości 
leczenia albo przeciwwskazania). 

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indywidu-
alnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę: 
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).

AMBULANS dla Pruszkowa
Stacja Ratownictwa Medycznego „Meditrans” przy ul. Andrzeja w Prusz-
kowie w ramach rządowego programu wymiany taboru karetkowego 
w Polsce otrzymała 400 tys. zł na nowy ambulans.

P rzekazanie wielkiego czeku na 
zakup karetki odbyło się bardzo 
uroczyście. Przyjechał Minister 

Zdrowia Łukasz Szumowski, Woje-
woda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, 
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji  Po-
gotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ 
w Warszawie Karol Bielski i Dyrek-
tor Wydziału Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego Jarosław Chmielew-
ski. Byli obecni również Dyrektor 

Szpitala Powiatowego w Pruszkowie 
Tomasz Sławatyniec oraz poprzedni 
Minister Zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł.
Jak powiedział minister Szumowski 
pieniądze na ambulans to element 
programu rządowego wymiany taboru 
karetkowego w ramach reformy ratow-
nictwa medycznego. Wymienionych 
zostanie 200 karetek w całej Polsce.  
– Rozmowy z ratownikami o ustawie, 
ich zawodzie, o warunkach pracy też 

są jednym elementów usprawnienia 
systemu ratunkowego.
Minister dodał, że nakłady na rozwój 
szpitalnictwa w porównaniu z 2015 
rokiem wzrosły o 18 mld zł, ale za-
strzegł: – Nie od razu Kraków zbudo-
wano. Musimy nadrobić wieloletnie 
zaniedbania.
Najważniejszym elementem systemu 
są oczywiście ludzie – ratownicy i to 
im trzeba zapewnić odpowiednie wa-
runki pracy i płacy. Obecni na spot-
kaniu ratownicy medyczni właśnie te 
istotne kwestie poruszali w rozmowie 
z ministrem i wojewodą.
Wojewoda Sipiera wyraził zadowole-
nie z bardzo dobrej współpracy z Mi-
nisterstwem Zdrowia i poinformował, 
że wkrótce na terenie Mazowsza po-
wstaną 2 centra dowodzenia, obejmu-

jące całe Mazowsze mające usprawnić 
i spowodować przyspieszenie czasu 
dojazdu karetek. 

O trzymane 400 tys. zł pokrywa 
koszt zakupu karetki wraz z pod-
stawowym wyposażeniem. 

Dla przypomnienia: okres eksploata-
cji ambulansu nie powinien przekra-
czać 5 lat. Żeby utrzymać taką normę 
należałoby wymieniać rocznie ok. 15 
karetek.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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PAŹDZIERNIK 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 indywidualne i zbioro-
we). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. 
przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

04.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Uroczysty koncert z okazji 200. Rocznicy Urodzin wielkiego 
patrioty i twórcy Opery Narodowej STANISŁAWA MONIUSZKI. 
Wykonawcy: Bogusław Morka – tenor, Agnieszka 
Kozłowska – sopran, Artur Janda – bas baryton. 
Soliści Opery Narodowej i Królewskiej w Warszawie. 
Akompaniament fortepianu – Mateusz Dubrawski. 
W programie najpiękniejsze arie z oper kompozytora: 
Halka, Straszny Dwór, Prząśniczka, Pieśń Wojenna, 
O matko moja, Swaty, Trzech Budrysów, Pieśń wieczorna 
i inne.

CENA BILETÓW: 55 ZŁ I 50 ZŁ

07.10, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska i Zbigniew Kurzyński.

WSTĘP WOLNY

09.10, godz. 20.30 (sala widowiskowa)
Kabaret MŁODYCH PANÓW w programie „TO JEST CHORE!”.

CENA BILETÓW: 70 ZŁ, 60 ZŁ, 50 ZŁ.

11.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
KONCERT PAPIESKI z okazji 41. rocznicy wyboru Karola Wojtyły 
na Papieża. Wystąpią: Międzyuczelniany Chór i „Trebunie 
Tutki”.

WSTĘP WOLNY

12.10, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy ceramiki artystycznej i użytkowej Jolanty 
Chodkiewicz.

WSTĘP WOLNY

13.10, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Jak pradziadek Lech upiekł 
pierwszy chleb” w wykonaniu Teatru „Koliberek” w ramach 
cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ

Dawno temu pradziadek Lech, zamiast upiec podpłomyki 
zasnął, a ciasto przez noc zakwasiło się i tak powstał 
pierwszy chleb. Przynajmniej tak mówią bohaterowie 
dzisiejszego teatrzyku. Po przedstawieniu mogliśmy 
zmielić ziarno na mąkę w kamiennych żarnach.

15.10, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Koncert zespołu „POZNAKOWSKI BAND” z okazji inauguracji 
28. Dni Seniora Dzielnicy Ursus. W programie przeboje 
od lat 60.tych. Wstęp za zaproszeniami do pobrania 
w kasie OK „Arsus” lub przez system internetowy 
www.biletyna.pl

WSTĘP WOLNY

16.10, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Spektakl historyczny „Bunt na torach” w rocznicę wydarzeń 
„Czerwca’76” w Ursusie. Reżyseria – Joanna Godlewska. 
(Program dla szkół).

WSTĘP WOLNY
16.10, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór literacki – twórczość Anny Rykowskiej. Koncert poezji 
śpiewanej w wykonaniu Janusza i Joanny Potempskich.

WSTĘP WOLNY
17.10, godz. 18.00 (sala kameralna)
Premiera programu rozrywkowego kabaretu „Pół serio”.
Reżyseria – Wanda Stańczak.

WSTĘP WOLNY
18.10, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu komediowego „KOBIETA IDEALNA”.
Wystąpią: D. Stalińska, A. Dziurman, P. Dąbrowski, 
W. Majchrzak. Reżyseria – Stefan Friedmann i Adrianna 
Biedrzyńska.

CENA BILETÓW: 60 ZŁ I 50 ZŁ.

22–23.10, godz. 09.00 (sala widowiskowa)
Przesłuchania konkursowe do II Dzielnicowego Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej „OJCZYZNA MNIE WOŁA”.
Prowadzenie Bożena Iwaniukowicz.
25.10, godz. 19.00 (sala kameralna)
Inauguracja koncertów w ramach cyklu „Salonik Sztuk Arsus”.
Gospodyni – Mirosława Liszcz. WSTĘP WOLNY

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

01.10.19 godz. 18.00 /wstęp wolny/ 
Inauguracja XXVIII Dni Seniora  w D.K. „Miś” – Autorski 
Recital Marka Goryszewskiego – „Najpiękniejsze 
Piosenki Mistrzów Poezji Śpiewanej”.
02.10.19 godz. 06.00 
Pielgrzymka autokarowa Seniorów do Sanktuarium Matki 
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
05.10.19 godz. 16.00 
„Jesienne Róże….” - zabawa taneczna  w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”.
08.10.19 godz. 18.00  /wstęp wolny/ 
„Podróże marzeń – Wietnam cz. II ” – relacja z podróży 
prowadzona przez Małgorzatę Jurga, członka Klubu 
Seniora „Wesoła Chata”.
20.10.19 godz. 12.30 /wstęp 10 zł/ 
Niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci „Król Maciuś”.
Maciuś został królem choć ma dopiero kilka lat. Nie 
wie co król może robić, a czego zabrania królewska 
etykieta. Jak rządzić królestwem, kiedy jeszcze nie 
umie się pisać, czytać i liczyć? Kto ma władać krajem? 
Ministrowie czy król? Maciuś zmienia prawo i staje się 
Królem Maciusiem Pierwszym - Reformatorem. Powołuje 
dziecięcy parlament i … co się wydarzy ? To zobaczyć 
musicie sami !
26.10.19 godz. 16.00 
„Chryzantemy Złociste…” – wieczorek taneczny w Klubie 
Seniora „Wesoła Chata”.

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

01–31.10.19 
Wystawa obrazów Rudejny Jammoul - malarki urodzonej 
w Syrii, mieszkającej w Polsce

02.10.19, godz. 18.00    
„Historia i przyroda Osiedla Gołąbki” - trasę turystyczną 
przedstawi Irena Jarzębak

03.10.19, godz. 18.00 /wstęp wolny/
Jesteśmy jedną Rodziną? –spotkanie z Prezesem Fundacji 
„Świat na Tak”, Posłanką na Sejm RP Joanną Fabisiak.

09.10.19, godz. 18.00   
Wernisaż obrazów Rudejny „Świat namalowany moją kredką” 
z fi lmem o Syrii.

10.10.19, godz.17.00  
„Taniec w kręgu” poprowadzi instruktor Joanna Zwolińska

21.10.19, godz. 18.00 /wstęp wolny/ 
„Śladami wielkich Polaków” na Białorusi (E.Orzeszkowa, 
A.Mickiewicz, Cz.Niemen, St.Moniuszko i inni). Trasę 
wycieczki przybliży przewodnik po Kresach Halina Suger. 

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

6.10 (niedziela) godz. 12.30
„Polak-Węgier, dwa bratanki”- Poranek muzyczny dla dzieci. 
Wykonanie: Justyna Reczeniedi i jej goście.

Sala imprez DK Kolorowa
WSTĘP WOLNY

19–20.10 (sobota–niedziela) godz.  8.00–20.00; 
8.00–17.00

TURNIEJ SZACHOWY o Puchar Burmistrza FIDE
WSTĘP WOLNY

20.10 (niedziela) godz. 16.30
„Maestra zapomniana- koncert kameralny w roku Marii 
Szymanowskiej”- koncert z cyklu „Niedzielne Spotkania 
z Muzyką Kameralną” w wykonaniu: Paweł Popko- 
fortepian, Natalia Maciejewska- skrzypce, Justyna 
Straszyńska- wiolonczela.

Sala imprez DK Kolorowa
WSTĘP WOLNY

23.10 (środa) godz. 18.00
„Jesienny bukiet”- wieczór artystyczny Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Sala imprez DK Kolorowa
WSTĘP WOLNY

27.10 (niedziela) godz. 12.30
SKACZĄCA KSIĘŻNICZKA – bajka dla dzieci w wykonaniu 
Teatru „Scena Elffów”.

Sala imprez DK Kolorowa
WSTĘP 10 ZŁ/OS

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

6.10 (niedziela), godz. 16:00
Koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK

Opis: Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpozna-
walny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folko-
wej w Polsce, od przeszło trzech dekad prowadzony przez 
Krzysztofa Myszkowskiego - charyzmatycznego pieśnia-
rza, kompozytora i autora o studenckim rodowodzie.
Skład zespołu:
Krzysztof Myszkowski – śpiew, gitara, harmonĳ ka ustna
Roman Ziobro - gitara basowa
Wojciech Czemplik – skrzypce

Darmowe wejściówki wydawane w kasie MOK 
od 30 września w godzinach 16:00-20:00.

10.10 (czwartek), godz. 11:00
Spotkanie „Nie taki straszny dwór – Opera w pigułce.”
Wydarzenie z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława 
Moniuszki

Miejsce: Sala Audytoryjna CDK
Spotkanie poprowadzi śpiewak i konferansjer Pan Paweł 
Świętorecki, a recital pieśni Moniuszki w wykonaniu 

solistki Pani Anny Marii Adamiak. Przewidziana jest 
również projekcja fragmentu opery „Straszny dwór”.

W ramach „Pruszkowskiego Miesiąca 
Aktywnego Seniora”

WSTĘP WOLNY

13.10 (niedziela), godz. 16:00
Koncert „Anna German jakiej nie znacie” w wykonaniu 
Natalii Kovalenko
Miejsce: Sala Audytoryjna CDK

Anna German jakiej jeszcze nie znacie we 
wspomnieniach jej akompaniatora Andrzeja 
Płonczyńskiego oraz piosenkach w wykonaniu Natalii 
Kovalenko. Unikalny koncert, w którym oprócz pięknych 
posłuchamy także ciekawych wspomnień i anegdot 
o współpracy z Anna German od świadka historii 
Andrzeja Płonczyńskiego – legendarnego polskiego 
akompaniatora. W trakcie koncertu będą pokazywane 
unikalne, archiwalne zdjęcia z Anną German i Andrzejem 
Płonczyńskim.

Darmowe wejściówki do odbioru od 7 października 
w godzinach pracy kasy MOK 

oraz  na stronie www.mok-kamyk.pl/german

20.10 (niedziela), godz. 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci
„Złota kaczka” – w wykonaniu Teatru Maska
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK

„Złota Kaczka” to legenda o biednym szewczyku Szymku, 
który marzył o sławie i bogactwie. Gdy spotkał tytułową 
kaczkę dostał szansę na spełnienie marzenia. Jak 
skończyła się ta historia przekonacie się przychodząc na 
spektakl, który będzie wystawiony przez nasz rodzimy 
TEATR MASKA czyli uczniów Pani Marzeny Kozłowskiej. 

DARMOWE WEJŚCIÓWKI od 14 października 
do odbioru w godzinach pracy kasy MOK 

oraz na stronie www.mok-kamyk.pl/poranek

27.10 (niedziela), godz. 16:00
Koncert Alicji Majewskiej - „Żyć się chce”
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK
„Żyć się chce” to powrót ikony polskiej piosenki 
z nowym, premierowym materiałem. Artystka w typowy 
dla siebie sposób łączy tu nieustającą pogodę ducha 
z refl eksją dotyczącą spraw istotnych. Do wykwintnych 
kompozycji muzycznych Włodzimierza Korcza teksty 
napisali znakomici autorzy - Magda Czapińska, Andrzej 
Sikorowski, Tomasz Misiak, Artur Andrus. Pośród utworów 
znalazły się też dwie szczególne piosenki: „Żal niebieski” 
– skromny hołd dla zmarłego przed dwu laty przyjaciela 
artystki, Zbigniewa Wodeckiego oraz „Przed nocą i mgłą” 
– doskonale znana kompozycja kojarzona z serialem „07 
zgłoś się”. Niegdyś zarejestrowana w radiu, ta perełka 
po raz pierwszy ukazuje się na płycie w wykonaniu 
Alicji Majewskiej – w wyjątkowej, przygotowanej przez 
Włodzimierza Korcza wersji.

Darmowe wejściówki do odbioru od 21 października 
w kasie MOK w godzinach 16:00-20:00 oraz na naszej 

stronie www.mok-kamyk.pl/majewska

CO   GDZIE   KIEDY? ?
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PROGRAM OBCHODÓW
28. DNI SENIORA

DZIELNICY URSUS – 2019
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

1.10, godz. 18.00
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, 

ul. Traktorzystów 20)
Autorski recital Marka Goryszewskiego 

„Najpiękniejsze piosenki mistrzów poezji 
śpiewanej”.

2.10, godz. 06.00
(zapisy K.S. „Wesoła Chata”)

Pielgrzymka autokarowa Seniorów 
do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 

na Jasnej Górze.

4.10, godz. 14.00 
(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)
Koncert zespołu wokalnego „Leszczyna”, 

wybór Seniora Roku, wieczór poetów.

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

Wieczorek taneczny „Potańcówka Seniora” 
z konkursami.

5.10, godz. 16.00 
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, 

ul. Traktorzystów 20)
Zabawa taneczna „Jesienne Róże”

8.10, godz. 18.00 
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, 

ul. Traktorzystów 20)
„Podróże marzeń – Wietnam cz.II” – relacja 
z podróży Małgorzaty Jurga. Pokaz zdjęć.

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

Spotkanie okolicznościowe. 
Wybór Seniora Roku.

10.10, godz. 11.00 
(TUTW – O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)

Inauguracja Roku Akademickiego. Wykład 
prof. Marka Krawczyka (Uniwersytet 

Medyczny) „MEDYCYNA XI WIEKU”. 
Koncert chóru „Viva Musica”.

15.10, godz. 16.00
(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)
Konkurs kwiatowy „Jesienne bukiety”.

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

KONCERT INAUGURACYJNY 28. DNI 
SENIORA DZIELNICY URSUS – zespołu 

„POZNAKOWSKI BAND” pt. „Gdzie się 
podziały tamte prywatki” (niezapomniane 

hity od lat 60-tych). Zaproszenia do pobrania 
w klubach seniora lub w kasie OK „Arsus”).

17.10, godz. 11.00
(TUTW – O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)

„Tajlandia” – w krainie białego słonia” 
– wykład Krzysztofa Dworczyka.

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

WIECZÓR POEZJI ŻYCIA – wiersze, 
piosenki, wspomnienia.

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

„Historia życiem pisana” 
– spotkanie z ludźmi Ursusa.

24.10, godz. 11.00
(TUTW – O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)
„Katarzyna II” – wykład dr Emilii Szutenbach.

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

Wieczorek taneczny seniorów 
– „Promyk słońca jesienny”.

28.10, godz. 16.00
(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)

BAL DNI SENIORA „KOLOROWE NUTY”.

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”,
Klub Seniora „Promyk”, Klub Seniora „Ursus”,
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.

Kino URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. Bilety w cenie 15 zł i 20 zł. Bilety można kupić 
również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bi-
lety”. 

PAŹDZIERNIK 2019
DATA GODZ. TYTUŁ

2
października

17.00
GLORIA

Hiszpania/Chile � l.15 
� dramat

KINO RETRO – WSTĘP WOLNY

5
października 16.00 

19.00
POLITYKA

Polska � l.156
października

12
października 16.00 

18.15
PIŁSUDSKI

Polska � l.15 � biografi czno/historyczny13
października

26
października 15.00

17.00
ANGRY BIRDS FILM 2

USA � b/o � animacja/komedia27
października

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus

PIŁSUDSKI
w kinie URSUS

12  i  13 
października 2019 r.

godz. 16.00, 18.15

Źródło zdjęcia: www.fi lmweb.pl
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PROJEKTOWANIE 
WNĘTRZ 

�   dobór materiałów
�   nadzór nad realizacją

Pracuję na profesjonalnym 
oprogramowaniu. 

Wykonuję projekty 2D 
oraz wizualizacje.

Zapraszam do kontaktu.

Ewa Kaczanowska
2M7Project

tel.: 501 515 054

www.2m7project.com

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

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

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 10 października 2019 r.

 Zbywany pojazd – FS Lublin 3 MI Rok prod. – 2006 Przebieg – 68533 km

Wartość po upustach zgodnie z regulaminem – 3430 PLN

 

KONTAKT: Dariusz Nejmanowski, tel. 506 062 677
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