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Mała Wiktoria zwyciężyła...
... w konkursie dla mieszkańców Pias-
towa na świąteczną iluminację miasta. 
Wiktoria zaprojektowała dekoracje 
świąteczne (...). Będą one umiesz - 
czo ne na latarniach w parku. ...........  6

ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA

facebook.com/Mocne-Strony

DOŁĄCZ DO NAS!

zapraszamy na naszą stronę

Ursus się rozświetlił
„Bombka Bożonarodzeniowa  
– Dobra Nowina na folkowo”  
i zapalenie pierwszej świeczki, 
zwiastującej zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia  ............ 11

PIERWSZA ŚWIECZKA

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
niosących miłość, radość i nadzieję

oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
pełnego wiary i optymizmu

życzą 
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy

27 grudnia Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP 
ul. Sosnkowskiego 34 godzina 18.30;

28 grudnia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
ul. Zagłoby 37 godzina 19.00;

29 grudnia Kościół Świętej Rodziny 
ul. Zapustna 43 godzina 19.00; 

29 grudnia Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
ul. Wojciechowskiego 32 godzina 19.00.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski 
oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska 

zapraszają na bożonarodzeniowe koncerty kolęd:

URSUS_kartka swiateczna.indd   1 16-12-09   15:31

Zdrowych, spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia 

w gronie najbliższych  
i przyjaciół 

oraz Szczęśliwego  
Nowego Roku 2017 

 wszystkim Czytelnikom,  
Współpracownikom 

 i Sympatykom

życzy redakcja 
DWUTYGODNIKA 

„Mocne Strony”

Z  okazji Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom, Przyjaciołom i Sympatykom

Gminy Ożarów Mazowiecki 
składamy serdeczne życzenia.

Niech ten szczególny czas będzie okazją 
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,

w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok 2017  

stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

	 	Paweł	Kanclerz	 Andrzej	Cichal

	 	Burmistrz	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej
	 Ożarowa	Mazowieckiego	 w	Ożarowie	Mazowieckim

TEO VAFIDIS
Greckie obyczaje bożonarodze  - 
niowe, wywiad z niezwykłą 
osobowością świata kulinarnego 
inaugurujący nowy dział  
kulinarny i pierwszy przepis  ...........  7

BOŻE NARODZENIE PO GRECKU

DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta miasta i gminy gminy

URSUS PIASTÓW OŻARÓW MAZ. MICHAŁOWICE

Mocne Strony
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WYDARZENIA

Spotkanie Stowarzyszenia Obywatelskiego 
w Ursusie
Stowarzyszenie	 Obywatelskie	 w	 Ursusie	 liczy	
176	 członków.	 Sześcioro	 z	 nich	 jest	 radnymi	
Rady	Dzielnicy	Ursus	na	czele	z	przewodniczą-
cym	Rady	–	Henrykiem	Linowskim.
Stowarzyszenie	 16	 listopada	 w	 Domu	 Kultury	
„Miś”	 	 zorganizowało	 pierwszą	 otwartą	 debatę	
dla	mieszkańców	nt.	„Osiedle	Niedźwiadek	–	wi-
zje	a	realne	możliwości”.	Spotkanie	poświęcone	
było	przyszłości	osiedla	Niedźwiadek.	Obecni	na	
spotkaniu	 zastępcy	 burmistrza:	 Wiesław	 Krze-
mień	 i	 Kazimierz	 Sternik	 (również	 członkowie	
SO)	 przedstawili	 plany	 dotyczące	 tej	 części	
dzielnicy,	 omówiono	 m.in.	 plany	 budowy	 Cen-
trum	 Lokalnego,	 budowy	 Eco	 Parku,	 budowy	
domu	komunalnego,	budowy	dróg	dojazdowych	
do	wiaduktu,	poruszono	sprawy	miejsc	parkingo-
wych,	a	raczej	ich	braku	i	wiele	innych.	Spotka-
nie	prowadził	nowy	przewodniczący	SO	–	Paweł	
Dilis.	 Głos	 w	 dyskusji	 zabierało	 wielu	 miesz-
kańców,	 swoją	 obecność	 zaznaczyli	 zwłasz-
cza	 przedstawiciele	 kupców	 z	 bazarku	 przy	 ul.	
Wojciechowskiego,	którzy	niepokoją	się	o	swo-
ją	 przyszłość	 w	 związku	 z	 powstaniem	 w	 tym	
rejonie	 Centrum	 Lokalnego.	 Burmistrzowie	 za-
pewnili,	że	żadne	decyzje	nie	zostaną	podjęte	bez	
udziału	zainteresowanych	przedsiębiorców,	a	jest	
ich	 przeszło	 60.	 Poinformowali,	 że	 w	 Warsza-
wie	 będzie	 budowanych	 10	 centrów	 lokalnych.	
Na	 ursuskie	 Centrum	 przeznaczono	 wstępnie	
5	mln	zł,	pochodzących	z	funduszy	europejskich.	
Prowadzący	 starali	 się	 rzetelnie	 odpowiadać	 na	
wszystkie	pytania,	tłumaczyli,	że	podejmując	ja-
kiekolwiek	decyzje	muszą	brać	pod	uwagę	dłuż-

szą	perspektywę	czasową	i	przyszłe	potrzeby	jak	
największej	 części	 mieszkańców.	 Przypomnie-
li,	 że	każdy	mieszkaniec	ma	prawo	brać	udział	
w	 obradach	 Rady	 Dzielnicy.	 Na	 zakończenie	
przedstawiciele	 SO	 obiecali	 w	 przyszłym	 roku	
kolejne	spotkania	z	mieszkańcami.

Spotkanie ursuskiego koła „Nowoczesnej” 
Koło	„Nowoczesnej”	w	Ursusie	 liczy	10	człon-
ków.	 Spotkanie	 poprowadził	 przewodniczący	
koła	–	Maciej	Jakaczyński,	a	gościem	specjalnym	
była	posłanka	partii	„Nowoczesna”	–	Kamila	Ga-
siuk-Pichowicz.	Wynajętą	salę	w	Domu	Kultury	
„Kolorowa”	zapełniło	kilkadziesiąt	osób,	wśród	
nich	wiceburmistrzowie	Dzielnicy	Ursus	–	Wie-
sław	Krzemień	i	Kazimierz	Sternik	oraz	wybitny	
działacz	 opozycji	 w	 czasach	 PRL-u,	 przewod-
niczący	 „Solidarności”	 w	 Zakładach	 „Ursus”	 –	
Zbigniew	Janas.	
Posłanka	zabierając	głos	powiedziała,	 że	przy-
była,	 aby	 porozmawiać	 o	 Polsce.	 W	 praktyce	
przedstawiła	program	swojej	partii,	zaznaczając,	
że	przed	nią	zadanie	budowania	struktur	tereno-
wych.	 Pochwaliła	 aktywność	 30.	 posłów	 „No-
woczesnej”	w	sejmie.	Zachęcała	do	zapoznania	
się	szczegółowo	z	programem	i	do	ewentualnego	
wstępowania	w	szeregi		„Nowoczesnej”.
M.	Jakaczyński	 również	dużo	opowiadał	o	ce-
lach	 partii,	 ale	 uwypuklił	 też	 działania	 człon-
ków	koła	na	terenie	dzielnicy.	Wspomniał	m.in.	
o	 przedstawieniu	 przez	 członków	 koła	 trzech	
projektów	do	budżetu	partycypacyjnego	i	o	bu-

dowaniu	„Mapy	potrzeb”	Ursusa,	jako	elementu	
ogólnopolskiej	 akcji,	 prowadzonej	 przez	 „No-
woczesną”.	

Podsumowanie
Na	 te	 –	 otwarte	 dla	 wszystkich	 –	 spotkania		
przybyło	 wielu	 mieszkańców.	 Jedni	 –	 z	 troski	
o	własną,	zawodową	przyszłość,	inni	aby	mieć	
świadomość	potencjalnych	działań	w	dzielnicy,	
w	 której	 dopiero	 zamieszkali,	 lub	 mieszkają	
w	 od	 lat.	 Mogli	 na	 nich	 poznać	 plany,	 zamie-
rzenia,	 perspektywiczne	 programy	 działań,	
wysłuchać	pomysłów.	Cieszy,	 że	 również	wła-
dze	dzielnicy	reagują	na	zaproszenia	lokalnych	
grup	i	partii	zrzeszających	mieszkańców.	Mogą	
skonfrontować	ich	plany	i	zamierzenia	z	potrze-
bami	 mieszkańców	 niezrzeszonych,	 a	 uczest-
niczących	w	innych	organizowanych	przez	UD	
spotkaniach	 (np.	 przy	 tworzeniu	 budżetu	 par-
tycypacyjnego),	 wysłuchać	 racji	 wielu	 stron,	
pomysłów	 i	 gotowych	 projektów.	 Pogłębia	 się	
ich	–	niezbędna	w	przypadku	władz	terenowych	
–	 wiedza	 na	 temat	 różnorodności	 działań,	 po-
trzeb	i	planów	tej	części	aktywnie	działających	
mieszkańców.					

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Obecne władze samorządowe 
sprawują rządy w miastach, 
gminach i dzielnicach już 2 
lata, a więc minął półmetek. 
Zarówno partie, zasiadające 
w parlamencie jak i pozostałe 
oraz lokalne stowarzyszenia 
mieszkańców uaktywniają swoje 
działania z myślą o wyborach 
samorządowych w 2018 roku. 

W Ursusie informacyjne 
spotkanie z mieszkańcami 
zorganizowało miejscowe koło 
„Nowoczesnej”. Odbyło się 
też pierwsze z zapowiadanego 
cyklu spotkań „Stowarzyszenia 
Obywatelskiego w Ursusie”.

Za dwa lata wybory do  samorządów

Doroczne 
spotkanie 
odlewników 
z „Ursusa”

Pierwszą otwartą dla mieszkańców debatę  
Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie poprowadził   
Paweł Dilis – nowy przewodniczący Stowarzyszenia

Na spotkaniu ursuskiego koła „Nowoczesnej”, 
które poprowadził przewodniczący koła – Maciej 
Jakaczyński, gościem specjalnym była posłanka 

partii „Nowoczesna” – Kamila Gasiuk-Pichowicz.

Mijają lata od momentu likwidacji Za
kładów Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”. 
Na terenach pozakładowych rosną wiel
kie osiedla mieszkaniowe. Jeszcze w tym 
roku mają się tam wprowadzić pierwsi 
mieszkańcy. Po tętniących życiem halach 
produkcyjnych pozostały ruiny, w których 
buszują zbieracze złomu. Kiedyś fab
ryka zatrudniająca blisko 20 tysięcy pra
cowników była polską wizytówką, dzisiaj 
nie ma nadziei na powrót do Ursusa wiel
kiego przemysłu. 

Z akłady	 żyją	 jeszcze	 w	 sercach	 i	 pamięci	
tysięcy	byłych	pracowników.	Zatrudnieni	
w	 fabryce	 członkowie	 Stowarzyszenia 

Technicznego Odlewników Polskich	od	 lat	
siedemdziesiątych	 spotykali	 się	 w	 grudniu,	
w	rocznicę	utworzenia	Stowarzyszenia	przez	
profesora	Gierdziejewskiego	w	1936	roku.	Po	
upadku	 fabryki	 nie	 zaprzestali	 dorocznych	
spotkań.	 Początkowo	 odbywały	 się	 one	 na	
gościnnej	 działce	 Stanisława	 Mierzwy,	 póź-
niej	w	innych	miejscach.	

W	piątek,	2	grudnia	2016	r.	w	80.	rocznicę	po-
wstania	Stowarzyszenia	blisko	stu	odlewników,	
kuzienników	i	metalurgów	przybyło	do	pałacy-
ku	„Acherówka”	na	spotkanie	opłatkowe,	przy-
gotowane	przez	Andrzeja	i	Czesława	Sajnagów,	
byłych	 inżynierów	z	 fabryki	„Ursus”,	obecnie	
właścicieli	znanej	w	Polsce	i	poza	jej	granicami	
firmy	„Asmet”.		Nie	zabrakło	byłych	dyrekto-
rów	Zakładów	Mechanicznych	„Ursus”	–	Zyg-
munta	 Jędrychowskiego	 i	 Wojciecha	 Ziółka.	
Spotkanie	dla	wielu	osób	było	wzruszające,	po-
trawy	wigilijne	wyśmienite,	muzykę	zapewnili	
byli	 pracownicy,	 podczas	 dzielenia	 się	 opłat-
kiem	 w	 wielu	 oczach	 pojawiły	 się	 łzy.	 Wiele	
rozmów	 dotyczyło	 projektu	 utworzenia	 na	
terenie	dzielnicy	muzeum	Ursusa,	 bazującego	
na	kolekcji,	 przejętej	 przez	 „Bumar”	 (obecnie	
Polski	Holding	Obronny),	obejmującej	kilkaset	
pamiątek	z	historii	Zakładów	 i	osób	 tam	pra-
cujących.	 Z	 niejasnych	 powodów	 Holding	 nie	
chce	–	nawet	odpłatnie	(stale	podwyższa	cenę)	
–	pozostawić	niezwykłej	kolekcji	w	Ursusie.

Mamy	 nadzieję,	 że	 wieloletnie	 starania	 ko-
lejnych	 Zarządów	 Dzielnicy	 i	 społeczników,	
a	przede	wszystkim	wzgląd	na	 tysiące	byłych	
pracowników	–	mieszkańców	Ursusa	da	osta-
tecznie	pożądany	efekt	–	upamiętnienie	rozwo-
ju	polskiego	przemysłu	ciężkiego	właśnie	tutaj,	
w	jego	kolebce.	

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY

OD 1 000 DO 200 000 ZŁ

Maksymalna kwota kredytu u Agentów współpracujących z Alior Bankiem w ramach działalności przejętej z Banku BPH 
to 100 000 zł. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna 
w oddziałach i placówkach partnerskich obsługujących działalność przejętą przez Alior Bank z Banku BPH, oznaczonych 
logo Banku BPH, w  Agencjach współpracujących z Bankiem oraz na www.fuzja.aliorbank.pl. Pośrednik kredytowy 
współpracujący z Alior Bankiem w ramach działalności przejętej z Banku BPH jest upoważniony do zawierania w imieniu 
Alior Banku umów o kredyt konsumencki oferowany przez Alior Bank oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego 
zabezpieczenia, a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym 
zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym z nim 
w stosunku pracy. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

Zapraszamy do placówki partnerskiej:  
  
 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH 
DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU 
BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH 
OZNAKOWANYCH LOGO BANKU BPH

www.fuzja.aliorbank.pl

Warszawa-URSUS, ul. Rakietników 38
22 867 67 13, 518 060 434, 607 319 564

NIEZALEŻNY
DORADCA FINANSOWY
 w spółpracu jący z  na jw iększymi  bankami   w Po lsce

l   dostęp do najlepszych rozwiązań finansowych, które najpierw przedstawiam 
na spotkaniu, potem pomagam wdrożyć w życie, dzięki czemu cały proces 
kredytowy przebiega sprawnie.

l   pomoc w wyborze najkorzystniejszego i najtańszego rozwiązania dzięki profe-
sjonalnej analizie (wybór spośród ofert wielu banków)
Porównuję wszystkie elementy kredytu: prowizję za jego udzielenie, ubezpieczenia, 
marże, wysokość raty, rodzaj rat, okres kredytowania, wysokość odsetek, inne opłaty. 
Całościowe porównanie to całkowite wyliczenie  w oparciu o wszystkie elementy kredy-
tu, a nie o jeden jak np. o prowizję, ratę.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z mojej pomocy ?
l   Pokazuję jak uniknąć dodatkowych kosztów, jakie w swoich ofertach banki 

próbują przemycić,
l   Pomagam w zgromadzeniu i sprawdzeniu dokumentacji, wypełnianiu doku-

mentów, 
l   Otrzymacie Państwo kredyt w takiej samej cenie, a  często tańszy niż bezpo-

średnio w banku! 
l  Zawsze – reprezentuję interes Klienta, a nie banku.
l   Zawsze –  100% zaangażowania, potrzeby Klienta są dla mnie najważniejsze.
l   Zawsze –  negocjouję w banku najlepsze warunki cenowe dla Klienta.
l   Cały czas monitoruję i na bieżąco przekazuję Klientowi informacje z postępów 

naszych działań. 
Pomagam, reprezentuję i uczestniczę podczas całego procesu kredytowego dając z siebie 
100% moich umiejętności. Współpraca ze mną to gwarancja dobrze poprowadzonej sprawy. 

BARDZO WYSOKA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA = BARDZO WYSOKA  
PRZYZNAWALNOŚĆ KREDYTÓW DLA MOICH KLIENTÓW!

Spotkanie ze mną jest BEZPŁATNE

KREDYTY: 
l gotówkowe 
l konsolidacyjne 
l hipoteczne

KREDYTY 
z dofinansowaniem

MDM 

UWAGA! 
od 2 stycznia 2017 r. rusza  

NOWA PULA DOPŁAT 

lub DOJEŻDŻAM do Klienta

ZAPRASZAM do siebie:
CENTRUM Warszawy, ul. Śniadeckich 10 
(METRO POLITECHNIKA)

TOMASZ TYMCZYSZYN
Tel.: 601 62 02 87

tomasz.tymczyszyn@heritagere.pl

Licealiści z Piastowa 
na podium w ogólnopolskim 
konkursie przedsiębiorczości!
18 listopada 2016 r. uczniowie z Liceum im. Adama Mickiewicza 
w  Piastowie zdobyli główną nagrodę z  zakresu przedsiębiorczości, 
w konkursie organi zowanym przez Krajową Izbę Spółdzielczą. Przy
gotowali projekt prezentujący ich przedsięwzięcia, nagrali film, popro
wadzili specjalną lekcję na temat spółdzielni uczniowskich i zdobyli 
uznanie komisji konkursowej – dzięki swojej kreatywności pojechali 
na trzydniowy studyjny wyjazd do Krakowa.

K onkurs	„Spółdzielnie	Uczniowskie	szko-
łą	 aktywności”	 to	 część	projektu	Krajo-
wej	 Izby	 Spółdzielczej	 pod	 tą	 samą	 na-

zwą.	 Ma	 on	 przyczynić	 się	 do	 wzmocnienia		
i	 rozwoju	 sektora	 spółdzielczości	 uczniow-
skiej	 w	 Polsce,	 jako	 narzędzia	 promowania		
postaw	 społecznych	 	 i	 obywatelskich	 wśród	
młodzieży	oraz	praktycznej	nauki	o	przedsię-
biorczości.

	 Nasi	 uczniowie,	 a	 w	 kolejnych	 latach	 ab-
solwenci,	mają	mieć	nie	tylko	doskonałe	przy-
gotowanie	 do	 matury	 i	 podjęcia	 studiów	 na	
najlepszych	uczelniach	wyższych,	ale	również	
zdobyć	maksymalnie	dużo	doświadczeń	z	za-
kresu	prowadzenia	działalności	gospodarczej.	
Doświadczenia	te	chcemy	zdobywać	wzorując	
się	na	działalności	szkół	amerykańskich,	któ-
re	 nie	 tylko	 profesjonalnie	 kształcą,	 ale	 też	
przygotowują	absolwentów	do	 tego,	żeby	po-
trafili	 założyć	 firmę	 i	 prężnie	 działać	 bizne-
sowo	 na	 rynku	 –	 mówi	 Hanna	 Babikowska,	
dyrektor	LO	im.	A.	Mickiewicza.

	 Uczniowie	 klasy	 I	 CD	 w	 nagrodę	 poje-
chali	do	Krakowa,	gdzie	bliżej	przyjrzeli	 się	
spółdzielniom	uczniowskim	i	na	własne	oczy	
przekonali	 się,	 jak	 taka	 forma	 działalności	
sprawdza	się	w	praktyce.

	 Licealiści	 zachęceni	 sukcesem,	 postano-
wili	 stworzyć	w	murach	szkoły	własną	spół-
dzielnię.	 Dzięki	 aktywnej	 przychylności	 dy-
rektor	Babikowskiej	i	wsparciu	rodziców	oraz	
zaprzyjaźnionych	 firm	powołali	Spółdzielnię	
Uczniowską	 „Adaś”.	 W	 ramach	 projektu	
w	szkole	będzie	działał	szkolny	sklepik,	dzię-
ki	 któremu	 piastowscy	 licealiści	 będą	 mogli	
w	 trakcie	 przerw	 nie	 tylko	 zjeść	 smaczne	
i	zdrowe	posiłki,	ale	także	spędzić	czas	w	mi-
łej	 atmosferze.	Wszystkie	dochody	młodzież	
będzie	inwestować	w	doposażenie	istniejące-
go	lokalu.	

Do	 tematu	 wrócimy	 w	 styczniowym	 wydaniu	
„Mocnych	Stron”.		
	 	 						(JS)

„Zwiastuję wam radość wielką”
Bóg prosi nas o radość. W tę cichą, świętą noc,

na przekór zgiełkowi współczesnego świata,
życzymy radości karmiącej się ciszą. 

Bo tylko wyciszonym sercem zobaczymy  
prawdę wszystkich ludzkich słabości  

w świetle mocy Boga  
i powtórzymy za Apostołem:  

Dla nas noc się przesunęła, a przybliżył się dzień.

	 Przewodnicząca  Burmistrz 
 Rady Miejskiej Miasta Piastowa

	 Agata	Korczak	 Grzegorz	Szuplewski

q



i  NR 9/2016  (ROK I)    |    15 GRUDNIA 2016 R.    |    Mocne Strony4
dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS

KULTURA

N a	 wernisażu	 panowała	 serdeczna,	 wręcz	
rodzinna	 atmosfera,	 a	 artystki	 chętnie	
dzieliły	się	refleksjami	nt.	pasji	tworzenia	
i	z	nieukrywaną	satysfakcją	słuchały	opi-
nii	i	spostrzeżeń	o	wystawionych	dziełach.	

Dyrektor	galerii	Ad-Hoc,	Piotr	Szałkowski,	wraz	
z	Grażyną	Kostawską	i	Dyrektorem	Ośrodka	Ar-
sus,	Bogusławem	Łopuszyńskim,	wręczyli	twór-
czyniom	pamiątkowe	dyplomy.	Lucyna	Krzywik	
zadeklamowała	zaś	swoje	cztery	liryczne	wiersze,	
których	zapisy	zostały	przyczepione	do	obrazów.	
Zaprezentowane	 obrazy	 wspomnianej Lucyny 
Krzywik	są	różnorodne	zarówno	w	formie,	jak	
i	w	treści.	Artystka	od	wielu	lat	zajmuje	się	ma-
larstwem	sztalugowym,	rysunkiem	i	monotypią.	
Na	wystawie	jej	dorobek	reprezentuje	malarstwo	

figuratywne	i	abstrakcyjne.	Już	sama	nazwa	wy-
stawionego	cyklu:	„Nastroje	–	moje”,	podkreśla	
refleksyjne	podejście	Lucyny	Krzywik	do	pozna-
wania	rzeczywistości	–	pełne	emocji	i	wrażliwo-
ści	oraz	właśnie	różnych	nastrojów.	W	przedsta-
wieniach	abstrakcyjnych	delikatne,	a	innym	znów	
razem	dynamiczne	pociągnięcia	pędzla	akcentują	
osobowość	 artystki,	 która	 specjalnie	 burzy	 ład	
i	pewien	geometryczny	porządek,	wprowadzając	
element	 twórczego	niepokoju,	niosącego	 jednak	
pozytywne	 przesłanie.	 Różnorodna	 faktura,	 jak	
i	zmienna	kolorystyka	zmuszają	do	refleksji	nad	
tym	 co	 niedopowiedziane.	 Tutaj	 każda	 kreska	
i	plama	ma	znaczenie.	Z	kolei	obrazy	figuratyw-
ne	przedstawiające	postacie	kobiece	umieszczo-
ne	 zostały	 na	 niemal	 symbolicznym	 tle.	 Zmy-
słowość	 tych	kobiecych	wizerunków,	a	zarazem	
ich	subtelność,	podkreśla	faktura	i	odpowiednio	

dobrana	kolorystyka.	Są	melancholijne,	a	jedno-
cześnie	 pełne	 życia.	 Dynamikę	 oddają	 zaś	 róż-
norodne	 pociągnięcia	 pędzla.	 Wszystkie	 obrazy	
artystki	wykonane	na	płótnie,	przy	zastosowaniu	
oleju	i	akrylu,	cechuje	kontrast	barw	i	form	oraz	
bogactwo	symbolicznych	odniesień.	
Na	wystawie	możemy	podziwiać	 również	obra-
zy	 figuratywne Elżbiety Czerwińskiej z	 cy-
klu	 „Nastroje”	 przedstawiające	 postaci	 kobiece	
w	różnych	pozach	i	gestach	–	zarówno	w	inten-
sywnych	barwach,	jak	i	w	kolorach	przytłumio-
nych,	 osadzonych	 na	 rozmytym,	 symbolicznym	
tle,	 a	 nawet	 w	 chłodnej,	 wręcz	 surowej	 tonacji.	
Malarstwo	 figuratywne	 Elżbiety	 Czerwińskiej	
jest	bowiem	pretekstem	do	pokazania	istoty	ko-
biecości:	melancholii,	zadumy,	a	w	innym	przy-
padku	 witalności	 i	 upojenia	 chwilą.	 To	 reflek-
syjne	 oddanie	 momentów,	 w	 których	 sylwetka	

jest	pozbawiona	drobiazgowych	detali,	a	faktura	
i	dynamicznie	kładziona	farba	śmiało	pociągnię-
tymi	na	płótno	plamami	podkreśla	silny	ładunek	
emocjonalny.	W	obrazach	pokazujących	kobiecą	
zmysłowość	 i	 emocje,	 zaakcentowanych	 czarną	
plamą	w	kontraście	do	delikatnej	faktury	i	kreski,	
artystka	stosuje	własną	technikę	malarską.	Dzieła	
te	 wykonane	 zostały	 na	 papierze,	 gdzie	 oprócz	
oleju	 i	akrylu	nałożono	 także	akwarelę.	Z	kolei	
obrazy Summer I, II, III inspirowane	są	słonecz-
nym	blaskiem,	wyróżnia	je	ciepła,	nasycona	ko-
lorystyka	i	śmiała	plama	barwna.	
Wśród	 dzieł	 Katarzyny Wasilewskiej może-
my	 zaś	 dostrzec	 obrazy	 podzielone	 tematycz-
nie	 o	 metaforyczno-symbolicznych	 treściach.	
W	 pierwszym	 cyklu,	 Eter życia,	 przedstawia-
ją	 one	 barwne,	 efemeryczne	 motyle,	 których	
skrzydła	symbolizują	ulotność	piękna	i	kruchość	

Rozmowa z LUCYNĄ KRZYWIK 
– malarką i poetką 

Jakie jest przesłanie wystawy Nastro-
je? Czy chodzi o ukierunkowanie widza 
na nastrój panujący w tych różnych 
obrazach, czy jest to gra słów, związa-
na z tym, że tworzą Panie artystyczne 
trio? Jak Pani odbiera ten tytuł?

–	 Podczas	 tej	 wystawy	 prezentuje-
my	prace	we	trzy,	 jednak	każdą	z	nas	
charakteryzuje	odmienny	nastrój	w	te-
macie	 i	sposobie	 tworzenia,	stąd	 tytuł	
wystawy.	 Jest	 to	 zwrócenie	 uwagi	 na	
różne	 zagadnienia,	 które	 tworzą	 tę	
ekspozycję.	 Moją	 część	 tworzy	 seria	
zatytułowana	 Nastroje	 –	 moje,	 ponie-
waż	 przedstawiam	 w	 niej	 moje	 oso-
biste	postrzeganie	świata	 i	dążenie	do	
poznawania	 rzeczywistości.	 Moje	 na-
stroje	bywają	niejednoznaczne,	dlatego	
też	 malarstwo	 jest	 bardzo	 różnorodne	

i	 kolorowe.	 Czasami	 jestem	 radosna,	
empatyczna,	a	innym	razem	melancho-
lijna.	Każdy	z	nas	zresztą	ma	zmienne	
nastroje,	ponieważ	nie	jesteśmy	jedno-
barwni.	Ktoś	kiedyś	powiedział	o	mnie,	
że	jestem	osobą	„kolorową”	i	myślę,	że	
mogę	się	pod	tym	podpisać.

Na wystawie możemy podziwiać pra-
ce Pani, ale również Elżbiety Czer-
wińskiej i Katarzyny Wasilewskiej. 
Wspólnie należycie do grupy Kieru-
nek, czy to znaczy, że zmierzacie w tę 
samą stronę twórczości, łączy Was 
podobne spojrzenie na sztukę? Czy 
jest to po prostu zbieg okoliczności? 

–	 Zbiegiem	 okoliczności	 jest	 fakt,	 że	
poznałyśmy	 się	 w	 tym	 samym	 czasie	
podczas	 studiów	 na	 Akademii	 Sztuk	
Pięknych	w	Łodzi.	Po	ukończeniu	stu-
diów	uznałyśmy,	że	dobrze	byłoby	nie	
rozstawać	się	ze	sobą	i	stworzyć	grupę	
osób,	które	wspólnie	podejmują	 twór-
cze	inicjatywy.	Łączy	nas	pasja	tworze-
nia,	ale	najważniejszą	wartością	grupy	
jest	 różnorodność	 artystycznej	 wypo-
wiedzi.	 W	 grupie	 jest	 bowiem	 prze-
strzeń	na	indywidualność	każdej	z	nas.

Tematyka Pani prac jest różnorodna, 
ale czy jest jakiś leitmotiv, coś co Pa-
nią wyjątkowo fascynuje?

–	Śmiało	mogę	powiedzieć,	że	wspól-
nym	 mianownikiem	 moich	 prac	 jest	
miłość	 do	 świata,	 do	 ludzi.	 Mam	
nadzieję,	że	to	widać	w	moim	malar-
stwie.	 Uprawiam	 sztukę	 pozytywną	
i	 tak	 chciałabym,	 żeby	była	ona	po-
strzegana.

Pani do swojej twórczości podchodzi 
w sposób symboliczny, refleksyjny. 
Czy ukryta symbolika w obrazach 
i niedopowiedzenie to zamierzenie, 
dzięki któremu chciałaby Pani skłonić 
odbiorcę do myślenia?

–	W	mojej	twórczości	zostawiam	prze-
strzeń	 dla	 każdego	 na	 własną	 inter-
pretację	 i	 odczuwanie	 dzieła.	 Celowo	
pewnych	kwestii	nie	dopowiadam,	żeby	
zmusić	 do	 myślenia,	 żeby	 w	 obcowa-
niu	 z	 obrazem	 wyjść	 poza	 to,	 co	 jest	
oczywiste,	 nazwane.	 Budzą	 się	 wtedy	
nowe	 idee.	 Zawsze	 z	 niecierpliwością	
czekam	 na	 podzielenie	 się	 odbiorcy	
swoimi	spostrzeżeniami.	Jest	dla	mnie	

ważne	co	pozostaje	w	sercach	po	kon-
takcie	z	moją	sztuką.	A	proces	twórczy	
nie	 kończy	 się	 bowiem	 w	 pracowni,	
tylko	 podczas	 takich	 wydarzeń,	 jak	
dzisiejsze,	 kiedy	 spotykamy	 się	 z	 od-
biorcą	sztuki	i	możemy	podyskutować,	
wymienić	się	uwagami	–	wtedy	dopiero	
proces	twórczy	jest	dopełniony.

Jaki styl Panią inspiruje w malar-
stwie? Czy jest to symbolizm?

–	Symbolizm	jak	najbardziej,	ale	rów-
nież	 sztuka	 figuratywna.	 Zafascyno-
wana	 też	 jestem	 abstrakcjonizmem	
ekspresyjnym	 –	 jest	 to	 coś,	 co	 mnie	
oczyszcza,	 co	 mnie	 inspiruje	 i	 daje	
zupełnie	inną	siłę.	Dlatego	na	prezen-
towanej	wystawie	umieściłam	zarówno	
obrazy	abstrakcyjne,	jak	i	figuratywne,	
które	pozostając	w	kontraście	uzupeł-
niają	się,	przenikają	nawzajem.

W Pani twórczości pojawiła się ostat-
nio także poezja? Czy jest ona dopeł-
nieniem artystycznych poszukiwań, 
a może zupełnie nowym elementem? 

–	Pomysł	na	łączenie	malarstwa	z	poe-
zją	 zaistniał	 od	 niedawna,	 niejedno-
krotnie	bowiem	sięgałam	po	pióro,	ale	
wówczas	wiersze	zupełnie	komu	inne-
mu	były	dedykowane.	Teraz	tworząc,	
używam	słowa,	by	wyrazić	 to	co	jest	
we	mnie.	Poezja	jest	więc	elementem	
bardzo	spójnym	z	malarstwem,	jednak	

każdy	 z	 tych	 wierszy	 żyje	 własnym	
życiem.

To nie jest tworzona poezja do obrazu?

–	Nie.	Te	sfery	uzupełniają	się.	Nato-
miast	każde	medium	bez	siebie	może	
funkcjonować	i	tworzyć	oddzielny	byt.

Czy może mi Pani zdradzić, które z tych 
wierszy Pani nam dzisiaj zadeklamuje?

–	Będzie	 to	wiersz	pt.	Nadzieja,	usły-
szymy	 Myśli	 nieposkładane,	 zapro-
ponowałabym	 także	 Iluzje	 i	 może	
Obietnice.	 Trudno	 się	 zdecydować.	
Wszystkie	są	mi	drogie.

Co jest esencją Pani poezji? Wydaje 
mi się, że egzystencja ludzka jest tym 
najbardziej frapującym zagadnieniem. 

–	Wszystko	w	mojej	 twórczości	 spro-
wadza	się	do	egzystencji	ludzkiej.	Jest	
to	 coś	 dla	 mnie	 bardzo	 ważnego.	 We	
mnie	 jest	 muzyka,	 miłość	 do	 świata	
i	 pasja	 tworzenia.	 W	 procesie	 twór-
czym	opowiadam	swój	świat,	poddając	
się	całkowicie	i	szczerze	temu,	którędy	
prowadzi	mnie	moja	sztuka.

Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

–	Ja	również	bardzo	dziękuję.

Rozmawiała Anna Zgutka

Kobiece Nastroje w   galerii Ad-HocW dniu 19 listopada 2016 r. 
w Galerii Sztuki Współczesnej 
Ad-Hoc odbył się wernisaż 
wystawy „Nastroje” 
trzech młodych artystek 
związanych z ogólnopolską 
grupą KIERUNEK, 
absolwentek Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi 
– Lucyny Krzywik, Elżbiety 
Czerwińskiej i Katarzyny 
Wasilewskiej. To malarskie 
trio charakteryzuje bogactwo 
artystycznej ekspresji, formy 
i faktury, dzięki czemu nie 
sposób przejść obojętnie obok 
prezentowanych prac. Każdą 
cechuje też silny ładunek 
emocjonalny i różnorodna 
kolorystyka. 
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Kobiece Nastroje w   galerii Ad-Hoc

Trzy młode artystki związane z ogólnopolską grupą KIERUNEK. Od lewej: Katarzyna Wasilewska, Lucyna Krzywik i Elżbieta Czerwińska

życia,	ale	również	radość	przemiany	i	siłę	
natury.	Obrazy	te	cechują	subtelne	barwy,	
rozświetlająca	 plama	 i	 delikatne	 pociąg-
nięcia	 pędzla.	 Drugi	 cykl,	 zatytułowany	
Poza słowami,	 wykorzystuje	 motywy	
maski	 i	 szachownicy	 traktowane	 jako	
atrybuty	 teatralne	 –	 grę	 i	 charakteryza-
cję.	 Te	 symboliczne	 środki	 wyrazu	 uka-
zują	 poszukiwanie	 tożsamości,	 złożone	
pary	przeciwieństw,	które	przeplatają	się	

ze	sobą,	ale	 też	uzupełniają,	 jak	miłość–
nienawiść,	dobro–zło.	Prace	z	ostatniego	
cyklu	 są	 z	kolei	 zapowiedzią	najnowszej	
abstrakcyjno-syntetycznej	kolekcji	Dźwię-
ki ciszy,	będącej	formą	protestu	przeciwko	
pędowi	 życia	 i	 chaosowi.	 Zainspirowane	
odgłosami	modlitwy,	zachęcają	widza	do	
snucia	refleksji,	a	przez	zastosowanie	sza-
rego,	zimnego	koloru	artystka	zaprasza	do	
swojego	świata	buntu.

Pozostaje	 jedynie	 gorąco	 zarekomendo-
wać	 drogim	 Czytelnikom	 odwiedzenie	
Galerii	 Ad-Hoc	 w	 Domu	 Kultury	 Arsus	
i	 spokojne	 refleksyjne	 „zanurzenie	 się”	
w	 trzech	 światach	 członkiń	 artystycznej	
grupy	KIERUNEK.	Nastroje	można	„roz-
poznawać”	tylko	do 18 grudnia 2016 r. 

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

 

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

Globtec Motors s.c.
Piotr Biały  
i Krzysztof Czulewicz
ul.Orła Białego 3
05-820 Piastów 
Kontakt:
tel.: l  605 599 720 

– KRZYSIEK    

          l  502 339 486 
– PIOTREK

mail: 
info@globtecmotors.pl

OPONY:  
l wymiana 
l przechowywanie
Duże doświadczenie w:
l regeneracji filtrów cząstek stałych  
l  rozwiązywaniu problemów 

związanych z diagnostyką DPF.
Ponadto zajmujemy się:
l NAPRAWAMI MECHANICZNYMI
l PRZEGLĄDAMI l CHIPTUNINGIEM

50% ZNIŻKI 
DO KOŃCA ROKU

Wigilia to nie jest czas,  
gdy jest prezentów moc 
Wigilia to nie jest czas,  
gdy potraw sto na stole 

Wigilia to przepiękny czas,  
Bożonarodzeniowy czas, 

Gdy siedzimy wszyscy w kole...
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PIASTÓW

Gminny Program 
Rewitalizacji 
Piastowa 2016+
Zakończyły się kilkumiesięczne prace nad opracowa
niem „Gminnego Programu Rewitalizacji Piastowa 
2016+”. Konsultowany przy udziale społeczności Pias
towa dokument został ostatecznie uchwalony i przyjęty 
do realizacji przez Radę Miejską w Piastowie na XXV 
sesji w dniu 25 października 2016 r.

P rogram	 odzwierciedla	 ba-
riery,	potrzeby	oraz	priory-
tetowe	 działania	 związane	

z	 rozwojem	 społecznym,	 go-
spodarczym	 i	 przestrzennym	
Piastowa.	 Ma	 on	 na	 celu	 wy-
prowadzenie	z	kryzysu	obsza-
rów	zdegradowanych.
Wyznaczony	 obszar	 rewita-
lizacji	 obejmuje	 teren	 103,02	
ha,	 tj.	 17,85%	 powierzchni	
miasta	 i	 jest	 zamieszkiwa-
ny	 przez	 5658	 osób,	 tj.	 ok.	
22,69%	 (zgodnie	 z	 metody-
ką,	 kryteriami	 i	 wytycznymi	
Ministerstwa	 Infrastruktury	
i	Rozwoju).	

Wdrożenie	Programu	jest	pro-
cesem	wieloletnim.	
Zapraszamy	 do	 zapoznania	
się	 z	 dokumentem	 na	 stronie	
www.piastow.pl.	
Znajdą	w	nim	Państwo	szcze-
gółowy	opis	obszarów,	proble-
mów	oraz	głównych	projektów	
rewitalizacyjnych.	
Wszystkim,	 którzy	 uczestni-
czyli	w	konsultacjach	społecz-
nych	i	debatach	prowadzonych	
w	 fazie	 tworzenia	niniejszego	
Programu	 serdecznie	 dzięku-
jemy.

Anna Lorens 
Urząd Miasta Piastów

NA ŚWIĘTA: Przewietrz swoją szafę!
150	Mazowiecka	Drużyna	Starszoharcerska	„Chindits”	

organizuje	w	dwóch	piastowskich	gimnazjach

ZBIÓRKĘ ODZIEŻY DLA POTRZEBUJĄCYCH.
Zebrane	 ubrania	 zostaną	 przekazane	 na	 rzecz	 Miejskiego	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Piastowie	oraz	Domów	Dzie-
cka.	Każdy	może	oddać	niepotrzebne	ubrania	do	16	grudnia.

GDZIE?
➧		Gimnazjum	z	Oddziałami	Dwujęzycznymi	Nr	1	im.	Zbignie-

wa	Gęsickiego	„Juno” w Piastowie, ul. Pułaskiego 6/8
➧		Gimnazjum	nr	2	im	Bohaterów	Powstania	Warszawskiego	

z	oddziałami	integracyjnymi	w Piastowie, Al. Tysiąclecia 5

n  Wyniki 3. edycji Programu Wzorowa
Łazienka 2016

Lepsze łazienki 
w naszym regionie
6 grudnia poznaliśmy wyniki 3. edycji Programu 
Wzorowa Łazienka 2016. Wśród 200. szkół wy
różnionych dodatkowo rocznym zapasem produktów 
marki Domestos znalazły się 2 szkoły podstawowe 
z Piastowa i jedna z Pruszkowa. 

W szystko	znów	dzięki	internautom,	którzy	codziennie,	do	
30	listopada,	oddawali	głos	na	wirtualne	galerie	swoich	
placówek,	do	czego	zachęcaliśmy	w	poprzednich	wy-

daniach.	Szkoła	Podstawowa	nr	8	im.	Władysława	Broniew-
skiego	w	Pruszkowie	znalazła	się	na	wysokim,	6.	miejscu.		
Szkoła	Podstawowa	nr	4	im.	Bohaterów	spod	Darnicy	w	Pia-
stowie	uplasowała	się	na	pozycji	73.,	a	Szkoła	Podstawowa	
nr	1	im.	Stanisława	Staszica	w	Piastowie	na	99.	Zwycięzcą	
tegorocznej	edycji	Programu	Wzorowa	Łazienka	i	zdobywcą	
Gwarantowanej	Nagrody	Głównej	–	remontu	szkolnej	 toa-
lety	o	wartości	30	000	zł	–	została	Szkoła	Podstawowa	nr	2	
im.	 M.	 Kopernika	 w	 Łosicach.	 Ponadto	 marka	 Domestos	
zdecydowała	o	przyznaniu	dwóch	równorzędnych	Dodatko-
wych	Nagród	Głównych,	którymi	 także	są	 remonty	szkol-
nych	toalet	o	wartości	30	000	zł,	dla	Szkoły	Podstawowej	im.	
Tadeusza	Kościuszki	w	Nowogrodzie	oraz	dla	Zespołu	Szkół	
w	Dąbrowie.	Warto	w	ten	sposób	zmieniać	rzeczywistość!

Agnieszka Gorzkowska

Nowe porozumienia dla poprawy 
warunków życia mieszkańców Piastowa
W pierwszych  dniach  grudnia podpisane zostały dwie ważne umowy 
dotyczące  realizacji inwestycji poprawiających warunki życia mieszkańców 
Piastowa. Przedmiotem czterostronnego porozumienia z Miejskim Przed
siębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (oprócz MPWiK 
i Miasta Piastowa stronami porozumienia są także Miasto Pruszków i Pow
iat Pruszkowski) jest budowa nowego kolektora sanitarnego i magistrali 
wodociągowej, które znacznie poprawią warunki zaopatrzenia w wodę i od
biór ścieków od mieszkańców Piastowa i Pruszkowa oraz nowych osiedli 
mieszkaniowych w Ursusie. 

P rzedmiotem	 drugiego	 porozumienia	
jest	 podłączenie	 pruszkowskiej	 sie-
ci	 ciepłowniczej	 zasilanej	 przez	 EC	

Pruszków	do	Warszawskiej	Sieci	Ciepłow-
niczej	 (WSC).	 W	 styczniu	 br.	 podpisano	
umowę	inaugurującą	ten	projekt	pomiędzy	
PGNiG	 Termika	 (właściciel	 m.in.	 Elek-
trociepłowni	 Pruszków)	 i	 właścicielem	
warszawskiej	 sieci,	 firmą	 Veolia	 Energia	
Warszawa.	 Pierwszym	 etapem	 tego	 pro-
jektu	było	przyłączenie	w	maju	br.	Osiedla	
Niedźwiadek	w	Ursusie	do	WSC.	Porozu-
mienie	grudniowe	pomiędzy	Miastem	Pia-
stów	 i	 Veolią	 Energią	 Warszawa	 określa	
warunki	udostępnienia,	jak	również	pozy-
skania	praw	do	nieruchomości	dla	budowy	

i	posadowienia	sieci	ciepłowniczej	na	tere-
nie	naszego	miasta.	
Projekt	podłączenia	sieci	pruszkowskiej	do	
WSC,	którego	realizacja	powinna	nastąpić	
do	 roku	 2023	 przyniesie	 szereg	 wymier-
nych	 korzyści	 dla	 Piastowa.	 Najważniej-
sze	z	nich	 to	znaczne	ograniczenie	emisji	
szkodliwych	związków	zatruwających	dziś	
nasze	powietrze:	pięciokrotne	zmniejszenie	
emisji	 tlenku	 siarki,	 czterokrotne	 zmniej-
szenie	emisji	tlenków	azotu	i	co	szczegól-
nie	 istotne	–	dwudziestokrotne	zmniejsze-
nie	emisji	pyłów.	Taki	efekt	ma	przynieść	
planowana	 likwidacja	EC	Pruszków	w	 jej	
obecnym	stanie	i	wykorzystanie	jej	do	no-
wych	zadań.	Mieszkańcy	Piastowa	i	Prusz-

kowa	korzystający	dotąd	z	energii	cieplnej	
z	 tego	właśnie	 źródła	po	 realizacji	 plano-
wanej	 inwestycji	zasilani	będą	ciepłem	ze	
źródeł	warszawskich	PGNiG	Termika.	
W	 strategii	 Veolia	 Energia	 Warszawa	
określono	główne	zasady	jej	działania,	do	
których	 należą	 m.in:	 współpraca	 z	 lokal-
ną	 społecznością	na	 rzecz	poprawy	stanu	
środowiska	 i	 warunków	 życia	 w	 mieście,	
wzrost	 efektywności	 wytwarzania	 ciepła	
i	energii	elektrycznej	poprzez	ich	produk-
cje	w	skojarzeniu	(czyli	kogeneracji)	oraz	
ograniczenie	niskiej	emisji	poprzez	ciągły	
rozwój	sieci	ciepłowniczych.
Porozumienia	 z	 grudnia,	 oraz	 wcześniej-
sze	w	sprawie	rewitalizacji	terenów	zielo-
nych	podpisane	z	Narodowym	Funduszem	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	
(kompleksowe	działania	zakładające	m.in.	
nasadzenia	 w	 ilości	 kilku	 tysięcy	 drzew	
i	krzewów)	spowodują,	że	już	wkrótce	stan	
środowiska	naturalnego	w	naszym	mieście	
ulegnie	znacznej	poprawie.	Takie	właśnie	
działania	zakłada	przyjęty	niedawno	przez	
Radę	 Miejską	 plan	 ograniczenia	 niskiej	
emisji	w	Piastowie.

Grzegorz Szuplewski 
Burmistrz Miasta Piastowa	

n  PIASTÓW. W TROSCE O ŚRODOWISKO

n  PIASTÓW. Otwarcie lodowiska i finał konkursu na świąteczną iluminację miasta

Reniferki Wiktorii Mińko 
zaświecą w piastowskim parku
Podczas oficjalnego otwarcia lodowiska, szóstego grudnia, ogłoszone zostały 
wyniki konkursu dla mieszkańców Piastowa na świąteczną iluminację miasta. 
Wygrała Wiktoria Mińko, uczennica klasy II B Szkoły Podstawowej Nr 3.

Konkurs	 zorganizowała	 firma	 Multidekor	
we	współpracy	z	Urzędem	Miasta	z	okazji	
jubileuszu	 90-lecia	 Piastowa	 oraz	 20-le-

cia	 firmy.	 Świąteczny	 konkurs	 trwał	 od	 23	
listopada	do	2	grudnia	2016	roku.	W	I	etapie	
zabawy	 głosowali	 internauci	 poprzez	 lajki	
na	 Facebooku.	 W	 II	 etapie	 cztery	 projekty	
z	największą	liczbą	głosów	trafiły	pod	obrady	
jury.	Nagrodę	główną	przyznano	decyzją	jury	
w	składzie:	Grzegorz	Szuplewski	 (Burmistrz	
Piastowa),	 Wanda	 Przybylak	 (dyrektor	 Miej-
skiego	 Ośrodka	 Kultury	 Piastów),	 Tomasz	
Podogrocki	 (Prezes	 Multidekor)	 oraz	 Olga	
Mościcka-Taras	 (Creative	 Director	 Multide-

kor).	Laureatka	pierwszego	miejsca,	siedmio-
letnia	Wiktoria	(na	zdjęciu	po	prawej:	z	mamą,	
prezesem	firmy	Multidekor	i	burmistrzem	Pia-
stowa)	 zaprojektowała	 dekoracje	 świąteczne	
z	głównym	motywem	w	postaci	przyjaznego	
renifera.	Będą	one	umieszczone	na	latarniach	
w	parku.	Prezes	Podogrocki	obiecał	odpalenie	
iluminacji	19	grudnia	2016	roku.	W	nagrodę	
Wiktoria	otrzyma	choinkę	z	dekoracjami	oraz	
wraz	z	rodziną	odwiedzi	Krainę	Świątecznych	
Czarodziejów	Multidekor	w	Piastowie,	gdzie	
zapozna	się	z	procesem	realizacji	projektów.	
W	ścisłym	finale	konkursu	znalazły	się	także	
prace	zaprojektowane	przez	Martę	Ściechow-

ską	oraz	Marzenę	Wolańczuk.	Prezes	Multide-
kor	przyznał	dla	tych	uczestniczek	dodatkowe	
wyróżnienia.	
Podczas	 uroczystego	 ogłoszenia	 wyników	
Tomasz	 Podogrocki	 podziękował	 wszystkim	
mieszkańcom	 Piastowa,	 którzy	 wzięli	 udział	
w	konkursie	i	pogratulował	Wiktorii	znakomi-
tego	projektu	dekoracji.	Multidekor	wykonuje	
realizacje	w	miastach	 i	centrach	handlowych	
całej	Polski,	a	ponieważ	siedziba	firmy	znaj-
duje	się	w	Piastowie,	wpadli	na	pomysł	zaan-
gażowania	 mieszkańców	 w	 dekorację	 swoje-
go	miasta.	Równocześnie	 liczyli	na	odkrycie	
młodych	talentów	do	pracy	w	firmie.	Dodał,	
że	w	Wiktorii	widać	potencjał	i	pomysłowość.	
Sama	bohaterka	zdradziła,	że	po	prostu	chcia-
ła	sobie	namalować	reniferka	i	go	namalowa-
ła.	Od	jej	mamy	dowiedzieliśmy	się,	że	w	Pia-
stowie	mieszkają	od	sierpnia	i	są	zachwyceni	
miastem,	 nową	 szkołą,	 panią	 wychowawczy-
nią	 i	 dyrektorem.	 Burmistrz	 Szuplewski	 wy-
raził	radość	z	tak	licznego	udziału	piastowian	
w	konkursie	(w	ciągu	10	dni	wpłynęło	38	prac)	
i	 dodał,	 że	 sympatyczny	 renifer	 wszystkich	
oczarował.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

LODOWISKO  
BĘDZIE CZYNNE do 8 MARCA 2017 r. 
codziennie  
przy Miejskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji (Al. Tysiąclecia 1) 
w godzinach od 10.00 do 21.00, 
z przerwą technologiczną 
od godziny 14.00 do 15.00.
Wstęp na taflę jest wolny,  
a wypożyczenie łyżew (bez ograniczenia 
czasowego) to koszt 5 zł.
Na chętnych będzie czekać także  
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY  
NA ŁYŻWACH - codziennie w godzinach: 
12.00–14.00 oraz 17.00–20.00  
lub po indywidualnym uzgodnieniu.
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Prawie 95% ludności greckiej należy do Kościoła Greckiego – Wschodniego Kościoła Or
todoksyjnego. Przed 1054 r. Wschodni Kościół Ortodoksyjny i Kościół RzymskoKatolicki 
tworzyły jedność. Teologiczne, polityczne i kulturalne różnice rozbiły te kościoły na dwa 
odrębne organizmy. Według Wschodniego Kościoła Ortodoksyjnego Boże Narodzenie jest 
dopiero drugim co do ważności świętem. Na pierwszy plan wysuwa się Wielkanoc. 

G recki Kościół, podobnie jak Kościół Katolicki, obchodzi 
Boże Narodzenie 25 grudnia. Data ta została wybrana i po-
została dlatego, że tego samego dnia na Morzu Śródziem-

nym czczono perskiego boga słońca Mitrę (Mithras). Innym 
powodem jest to, że różnica między światłem i ciemnością 
jest bardzo ważnym aspektem grudnia, a na tym kontraście 
światła i ciemności opiera się cała tradycja grecka. 

Boże Narodzenie, Św. Mikołaj i kolędowanie 
Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. W nie-
których regionach poprzedzane jest postem. Gorący okres 
rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja (St. Nicho-
las), kiedy to wszyscy wymieniają się podarunkami, i trwa aż 
do 6 stycznia – święta Trzech Króli. St. Nicholas jest w Grecji 
bardzo istotny. To święty – patron marynarzy. Zgodnie z gre-
cką tradycją jego ubiór jest nasiąknięty solanką, po brodzie 
ścieka mu woda morska, a twarz pokrywa pot, po ciężkiej 
walce z falami, które chciały zatopić statek – grecki statek 
nigdy nie opuści portu bez ikon na pokładzie przedstawiają-
cych Świętego Mikołaja (obecnie coraz częściej mówi się, że 
St. Nicholas pochodzi z Hiszpanii i chociaż, podobnie jak St. 
Claus, ubrany jest na czerwono i ma białą brodę, nie ma nic 
wspólnego z reniferami – przybywa na szarym koniu, zaś jego 
strój przypomina strój biskupi). Na dzień przed Bożym Naro-
dzeniem i Nowym Rokiem dzieci śpiewają piosenki, na wzór 
naszych kolęd, chodząc od domu do domu, za co nagradzane 
są słodyczami i suszonymi owocami. Te kolędy mają błogosła-
wić domostwa. Często są śpiewane przy akompaniamencie 
małych metalowych trójkącików i glinianych bębenków.  

„Choraulein”
Słowo kolęda pochodzi od greckiego tańca zwanego „Chorau-
lein”, który był tańczony w Grecji przy muzyce fletowej. W póź-
niejszym okresie rozpowszechnił się on bardzo w Europie, 
a najbardziej we Francji gdzie, oprócz grania na flecie, zaczęto 
także śpiewać. Początkowo kolędy śpiewano podczas różnych 
świąt, jednak głównie w czasie Bożego Narodzenia. 

Wigilijne smakołyki
Po 40 dniach postu Boże Narodzenie jest bardzo oczekiwane 
zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Na świąteczną ucztę 
kobiety pieką dla całej rodziny ceremonialną „pastries”, poda-
waną po mszy świętej w kościele w dniu Bożego Narodzenia, 
„Melomakarona” ciasteczka nadziewane orzechami, które się 
macza w miodzie oraz „Kourambiedes” – białe ciasteczka 
posypane cukrem pudrem. Na prawie każdym stole można 
znaleźć „Christopsomo” („Chleb Chrystusa”). Jest to okrągły 
bochenek ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego lu-
dzie stawiają symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, 
co oznacza długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wy-
spy i są rybakami – na ich stole zobaczysz chleb z rybą, jeśli 
posiadają farmę lam – na ich chlebie będą małe lamy. 

Zamiast choinki 
Choinki nie są powszechnie używane w Grecji. W prawie każ-
dym domu głównym symbolem świąt jest płytka drewniana 
misa z kawałkiem drutu, na którym jest zawieszona poprzez 
obręcz ze zwisającą gałązką bazylii, zawiniętej wokół drew-
nianego krzyża. W misie znajduje się niewielka ilość wody 
(aby bazylia nie zwiędła). Raz dziennie jeden z członków 
rodziny (zazwyczaj matka) zanurza krzyż i bazylię w poświę-
conej wodzie i kropi tym każdy pokój w domu. Grecy wierzą 
że ten rytuał utrzymuje z daleka od domu „Killantzaroi”. 

Killantzaroi...
są rodzajem goblinów (albo krasnoludków), które zjawiają 
się tylko w okresie 12 dni przed świętami Bożego Narodze-
nia do święta Trzech Króli czyli do 6 stycznia. Te małe krea-

turki wychodzą z pod ziemi i wślizgują się do domów przez 
kominy. Są bardzo złośliwe i łobuzerskie, wywołują pożary, 
jeżdżą okrakiem na ludzkich plecach, plączą końskie ogony 
i sprawiają, że mleko robi się zsiadłe. Przez 12 dni i nocy 
utrzymywany jest ogień w kominku, aby powstrzymywał 
duchy przed wślizgnięciem się przez komin. 

Dzień Świętego Bazylego
W Grecji Dzień Nowego Roku (1 stycznia) jest Dniem Świętego 
Bazylego (St. Basil). To czas dawania sobie prezentów – tak 
jak u nas w Wigilię. W tym dniu ma miejsce także „odnowienie 
wód”. Jest to rytuał w którym wszystkie dzbany z wodą są 
opróżniane i uzupełniane z nowym „St. Basil's Wather”. 

Tradycje się zmieniają....
Ateny – gdzie burmistrz miasta Dimitris Avramopoulos dodał 
kolorytu świętom Bożego Narodzenia instalując największą 
w Europie choinkę – są bardzo dobrym przykładem ożywienia 
świąt. W większych miastach można zobaczyć ulice przystro-
jone w lampki i dekoracje. Powoli zostaje też przejmowana za-
chodnia tradycja wysłania kart z życzeniami świątecznymi do 
przyjaciół i rodziny. Wszystko się zmienia – Boże Narodzenie 
staje się bardzo ważnym świętem dla Greków, chociaż to 
Wielkanoc była od dawna najważniejsza, tradycje się uprasz-
czają, ale pieczony od wieków „chleb Chrystusa” – nadal jest 
podawany przy wielkiej uczcie bożonarodzeniowej. 

CHRISTOPSOMO  –  CHLEB BOŻEGO NARODZENIA – „CHLEB CHRYSTUSA” 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
PRZYGOTOWUJEMY ZACIER: do miski wlewamy 3 łyżki letniej wody, dodaje-
my cukier (1 łyżka), mąkę (2 łyżki) i rozpuszczamy drożdże. Mieszamy, przy-
krywamy ściereczka i odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut.
Do pozostałej mąki dodajemy drobną sól, gotowy zacier, resztę letniej wody, 
cukier i wino. Dokładnie wyrabiamy ciasto na jednolitą masę. Stopniowo doda-
jemy oliwę z oliwek cały czas wyrabiając ciasto, aż ją całą wchłonie. Na końcu 
dodajemy orzechy włoskie, orzeszki piniowe, rodzynki, morele, skórki z cytru-
sów oraz przyprawy, dokładnie mieszamy i pozostawiamy pod przykryciem 
około godziny aby ciasto wyrosło. 
Formę na chleb smarujemy oliwą i posypujemy tartą bułką. Wykładamy ciasto 
(pozostawiamy niewielką ilość na ulepienie krzyża), robimy na wierzchu ciasta 
nacięcie w kształcie krzyża, przykrywamy i ponownie pozostawiamy do wyroś-
nięcia w ciepłym miejscu około 30 minut. Chleb powinien przynajmniej dwu-
krotnie zwiększyć swoją objętość. W tym czasie z pozostawionego ciasta lepi-
my dwa paski, przyklejamy go na bochenku, tak aby powstał kształt krzyża. 
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180oC przez około 60 
minut.
To stara, tradycyjna receptura. Wypieczenie chlebka jest czasochłonne, ale 
Boże Narodzenie to szczególna okazja, więc warto zaangażować domowników 
do wspólnych przygotowań.

Życzę wszystkim zdrowia i miłej atmosfery w gronie Najbliższych.

SAS EFCHOME KALA CHRISTUJENNA 

SKŁADNIKI:
Mąka  ..........................................................................................  1kg
Letnia woda  .....................................................................  120ml 
Drożdże świeże  .................................................................... 30g
Wino czerwone wytrawne  ....................................... 300ml
Morele suszone pokrojone w paseczki ............... 100g 
Rodzynki ciemne  .............................................................. 100g
Orzechy włoskie sparzone i posiekane  .............. 150g
Skórka pomarańczowa kandyzowana  ............... 100g
Skórka z mandarynki starta  ........................  1 łyżeczka
Orzeszki piniowe  ................................................................. 50g 
Cukier .....................................................................................  400g   
Oliwa z oliwek Extra Virgin Theofilos  ................130ml
Sól drobna  ..........................................................  1/4 łyżeczki
Cynamon mielony  ..............................................  1 łyżeczka
Mielone goździki  .............................................  1/4 łyżeczki 
Tarta bułka  ......................................................................  3 łyżki

Sałatka z fetą i oliwkami, gęsty 
jogurt, tzatzyki, musaka… te po-
trawy niewątpliwie kojarzą się 
z Grecją. Co jeszcze powinno na-
tychmiast przychodzić na myśl, 
gdy pomyślimy o greckiej kuchni?
 TEO:  Orzeźwiająca,	 schłodzona	
Retsina	 –	 białe	 żywiczne	 wino,	
soczyste	owoce,	które	od	początku	
do	 końca	 dojrzewają	 w	 promie-
niach	słońca,	aromatyczne	świeże	
zioła	 rosnące	 w	 każdym	 ogródku	
i	 na	 okiennych	 parapetach,	 ryby	
i	 owoce	 morza	 pachnące	 bryzą	
morska	i	psarotawerny	–	tradycyj-
ne	tawerny	rybne	–	gdzie	je	przy-
rządza	wedle	naszego	gustu.
Jak wygląda kulinarny dekalog, 
bez którego Kuchnia Grecka nie 
istnieje?
 TEO:  Po	 pierwsze:	 oliwa	 z	 oli-
wek.	Oliwki	są	drugim	produktem	
niezbędnym	w	greckim	żywieniu:	
zielone,	 czarne,	 duże,	 małe,	 na-
dziewane	 czosnkiem	 lub	 papry-
ką,	 pieczone,	 marynowane...	 Są	
świetnym	dodatkiem	do	trzeciego	
punktu	w	naszym	kulinarnym	de-
kalogu:	 serów.	 Po	 czwarte:	 wino.	
Kieliszek	 czerwonego	 wytrawne-
go	trunku	wypity	podczas	posiłku	
świetnie	 wpływa	 na	 układ	 pokar-
mowy	 człowieka.	 Po	 piąte:	 ryby	
i	 owoce	 morza.	 Po	 szóste:	 owo-
ce.	 Są	 o	 wiele	 lepszą	 przekąską	

w	 klimacie	 śródziemnomorskim	
niż	ciężki	i	tuczące	czekolady.	Po	
siódme,	 ósme,	 dziewiąte	 i	 dzie-
siąte	 warto	 wymieć	 takie	 pro-
dukty	 jak	 słynne	 greckie	 jogurty,	
świeże	zioła	 (niezbędne!),	warzy-
wa	 w	 rozmaitych	 smakowitych	
kombinacjach	 oraz	 wspomniane	
wcześniej	rośliny	strączkowe.
Bawi się Pan łączeniem smaków, 
kolorów, zapachów… Czym tak na-
prawdę jest dla Pana gotowanie? 
 TEO:  Gotowanie	 to	 moja	 pasja	
a	także	styl	życia.	Myślę,	że	każdy	
z	nas	ma	coś	z	kucharza,	tylko	nie	
wszyscy	odkryli	kulinarne	 talenty,	
przecież	 jesteśmy	 tym,	 co	 jemy...	
Najważniejsze	wydarzenia	i	podej-
mowane	decyzje	znajdują	 swój	 fi-
nał	właśnie	przy	biesiadnym	stole.
Pana posiłki przypominają praw-
dziwe dzieła sztuki. Jak ważna jest 
estetyka w kuchni? Czy kucharz 
jest więc po prostu artystą? Czy 
codzienne gotowanie może być 
sztuką dla każdego z nas? 
 TEO:  Gotowanie	to	nie	tylko	kar-
mienie,	ale	prawdziwa	Sztuka	Ku-
linarna.	Estetyka	to	jeden	z	jej	ele-
mentów,	 bo	 w	 gotowaniu	 chodzi	
o	 zaspokojenie	 wszystkich	 pięciu	
zmysłów.	Jedzenie	„w	biegu”	 tyl-
ko	 pozornie	 ucisza	 głód,	 dlatego	
potem	sięgamy	po	słodycze	i	inne	
„oszukane	 kalorie”.	 W	 mojej	 ro-

dzinie	 ważne	 jest,	 żeby	 chociaż	
jeden	posiłek	spożywać	wspólnie.	
To	jak	celebrowanie	ważnego	wy-
darzenia,	 bo	 spotkania	 w	 gronie	
bliskich	są	przecież	najważniejsze.
Dieta śródziemnomorska to praw-
dziwa bomba witaminowa i źródło 
zalecanych przez specjalistów od 
zdrowego żywienia nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych. Czy 
tak skonstruowana dieta jest przy-
czyną tego, że Grecy biją rekordy 
długowieczności wśród narodów 
europejskich?
 TEO:  DIETA	 KRETEŃSKA	 –	
tajniki	 długowieczności:	 Złoto	
dziewiczej	 oliwy,	 Rubinowa	 czer-
wień	wina,	Kwiatowa	słodycz	mio-
du,	 Soczysta	 zieleń	 jarzyn,	 Paleta	
barwnych	 owoców,	 Bukiet	 aroma-
tycznych	ziół,	Błękit	południowego	
nieba,	 Turkusowa	 bryza	 morska,	
Miłość	do	życia,	Szacunek	do	na-
tury.	Nie	wiem,	czy	żyjemy	dłużej,	
ale	 na	 pewno	 przyjemniej,	 bo	 ra-
dość	 życia	 mamy	 zapisaną	 w	 ge-
nach.	 Starsze	 pokolenia	 zdrowiej	
się	odżywiały,	przebywały	częściej	
na	świeżym	powietrzu	i	nie	były	tak	
bardzo	narażone	na	stres	„w	pogoni	
za	pieniądzem”,	a	to	chyba	główny	
czynnik	skracający	życie.	
W Polsce powstaje coraz więcej 
restauracji serwujących potrawy 
z całego świata.  A czy akcenty gre-
ckiej kuchni mają szansę na stałe 
zagościć w jadłospisie Polaków?
 TEO:  Mieszkam	w	Polsce	od	pra-
wie	20	lat	i	początki	były	naprawdę	
trudne.	Jako	restaurator	byłem	pio-
nierem	 w	 kreowaniu	 świadomości	
Polaków,	sam	zająłem	się	importem	
oryginalnych	 greckich	 produktów,	
ponieważ	 bez	 odpowiednich	 su-
rowców	nie	mogłem	się	realizować.	
Czasy	 się	 zmieniły,	 ludzie	 więcej	
podróżują	 i	 są	 bardziej	 otwarci	 na	
nowe	 doznania.	 Wracają	 do	 Pol-
ski	 i	 szukają	poznanych	wcześniej	
smaków,	 tak	 więc	 gotowanie	 to	
również	podróż	kulinarna.
Tradycyjna kuchnia polska rady-
kalnie różni się od greckiej – jest 
bardzo ciężka i tłusta. Czy jest 
jednak coś, co w naszej gastrono-
micznej kulturze Pana inspiruje?
 TEO:  Ze	 względu	 na	 klimat	
z	przyjemnością	jem	polskie	zupy,	
które	 rozgrzewają	 i	 pokrzepiają	
nie	tylko	w	zimowe	dni.	Szczegól-
nie	lubię	żurek	i	flaki.	Są	doskona-
łym	uzupełnieniem	greckiej	kuch-
ni.	 Uwielbiamy	 przy	 stole	 łączyć	
różne	smaki.																																n

ww
w.

pa
no

ra
m

io
.c

om

Kala Christouyenna! Wesołych Świąt! Kala Christouyenna! Wesołych Świąt! Kala Christouyenna! Wesołych Świąt!

Boże Narodzenie po grecku
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Z okazji inauguracji  
NOWEGO DZIAŁU KULINARNEGO 
prezentujemy wywiad  
z niezwykłą osobowością świata 
kulinarnego i cenionym  
autorytetem gastronomicznym 

TEO VAFIDISEM. 

To właśnie dzięki niemu  
fascynujące smaki greckiej kuchni  
coraz bardziej przenikają  
do naszej kultury.
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URSUS

m.st. Warszawy w latach 2015–2016Inwestycje w Dzielnicy Ursus
ZIELEŃ MIEJSKA

Nowy Park 
Nowy park w Ursusie powstanie na obszarze 5 ha, 
wzdłuż ul. Gierdziejewskiego. Na jego terenie utwo-
rzone zostaną ekologiczne ścieżki edukacyjne oraz 
pierwszy w dzielnicy wybieg dla psów. Obiekt będzie 
miał charakter otwarty, m.in. dzięki wyznaczeniu 
polan piknikowych, miejsc do rozpalenia grilla czy 
utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzie-
ci. W parku zostaną zastosowane rozwiązania przy-
jazne środowisku, takie jak niecki retencyjne, zbie-
rające wodę opadową z ulic, która po oczyszczeniu 
utworzy środowisko dla roślin zalewowych. Elementy 
małej architektury zostaną wykonane z materiałów 
recyklingowych, a do oświetlenia parku zostaną wy-
korzystane latarnie z panelami solarnymi. 

 l  Realizacja: 2016–2019 r.
 l  Koszt inwestycji: ok. 10 mln zł

Skwer przy ul. Wojciechowskiego
Nowy wygląd zyskał teren w trójkącie ulic: Wojcie-
chowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby, na którym 
znajduje się miejsce pamięci Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego. W wyniku przeprowadzonej mo-
dernizacji utworzono skwer zieleni z alejkami, ławka-
mi oraz nową szatą roślinną.  

 l  Realizacja: 2016–2017 r.
 l  Koszt inwestycji: ok. 285 866 zł

 Plac Zabaw dla Dorosłych
Przy ul. Rakuszanki powstał pierwszy w Warszawie 
Plac Zabaw dla Dorosłych.  Na jego terenie znajdują 
się cztery urządzenia zabawowe przystosowane do roz-
miaru osób dorosłych. Na tej samej działce dzielnica 
realizuje drugi projekt budżetu partycypacyjnego – 
plenerowy Fitness Park.  Dzięki temu na terenie o łącz-
nej powierzchni ok. 4 tys. mkw powstaje nowatorska 
przestrzeń rekreacyjna, wzbogacona o 39 nowych 
drzew, które posadzono w ramach programu „Milion 
drzew dla Warszawy”.

 l  Realizacja: 2016 r.
 l  Koszt inwestycji: 277 044,44 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA
Budowa kolektora deszczowego 
Trwają prace związane z realizacją kolejnego etapu mię-
dzygminnej inwestycji przebudowy rowu wodnego U1 
– budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyn-
ki w Regułach wraz z kanałem przerzutowym. Wykona-
nie tego zadania zapewni ochronę przeciwpowodziową 
i możliwość prawidłowego zagospodarowania wód opa-
dowych na terenie Piastowa, Pruszkowa, Michałowic 
oraz warszawskich dzielnic – Ursusa i Włoch.
l  Realizacja: 2014–2017 r.  l  Koszt inwestycji: 13 005 884 zł

Przebudowa kanału Konotopa 
Przedsięwzięcie polega na przebudowie kanału Konotopa 
wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku 
od granicy m.st. Warszawy do ulicy Magnackiej. Długość 
odcinka objętego pracami wynosi 379,5 m. Inwestycja ma 
na celu uporządkowanie i przebudowę kanału, który pełni 
rolę odbiornika wód deszczowych z terenu Ursusa. 
  l  Realizacja: 2014–2016 r.  l  Koszt inwestycji: 1 280 541 zł

INWESTYCJE SPORTOWE
Modernizacja trybuny 
Projekt zrealizowany w ramach warszawskiej 
Inicjatywy Lokalnej – formy współpracy samo-
rządu lokalnego z mieszkańcami, polegającej 
na wspólnej realizacji zadania publicznego na 
rzecz społeczności lokalnej. W ramach współ-
pracy Urzędu Dzielnicy Ursus z mieszkańcami 
zmodernizowano część trybuny sportowej na 
boisku głównym Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Sosnkowskiego 3, dzięki czemu po-
wstało 140 nowych miejsc siedzących.

l  Realizacja: 2015 r. l  Koszt inwestycji: 61 433 zł  
l  Wkład pracy mieszkańców: 16 000 zł

Modernizacja szatni sportowej
W ramach modernizacji szatni sportowej na ter-
nie OSiR Ursus wykonano docieplenie dachu, 
zamontowano instalacje kanalizacji sanitarnej, 
wentylacji mechanicznej, instalację oświetle-

niową i elektryczną. Wykonano ściany dzia-
łowe, sanitariaty oraz przeprowadzono prace 
wykończeniowe w pomieszczeniach. W szatni 
zamontowano 48 szafek dla zawodników.

  l  Realizacja: 2015 r.
  l  Koszt inwestycji: 302 909 zł

Termomodernizacja hali oraz zaplecza 
sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Ursusie
W budynku wykonano m.in.: naprawę i izola-
cję ścian fundamentowych, termomoderniza-
cję ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej, 
instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewa-
nia oraz nową elewację. 

  l  Wartość inwestycji: ponad 1 mln zł   
l  Realizacja: 2016 r.

OŚWIATA
�
�Nowe skrzydło szkoły i hala sportowa
Budynek szkoły przy ul. Konińskiej 2 powiększył się o nowe 
skrzydło dydaktyczne – 15 sal lekcyjnych wraz z zapleczem, 
gdzie udostępniono ok. 400 nowych miejsc dla uczniów.  W ra-
mach inwestycji powstała pierwsza w dzielnicy, pełnowymiaro-
wa, nowoczesna hala sportowa z trybunami.

  l  Realizacja: 2014–2016 r.  l  Koszt inwestycji: 13,28 mln zł

Przedszkole w Parku Achera 
Budowa sześciooddziałowego przedszkola w Parku Achera zakończyła się kilka 
miesięcy przed terminem, co umożliwiło 126 najmłodszym mieszkańcom dziel-
nicy, mimo  nie zakwalifikowania się  do przedszkola podczas rekrutacji na rok 
2016/2017, rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w publicznej placówce jeszcze 
w 2016 roku. Budynek ma dwie kondygnacje, ciekawy wystrój, salę gimnastyczną 
oraz m.in. nowoczesne zaplecze kuchenne. Placówka przewidziana jest docelowo 
na sześć oddziałów, czyli 150 dzieci.

l  Realizacja: 2014–2016  l  Koszt inwestycji: 5,33 mln zł

Kompleks szkolny, ul. Dzieci Warszawy 42
Na terenie szkolnym, w sąsiedztwie budynku, w który teraz mieści się gimnazjum, 
liceum oraz technikum powstanie nowa szkoła podstawowa dla 850 uczniów. Inwe-
stycja zakłada wybudowanie 3 boisk oraz dwóch sal gimnastycznych. Nowy budynek 
zostanie wyposażony m.in. w odnawialne źródło energii – solary, które będą przetwa-
rzać energię słoneczną na energię cieplną do ogrzewania wody na potrzeby szkoły.

  l  Realizacja: 2015–2018 r.  l  Koszt inwestycji: 34 mln zł

Budowa przedszkola, ul. Hennela 
Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyjnego, sześ-
ciooddziałowego przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 
lat. W obiekcie oprócz sal edukacyjnych znajdzie się także, 
m.in. sala gimnastyczna, sala zajęć integracji sensorycznej. 
Na terenie ogrodu przy budynku powstaną trzy wydzielone 
place zabaw, osobno dla każdej grupy wiekowej oraz obszer-
ne tarasy przylegające do sal zlokalizowanych w parterze 
budynku.

  l  Realizacja: 2016–2019 r.  
l  Koszt inwestycji: 6,58 mln zł

Rozbudowa Przedszkola przy ul. Balbinki
Budynek przedszkola zostanie powiększony o dwukondygnacyjne skrzydło o po-
wierzchni 440 m kw. Inwestycja przewiduje 75 nowych miejsc dla przedszkolaków, 
modernizację istniejącej części budynku oraz doposażenie placu zabaw.

  l  Realizacja: 2015–2018 r.  l  Koszt inwestycji: 7,65 mln zł

Budowa żłobka
W ramach porozumienia z Biurem Pomocy i Spraw Społecz-
nych m.st. Warszawy, dzielnica wybuduje nowy żłobek przy 
ul. Henryk Pobożnego dla 150 dzieci. Inwestycja będzie reali-
zowana we współpracy z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy, 
przyszłym zarządcą obiektu.

  l  Realizacja: 2016–2018 r.   
l  Koszt inwestycji: 6 mln zł

Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach 
oświatowych 
Wszystkie placówki oświatowe w Ursusie uzyskają jeszcze 
w tym roku nowoczesny system monitoringu wizyjnego, obej-
mujący montaż i instalację lokalnych systemów cyfrowych. 
Szesnaście placówek, trzy szkoły podstawowe, cztery gim-
nazja i dziewięć przedszkoli, zostanie wyposażonych łącznie 
w 150 kamer wewnętrznych oraz 68 kamer zewnętrznych na 
terenach przyszkolnych.

  l  Realizacja: 2016 r.   
l  Koszt inwestycji: 259 tys. zł

BUDYNKI KOMUNALNE
W Ursusie powstaną dwa budynki komunalne: przy ul. 
Zagłoby oraz przy ul. Orląt Lwowskich. Łącznie powięk-
szą dzielnicowy zasób lokalowy o 180 mieszkań komu-
nalnych. Pierwszy budynek będzie gotowy w 2018, drugi 
rok później.

 l  Realizacja: 2016–2019 r. l  Koszt inwestycji: 22,65 mln zł

Szanowni Państwo, 
Wraz z końcem roku, mija 
połowa kadencji samorzą-
dowej 2014–2018. Pragnie-
my przedstawić Państwu 
podsumowanie wybranych działań inwestycyjnych pro-
wadzonych w tym czasie przez Radę i Zarząd Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy; pokazać jak bardzo, również 
dzięki mieszkańcom i m.in. projektom realizowanym 
w ramach budżetu partycypacyjnego, zmieniła się na-
sza dzielnica.

Priorytetem tej kadencji są bez wątpienia inwesty-
cje. Dzięki nim Ursus staje się nowoczesnym miejscem 
z dobrą infrastrukturą.  W kadencji 2014–2018 dziel-
nica wyda na nie rekordową kwotę ok. 170 mln zł. Do 
tej pory zrealizowaliśmy 34 spośród 51 zaplanowanych 
projektów. Najwięcej środków wydaliśmy na inwesty-
cje związane z oświatą. Dążymy do tego, aby ursuskie 
placówki oświatowe spełniały najwyższe standardy. 
Realizacja w nadchodzących latach inwestycji, które 
już przygotowaliśmy i zabezpieczyliśmy na nie środki 
sprawi, że szkoły w Ursusie będą przestronne, przyja-
zne i doskonale wyposażone.

W rezultacie tak ambitnych planów, w 2017 roku 
Ursus przeznaczy na inwestycje blisko 71 mln zł, dzięki 
czemu stanie się liderem spośród warszawskich dziel-
nic, w przeliczeniu budżetu inwestycyjnego na miesz-
kańca – ponad 1200 zł na osobę.

Na początku kadencji deklarowaliśmy, jako Zarząd 
Dzielnicy, że podstawową zasadą, jaką będziemy kiero-
wać się w naszych działaniach będzie zasada zrówno-
ważonego rozwoju Ursusa. Z tego powodu nie mogło 
zabraknąć także inwestycji związanych z rozwojem sieci 
dróg, rozbudową terenów zielonych czy budownictwem 
komunalnym.  W pierwszej kolejności skupiamy się na 
podstawowych kwestiach, które ułatwiają mieszkańcom 
codzienne funkcjonowanie – wygodny dojazd do pracy, 
dostęp do placówek oświatowych i opiekuńczych, nie-
ustanne rozbudowywanie terenów rekreacyjnych i spor-
towych oraz poszerzaniu oferty kulturalnej. Dzięki temu 
w Ursusie jest coraz więcej miejsc, gdzie można wypo-
cząć, spędzić czas z rodzinną i przyjaciółmi.

Zdajemy sobie sprawę, że mimo tak dużego tempa 
realizowanych zadań, cały czas stoją przed nami ko-
lejne wyzwania. Ursus, jak każda dzielnica ma swoje 
problemy, aby je rozwiązać i im zapobiegać już teraz 
przygotowujemy inwestycje na następne lata. Z dużą 
determinacją Zarząd Dzielnicy zabiega w Urzędzie 
m.st. Warszawy o zapewnienie dodatkowych 140 mln zł. 
Te środki pozwolą nam wybudować kolejny kompleks 
szkolny w rejonie Skoroszy, gdzie brakuje placówek 
oświatowych, rozbudować cztery dzielnicowe przed-
szkola, dzięki czemu wszystkie ursuskie przedszkolaki 
znajdą miejsce w publicznym przedszkolu na terenie 
własnej dzielnicy, wybudować nowoczesne Centrum 
Edukacyjno-Kulturalne oraz wybudować nową szkołę 
podstawową na terenach po byłych zakładach, gdzie 
obecnie już budują się osiedla mieszkaniowe.

O stanie realizacji tych zamierzeń będziemy Pań-
stwa informować. Jednak nie tylko inwestycje zaplano-
wane przez Urząd Dzielnicy zmieniają Ursus. Dzięki 
Państwa pomysłom zgłaszanym w budżecie partycy-
pacyjnym czy inicjatywie lokalnej, które często są od-
ważne i nowatorskie, Ursus staje się coraz ciekawszym 
miejscem do życia. Dziękuję za Państwa zaangażowa-
nie zapraszam do dalszej aktywności i wspólnej reali-
zacji Państwa pomysłów w naszej dzielnicy.

URSZULA KIERZKOWSKA
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

P oprzez realizację inwestycji na tak dużą skalę mamy 
możliwość rozwiązywania wielu problemów i wy-
zwań społecznych w dzielnicy Ursus. Dzięki budowie 

dwóch budynków znacznie poprawi się standard dzielni-
cowych mieszkań socjalnych i komunalnych. Obecnie ze 
względu na małą liczbę dostępnych lokali, na przyznanie 
mieszkania czeka się kilka lat, a oczekujący to osoby i ro-
dziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które pil-
nie potrzebują pomocy.

We współpracy z mieszkańcami i architektami tworzymy Centrum Lokalne 
„Niedźwiadek”, gdzie powstanie funkcjonalna, otwarta i przyjazna przestrzeń, w któ-
rej mieszkańcy codziennie spędzają czas, załatwiają sprawy, robią zakupy. Realizacja 
tego zadania będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców północnej części dziel-
nicy, m.in. zmodernizujemy Park Hassów, plac zabaw „Hasanka”, powstaną nowe 
miejsca parkingowe i zostanie utworzone miejsce do uprawiania sportów miejskich, 
dedykowane głównie młodzieży, która sama zadecyduje o tym, jaki będzie miało osta-
teczny kształt. W  przyszłym roku przeprowadzimy konsultacje w tej sprawie, na które 
już teraz serdecznie zapraszam.

KAZIMIERZ STERNIK
Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Zdj. Kamil Dymek

Zdj.: Archiwum Urzędu

�
 Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola przy ul. Wojciechowskiego 13
Dzięki gruntownej modernizacji, w odzyskanym przez Urząd Dzielnicy budynku 
powstanie 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. 

  l  Realizacja: 2016–2017 r.  l  Koszt inwestycji: 2,12 mln zł

Wizualizacji: HEJNA ARCHITEKCI Sp.j.

DROGI I KOMUNIKACJA
�Pętla autobusowa w ul. Orląt Lwowskich                    
W czerwcu 2016 roku zakończyła się budowa nowej pętli autobusowej Ursus-
-Niedźwiadek. W ramach inwestycji wybudowano m.in. zatoki przystankowe 
i perony dla oczekujących pasażerów o dł. 195 m, ciągi chodnikowe, siedem 
wiat przystankowych oraz budynek dyspozytorni. Ponadto wykonano oświet-
lenie obiektu – 13 latarni oraz instalację elektryczną. 

  l  Realizacja: 2015–2016 r.   
l  Koszt inwestycji: ok. 2,5 mln zł

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa–Ka-
towice zakłada wybudowanie dróg dojazdowych do istniejącego wiaduktu 
kolejowego, który usytuowany jest równolegle do Południowej Obwodnicy 
Warszawy.  Będą one przebiegać od ulicy Orląt Lwowskich do ul. Witosa i da-
lej do ul. Piastowskiej. Obecnie trwają prace projektowe. W wyniku realizacji 
zadania dzielnica zyska trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wysokości 
Osiedla Niedźwiadek, co znacznie ułatwi komunikację wewnątrz dzielnicy.

  l  Realizacja: 2016–2018 r.   
l  Koszt inwestycji: ok. 10 mln zł Zdj. Kamil Dymek

Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki
Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę 
ul. Zaczarowanej Dorożki, która zyska nową 
jezdnie, chodniki oświetlenie i odwodnienie. 
W ramach inwestycji powstanie kolektor desz-
czowy i zbiornik retencyjny o pojemności 480 
metrów sześciennych.  Tym samym zostanie 
zrealizowany pierwszy etap budowy odwod-
nienia dla Osiedla Gołąbki.

  l  Realizacja: 2014–2017 r.
  l  Koszt inwestycji: 3,3 mln zł

Budowa oświetlenia ulicznego
Nowe oświetlenie uliczne budowane jest w uli-
cach: Hassa na odcinku: Tomcia Palucha – Sko-
roszewska, Posag 7 Panien na odcinku: Szamoty 
– Gierdziejewskiego, Henryka Brodatego, Mag-
nackiej, płk. Stanisława Dąbka.

  l  Realizacja: grudzień 2016 r.
  l  Koszt inwestycji: ok. 600 tys. zł

Zdj.: Archiwum Urzędu

Wizualizacja: Woźnicki, Zdanowicz Architekci

W obecnej kadencji  
zrealizujemy długo 
oczekiwaną inwe-

stycję – Eko Park w Ur-
susie. Będzie to pierwszy 
park ekologiczny w War-
szawie. Miejskie tereny 
zielone pełnią podwójna 
rolę, przyczyniają się do poprawy powietrza, któ-
rym oddychamy i stanowią enklawę dla mieszkań-
ców, gdzie można odpocząć i spędzić czas na po-
wietrzu. Kolejne ważne projekty z zakresu ochrony 
środowiska dotyczą gospodarki wód opadowych. 
Przebudowa kanału Konotopa i przebudowa rowu 
U1 z budową kolektora deszczowego sprawią, że 
uporamy się z lokalnymi podtopieniami domostw, 
które występują w Ursusie po gwałtownych opa-
dach deszczu.

W Ursusie rozwija się budownictwo dewe-
loperskie, a co za tym idzie osiedlają się nowi 
mieszkańcy. Zazwyczaj są to młode rodziny 
z dziećmi, których pierwszą potrzebą jest dostęp 
do żłobków, przedszkoli i szkół. Dzięki nieustan-
nej analizie i długoterminowemu planowaniu, 
mimo rosnącej liczby mieszkańców dzielnica 
jest przygotowana na przyjęcie najmłodszych 
mieszkańców Ursusa do placówek oświatowych 
i wychowawczych. Tylko we wrześniu 2016 roku 
przygotowaliśmy ok. pół tysiąca nowych miejsc 
w dzielnicowych przedszkolach i żłobkach. 

WIESŁAW KRZEMIEŃ
Zastępca burmistrza  

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

CENTRUM LOKALNE
Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Na terenie Parku Hassów, pływalni „Albatros”, targowiska „Centrum Handlowego – Spółka 
Kupców Ursus” oraz placu zabaw „Hasanka” realizowany jest pilotażowy projekt utworzenia 
Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Zakłada on przeprowadzenie na ww. terenie inwestycji 
i zmian architektonicznych wypracowanych w procesie konsultacji wspólnie z mieszkańcami 
i architektami.

  l  Realizacja: 2017–2019 r.  l  Koszt inwestycji: 5–7 mln zł

Autor wizualizacji: 22ARCHITEKCI

�Ścianka do tenisa
W ramach realizacji pro-
jektu Budżetu Partycypa-
cyjnego na terenie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji 
w Ursusie powstała ogól-
nodostępna ścianka tre-
ningowa do tenisa. Przed 
ścianką wykonano kort 
o nawierzchni akrylowej 
w kolorze zielonym.  

l  Realizacja: 2016 r.  
l  Koszt inwestycji: 110 700 zł Zdj.: Archiwum Urzędu
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MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

Słoneczna
Zakładka
Już po raz szósty Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Ursus zorganizowała wielki 
międzynarodowy konkurs. Jest to praw
dopodobnie jedyny konkurs artystyczny 
w Polsce o takim zasięgu, organizowany 
przez bibliotekę. Temat tegorocznej edycji  
„Słonecznej Zakładki” brzmiał „Widok 
z mojego okna”. Na konkurs wpłynęło 
1400 prac z 13 krajów Europy i Azji.  
Tym razem wspaniale zaznaczyli swój 
udział młodzi artyści z Ursusa. 

Z e	 względu	 na	 dużą	 liczbę	 nadesłanych	 prac	
sklasyfikowano	 je	 w	 13	 grupach	 wiekowych	
w	 kategoriach	 generalnej	 i	 narodowej	 oraz	

w	 kategorii	 Specjalnych	 Ośrodków	 Szkolno-
-Wychowawczych.	W	konkursie	wzięli	udział	ar-
tyści	 z	Białorusi,	Bułgarii,	Bośni	 i	Hercegowiny,	
Estonii,	Indonezji,	Łotwy,	Rosji,	Serbii,	Słowenii,	
Szwajcarii,	 Węgier,	 Włoch	 oraz	 kilkudziesięciu	
miejscowości	 z	 całej	 Polski.	 Prace	 można	 było	
przygotować	 z	 różnych	 materiałów,	 w	 dowolnej	
technice	i	formacie.	Były	prace	przestrzenne	i	pra-
ce	wydrapane	na	papierze	ściernym.	Wyobraźnia	
autorów	przekraczała	wszelkie	granice,	obok	wi-
doków	 własnego	 ogródka	 przez	 niektóre	 okna	
można	 było	 ujrzeć	 kosmos.	 W	 innych	 siedziały	
koty.	Docelowym	efektem	wszystkich	prac	miały	
być	zakładki	do	książek.

Wielka gala
Na	uroczystej	gali,	26	listopada	w	Ośrodku	Kultu-
ry	„Arsus”,	na	scenie	udekorowanej	nagrodzonymi	
pracami,	 odbyło	 się	 uroczyste	wręczenie	nagród.	
Poziom	artystyczny	był	wysoki	i	jednocześnie	bar-
dzo	wyrównany,	w	związku	z	tym,	jury	w	składzie:	
przewodniczący	Wojciech	Siwik	oraz	członkowie	
Katarzyna	Mróz	i	Wojciech	Sobolewski	nie	przy-
znało	nagrody	generalnej	Grand	Prix.	W	uroczy-
stości	wzięli	udział:	dyrektor	Bułgarskiego	Insty-
tutu	 Kultury	 w	 Warszawie	 dr	 Petar	 Lyanguzov,	
przewodniczący	 Rady	 Dzielnicy	 Ursus	 Henryk	
Linowski,	 zastępcy	 burmistrza	 Dzielnicy	 Ursus	

Wiesław	Krzemień	i	Kazimierz	Sternik,	Naczelnik	
Wydziału	 Kultury	 Aleksandra	 Magierecka	 oraz	
przewodnicząca	Komisji	Oświaty	Rady	Dzielnicy	
Wanda	Kopcińska.	Od	pięciu	lat	współorganizato-
rem	„Słonecznej	Zakładki”	jest		Bułgarski	Instytut	
Kultury,	 a	od	pierwszej	edycji	wspiera	 i	pomaga	
w	organizacji	Urząd	Dzielnicy	Ursus.

Artyści z Ursusa, Piastowa i Pruszkowa
Wśród	 tak	ogromnej	konkurencji	dali	 się	zauwa-
żyć	młodzi	artyści	z	Ursusa.	I	miejsce	w	kategorii	
generalnej,	w	grupie	wiekowej	13	lat	zdobyła	Ma-
ria	Helena	Domińczak	a	wyróżnienia	w	kategorii	
narodowej	 Nina	 Nowicka	 z	 Gimnazjum	 nr	 133;	
II	miejsce	w	kategorii	narodowej,	w	grupie	wieko-
wej	12	lat	zdobyła	Wiktoria	Jasek	z	SP	nr	4	(Wik-
toria	takie	samo	miejsce	zdobyła	w	ubiegłym	roku	
w	grupie	11	lat);	III	miejsce	w	kategorii	narodowej,	
w	grupie	wiekowej	11	lat	zdobył	Stanisław	Jankow-
ski	a	wyróżnienie	Lena	Babled	(oboje	z	SP	nr	4),	
wyróżnienie	w	kategorii	narodowej,	w	grupie	wie-
kowej	10	lat	zdobyła	Patrycja	Sikorska	z	SP	nr	4,	
a	 w	 grupie	 wiekowej	 6	 lat	 wyróżnienie	 zdobyła	
Olga	Gałach	(zgłoszenie	indywidualne).
Swoją	 obecność	 zaznaczyli	 również	 artyści	
z	Gimnazjum	nr	1	z	Piastowa.	II	miejsce	w	kate-
gorii	narodowej,	w	grupie	wiekowej	13	lat	zdobył	
Jakub	Wiaderny,	a	Kornelia	Guz	uzyskała	wyróż-
nienie;	 II	 miejsce	 w	 kategorii	 narodowej	 14	 lat		
zdobyła	 Alicja	 Caban;	 wyróżnienie	 w	 kategorii	
narodowej	15	lat	zdobyła	Anna	Czerwińska.
Wielkim	sukcesem	mogą	się	pochwalić	Bartłomiej	
Jędrzejczyk,	Karol	Mataliński	i	Mateusz	Rowiński	
ze	Specjalnego	Ośrodka	Szkolno-Wychowawcze-
go	w	Pruszkowie,	którzy	za	 swoje	prace	zdobyli	
wyróżnienia.
Poziom	artystyczny	był	wysoki	i	jednocześnie	bar-
dzo	wyrównany.	W	związku	z	tym	jury	nie	przy-
znało	nagrody	generalnej	Grand	Prix.

Po wielkich emocjach – boeuf strogonow
Jury	 oceniało	 przede	 wszystkim	 poziom	 arty-
styczny,	 oryginalność	 podejścia,	 związek	 z	 te-
matem	 i	 samodzielność	 wykonania.	 Artysta	 pla-
styk	 Wojciech	 Siwik	 	 zaapelował	 do	 rodziców	
i	pedagogów	młodych	artystów	o	nieingerowanie	

w	prace	dziecka	i	nie	branie	udziału	
w	ich	tworzeniu.	Dyrektor	bibliote-
ki,	 Piotr	 Jankowski,	 stwierdził,	 że	
oglądanie	tylu	wspaniałych	prac	tak	
wielu	 utalentowanych	 osób	 to	 jest	
niezwykłe	 przeżycie	 i	 estetyczne	
i	emocjonalne.	Zaprosił	wszystkich	
uczestników	do	udziału	w	następnej	
edycji	konkursu	za	rok.
Wyczerpanym	 fizycznie	 i	 emocjo-
nalnie	 uczestnikom	 organizatorzy	
zapewnili	ciepły	poczęstunek.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

Na początku grudnia, blisko 4000 
metrów kw. dawnej hali fabrycznej 
Zakładów o numerze 272 znów ożywiły 
rozmowy, a nawet dźwięki instrumentów 
muzyków, którzy częściowo wchodzili 
w skład dawnej zakładowej orkiestry. 
Wszystko za sprawą premiery książki pod 
redakcją artystki Jaśminy Wójcik „URSUS 
– TO TUTAJ WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO”. 
Wydawnictwo skupia się na ukazaniu, 
jak z perspektywy lat mieszkańcy 
i uczestnicy strajków robotniczych 
Czerwca'76 pamiętają tamte wydarzenia. 
Co istotne, książka jednocześnie prezentuje 
rolę Zakładów Mechanicznych Ursus 
w życiu mieszkańców dzielnicy i inicjuje 
dyskusję nad nowoczesnymi działaniami 
upamiętniającymi historię.  

Inicjatorem	 zebrania	 wspomnień	 o	 Ursusie	 i	 ich	
opublikowania	był	Urząd	Dzielnicy	Ursus.	Niespeł-
na	rok	trwały	prace	nad	książką	pod	redakcją	Jaśmi-
ny	Wójcik	(wydawcy:	Ośrodek	Kultury	„ARSUS”,	
Urząd	Dzielnicy	Ursus).	To	ponad	220	 stron	 foto-
grafii,	grafik	i	tekstu.	Nowocześnie	zaprojektowana	
publikacja,	 bardzo	 potrzebna	 społeczności	 Ursusa,	
zatrzymuje	uwagę	czytelnika	–	także	dzięki	pomy-
słowi	grafików	(Kuby	Marii	Mazurkiewicza	i	Łuka-
sza	 Izerta)	 ze	 studia	 graficznego	 „zespół	 wespół”.	
„Ursus	 –	 to	 tutaj	 wszystko	 się	 zaczęło”	 według	
koncepcji	 Jaśminy	Wójcik	ma	za	 zadanie	 spojrzeć	
szerzej	na	spuściznę	i	tożsamość	Ursusa.	Nie	należy	
zapominać,	że	to	właśnie	strajki,	m.in.	robotników	
ursuskiej	 fabryki	 w	 Czerwcu’76,	 stały	 się	 począt-
kiem	 końca	 systemu	 komunistycznego	 w	 krajach	
Europy	Środkowo-Wschodniej.

Świadkowie tamtych wydarzeń
Książka	 nigdy	 nie	 powstałaby	 oczywiście	 bez	 re-
lacji	 byłych	 pracowników	 Zakładów	 i	 uczestników	
protestów	 czerwcowych	 (Pani	 Krystyny,	 Edwarda	
Chmielaka,	 Kazimiery	 i	 Tadeusza	 Dominików,	 Je-
rzego	 Domżalskiego,	 Tadeusza	 Fidowicza,	 Jerzego	
Gorzkowskiego,	 Wandy	 Kołodziejskiej,	 Maryli	 Ku-
pryńskiej,	 dra	 Leszka	 Marka	 Krześniaka,	 Grażyny	
Lechowskiej,	 Zygmunta	 Olszewskiego,	 Szymona	
Polaka,	Jana	Staszewskiego,	Marianny	Staszewskiej,	
Marka	 Szarka,	 Andrzeja	 Wysockiego),	 działaczy	
opozycyjnych	 (Zbigniewa	 Janasa,	 Henryka	 Wujca,	
Andrzeja	Barańskiego),	wspomnień	młodego	poko-
lenia	mieszkańców	(Antoniego	Grześczyka,	Grzego-
rza	 Papiernika,	 Mikołaja	 Bendyka,	 Romana	 Kawę-
czyńskiego	 i	 Agaty	 Polkowskiej).	 Wywiady	 z	 nimi	
przeprowadzili	 Jaśmina	 Wójcik,	 Mikołaj	 Bendyk,	
Agnieszka	Gorzkowska.	Transkrypcję	wykonała	Ag-
nieszka	Ziobro.	

Zbiorowe spojrzenie
Pozostałe	 rozdziały	 napisali:	 „Wstęp”	 –	 Urszula	
Kierzkowska	 (burmistrz	 Dzielnicy	 Ursus),	 „Ursus	
rodzinnie”	–	Jaśmina	Wójcik,	„Ursus	–	słoje	wokół	
fabryki”	 –	 Jerzy	 Domżalski	 (historyk,	 autor	 wielu	
książek	 na	 temat	 Dzielnicy	 Ursus),	 „Strajki	 1976	
–	 rys	 historyczny”	 przedstawiła	 Bożenna	 Szmagaj	
(nauczyciel	 historii	 i	 wiedzy	 o	 społeczeństwie),	
o	 „Rocznicach	 czerwcowych”	 napisał	 Henryk	 Li-
nowski	 (burmistrz	 Ursusa	 w	 3	 pierwszych	 kaden-
cjach,	przewodniczący	Rady	Dzielnicy	w	4	kaden-
cjach),	„Murale	jako	jedne	z	popularnych	narzędzi	
w	upamiętnianiu	historii”	opisała	Agnieszka	Gorz-
kowska,	a	„Ursus	–	krajobrazy	pamięci”	nakreśliła	
Karolina	 Izdebska	 (z	 Instytutu	 Socjologii	 Uniwer-
sytetu	 Szczecińskiego),	 porównując	 pracowników	
Ursusa	 ze	 stoczniowcami	 szczecińskimi,	 opisu-
jąc	 pamięć	 miejsca	 i	 odtwarzanie	 pamięci	 o	 PRL.	

W	podziękowaniach	wymienieni	zostali	w	publika-
cji	także	Izabela	Jasińska,	Pat	Kulka	oraz	Igor	Stok-
fiszewski	–	zaangażowani	od	kilku	lat	w	działania	
społeczno-animacyjne	Projektu	Ursus	–	Zakłady.

Jak upamiętniać historię?
Premiera	 książki	 stała	 się	 też	 okazją	 do	 rozmowy	
m.in.	 o	 historii	 i	 tożsamości	 dzielnicy,	 sposobach	
upamiętniania	 jej	 historii	 (w	 tym	 historii	 fabryki).	
Pod	okiem	Mikołaja	Bendyka	debatowali:	Karolina	
Izdebska	(Instytut	Socjologii	Uniwersytet	Szczeciń-
ski),	Joanna	Ziętar	(Ośrodek	Brama	Grodzka,	Teatr	
NN	 w	 Lublinie),	 Jolanta	 Dąbek	 (radna	 Dzielnicy	
Ursus,	 zastępca	 dyrektora	 Muzeum	 Niepodległości	
w	Warszawie),	Edwin	Bendyk	(publicysta	tygodnika	
POLITYKA,	 kurator	 programu	 Miasto	 przyszłości	
/	 Laboratorium	 Wrocław	 w	 ramach	 Europejskiej	
Stolicy	 Kultury	 2016).	 Rozmówcy	 zwracali	 uwagę	
na	 podobną	 historię	 Ursusa,	 Lublina	 i	 Szczecina	
(zwłaszcza	w	kontekście	 strajków).	Edwin	Bendyk	
podkreślił,	że	historia	Ursusa	to	historia	polskiej	no-
woczesności,	a	fabryka	traktorów	była	fabryką	więzi	
społecznych,	co	doskonale	ukazuje	książka.		–	Trau-
ma	 poprzemysłowa	 rozlewa	 się	 na	 całym	 świecie.	
(…)	Na	gruzach	przemysłu	mamy	problemy	z	 soli-
darnością	 i	 coś	 niedobrego	 dzieje	 się	 z	 polityką	 –	
mówił	publicysta.	–	Kolekcja	pamiątek	po	Zakładach	
jest	naszym	marzeniem	–	samorządu	Dzielnicy	Ursus	
–	 chcemy	nabyć	 cały	 ten	 zbiór,	 a	wokół	 zbudować	
instytucję	kultury	na	terenach	pozakładowych.	Takie	
plany	są	 i	myślę,	 że	nam	się	 to	uda.	 (…)	Negocja-
cje	trwają	i	nie	odpuścimy	–	mówiła	Jolanta	Dąbek	
zwracając	 się	 do	 burmistrz	 Urszuli	 Kierzkowskiej.	
Wśród	pomysłów	na	przyszłą	 instytucję	wymienia-
ła	m.in.	wystawę	stałą,	animację	społeczną.	Joanna	
Ziętar	podsunęła	pomysł	stworzenia	całego	progra-
mu	 kulturalnego,	 także	 dla	 nowych	 mieszkańców	
Ursusa	–	by	zachęcić	ich	do	utożsamienia	się	z	dziel-
nicą.	Atutem	może	być	architektura	poprzemysłowa,	
która	przyciąga	młodych.	Karolina	Izdebska	podkre-
śliła,	 że	nie	można	poprzestać	 jedynie	na	 idei	mu-
zeum,	które	może	stać	się	martwe.	Potrzeba	inicja-
torów	i	działaczy.	Edwin	Bendyk	podał	 jako	dobre	
przykłady	 Gdańsk	 i	 Europejskie	 Centrum	 Solidar-
ności	 powstałe	 po	 stoczni	 oraz	 wrocławskie	 Cen-
trum	Historii	Zajezdnia.	Ursus	powinien	opowiadać	
historię	w	 sposób	uniwersalny,	 tak	 aby	odbiorcami	
stali	się	wszyscy,	różne	grupy	społeczne	i	nie	tylko	
mieszkańcy	 dzielnicy.	 Resztki	 pozakładowej	 infra-
struktury	można	byłoby	wypełnić	nową	treścią,	np.	
techlabami,	fablabami.	Był	nawet	już	dawno	pomysł	
stworzenia	w	Ursusie	rezydencji	dla	artystów,	którzy	
mogliby	tutaj	pracować	i	animować	działania	wśród	
lokalnej	społeczności.	W	dyskusję	włączyła	się	rów-
nież	Aleksandra	Magierecka	–	naczelnik	Wydziału	
Kultury	 –	 zwracając	 uwagę,	 że	 instytucje	 kultury	
w	Ursusie	będą	w	niedalekiej	przyszłości	rozbudo-
wywane	i	dostosowane	do	nowych	działań.	

Traktor-pomnik czeka na przeprowadzkę
Dzięki	współpracy	organizatorów	z	Rafałem	Kocem	
i	jego	ekipą	(wszyscy	są	wielbicielami	sztuki	ulicz-
nej),	a	także	gościom,	którzy	także	przyłączyli	się,	
udało	się	podczas	premiery	w	hali	odmalować	far-
bami	w	spray’u	instalację	artystyczną	TRAKTOR-
-IDEA-URSUSA	–	czyli	pomnik,	który	został	po-
darowany	przez	pomysłodawczynię	Jaśminę	Wójcik	
i	budowniczych	w	czerwcu	br.	Powstał	z	oryginal-
nych	części	 różnych	modeli	 ciągników	marki	 „Ur-
sus”.	 Traktor-hybryda	 w	 nowej	 kolorystyce	 wrócił	
już	ponownie	przed	budynek	Urzędu	Dzielnicy	Ur-
sus	 i	 czeka	na	 swoją	przeprowadzkę	do	 instytucji,	
która,	 wg	 planów	 Dzielnicy	 Ursus,	 m.in.	 miałaby	
gromadzić	 pamiątki	 pozakładowe,	 w	 tym	 zabyt-
kową	 Kolekcję.	 Przypominamy,	 że	 niestety,	 mimo	
składanych	wielokrotnie	obietnic	i	zabezpieczonych	
z	m.st.	Warszawy	środków	(1,5	mln	zł),	tego	zabyt-
kowego	zbioru	pamiątek	nie	udało	się	do	dziś	odku-
pić	od	Polskiego	Holdingu	Obronnego.	

Agnieszka Gorzkowska

NOWA KSIĄŻKA
INICJUJE NOWATORSKIE UPAMIĘTNIANIE URSUSA
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WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.pl
 

Zapraszamy!
Rehabilitacja 
REMEDO

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

KONTAKT:
Przychodnia Rehabilitacyjna REMEDO
05-816 Opacz Kolonia, ul. Centralna 27
tel.:  22 11 00 312, 531 458 126

e-mail: 
kontakt@remedo.com.pl

Doskonały dojazd, zarówno  
transportem prywatnym, jak i publicznym 
(autobusy: 177, 307, kolejka WKD)

Zatrudniamy zespół doświadczonych  
lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów  
oraz wysoko wykwalifikowanego 
psychoterapeutę.

OFERUJEMY:
l  konsultacje specjalistyczne lekarzy 

reha bili tacji, ortopedii, neurologii, 
reumatologii oraz porady lekarza 
internisty w zakresie dietetyki, 
które nie rozerwalnie łączą się 
z rehabilitacją medyczną;

l  konsultacje specjalistów 
w zakresie kardiologii, diabetologii, 
endokrynologii i psychiatrii;

l  porady psychoterapeuty w szerokim 
zakresie.

PRZYCHODNIA lekarsko-rehabilitacyjna
Pełny zakres fizykoterapii i kinezyterapii dla osób starszych, sportowców 
i pacjentów po urazach, udarach, z chorobami przewlekłymi:

l    ELEKTROTERAPIA
l    FALA UDERZENIOWA
l    POLE MAGNETYCZNE
l    TERAPULS

l    DIATERMIA KRÓTKOFALOWA 

l    ŚWIATŁOLECZNICTWO
l    ULTRADŹWIĘKI
l    LASEROTERAPIA

l    KRIOTERAPIA
l    KINEZYTERAPIA
l    MASAŻE WIROWE
l    MASAŻ KLASYCZNY

l Zapewniamy indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta
l Możliwa rehabilitacja w warunkach domowych

W piątek, 2 grudnia, po godzinie 16.00, pracownicy Urzędu Dzielnicy w Ursusie, za
miast jak zwykle spieszyć się do domów gromadzili się w większych i mniejszych grup
kach w holu urzędu. Pojawiła się też spora grupa mieszkańców, a przecież skończyły 
się już godziny urzędowania. Niecodzienna sytuacja wkrótce się wyjaśniła... Przyszedł 
czas zapalenia na drzewku przed Urzędem pierwszej świeczki, zwiastującej zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia. 

R adosną	 uroczystość	 poprowadziła	 Naczelnik	
Wydziału	 Kultury	 Aleksandra	 Magierecka.	
Przed	tłumem	zebranym	w	urzędzie	wystąpił	

chór,	złożony	z	10	osób	tu	pracujących,	których	
prowadząca	 przedstawiła	 –	 „to	 my,	 urzędnicy	
z	krwi	 i	kości:	Basia,	Ania,	Gabi,	Jola,	Dorota,	
Zosia,	 Ola	 (Magierecka),	 Bogdan,	 Jacek,	 Cza-
rek”.	„Urzędnicy”	pięknie	wykonali	kilka	kolęd.	
Zespół	 od	 dwóch	 miesięcy	 przygotowywał	 się	
do	występu	pod	kierunkiem	artystki	Sary	May.	
Życzenia	wszystkim	zebranym	złożyli	 członko-
wie	 Zarządu	 Dzielnicy	 i	 Przewodniczący	 Rady	
Dzielnicy	 Henryk	 Linowski.	 Burmistrz	 Urszu-
la	 Kierzkowska	 życzyła	 mieszkańcom,	 żeby	
się	 zbyt	 nie	 napracowali	 przygotowując	 wigilię	
i	 święta,	 aby	 zapomnieli	 o	wszystkich	 troskach	
i	byli	szczęśliwi.	Przewodniczący	Linowski	przy-
pominając	 narodziny	 Jezusa	 przywołał	 słowa	
Św.	Jana	Pawła	II	–	„Każdy	człowiek	jest	kimś	
jedynym	 i	 niepowtarzalnym”	 i	 złożył	 życzenia	
wszystkim	 zebranym	 i	 ich	 rodzinom.	 Wicebur-
mistrz	 Kazimierz	 Sternik	 zaznaczył,	 że	 Urząd	
Dzielnicy	 „śpiewająco”	 kończy	 rok	 2016	 i	 wy-
raził	nadzieję,	 że	 światełko	betlejemskie	będzie	
nam	świeciło	przez	cały	2017	rok.	Następnie	bur-
mistrz	Kierzkowska	zapaliła	światełko	i	wszyscy	
udali	się	przed	Urząd,	gdzie	powieszono	na	cho-
ince	lampkę,	i	całe	drzewko,	jak	co	roku,	rozbły-
sło	światłami.	W	tym	samym	momencie	zapaliła	
się	świąteczna	iluminacja	w	całej	dzielnicy.

Wystawa bombek choinkowych
Tego	 samego	 dnia	 o	 17.00	 w	 sali	 kameralnej	
Ośrodka	 Kultury	 „Arsus”	 została	 otwarta	 wy-
stawa	 „Bombka	 Bożonarodzeniowa	 –	 Dobra	
Nowina	 na	 folkowo”.	 Jak	 poinformowała	 Joan-
na	Nazarczuk	–	pomysłodawca	wystawy	i	koor-
dynator	 projektu	 Mali	 Maleńkiemu	 –	 wystawa	
była	zorganizowana	przez	zespół	nauczycieli	ze	
Społecznej	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 4	 im	 Wła-
dysława	 Grabskiego	 STO	 w	 Warszawie,	 Urząd	
Dzielnicy	Ursus	i	Ośrodek	Kultury	„Arsus”.	Do	
udziału	w	wystawie	zaproszeni	zostali	uczniowie	

z	wszystkich	Przedszkoli	i		Szkół	Podstawowych	
w	Ursusie.	Na	wystawę	wpłynęło	ponad	sto	prac.	
Nagrody	dla	wszystkich	dzieci	podarowała	firma	
księgarska	Olesiejuk	i	Polskie	Bractwo	Kawale-
rów	 Gutenberga.	 Szkoła	 STO	 przygotowała	 dla	
wszystkich	uczestników	dyplomy	i	plakaty	oraz	
okoliczną	plakietkę,	Urząd	Dzielnicy	zaś	bombki	
z	ciasteczkami.	J.	Nazarczuk	rozpoczęła	uroczy-
stość	słowami:	Zwiastuję	Wam	radość	wielką,	że	
w	mieście	Betlejem	narodziło	się	dziecię,	mały	
Jezus.	Ta	Dobra	Nowina	 stała	 się	 inspiracją	do	
twórczego	działania	dla	wszystkich	małych	i	du-
żych	artystów.	W	wystawie	wzięły	udział	dzieci	
z	 następujących	 placówek:	 Szkoła	 Podstawowa	
nr	4	z	Walerego	Sławka	i	Konińskiej,	SP	nr	14,	
SP	nr	11,	Społeczna	Szkoła	nr	4	STO,	SP	nr	2,	
Przedszkola	 nr	 194,	 418,	 137,	 200,	 168,	 Małe	
Przedszkole	 i	 Przedszkole	 Mikołajek.	 Sala	 wy-
pełniła	się	dziećmi,	rodzicami	i	przybyłymi	goś-
ćmi.	Byli	wśród	nich:	Burmistrz	U.	Kierzkowska,	
Naczelnik	 Wydziału	 Kultury	 A.	 Magierecka,	
radna	Maria	Miszkiewicz,	dyrektorzy	i	nauczy-
ciele	szkół	i	przedszkoli.	Na	scenie	dzieci	ze	STO	
mówiły	wiersze,	śpiewały	i	tańczyły.	Atmosfera	
była	naprawdę	świąteczna.	To	już	piąta	wystawa	
w	ramach	projektu	Mali	Maleńkiemu,	organizo-
wana	przez		Joannę	Nazarczuk	wraz	z	zespołem	
nauczycieli	 z	 STO	 we	 współpracy	 z	 Urzędem	
Dzielnicy	Ursus	i	Ośrodkiem	Kultury	„Arsus”.

Koncert „Mali Maleńkiemu”
Kolejnym	 wydarzeniem,	 rozpoczynającym	
okres	 świąteczny	 w	 Ursusie	 był	 wielki	 koncert	
w	 Ośrodku	 Kultury	 „Arsus”.	 Pięćsetosobowej	
widowni	zaprezentowali	się:	zespół	„Prymki”	ze	
Szkoły	 Podstawowej	 nr	 4	 pod	 kierunkiem	 Mo-
niki	Jankowskiej,	„Dzieciaki	Śpiewaki”	ze	Spo-
łecznej	Szkoły	Podstawowej	nr	4	STO	pod	kie-
runkiem	Ewy	Gogulskiej,	„Young	Ursus	Voices”	
pod	kierunkiem	Krzysztofa	Matuszaka	i	Zespół	
Pracowników	Urzędu	Dzielnicy.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Ursus się rozświetlił

Zdowych, 
Wesołych Świąt
życzy zespół 
REMEDO
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KULTURA

URSUS

PIASTÓW

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 
16 GRUDNIA, GODZ. 19.00

Spotkanie wigiline sołectwa REGUŁY

Koncert kolęd w wykonaniu Marka Ravskiego, 
świąteczny poczęstunek, mile widziane własne słodkie wypieki

Sala multimedialna, Urząd Gminy, Aleja Powstańców Warszawy 1

17 GRUDNIA, GODZ. 16.00
Spotkanie wigiline

Spotkanie świąteczne w sołectwie KOMORÓW

Swietlica Kaliszowy Gaik, Komorów, ul. Kaliszany 18

17 GRUDNIA, GODZ. 17.30
Spotkanie świąteczne – PĘCICE MAŁE

Świetlica wiejska, Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18

17 GRUDNIA, GODZ. 19.00
Spotkanie wigilijne w OPACZY-KOLONII

Mile widziane wigilijne potrawy i ciasta

Świetlica, Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90

DOM KULTURY „UŚMIECH”
OŻARÓW MAZOWIECKI

ul. Poznańska 165 

17 GRUDNIA 2016
Warsztaty Międzykulturowe: Boże Narodzenie dookoła Świata

15.00–16.30 – SPOTKANIE DLA DOROSŁYCH 
16.45–18.15 – SPOTKANIE DLA DZIECI

Jaka jest najstarsza kolęda na świecie? W którym kraju w Boże Narodzenie 
urządza się piknik na plaży? Co robią Trzej Królowie w Hiszpanii? Uczestnicy 

warsztatów poznają tradycje i kolędy z różnych stron świata, życzenia 
bożonarodzeniowe w różnych językach, ciekawe przepisy kulinarne oraz szopki 

z najbardziej odległych zakątków Ziemi! 

Na te i wiele innych pytań odpowie psycholog międzykulturowy,  
podróżnik i lektor języków obcych - EWA KLAH. 

26 GRUDNIA, GODZ. 16:15 
Koncert kolęd w wykonaniu zespołu REDLIN

Wyjątkowe spotkanie z Kolędami świata. 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

 
FILIA W JÓZEFOWIE  

ul. Fabryczna 15

18 GRUDNIA, GODZ. 15:00–17:30 
Rodzinne warsztaty świąteczne

Dla dzieci wraz z rodzicami.  
Przy dźwiękach świątecznych melodii wszyscy chętni będą własnoręcznie wykonywać 

niebanalne ozdoby świąteczne i choinkowe. Zapewnione materiały do wykonania ozdób
WSTĘP WOLNY

18 GRUDNIA, GODZ. 17:30–18:30 
Koncert kolęd i piosenek świątecznych 

Wystąpią uczniowie uczęszczający na zajęcia wokalne oraz instrumentalne  
w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

WSTĘP WOLNY

FILIA W BRONISZACH 
ul. Przyparkowa 15

18 GRUDNIA – NIEDZIELA – GODZ. 16.00
Spotkanie z teatrem – „Mikołaj po warszawsku”. 

Wspólne śpiewanie kolęd i zabawy. Spotkanie prowadzone w formie zabawy interaktywnej 
z czynnym udziałem dziecięcej publiczności.

gm. MICHAŁOWICE

OŻARÓW MAZ.

j

s

s

s

j

OŚRODEK KULTURY ARSUS
15 GRUDNIA 2016, GODZ. 19:00

Występ kabaretu „Pół serio” w programie przedświątecznym  
„Święta z Mikołajem”. Reżyseria Wanda Stańczak.

Wstęp wolny,  
Miejsce imprezy: sala kameralna

DO 18 GRUDNIA 2016
Wernisaż wystawy malarstwa pt.„NASTROJE”

Galeria Sztuki Współczesnej „Ad-Hoc”
OK Arsus

2017 R., CZWARTKI, GODZ. 10.00–14 00
Zajęcia warsztatowe i dyskusyjne DLA AMATORÓW SZTUK PLASTYCZNYCH

prowadzenie: artysta plastyk, mgr sztuki GRAŻYNA KOSTAWSKA
Opłaty: 30 zł/mc; materiały własne, udział w wystawach

Zgłoszenia: kostawska@gmail.com

     8 STYCZNIA 2017 R., GODZ. 18.00
�KONCERT NOWOROCZNY „HISTORIA DE UN AMOR”  

– największe przeboje muzyki światowej
Bilety: 50 zł i 60 zł

15 STYCZNIA 2017 R., GODZ. 12.30
„KRYSZTAŁOWA KRÓLOWA ŚNIEGU”  

– spektakl dla dzieci w ramach rodzinnych spotkań z teatrem 
Miejsce imprezy: sala widowiskowa

Wstęp 10 zł

15 GRUDNIA, GODZ. 19.00
18 GRUDNIA, GODZ. 13.00
„Dziadek do orzechów”  balet 

– retransmisja z Teatru BOLSZOJ – tylko w twoim kinie

Ceny biletów 20 zł/25 zł 
Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24

17 GRUDNIA, SOBOTA, GODZ. 18:00
Kolejna edycja „Porozmawiajmy o sztuce”.

Porozmawiajmy o sztuce... Bożego Narodzenia
chór kameralny Powidoki 

zespół The Project
Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24

Serdecznie zapraszamy!

KINO BAŚŃ

16–18 GRUDNIA 2016, godz. 17.00
MAGICZNE ŚWIĘTA
NORWEGIA / b/o dubbing / 94 min.

Cena biletu 12/16 zł   

16–18 GRUDNIA 2016, godz. 19.00
ŚWIATŁO MIĘDZY OCEANAMI
 W.B./N. Z./USA / l. 15 / 133 min.

                            Cena biletu 12/16 zł  

7 STYCZNIA 2017, godz. 17.00, godz. 19.00
8 STYCZNIA 2017, godz. 19.00
ZAĆMA
 POLSKA / l. 15 / 109 min.

                            Cena biletu 12/16 zł  

13–15 STYCZNIA 2017, godz. 17.00   – projekcja 3D
13–15 STYCZNIA 2017, godz. 19.30   – projekcja 2D
ŁOTR 1. GWIEZDNE WOJNY – HISTORIE
 USA / b/o dubbing / 133 min.

                            Cena biletu 12/16 zł                        

Bilety ulgowe tylko za okazaniem ważnej legitymacji
Informujemy, że do projekcji 3D wymagane jest posiadanie lub zakup okularów 3D.  

Cena okularów 3D wynosi 3 zł.

s
s
s

s

DLA  
DOROSŁYCH 
2017

j
8 STYCZNIA 2017 
GODZ. 18:30

KONCERT 
NOWOROCZNY
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14 GRUDNIA (środa) godz. 18:00
„Wieczór kolęd”- koncert w wykonaniu zespołu 

operetkowego Belcanto
WSTĘP WOLNY

★ 
18 GRUDNIA (niedziela) godz. 12:30

„Ojciec wie najlepiej” bajka na podstawie baśni 
H. Ch. Andersena w wykonaniu Teatru TUP TUP, 

przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne 
Spotkania z Teatrem 

WSTĘP 10 ZŁ
★ 

18 GRUDNIA (niedziela) godz. 16:30
„Świąteczny Barok”, koncert z cyklu Niedzielne 

Spotkania z Muzyką Kameralną, w wykonaniu Trio 
Archetto z towarzyszącym klawesynem. W koncercie 

wystąpią Michał Sawicki- klawesyn, Katarzyna 
Dul- skrzypce, Marta Staszyńska- altówka, Julia 

Kisielewska- wiolonczela.
WSTĘP WOLNY

★ 
21 GRUDNIA (środa) godz. 17:00

Koncert wigilijny  
w wykonaniu młodych pianistów 

z DK „Kolorowa”         WSTĘP WOLNYj

Nasz region promują…

PLANSZÓWKI
Kiedyś kojarzyły się tylko z Chińczykiem czy Eurobiznesem, 
a dzisiaj stały się trendem we wspólnym spędzaniu czasu czy 
oryginalnym pomysłem na promocję obiektów, miast i regionów. 
Mowa o… planszówkach. Prawdopodobnie w przyszłym roku 
mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego będą mogli miło spędzić 
czas i poznać swój region przy dwóch grach planszowych, 
których wydanie mają w planach władze miasta. Również 
Urząd Dzielnicy Ursus zdradza nam, że powstaje planszówka 
związana z Ursusem. W grę o bitwie w Pęcicach mieszkańcy 
gminy Michałowice grają już 4 lata.

O d	 lat	gry	planszowe	są	 interesującą	 i	ciekawą	propozycją	nie	 tylko	do	
budowania	 relacji,	 integracji,	 ale	 stały	 się	 również	doskonałym	narzę-
dziem	do	promocji	miast,	obiektów,	a	nawet	całych	regionów	wraz	z	bo-

gactwem	kulturowym	i	przyrodniczym.	I	w	grę	wchodzą	nie	tylko	gry	in-
teraktywne,	ale	również	off-line,	czyli	planszówki.	Taką	grę	wypuściła	np.	
Kopalnia	Soli	„Wieliczka”,	Muzeum	Powstania	Warszawskiego	współtwo-
rzyło	„Małych	Powstańców”.	Miasto	Sieradz	może	się	pochwalić	planszów-
ką	„Źródło”.	Aby	uchronić	historię	dokonań	Armii	Krajowej	od	zapomnie-
nia,	członkowie	AK	Kielce	rozpoczęli	od	2016	roku	prace	nad	wydaniem	
serii	 strategicznych	 gier	 planszowych	 pod	 wspólnym	 tytułem	 „BITWY	
W	 OKRĘGU	 KIELCE	 ARMII	 KRAJOWEJ"	 –	 przedsięwzięcie	 patrona-
tem	objęło	m.in.	kilka	samorządów,	na	terenie	których	mają	rozgrywać	się	
przedstawiane	wydarzenia.		

4+ i 8+
Również	w	naszym	regionie	tworzone	są	gry	planszowe.	Z	inicjatywą	stwo-
rzenia	gry	wyszedł		Wydział	Ochrony	Środowiska	i	Rolnictwa	ożarowskie-
go	urzędu.	Powstaje	właśnie	gra	dla	dzieci	w	wieku	4+.	Tematycznie	będzie	
związana	z	przyrodą.	Druga	gra	dla	osób	8+	będzie	skupiona	wokół	tematy-
ki	przyrodniczej,	historycznej	oraz	współczesnej.	Pozwoli	graczom	bardziej	
poznać	aktualne	miejsca	na	terenie	gminy.	–	Została	wyłoniona	firma,	której	
zadaniem	jest	wykonanie	gier	wraz	z	kosztorysem	wykonawczym.	Aktual-
nie	 trwają	 prace	 kończące	 projekt	 –	 m.in.	 obróbka	 graficzna,	 reguły	 gry	
–	zdradza	Robert	Głazowski		z	Wydziału	Ochrony	Środowiska	i	Rolnictwa	
w	Ożarowie	Mazowieckim.	

Testowane w bibliotece
Prototypy	 gier	 były	 testowane	 przez	 grupę	 dzieci	 –	 pasjonatów	 planszó-
wek	 –	 w	 bibliotece	 publicznej	 w	 Ożarowie	 Mazowieckim.	 Chętni	 mieli	
możliwość	zaproponowania	głównego	motywu	gry,	ważnych	miejsc,	które	
zostaną	umieszczone	na	planszy,	wydarzeń,	postaci,	które	 trafią	na	karty	
oraz	tytułów	gier.	–	Przeprowadziliśmy	pilotażowy	konkurs	na	propozycje	
tytułu	w	szkole	w	Umiastowie.	Faktycznie,	dzieci	miały	inspirujące		pomy-
sły,	które	poskutkowały	wyborem	tytułów,	po	małych	modyfikacjach	firmy	
i	urzędu	–	relacjonuje	Robert	Głazowski.	Dla	graczy	4+	wymyślono	nazwę	
„WOLICA.	Leśne	zawody	w	Rezerwacie	Przyrody”	a	dla	osób	8+	„OŻA-
ROWIAK	MŁODY.	Wędrówka	szlakiem	historii	i	przyrody”.	Urząd	planuje	
złożyć	 wniosek	 w	 2017	 roku	 o	 dofinansowanie	 na	 realizacje	 druku	 gier.	
Wśród	źródeł	finansowania	urzędnicy	wymieniają	WFOŚiGW.	Nie	znamy	
jeszcze	wysokości	nakładu.	Jeśli	gry	powstaną,	na	pewno	będzie	można	je	
zdobyć	na	konkursach	organizowanych	przez	Wydział	Ochrony	Środowiska	
i	Rolnictwa.

W „Pęcice’44” grają już 4 lata
W	ostatnich	latach	dwóch	gimnazjalistów	z	Komorowa	przygotowało	–	pod	
czujnym	okiem	inicjatora	pomysłu,	nauczyciela	historii	z	Komorowa	–	grę	
planszową	 „Pęcice’44”.	 Jej	 celem	 jest	 spopularyzowanie	 wiedzy	 o	 bitwie	
pod	 Pęcicami	 (rozegrała	 się	 2	 sierpnia	 1944	 roku	 pomiędzy	 jednostkami	
wojskowymi	AK	a	wojskami	niemieckimi).	Projekt	trwał	dwa	lata.	Koncep-
cja	zrodziła	się	w	kwietniu	2010	roku.	Przy	grze	pomógł	nawet	powstaniec	
–	uczestnik	boju	pod	Pęcicami.	Pomocą	merytoryczną	służył	 też	dr	Grze-
gorz	Jasiński	–	historyk	zajmujący	się	Powstaniem	Warszawskim,	autor	m.in.	
książki	„Żoliborz	1944”.	Gra	„Pęcice’44”	zaprezentowana	została	we	wrześ-
niu	2012	roku	podczas	wystąpień	przy	pęcickim	Pomniku-Mauzoleum.	Gry	
są	dostępne	w	szkolnych	bibliotekach.	
Jak	udało	nam	się	dowiedzieć,	jeszcze	przed	Świętami	Bożego	Narodzenia	
światło	dzienne	ujrzy	planszówka	oparta	na	topografii	Ursusa.	Gra	będzie	
zawierała	elementy	karciane.	Dobry	prezent	pod	choinkę	dla	każdego	ur-
susiaka.

Agnieszka Gorzkowska

Źródła: informacja własna,  
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK http://ktpzg.pttk.pl/

TURNIEJE SPORTOWE  
w ramach Stowarzyszenia Gmin  
Zachodniego Mazowsza „Mazovia”
SEZON 2015/2016
Michałowice wygrały w sezonie 2015/2016
Gmina Michałowice zajęła I pozycję w zestawie-
niu turniejów sportowych organizowanych w ra-
mach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazow-
sza „Mazovia” w sezonie 2015/2016.
W	całym	cyklu		odbyło	się	10	rozgrywek	w	takich	
dyscyplinach	 sportowych	 jak:	 piłka	 ręczna,	 piłka	
nożna,	koszykówka,	 lekkoatletyka,	unihokej	 i	siat-
kówka.	 W	 zawodach	 uczestniczyły	 reprezentacje	
gminnych	szkół	podstawowych	oraz	gimnazjalnych.
O	zwycięstwie	w	klasyfikacji	końcowej	zadecydo-
wał	wyrównany	poziom	naszych	sportowców.	Wy-
grali	 tylko	 raz	 (turniej	 piłki	 nożnej),	 ale	 w	 7	 roz-
grywkach	 zajmowali	 miejsca	 w	 ścisłej	 czołówce	
–	drugie	i	trzecie.		
W	roku	szkolnym	2015/2016	zdobyli	62	punkty.	Na	
podium	 znaleźli	 się	 również	 reprezentanci	 gminy	
Brwinów	(II	miejsce	–	61	pkt)	oraz	Błonia	(III	miej-
sce	–	54	pkt).	Poza	nim	znalazły	się	gminy:	Nada-
rzyn,	Milanówek,	Leszno	i	Podkowa	Leśna.
Podczas	 oficjalnego	 ogłoszenia	 wyników,	 które	
odbyło	się	w	Błoniu,	dyplom	za	tegoroczne	osiąg-
nięcia	 sportowców	 odebrał	 wójt	 gminy,	 Krzysztof	
Grabka.		
Wszystkim, którzy reprezentowali gminę Micha-
łowice oraz przyczynili się do zwycięstwa w łącz-
nej klasyfikacji – gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów w przyszłym sezonie 2016/2017.  

SEZON 2016/2017
Turniej koszykówki chłopców szkół gimnazjalnych
To już trzecie rozgrywki, jakie w tym roku odbyły 
się w ramach „Mazovia Cup” sezonu 2016/2017.
W	dniu	3	grudnia	do	sali	na	 terenie	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	w	Komorowie,	gdzie	odbył	się	
turniej,	przybyło	siedem	drużyn	zrzeszonych	w	Sto-
warzyszeniu	Gmin	Zachodniego	Mazowsza	–	„Ma-
zovia”.	Zawodnicy	z	Podkowy	Leśnej,	Michałowic,	
Nadarzyna,	Leszna,	Błonia,	Milanówka	i	Brwinowa	
rywalizowali	w	dwóch	grupach.
Turniej	koordynowany	przez	 trenera	Grzegorza	To-
maszewskiego	 rozpoczął	 się	 punktualnie	 o	 8:30,	
a	wśród	kibicujących	naszej	drużynie	był	wójt	gminy	
Michałowice,	Krzysztof	Grabka.
Po	fazie	grupowej	przyszedł	czas	na	wielkie	emocje	
w	rozgrywce	finałowej,	gdzie	walcząc	o	zwycięstwo	
spotkały	 się	 drużyny	 z	 Błonia	 i	 Michałowic,	 a	 za-
wodnicy	z	Milanówka	i	Podkowy	Leśnej	stoczyli	bój	
o	3	miejsce.
Wysoka	forma	koszykarzy	naszej	drużyny	sprawiła,	
że	w	meczu	finałowym	zdecydowanie	pokonali	za-
wodników	 z	 Błonia,	 choć	 trzeba	 przyznać,	 że	 pod	
jego	koniec	mogli	przyprawić	kibiców	o	zawał	serca.	
Jednak	tak	się	nie	stało,	a	spotkanie	zakończyło	się	
wynikiem	 17:10	 i	 tym	 samym	 koszykarze	 z	 naszej	
gminy	zostali	zwycięzcami	turnieju.
Na	zakończenie	turnieju	odbyła	się	uroczysta	dekora-
cja	medalowa,	której	wspólnie	dokonali	wójt	gminy	
Michałowice,	Krzysztof	Grabka	 i	burmistrz	Podko-
wy	Leśnej	–	Artur	Tusiński,	wręczając	jednocześnie	
uczestnikom	turnieju	pamiątkowe	puchary,	dyplomy	
i	nagrody.

Klasyfikacja końcowa Turnieju koszykówki chłopców 
szkół gimnazjalnych – „Mazovia Cup” 2016

1. Michałowice
2. Błonie
3. Podkowa Leśna
4. Milanówek
5. Leszno
6. Nadarzyn
7. Brwinów

Na podstawie informacji  
Urzędu Gminy Michałowice

n  GMINA MICHAŁOWICE n  PROMOCJA – EDUKACJA – INTEGRACJA 

PROGRAM kina „URSUS”
Nowy cyfrowy projektor! Nagłośnienie DOLBY SURROUND!
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
BILETY w cenie 15 zł i 20 zł, kino  retro – 5 zł

17.12 
2016

sobota

go
dz

.

1400  „VAIANA;  
SKARB OCEANU”

USA,	b/o,		
animacja/familijny1600

1800
„DOKTOR 
STRANGE”

USA,	l.12,		
fantasy/przygodowy

18.12
2016

niedziela

go
dz

.

1400  „VAIANA;  
SKARB OCEANU”

USA,	b/o,		
animacja/familijny1600

1800
„DOKTOR 
STRANGE”

USA,	l.12,		
fantasy/przygodowy

14.01
2017

sobota

go
dz

. 1600 „SPRZYMIERZENI”
USA,	l.15,		

melodramat1800

Parking dla zmotoryzowanych widzów.

www.arsus.pl
facebook.com/kinoursus
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NASZE ZWIERZAKI 

  DLA PSA I KOTA

TOKSOPLAZMOZA 
W mojej praktyce często pytają mnie przyszłe mamy, posiadające kotka, o to, 
czy mogą się zarazić toksoplazmozą oraz w jaki sposób uchronić się przed tą 
chorobą. Postaram się w tym ar tykule odpowiedzieć na zadawane pytania. 

Zacznijmy	 od	 tego,	 co to jest 
ta toksoplazmoza?	 Jest	 to	
powszechna	 choroba	 odzwie-
rzęca,	którą	wywołuje	pierwot-
niak	Toksoplazma	gondii.	Sza-
cuje	 się,	 że	 około	 50%	 	 osób	
posiada	 dodatnie	 przeciwciała	
świadczące	 o	 jej	 przebyciu.	
Choroba	 ta	 jest	 niebezpieczna	
szczególnie	dla	kobiet	w	ciąży	
z	powodu	możliwości	powodo-
wania	zarażeń	wrodzonych,	co	
może	 skutkować	 poronieniem	
lub	 ciężkimi	 uszkodzeniami	
u	noworodka	(padaczka,	zwap-
nienie	 mózgu,	 wodogłowie).	
Niekiedy	 objawy	 choroby	
mogą	 pojawiać	 się	 3–12	 mie-
sięcy	po	urodzeniu.	

Skoro	już	wiemy,	co	to	za	cho-
roba	 i	 czym	 grozi,	 to w jaki 
sposób się rozprzestrzenia 
i jak można się nią zarazić?	
Ostatecznym	 żywicielem	 pa-
sożyta	są	kotowate,	u	których	
w	 jelitach	 się	 namnaża	 i	 jest	
wydalany	 z	 kałem	 	 w	 posta-
ci	 odpornych	 na	 warunki	 at-
mosferyczne	 oocyst.	 Po	 2–5	
dniach	oocysty	przekształcają	
się	 w	 postaci	 inwazyjne,	 któ-
re	 mają	 zdolność	 zarażania	
przez	 wiele	 miesięcy.	 Koty	
mogą	zarażać	się	toksoplazmą	
wielokrotnie	w	ciągu	swojego	
życia	zjadając	upolowane	gry-
zonie,	 ptaki,	 które	 zarażone	
są	inwazyjną	postacią	oocysty	

oraz	w	trakcie	ciąży,	bądź	
drogą	 laktogenną	 (mle-
ko).	
Na	 szczęście	pomimo	du-
żego	 odsetka	 zarażonych	
kotów,	 tylko	 u	 ok.	 1%	
stwierdza	 się	 obecność	
pasożyta	 w	 kale.	 Wynika	
to	 z	 tego,	 że	 blisko	 90%	
kotów	 wytwarza	 stałą	 od-
porność	 podczas	 pierwszego	
zarażenia,	dlatego	też	większe	
zagrożenie	zarażenia	stwarzają	
młode	koty.	
Wielu	 właścicieli	 kotów,	 pyta	
mnie	 w jaki sposób spraw-
dzić, czy kot jest zarażony?	
Jeżeli	 kot	 nie	 wykazuje	 ob-
jawów	 klinicznych	 toksopla-

zmozy,	 to	 badanie	 krwi	 nie	
da	 nam	 odpowiedzi,	 czy	 jest	
zagrożenie	 ze	 strony	 naszego	
pupila,	 ponieważ	 tak	 jak	 pi-
sałem	 wcześniej	 tylko	 ok	 1%	
kotów	 mających	 do	 czynienia	
z	toksoplazmozą	jest	siewcami	
zarazka.	 Także	 w	 takim	 przy-
padku	lepsze	jest	badanie	kału,	

w	którym	metodą	flotacji	moż-
na	wykryć	oocysty.	Natomiast	
jeżeli	 codziennie	 opróżniamy	
kocią	 kuwetę,	 ograniczamy	
możliwość	 polowania	 na	 gry-
zonie,	 ptaki,	 karmimy	 goto-
wymi	 karmami	 przeznaczo-
nymi	dla	kotów,	nie	podajemy	
surowego	 mięsa,	 regularnie	
odrobaczmy	 –	 możemy	 wy-
eliminować	 ryzyko	 zarażenia	
praktycznie	do	zera.	
Gdy kobieta mająca stycz-
ność z kotem planuje urodze-
nie dziecka lub jest w ciąży	
–	 powinna	 wykonać	 badania	
serologiczne	 krwi	 w	 kierunku	
Toxoplazma	gondi	na	obecność	
przeciwciał	 IgM	 i	 IgG.	 Jeżeli	
wyniki	są	negatywne,	najlepiej	
badanie	 powtarzać	 w	 każdym	
trymestrze.	Obecnie	uważa	się,	
że	gdy	kobieta	zarazi	się	przed	

ciążą,	 to	 praktycznie	 pasożyt	
nie	 ma	 szans	 przedostania	 się	
przez	 łożysko	 do	 płodu.	 Naj-
groźniejsze	 są	 świeże	 infekcje	
u	 ciężarnej	 wywołujące	 zapa-
lenie	łożyska	i	przedostanie	się	
pasożytów	 do	 płodu.	 Ryzyko	
wystąpienia	 toksoplazmozy	
wrodzonej	u	płodu	największe	
jest	 w	 pierwszym	 trymestrze	
ciąży.	

Reasumując	 –	 przy	 zachowa-
niu	podstawowych	zasad	higie-
ny,	zaleceń	wymienionych	wy-
żej	i	mając	na	uwadze,	że	tylko	
niewielki	 odsetek	 kotów	 jest	
siewcami,	możemy	praktycznie	
w	100%	wyeliminować	ryzyko	
zarażenia	Toksoplazmozą.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

Przychodnia 
Weterynaryjna  
DLA PSA I KOTA

www.ursusweterynarz.pl

02-495 WARSZAWA-URSUS,  
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
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GODZINY OTWARCIA:

 pon.-pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

NATURMED •

mgr JAKUB GÓRNICKI  
jest wykładowcą w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale Fizjoterapii  
i Wydziale Medycyny Osteopatycznej.

•
Ośrodek Medycyny Manualnej  
i Osteopatii NATURMED
Warszawa-Ursus, Osiedle Gołąbki,  
ul. Koronacyjna 15 

ZAPISY I INFORMACJE:
pn.–pt. w godz. 9.00–19.00
tel.  22 662 49 07 

604 092 007

Magister fizjoterapii – osteopata, JAKUB GÓRNICKI przyj-
muje	pacjentów	w	każdym	wieku.	Leczy	ostre	i	przewlekłe	
bóle	kręgosłupa,	stawów	i	mięśni.	Do	największych	za-
let	zabiegów	u	osteopaty	należy	szybki	i	długotrwały	
efekt,	 a	 poprawa	 następuje	 często	 po	 3–5	 zabie-
gach.	

Pan	JAKUB	GÓRNICKI	zajmuje	się	trudny-
mi	przypadkami	klinicznymi	 leczonymi	nie-
skutecznie	 innymi	 metodami.	 Takie	 zabiegi	
w	ogromnej	liczbie	przypadków	zapobiegają	
operacjom	 przepuklin	 kręgosłupa	 oraz	 sta-
wów:	 kolanowego,	 biodrowego,	 ramieniowe-
go.	Usprawniane	jest	połączenie	i	zależność	od	
kręgosłupa	 –	 układu	 krwionośnego	 i	 więzadeł	
pod	 kontrolą	 układu	 nerwowego,	 ponieważ	 ogra-
niczone	ukrwienie,	wokół	jakiegoś	kręgu	lub	stawów	
powoduje	stany	zapalne,	zwyrodnienia	i	problemy	bólowe.

Uwzględniając	badania	(RTG	lub	rezonans	MR)	–	osteopata	
odblokowuje	nieprawidłowości	likwidując	ból.

Wskazaniami do zabiegów są m.in.:	zaburzenia	czu-
cia,	drętwienie	kończyn,	stany	pourazowe,	zwich-

nięcia,	„kolano	skoczka”,	„łokieć	tenisisty”,	rwa	
kulszowa	 i	 barkowa,	 bóle	 pleców	 i	 szyi.	 To	
ogromna	szansa	pomocy	osobom	cierpiącym,	
a	nie	mogącym	poddać	się	operacji,	ani	brać	
leków.	Jest	to	uznana	i	bardzo	ceniona	meto-
da	leczenia	w	systemie	medycznym.
Zabiegami	stosowanymi	przez	mgr	JAKUBA	

GÓRNICKIEGO	usuwane	są	także	zaburzenia	
funkcjonowania	 układu	 gastrycznego,	 urolo-

gicznego,	gi	ne	kologicznego,	oddechowego,	bóle	
głowy	u	dzieci	i	dorosłych,	zespoły	bólowe	u	kobiet	

w	ciąży.	Mgr	Górnicki	prowadzi	również	diagnostykę	
i	korektę	wad	postawy,	a	także	profilaktykę	okołoporodową.

OSTEOPATIA  
to metoda, która nie tylko  
leczy, ale i ukierunkowuje 
organizm do prawidłowego 

funkcjonowania.

•

•

PROSIMY O PRZYNOSZENIE WYNIKÓW BADAŃ KRĘGOSŁUPA (nawet tych sprzed lat) oraz dotyczących innych chorób aktualnych i przebytych.

Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk. 
Badania najróżniejsze nie były w stanie 
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałyka-
łam się mnóstwo leków, ale po Panu Gór-
nickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę 
brać żadnych leków.

Anna Z., lat 49 z Błonia


Zniszczyłam wątrobę i nerki, leki na bóle 
wywołały u mnie cukrzycę. Pan Jakub 
Górnicki spowodował swoimi zabiegami, 
że mogłam odstawić leki, a rwa kulszowa 
i sztywność poranna niemal całego ciała, 

oraz zawroty głowy ustąpiły zupełnie. 
To dla mnie jest niesamowite. Ponad 3 
lata leczenia bez efektów, wydatki na leki 
i utrata zdrowia. Jestem Panu Jakubowi 
wdzięczna.

Barbara Kunik, lat 69 z Ursusa


Mgr Górnicki zlikwidował mi ból barku 
i drętwienie rąk, które było leczone lekami 
i fizykoterapią bezskutecznie. Gorąco Mu 
dziękuję!

Janusz Zwada, lat 56 z Otwocka

Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek 
spowodowany skoliozą u mojej 12-let-
niej córki, choć skolioza była bardzo po-
ważna. Gimnastyka, pływanie – niewiele 
pomagało – choć trwało ponad 4 lata.

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch



Dziękuję Panu Górnickiemu za zabiegi. 
Dzięki niemu uniknąłem operacji kręgo-
słupa i barku. Mogę być znów aktywny 
zawodowo i w sporcie.

Marek W., lat 41 z Warszawy

POMOC 
w usuwaniu bólu
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Warto pamiętać o podstawowych zasadach higieny: 
 l dokładne	mycie	rąk	przez	dzieci,	po	zabawie	w	piaskowni-

cy,	po	kontakcie	ze	zwierzętami,	
 l używanie	rękawic	ochronnych	podczas	prac	ogrodowych,	
 l mycie	warzyw	i	owoców	przed	jedzeniem,	
 l chronienie	żywności	przed	owadami.	
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