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GRUDZIEŃ 1972 r. Do ZM Ursus właśnie powrócił pierwszy model 
traktora (ciągówki) produkowany w fabryce Ursus od 1922 r. 
(jeszcze stoi na platformie). Za chwilę trafi do zakładowego 
muzeum.                                                      Fot. Ireneusz Barski

KOLEKCJA URSUS
➧ CZYTAJ NA STR. 4
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PORADY l INFORMACJE

Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

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

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz	
	problem	prawny?

Napisz	do	nas...*	

JAK	WYCIĄĆ	DRZEWA	BEZ	OPŁAT?
Chcę kupić działkę, na której mam zamiar zbudować dom jednorodzinny. Cała nie
ruchomość jest w tej chwili  porośnięta młodymi drzewami i krzakami. Czy będę musiał 
zapłacić jakieś opłaty za wycinkę tej całej dżungli?
Wszystko zależy od tego jak duże są drzewa i krzewy rosnące na działce, którą chce Pan ku-
pić. Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się żadnych opłat za usunięcie 
drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm w przy-
padku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego. Jeśli na Pańskiej nieruchomości rosną inne ga-
tunki drzew to można je usunąć bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat o ile obwód 
ich pnia mierzony na wysokości 30 cm nie przekracza 80 cm. W takim przypadku przyczyną 
uzasadniającą darmową wycinkę jest przywrócenie gruntów nieużytkowych do użytkowania 
innego niż rolnicze (w naszym przypadku: mieszkaniowe). Ustawdodawca zastrzega jednak, 
że z takiej opcji skorzystać można, jeśli to użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem terenu 
określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku krzewów również mamy do czy-
nienia ze zwolnienie od opłat za ich usunięcia, o ile tylko rosną one pojedynczo albo w skupi-
skach pokrywających grunt o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. Tak jak w przypadku 
drzew, usunięcie krzaków musi wynikać z chęci przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu. Jeśli na Pańskiej działce rosną większe drzewa niż te objęte zwolnieniem 
od opłat albo gęściejsze krzewy, można jeszcze skorzystać z przepisu, który dopuszcza ich 
wycinkę bez opłat, o ile te rośliny obumarły albo nie rokują szans na przeżycie. Do stosowa-
nia tego przepisu ważne jest wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenie polegające na 
tym, że fatalny stan zieleni nie jest zależny od posiadacza nieruchomości, na której rosną. 

KADRY	NIE	MOGĄ	SIĘ	WTRĄCAĆ!
Jestem po rozwodzie. Była żona sprawuje opiekę nad naszym wspólnym synem a ja 
mam prawo się z nim spotykać. Chciałem ostatnio wziąć u swojego pracodawcy dzień 
wolny z tytułu opieki nad dzieckiem, ale szefowa kadr zażądała ode mnie wyjaśnień czy 
rzeczywiście wykorzystam wolny dzień do opieki nad małym czy też biorę go w innym 
celu. Czy kadry mogą mnie pytać o takie rzeczy?
Absolutnie nie! Zakładamy oczywiście, że pomimo rozwodu dalej ma Pan władzę rodzi-
cielską na dzieckiem. W takim przypadku nie ma przepisów, które pozwalałyby pracodawcy 
kontrolować w jaki sposób pracownik korzysta z dni wolnych na opiekę nad swoim potom-
kiem. Kodeks pracy przewiduje, że jedynym dokumentm jaki w związku z tym może składać 
zatrudniony rodzic jest wniosek o udzielenie wolnego tego typu. Nie ma żadnych podstaw 
prawnych, aby kadry żądały od Pana jakichkolwiek innych informacji, oświadczeń czy do-
kumentów. Wyjaśnienia, których od Pana oczekują też są niedopuszczalne. Co więcej nie ma 
też żadnych przepisów pozwalających pracodawcy na kontrolowanie w jaki sposób pracownik 
korzysta z już udzielonego wolnego na opiekę nad małoletnim dzieckiem. W praktyce to 
oznacza, że nikt kto korzysta z tego uprawnienia nie musi się tłumaczyć po co i jak z nie-
go korzysta. Kadry mogą jedynie sprawdzić, czy pracownik ma uprawnienie do korzystania 
z wolnego na opiekę nad dzieckiem.

WSPÓLNY	KREDYT	Z	KUZYNKĄ
Moja siostrzenica chce kupić mieszkanie. Niestety ma za niskie dochody, żeby dostać 
kredyt hipoteczny w odpowiedniej wysokości. Ponieważ ja sporo zarabiam chciałbym 
jej jakoś pomóc. Co mogę zrobić w tej sprawie?
Najprostszym rozwiązaniem może być w tym przypadku wspólny kredyt hipoteczny 
dla Pana i siostrzenicy. Dzięki temu Pańskie dochody zostaną doliczone do jej dochodów 
i w ten sposób będzie mogła dostać kredyt w interesującej ją wysokości. Co ważne – współ-
kredytobiorca wcale nie musi być współwłaścicielem mieszkania. Jego rola ogranicza się 
jedynie do wyrażonej w banku zgody na to, że będzie spłacał raty kredytu razem z tym, 
który bierze pieniądze na mieszkanie. W praktyce zazwyczaj jest tak, że współkredytobiorca 
niczego nie płaci – całość zobowiązań wobec banku powinna pokrywać Pańska siostrzenica 
– ostatecznie chodzi przecież o jej dach nad głową. Dopiero w sytuacji gdyby nie dała sobie 
rady z tymi obciążeniami bank zwróci się do Pana o zapłatę należności. Wtedy niestety bę-
dzie Pan musiał spłacać kredyt za kuzynkę. A jest to prawdopodobne jeśli jej dochody i sy-
tuacja zawodowa jest niepewna. Decydując się na wspólny kredyt warto też pamiętać o tym, 
że zobowiązanie takie zmniejsza Pańską zdolność kredytową, gdyby w przyszłości zechciał 
Pan ubiegać się o kredyt.

POWSTANIE	KSIĄŻKA	
O	SPORCIE	W	URSUSIE

Fotografia - Narodowe Archiwum Cyfrowe – Drużynowe mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym  
na Bielanach w Warszawie w sierpniu 1938 r. Drużyna kolarska klubu Ursus na trasie.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
W związku z rozpoczęciem prac nad publi-
kacją opowiadającą historię sportu w naszej 
dzielnicy, zwracamy się do mieszkańców 
z prośbą o udostępnianie zdjęć, notatek, 
wspomnień związanych ze sportem w Ursu-
sie. Materiały można przekazać do Urzędu 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy osobiście, 
drogą pocztową: Urząd Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 nr 1, 
02-496 Warszawa, Zespół Sportu i Rekrea-

cji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy lub  
e-mailem: ursus.sport@um.warszawa.pl.
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo 
pod numerem telefonu 22 443 61 71.
Materiały po przegraniu na nośniki cyfro-
we zostaną zwrócone mieszkańcom. Tak 
mało mieszkańców wie, jaką bogatą histo-
rię sportu ma Ursus, pomóżmy to zmienić, 
przyłącz się do akcji gromadzenia historii 
sportu w Ursusie.         UD Warszawa – Ursus

n  Ursus zebrał najwięcej dla dzieci i seniorów

Wielkie	Granie	i	Ślizganie	2017
W numerze 1/2017 „Mocnych Stron” informo-
waliśmy o wynikach zbiórki Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w naszym regionie. 
Z dzielnicy Ursus podaliśmy wyniki częściowe 
(135 tys. zł), ale było to usprawiedliwione trwa-
jącym nadal liczeniem zebranych pieniędzy. 
Ostateczna kwota zbiórki to 154 030,94 zł. To 
ponad dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. 
Po raz kolejny sprawdziła się formuła akcji, za-

proponowana przez Wydział Sportu i Rekreacji 
Urzędu Dzielnicy. Zbiórka odbywała się w ra-
mach wielkiej imprezy rekreacyjno-sportowej, 
z udziałem kilku znanych zespołów muzycz-
nych i miejscowej młodzieży. Mieszkańcy Ur-
susa pokazali, że mają wielkie serca, otwarte na 
współczucie, gotowe do niesienia anonimowej 
pomocy innym. 

[JS]
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n  Urząd Dzielnicy Ursus informuje

Dofinansowanie do wymiany pieców
Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. 
Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9) rozpoczęło nabór wniosków o udziele
nie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. 
Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 r.

M odernizacja domowych pieców i kot-
łowni jest bardzo kosztowna. Dlate-
go, aby zachęcić mieszkańców do 

przeprowadzenia takich prac Warszawa 
wprowadza dotację na realizację inwesty-
cji polegających na modernizacji kotłow-
ni. Tego typu działania są bezpośrednio 
związane z przeciwdziałaniem niskiej 
emisji w stolicy.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 
udziela Wydział Opiniowania 
Wniosków Ekologicznych 
Biura Ochrony Środowiska 
(pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, 
pokój 404, tel. 22 443 25 73–77). 

OD 12 STYCZNIA informacje są 
dostępne na stronie internetowej 
BOŚ w zakładce „dofinansowanie 
realizacji przedsięwzięć służących 
ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej” – Biuro Ochrony 
Środowiska.

WNIOSKI SĄ TAKŻE DOSTĘPNE 
w Wydziale Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy na stanowisku nr 2.

Jak możemy przeczytać w projekcie 
uchwały warszawiacy będą mogli otrzy-
mać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 zł. 
Udzielone wsparcie nie będzie mogło 

przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów 
realizacji inwestycji polegającej na:
1.  Likwidacji kotłów lub palenisk na pa-

liwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe 
źródło ciepła opalane paliwem gazo-
wym. Zakup i montaż nowej instalacji 
technologicznej kotłowni wraz z apa-
raturą kontrolno-pomiarową będzie 
mógł uzyskać maksymalne dofinanso-
wanie w wysokości:

●l 7 000 zł dla osób fizycznych oraz 
osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą;

●l 15 000 zł dla wspólnot mieszkanio-
wych, osób prawnych i przedsię-
biorców (z wyłączeniem osób fi-
zycznych prowadzących działalność 
gospodarczą);

2.  Likwidacji dotychczas wykorzysty-
wanego źródła ciepła i wykonaniu in-
dywidualnego węzła cieplnego z jed-
noczesnym podłączeniem obiektu do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksy-
malna wysokość dotacji nie będzie mo-
gła przekroczyć:

●l 10 000 zł dla osób fizycznych oraz 
osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą;

●l 20 000 zł dla wspólnot mieszkanio-
wych, osób prawnych i przedsię-
biorców (z wyłączeniem osób fi-
zycznych prowadzących działalność 
gospodarczą).

Obok niedawno przekazanych spe-
cjalistycznych radiowozów straży miej-
skiej służących pomiarom jakości po-

wietrza to właśnie dotacje na wymianę 
pieców wpłyną na obniżenie niskiej emisji 
na obszarach stolicy najbardziej dotknię-
tych tym zjawiskiem.

Dotacje będą udzielane ze środków bud-
żetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzy-
stanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zapla-
nowano na ten cel kwotę ponad 23 milionów 
złotych. Jeśli zaistnieje konieczność sfinan-
sowania dodatkowych działań środki te będą 
mogły zostać zwiększone.

Wciąż można ubiegać się o dofinan-
sowanie innych przedsięwzięć służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 
Środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

●l likwidację zbiorników bezodpływo-
wych z budową przyłącza kanalizacyj-
nego;

●l usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/ 
/odpadów zawierających azbest oraz

●l wykorzystanie lokalnych źródeł energii 
odnawialnej. 

W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. War-
szawy w ten sposób uzyskało 579 projek-
tów na łączną kwotę ponad 7,3 miliona 
złotych.

UD Warszawa – Ursus

Doroczne spotkanie metalurgów z „Ursusa”
W rocznicę utworzenia przez profesora Gierdziejewskie-
go Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich 
w 1936 r., zatrudnieni w fabryce członkowie Stowarzy-
szenia od lat siedemdziesiątych organizowali grudniowe 
spotkania. Nie zaprzestali ich również po upadku fabryki. 
Początkowo odbywały się one na gościnnej działce Stani-
sława Mierzwy, później w innych miejscach. 

W numerze grudniowym w materiale Doroczne spotkanie odlew-
ników z „Ursusa” opisując rocznicowe i zarazem opłatkowe spot-
kanie odbywające się 9 XII 2016 r. w „Acherówce”, pominęli-
śmy ważne informacje dotyczące wszystkich jego organizatorów. 
Przygotowanie spotkania było pracą zdecydowanie zespołową. 
Szczególnie zaangażowali się: Alina Błaszczyk, Lech Grabar-
czyk, Marek Jakubisiak, Maciej Linke, Bolesław Staniszewski 
oraz Tadeusz Marcinek (firma TEDJAR z Piastowa) jeden ze 
sponsorów kubków, a zarazem dostawca smakowitych wiktuałów. 
Obecni reprezentowali m.in.: Matrycownię, Modelarnię, Odlew-
nię Aluminium, Odlewnię Żeliwa (Nową i Starą), Kuziennictwo, 
Wydziały Utrzymania Ruchu i Technicznego Przygotowania 
Produkcji, Dział Księgowości i Finansów oraz kadrę inżynieryj-
no-techniczną. Wszyscy wpłacali dobrowolne składki, ale wyso-
kość kwoty minimalnej ustalono na 30 zł. Z muzyczną oprawą 
bezinteresownie wystąpili byli pracownicy Zakładów, czyli Ka-
pelmistrz Jan Woźniak z zespołem w składzie: Józef Kozłowski 
– bębenek i Marian Kobyłecki – akordeon.
I jeszcze jedna ważna informacja – Czesław Sajnaga nie jest 
właścicielem firmy ASMET, chociaż jako brat niewątpliwie 
wspiera we wszelkich inicjatywach Andrzeja Sajnagę.

Za niedopatrzenia serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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URSUS

Od kilku lat trwają starania o ocalenie i pozostawienie w miejscu narodzin „kolekcji 
Ursus”. Są to ostatnie pamiątki po zatrudniających ponad 15 tysięcy ludzi Zakładach 
Mechanicznych „Ursus”. Kolekcja (pozostałość po zakładowym muzeum) obejmuje 
ponad 400 eksponatów, znajduje się w zamkniętym budynku przy ul. Posag 7 Panien 
i obecnie jest własnością, tak jak cały kilkunastohektarowy teren, Polskiego Hol
dingu Obronnego.

P
rzez 90 lat Ursus opuściło około 2 miliony 
ciągników. W latach trzydziestych XX. wieku 
były tu produkowane czołgi, samochody woj-
skowe, motocykle. Teren po byłych zakładach 
obejmuje blisko 1/4 powierzchni dzielnicy i co-

raz mniej przypomina fabrykę. W zdewastowanych 
budynkach buszują zbieracze złomu, powstają dzi-
kie wysypiska śmieci, zdarzają się pożary. Powstają 
tu osiedla mieszkaniowe, wkrótce wyrośnie nowe 
miasto. Niewiele pozostanie śladów po legendarnej 
fabryce, która przetrwała kilka okresów historycz-
nych. Cała nadzieja w kolekcji, która powstała dzię-
ki staraniom kilku pokoleń ludzi pracujących w Za-
kładach Mechanicznych. W jej skład wchodzi wiele 
prywatnych pamiątek, dokumentów, zdjęć, motocykl 
„Sokół” (1936 r.), ciągówka z lat dwudziestych.

W walkę o odzyskanie kolekcji zaangażowało się 
wiele stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych, 
byłych pracowników fabryki i mieszkańców. 20 kwiet-
nia 2015 r. złożona była do prezydent Warszawy pety-
cja w sprawie zachowania zbiorów fabryki, zawierająca 
2600 podpisów. Prezydent Gronkiewicz-Waltz obieca-
ła wtedy zabezpieczenie pieniędzy w budżecie miasta 
i wykupienie kolekcji. Negocjacje z holdingiem w tej 
sprawie prowadzone były przez Urząd m.st. Warszawy 
i Urząd Dzielnicy Ursus. Jak dotąd bez skutku. Warto 
wspomnieć tutaj Jaśminę Wójcik, warszawską artystkę, 
która stworzyła wystawę starych traktorów i organizo-

wała wiele akcji, mających na celu ocalenie od zapo-
mnienia historii fabryki i ludzi z nią związanych. 

Po publikacji numeru 9/2016 Mocnych Stron z dnia 
15 grudnia 2016 r., gdzie była wzmianka na temat kolekcji 
(tekst na str. 2 – Doroczne spotkanie odlewników z „Ursu-
sa”), do redakcji wpłynęło pismo od Polskiego Holdingu 
Obronnego (przedstawiamy je obok w całości).

ZWRÓCIŁEM	SIĘ	DO	ZARZĄDU	DZIELNICY	URSUS m.st. Warsza-
wy o informacje na temat historii rozmów z holdin-
giem, stanu negocjacji i zamierzeń zarządu w odnie-
sieniu do kolekcji. Uzyskałem następującą odpowiedź:

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prowadzi 
działania zmierzające do zakupu zabytkowej ko-
lekcji eksponatów po Zakładach Mechanicznych 
„Ursus”. W najbliższym czasie na zlecenie Urzę-
du zostanie przeprowadzona szczegółowa wycena 
kolekcji, która będzie podstawą do prowadzenia 
dalszych rozmów z  właścicielem  eksponatów 
– Polskim Holdingiem Obronnym. Mając na uwa-
dze dobro prowadzonych negocjacji, na obecnym 
etapie rozmów Urząd nie udziela szczegółowych 
informacji w sprawie.

 Agnieszka Wall
Rzecznik prasowy

Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

KOLEKCJA	URSUS



Mocne Strony    |    2	LUTEGO	2017	R.    |    NR 2(11)/2017  (ROK II)
5URSUS

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina	 MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS

Ośrodek Kultury Arsus  
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

02495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14

Galeria ADHOC
zaprasza 

4	lutego	o	godz.	17.00	
na wernisaż wystawy  

fotograficznej  
IRENEUSZA BARSKIEGO 

URSUS		
OCALIĆ	OD	ZAPOMNIENIA	

zrealizowanej w ramach projektu 
budżetu par tycypacyjnego 

„Ocalić pamięć Zakładów 
Mechanicz nych Ursus”. 

Wystawa pokazuje 31 fotografii.  
Dzieje Ursusa i splatające się losy 
miasta i zakładów z poszerzonymi 

opisami.

Komisarze wystawy:  
Ewa Mazur i Piotr Szałkowski. 

Wystawa	będzie	czynna		
do	28	lutego	2017	r.

WSTĘP WOLNY

MOŻE	PORA	ZAKOŃCZYĆ	WIELOLETNIE	ROZMOWY	ZMIE-
NIAJĄCYCH	SIĘ	URZĘDNIKÓW	I	BIZNESMENÓW, szuka-
nia winnych, przerzucania odpowiedzialności. 
Czas odpowiedzieć w najprostszy sposób na 
oczywiste zapotrzebowanie społeczne i przy-
stąpić do tworzenia Muzeum Ursusa. 

Jeżeli prawdą jest zadeklarowana w piśmie 
podpisanym przez rzecznika prasowego PHO 
wola, żeby kolekcja pozostała w Ursusie, to 
czy ta sześcioletnia walka tak potężnej firmy 
o 1,5–2 mln zł zysku nie uwłacza godności by-
łych pracowników fabryki i nie stawia w dziw-
nym świetle czołowej Spółki Skarbu Państwa? 
Należy też zaznaczyć, że według wielu eksper-
tów rynkowa wartość kolekcji jest niewielka. 
Zabytki nie są odpowiednio zabezpieczone, 
a te które są na zewnątrz nadają się już tylko 
na złom. Ogromna natomiast jest wartość hi-
storyczna, emocjonalna i sentymentalna (do-
kumenty, mikrofilmy, zdjęcia).

Jak dowiadujemy się z oficjalnej witryny PHO:
l● Polski Holding Obronny sp. z o.o. jest jed-

nym z największych udziałowców narodowe-
go koncernu – Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
SA skupiającej ponad 60 firm oraz zatrud-
niającej 17 tys. pracowników.

l● Polski Holding Obronny pozostaje najwięk-
szym państwowym eksporterem sprzętu 
i uzbrojenia.

l●  Skarb Państwa ma 84,09% udziału w kapita-
le Spółki.

Aktywa Holdingu, w postaci nieruchomości, 
mają wartość szacunkową ponad 700 mln zł.

OD	3	GRUDNIA	2016	R.	W	WYNIKU	LIKWIDACJI	MINISTER-
STWA	SKARBU	PAŃSTWA	PHO	TRAFIŁ	POD	NADZÓR	MINI-
STRA	OBRONY	NARODOWEJ.
Czy nowy zarząd holdingu na czele z adwoka-
tem, mistrzem Polski w taekwondo, Błażejem 
Wojniczem przychyli się do argumentów strony 
społecznej, reprezentowanej przez środowisko 
byłych pracowników fabryki traktorów, wie-
lu historyków, miłośników historii polskiego 
przemysłu ciężkiego, miłośników traktorów, 
wreszcie tysięcy mieszkańców Ursusa i całej 
Warszawy? 

Jakże pięknym gestem byłaby decyzja po-
zostawienia kolekcji w miejscu jej powstania 
choćby za symboliczną złotówkę. Przyszłe 
muzeum stałoby się lekcją historii dla mło-
dych mieszkańców dzielnicy – dowiedzieliby 
się, gdzie są ich korzenie. To kwestia ich toż-
samości. 

Tutaj młodzież z całej Polski przyjeżdża-
łaby na lekcje historii, chociażby przy okazji 
wycieczek do stolicy. Fabryka Ursus to nie 
tylko sztandarowy zakład Polski Ludowej. Tu-
taj w latach dwudziestych XX wieku powsta-
wały pierwsze traktory, tutaj produkowano le-
gendarne motocykle „Sokół” i polskie czołgi, 
broniące Polski w kampanii wrześniowej. 

PANIE	 PREZESIE	 WOJNICZ, jako adwokat zapewne 
wielokrotnie stawiał Pan na pierwszym miejscu 
ducha prawa, jako sportowiec dbał Pan o spra-
wiedliwość i zasady fair play. Pewnie ważna jest 
dla Pana prawdziwa historia Polski (a historia 
polskiego przemysłu to jej element) i wychowa-

nie młodych pokoleń tę historię znających. Pro-
szę zapisać się w szeregu wielkich mecenasów 
historii i umożliwić nieodpłatne, czy też za sym-
boliczną złotówkę, przeniesienie prawa własno-
ści do kolekcji na Dzielnicę Ursus.

NIE	MA	BARDZIEJ	GODNEGO	MIEJSCA na pokazywa-
nie tej kolekcji niż Ursus. 
l● Prawie sto lat temu (1922 r.) z  „Fabryki 

Silników i Traktorów URSUS – S.A.” wy-
jechały pierwsze  traktory nazywane „cią-
gówkami” z 2-cylindrowym silnikiem naf-
towym o mocy 25 KM. 

l● W czasie okupacji członkowie Armii Kra-
jowej, pracujący w fabryce przejętej przez 
Niemców, prowadzili działalność dywer-
syjną. 

l● W 1954 roku miejscowość przyjęła nazwę 
od fabryki. 

l● W 1976 r. to właśnie w tej fabryce wybu-
chły protesty przeciw ówczesnej władzy, tu 
była kolebka „Solidarności”. 
Przypominamy również słowa Prezyden-

ta RP Andrzeja Dudy, który w ubiegłym roku 
z okazji uroczystości rocznicowych Wydarzeń 
Czerwca'76 w Ursusie powiedział: „Tu zaczę-
ła się wolność. Rozkręcone szyny w Ursusie 
przyczyniły się do wykolejenia i upadku całe-
go systemu. Czerwiec był początkiem solida-
ryzmu społecznego”.

Czekamy na ustosunkowanie się do tej bul-
wersującej sprawy Pana Prezesa Błażeja Wojni-
cza, również na łamach naszego dwutygodnika. 
Natychmiast dobre wiadomości udostępnimy 
naszym czytelnikom.

Jacek Sulewski

Zjęcie czarno-białe:  
Grudzień 1972 r. – Do ZM Ursus właśnie powrócił 
pierwszy model traktora (ciągówki) wyprodukowany 
w fabryce Ursus w 1922 r.  (jeszcze stoi na 
platformie). Za chwilę trafi do zakładowego muzeum. 
Zdjęcie niżej: 
18 listopada 1991 r. – ostatni wyprodukowany traktor 
URSUS C-330M w otoczeniu pracowników ZM Ursus 
                                                      Fot. Ireneusz Barski

KOLEKCJA	URSUS
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INFORMACJE

Ostrożnie z okazyjnymi zakupami
Pruszkowscy policjanci podczas legitymowania 
kierującego pojazdem 24-latka z Piastowa ujaw-
nili  telefon komórkowy, który jak się okazało 
pochodzi z kradzieży. Został on skradziony 31 
grudnia 2016 roku na terenie Warszawy miesz-
kance powiatu pruszkowskiego. Telefon został 
zabezpieczony i wkrótce wróci do właścicielki.  
Młody mężczyzna tłumaczył, że niedawno nabył 
telefon za bardzo okazyjną cenę. Zatrzymany 
24-latek usłyszy zarzut  paserstwa, za które ko-
deks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia 
wolności.

Przypominamy, aby przy zakupie rzeczy 
po „okazyjnej” cenie zachować ostrożność 
i rozwagę. Zazwyczaj takie przedmioty po-
chodzą z przestępstwa kradzieży lub rozbo-
ju. Osoba, która kupiła taką rzecz prędzej czy 
później zostanie ustalona i zatrzymana. Przed-
miot zostanie jej odebrany, a ona sama naraża 
się na odpowiedzialność karną i odpowiada 
przez sądem jako paser.

Zatrzymanie recydywisty
W dniu 5 stycznia do komisariatu policji w Mi-
chałowicach zgłosił się pokrzywdzony, który 
zgłosił kradzież samochodu oraz przestępstwo 
rozboju, do którego miało dojść w listopadzie 
2016. Natychmiast sprawą kradzieży pojazdu 
zajęli się policjanci z terenu powiatu prusz-
kowskiego, którzy po krótkim pościgu ulicami 
Komorowa i Pruszkowa na rondzie przy ulicy 
Powstańców zatrzymali kierującego skradzio-
nym samochodem 35-latka. W trakcie dalszych 
czynności dochodzeniowcy z Michałowic usta-
lili, że na początku listopada 2016 roku 35-letni 
mężczyzna grożąc pokrzywdzonemu nożem do-
konał kradzieży pieniędzy oraz zmuszał go groź-
bą do przewiezienia samochodem do Warszawy. 
Po zdarzeniach w listopadzie 35-latek wykorzy-
stał pozostawiony przez pokrzywdzonego samo-

chód i dokonał jego krótkotrwałego zaboru. Po 
zatrzymaniu i zebraniu materiału dowodowego 
35-letniemu mieszkańcowi Komorowa zostały 
przedstawione trzy zarzuty, które popełnił w wa-
runkach recydywy, a sąd rejonowy w Pruszko-
wie zdecydował o 3 miesięcznym areszcie.

Policja ratuje bezdomnych
Podczas codziennej służby policjanci w okresie 
zimowym kontrolują pustostany, w celu ujaw-
nienia osób zagrożonych zamarznięciem. Takie 
działanie to już nie tylko dbanie o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, ale również troska o osoby 
bezradne i bezdomne.

Policjanci z wydziału wywiadowczo-patrolo-
wego z Ursusa zostali skierowani na interwencję 
na ulicę Traktorzystów, gdzie mężczyzna miał 
wzywać pomocy. Po przybyciu na miejsce funk-
cjonariusze niezwłocznie rozpoczęli poszukiwa-
nia. Po dokładnym sprawdzeniu terenu, w pusto-
stanie znaleźli leżącego na ziemi 59-latka. Cały 
czas trząsł się z zimna i nie mógł normalnie roz-
mawiać. Wezwane na miejsce pogotowie prze-
wiozło wyziębionego mężczyznę do szpitala.

Sierż. szt. Marta Włoszek i mł. asp. Robert 
Konopka dzięki szybko podjętym działaniom 
uratowali życie mężczyźnie, który przemoczo-
ny i wyziębiony leżał w pustostanie przy ul. 
Traktorzystów. Na szczęście, dzięki szybkiej i  
sprawnej interwencji funkcjonariuszy nie do-
szło do tragedii.

Zimową porą na wychłodzenie organizmu 
są szczególnie narażone osoby starsze, samot-
ne, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić 
sobie z codziennymi czynnościami. Jeśli znamy 
kogoś starszego, żyjącego samotnie nie wstydź-
my się sprawdzić i zapytać czy potrzebuje naszej 
pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i pla-
cówki, w których taka osoba otrzyma opiekę 
i będzie bezpieczna. Funkcjonariusze informują 
ośrodki pomocy społecznej o osobach, które 
z racji swojego wieku, samotności, niezaradno-
ści, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać 
się potencjalnymi ofiarami na skutek wychło-
dzenia organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada czy 
znajomego my również możemy powiadomić 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

PAMIĘTAJMY, że obowiązkiem każdego 
z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie 
bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłasz-

cza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. 
Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 
lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od zamar-
znięcia i uratować czyjeś życie.

Policjanci apelują na zwracanie uwagi na 
osoby bezdomne oraz potrzebujące pomocy. 
Czasami wystarczy jeden telefon, aby urato-
wać komuś życie. Wszystkie zgłoszenia moż-
na kierować pod alarmowe numery Policji 
997 i 112.

Znaczne ilości narkotyków w Ursusie
Działania operacyjne policjantów ze stołecznego 
wydziału do walki z przestępczością narkotyko-
wą doprowadziły do zatrzymania mężczyzny po-
dejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkoty-
ków. Kilka dni temu funkcjonariusze pojawili się 
w jednym z mieszkań na terenie Ursusa. Z infor-
macji, jakie posiadali wynikało, że przebywający 
tam mężczyzna może posiadać narkotyki. Pod-
czas przeszukania mieszkania 25-latka policjan-
ci znaleźli worek foliowy z białym proszkiem, 
słoik z roślinnym suszem, elektroniczną wagę, 
a na poczet przyszłych kar 500 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do 
policyjnej celi. Po zbadaniu zabezpieczonej 
substancji okazało się, że jest to prawie 180 
gramów marihuany i ponad 100 gramów am-
fetaminy. Dalsze czynności w sprawie wy-
konywali policjanci z Ursusa. Zebrany przez 
nich materiał dowodowy pozwolił na przedsta-
wienie zatrzymanemu zarzutów za posiadanie 
znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował 
już o tymczasowym aresztowaniu 25-latka na 
okres trzech miesięcy. Za popełnione prze-
stępstwo grozi mu kara do 10 lat wiezienia.

Potrącił rowerzystę i uciekł
W dniu 30 grudnia 2016 roku około godz. 17.00 
w miejscowości Opacz Kolonia na skrzyżowaniu 
ulic Spisaka z Alejami Jerozolimskimi doszło do 
wypadku drogowego, w którym został potrącony 
rowerzysta. Rowerzysta został uderzony przez 
pojazd o nieustalonej marce, jadący od strony 
ul. Starodęby z kierunku Warszawy w stronę 
trasy S2. Komisariat Policji w Michałowicach 
poszukuje osób, które w tym dniu poruszały się 
w okolicy skrzyżowania ulic Spisaka z Alejami 
Jerozolimskimi i były świadkiem tego zdarzenia. 
Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu 

szczegółów zdarzenia proszone są kontakt z Ko-
misariatem Policji w Michałowicach pod nume-
rem telefonu: 22  60-46-745.

Od braku oświetlenia do zarzutu paserstwa
Kilka minut po 12.00 policjanci z Błonia patro-
lując ulice gminy, zauważyli jadącego volks-
wagena. Pojazd miał niesprawne oświetlenie. 
Funkcjonariusze zatrzymali samochód do kon-
troli drogowej. Pojazdem podróżowało dwóch 
mężczyzn, którzy przewozili rower górski. 
Mundurowi sprawdzili jednoślad, wtedy oka-
zało się, że był on poszukiwany. W 2009 roku 
został skradziony z terenu Warszawy.

Rower okazał się być własnością pasażera. 
Policjanci zatrzymali Piotra P. do wyjaśnie-
nia sprawy oraz zabezpieczyli rower. 31-letni 
mieszkaniec powiatu skierniewickiego usłyszał 
zarzut paserstwa. Mężczyzna przyznał się do 
popełnienia przestępstwa i poddał dobrowolnie 
karze. Natomiast kierowca został ukarany man-
datem karnym za brak podczas kontroli drogo-
wej dowodu rejestracyjnego od pojazdu.

Ukradł 90 tys. zł
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zosta-
li powiadomieni o kradzieży 90 tys. złotych. 
Pieniądze pokrzywdzony pozostawił w samo-
chodzie, a gdy do niego powrócił zauważył ich 
brak. Pojazd nie nosił żadnych śladów, które 
pozwoliłyby przypuszczać, że doszło do wła-
mania. Rozwiązaniem sprawy zajęli się również 
kryminalni z komendy dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Zaczęła się żmudna praca 
operacyjna, która miesiąc później pozwoliła na 
zatrzymanie obywatela Gruzji.

Z ustaleń policjantów wynikało, że w prze-
stępstwie mógł brać udział 50-latek. Gdy męż-
czyzna ponownie pojawił się na terenie oża-
rowskiej gminy w towarzystwie swojego kolegi, 
funkcjonariusze zatrzymali ich do wyjaśnienia 
sprawy. Kryminalni zabezpieczyli ujawnione 
przy nich urządzenie do zagłuszania pilotów 
samochodowych. W rozmowie z policjantami 
Giorgi B. przyznał się do kradzieży pieniędzy. 
Potwierdził to również zebrany przez policjan-
tów materiał dowodowy. 50-latek usłyszał zarzut 
kradzieży 90 tys. złotych i poddał się dobrowol-
nie karze.

Zebrał Tadeusz Kotus
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Zabrakło	punktów	na	sygnalizację.	CO	W	ZAMIAN?
W tekście z październikowego wyda
nia Mocnych Stron pt.: „Mieszkańcy 
chcą sygnalizacji” opisaliśmy, jak i 
dlaczego rodzice, w trosce o bezpie
czeństwo swoich dzieci, domagali 
się świateł na żądanie na przejściu 
dla pieszych przy ul. Konińskiej 
oraz Walerego Sławka. Zarząd Dróg 
Miejskich wykonał zapo wiadane 
obserwacje i pomiary ruchu, które  
„nie wskazują jednoznacz nie ko   
nieczności ani braku potrzeby zain
sta lowania sygnalizacji świetl nej”. 
Niestety, na tym samym przejściu 
w grudniu, doszło – we dług naszej 
wiedzy – do potrącenia pieszej.

P rzypomnijmy, że swoją prośbę ro-
dzice motywowali m.in. że idąc ze 
szkoły na ul. Konińskiej przejście 

jest za lekkim zakrętem z lewej strony. 
Są małe szanse, że kierowca np. auto-
busu zauważy nieduże dziecko stojące 
na chodniku przy przejściu. Ulicą Wa-
lerego Sławka jeżdżą prawie wszyst-
kie autobusy kursujące do i z Ursusa. 
To przejście stanowi wielkie zagrożenie 

nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, 
mimo postawionego tam dodatkowe-
go oświetlenia i wysepki pośrodku 
przejścia. Także według naszych ob-
serwacji to bardzo uczęszczany przez 
dzieci odcinek. W bliskiej odległości 
(200 metrów) znajdują się dwie szko-
ły podstawowe (Szkoła Podstawowa 
nr 4 przy ul. Walerego Sławka, Szko-
ła Podstawowa nr 4 – szkoła filialna 
przy ul. Konińskiej) oraz Przedszkole 
Publiczne nr 194. Na początku paź-
dziernika ub. roku przy ul. Walerego 
Sławka 2 swoje podwoje otworzyła też 
filia Przedszkola nr 194. W odpowiedzi 
na pismo rodziców burmistrz dzielnicy 
Ursus – Urszula Kierzkowska – inter-
weniowała. Pismo rodziców z prośbą 
o pilną reakcję zostało przesłane do 
ZDM – zarządcy tej powiatowej drogi. 

Zarząd ponownie interweniował
Niestety, w grudniu doszło do potrące-
nia na przejściu dziewczynki ze szko-
ły podstawowej. Jedna z mieszkanek 
zwróciła się o ponowną interwencję 
w tej sprawie do Zarządu Dzielnicy 
Ursus. Według naszej wiedzy, 19 grud-
nia ub. roku Zarząd ponownie przesłał 

do ZDM prośbę o budowę sygnalizacji 
świetlnej załączając pismo mieszkan-
ki. 28 grudnia do Urzędu Dzielnicy 
Ursus wpłynęła odpowiedź od ZDM, 
który poinformował, że wypowiedział 
się w opisywanej sprawie i przesłał 
stanowisko do dyrekcji szkoły. Także 
my poprosiliśmy o wyniki pomiaru ru-
chu oraz stanowisko ZDM w świetle 
potrącenia pieszej i planowane działa-
nia poprawiające bezpieczeństwo.

65 punktów – za mało
Obserwacje i pomiary ruchu kołowego 
i ruchu pieszego, które miały zdecydo-
wać o montażu sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych przez ul. Walere-
go Sławka na wysokości ul. Konińskiej, 
wykazały: Sumaryczne natężenie ruchu 
w porze szczytu porannego, między-
szczytu, szczytu popołudniowego wy-
nosi kolejno: 1292–702–1168 [p.u./h]. 
Sumaryczne natężenie ruchu pieszego 
na przejściu przez ul. Walerego Sław-
ka wynosi odpowiednio: 352–124–264 
[os./h]. Analiza bezpieczeństwa i wa-
runków ruchu wykonana pod kątem za-
stosowania sygnalizacji świetlnej, wy-
kazała, że uwzględnione w kryterium 

czynniki nie wskazują jednoznacznie 
konieczności ani braku potrzeby zain
stalowania sygnalizacji świetlnej. Suma 
punktów z kryteriów cząstkowych wyno-
si 65 punktów na minimum 100 punktów 
wymaganych dla zastosowania sygnali-
zacji”.
Mikołaj Pieńkos, p.o. Naczelnika Wy-
działu Komunikacji Społecznej ZDM 
zwrócił też uwagę, że przejście oznako-
wane jest w każdym kierunku znakami 
D-6 „przejście dla pieszych” wraz z tab-
liczką T-27 „Agatka”, która dodatkowo 
informuje i ostrzega kierujących pojaz-
dami o tym, że z przejścia w znacznym 
stopniu  korzystają dzieci. Wspomniał 
też o zamontowanych specjalnych opra-
wach oświetleniowych, które powodują 
doświetlenie pieszych od strony nadjeż-
dżających pojazdów. Przejście zostało 
też zaopatrzone w punktowe elementy 
odblaskowe na jezdni, tzw. „kocie ocz-
ka”. – Nie zaobserwowano sytuacji nie-
bezpiecznych polegających na rażącym 
przekraczaniu dozwolonej prędkości 

czy nieudzielania pierwszeństwa pie-
szemu na przejściu – informuje. 

Obiecane: Lepsze oznakowanie, progi 
i kontrola
Mikołaj Pieńkos dodaje, że: pomimo 
zastosowanej organizacji ruchu na 
przejściu przy ul. Konińskiej doszło do 
dwóch zdarzeń z udziałem pieszych, 
uznajemy za zasadne wzmocnienie 
oznakowania. W tym celu, Zarząd Dróg 
Miejskich zamontuje znaki D-6 z tablicz-
ką T-27 na tle fluorescencyjnym, co za-
pewni lepszą czytelność i dostrzegalność 
przejścia. Analogiczne rozwiązanie za-
stosowane zostanie na przejściach przy 
ulicy Adamieckiego. Ponadto, w celu 
uspokojenia ruchu w tym obszarze, Za-
rząd Dróg Miejskich rozważy możliwość 
instalacji progów wyspowych. W chwili 
obecnej na budowę sygnalizacji świetl
nej w Warszawie oczekuje kilkadzie
siąt niebezpiecznych skrzyżowań oraz 
przejść dla pieszych, dla których ocena 
poprzedzona analizą warunków i bez
pieczeństwa ruchu wykazała potrzebę 
budowy sygnalizacji. Tworzą one listę 
skrzyżowań oczekujących na budowę 
sygnalizacji i są realizowane w mia-
rę dostępnych środków finansowych. 
Pocieszającą jest informacja, że ZDM 
zwrócił się do Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Stołecznej Policji 
z prośbą o objęcie tego rejonu kontrolą.

Agnieszka Gorzkowska

n  URSUS. Przejście dla pieszych przy szkole i przedszkolu – nadal bez świateł
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„Ursus, to tutaj wszystko się zaczęło”
W poniedziałek, 23 stycznia 2017 r. w Bibliotece Publicznej przy ul. Plutonu 
Torpedy w Ursusie  odbyło się spotkanie autorskie z  Jaśminą Wójcik, artystką 
wizualną, autorką prac wideo, rysunków, projektów w przestrzeni miejskiej, in
teraktywnych instalacji, animatorką akcji społecznych. 

M iało to być spotkanie w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Książki, związane z wydaniem 
pod redakcją Jaśminy Wójcik książki pt. 

„Ursus, to tutaj wszystko się zaczęło”. Wydaw-
nictwo powstało w ramach realizacji projektu 
budżetu partycypacyjnego – „Ocalić pamięć 
Zakładów Mechanicznych Ursus”. Jest to zbiór 
wywiadów przeprowadzonych z byłymi pra-
cownikami fabryki i mieszkańcami dzielnicy 
z różnych pokoleń. Większość rozmów dotyczy 
dni strajku przeciw podwyżkom cen w czerwcu 
1976 roku, ale są też wypowiedzi osób urodzo-
nych w latach dziewięćdziesiątych.

„Wessana” przez Ursus
Na spotkaniu oprócz stałych członków DKK 
pojawiło się wiele osób przyciągniętych nazwi-
skiem autorki, która uzyskała już duży rozgłos 
w związku z jej artystycznymi działaniami na 
terenie Ursusa. Jaśmina Wójcik kilka lat temu, 
jak sama mówi – „została wessana przez Ursus”. 
Zaczęło się od wystawy zdjęć starych, wciąż 
użytkowanych traktorów, połączonej z historia-
mi ich właścicieli. Jaśmina przygotowując ten 
projekt zjeździła najodleglejsze zakątki Polski. 
Potem był spacer akustyczny po terenach byłych 
zakładów w 2013 roku, projekt „Zakłady. Ursus 

2014”, parada starych traktorów i wiele innych 
inicjatyw społecznych mających na celu zacho-
wanie pamięci o Zakładach. 

Kolekcja musi tu zostać
Wtedy też dowiedziała się o kolekcji pamiątek 
po fabryce, będącej aktualnie w posiadaniu Pol-
skiego Holdingu Obronnego i rozpoczęła walkę 
o jej ocalenie. Na spotkaniu najgorętsza dysku-
sja rozgorzała właśnie wokół tego tematu. Jak 
zauważyła artystka, fabryka odegrała ogromną 
rolę miastotwórczą oraz w sferze związków 
międzyludzkich i jak najwięcej pamięci (rów-
nież materialnej) o niej trzeba ocalić. Co waż-
ne, wszyscy uczestnicy spotkania mimo różnic 
w ocenie przyczyn upadku fabryki zgodzili się 
z jednym – kolekcja pamiątek po ZM „Ursus” 
musi tutaj pozostać.

Tożsamość dzielnicy
Jaśmina W. podzieliła się z nami swoimi prze-
myśleniami, dotyczącymi więzów międzyludz-
kich, roli artysty w społeczeństwie, możliwości 
oddziaływania przez sztukę. Powiedziała rów-
nież o tym, jak rozmawiając z wieloma młody-
mi mieszkańcami Ursusa, usłyszała, że odkąd 
dowiedzieli się o historii fabryki, przestali się 
wstydzić mieszkania w Ursusie - teraz chwalą 
się pochodzeniem z miejsca, które ma swoją 
tożsamość.

Dała się zauważyć pewna fascynacja autorki 
(rocznik 1983) tamtą epoką po wielu rozmowach 
z jej świadkami. Szczególnie dotyczy to innych 
wzorców pracy, solidarności społecznej, wspól-
noty i szacunku między ludźmi, braku zawiści, 
życiu jak w rodzinie. Ale trzeba zachować pe-
wien dystans do tych wspomnień. Czasy młodo-
ści nasza pamięć zawsze wygładza i idealizuje.

Na koniec autorka zaprezentowała piękny, 
nostalgiczny esej filmowy, oparty na fragmen-
tach czarno-białych archiwalnych filmów z fa-
bryki ze świetnie dopasowanym podkładem mu-
zycznym. 

Po prawie dwugodzinnym spotkaniu artystka 
została uhonorowana owacją na stojąco. Spotka-
nie poprowadziła, z dużym wdziękiem panując 
nad emocjami uczestników, Lucyna Dąbrowska, 
animatorka DKK i bibliotekarka.

Tekst i zdjęca 
Jacek Sulewski

n  URSUS. Spotkanie z Jaśminą Wójcik 

JAŚMINA	 WÓJCIK jest laureatką wielu nagród i wyróżnień za działalność artystyczną, m.in. 
I nagrody w Konkursie Samsung Art Master w 2007 roku za pracę „Improwizacja” oraz Grand 
Prix konkursu Kino Polska i Onetu „Film w minutę“ w 2007. Była stypendystką Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w latach 2007 i 2013. W 2015 roku otrzymała Grand Prix Nagrody 
Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy za projekt w przestrzeni dawnych Zakładów Mechanicznych 
Ursus („Zakłady. Ursus 2014”). Jest laureatką 5. edycji Nagrody Filmowej z projektem „Symfonia 
Fabryki Ursus” (wyróżnienie przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie oraz Szkołę Wajdy). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Zdjęcie główne: Jaśmina Wójcik (po prawej) 
i prowadząca spotkanie Lucyna Dądbrowska.  

Na zdjęciach towarzyszących: fragmenty wystawy 
fotografii pt. „Posag Siedmiu Panien”  

autorstwa Jaśminy Wójcik, zorganizowanej  
w styczniu 2014 r. w holu UD Ursus m.st. Warszawy  

(dawniej budynek dyrekcyjny ZM Ursus)
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TURYSTYKA

Kiedy w wiadomościach zaczynają pojawiać się informacje o korkach na Zakopiance, to niechybny znak, 
że oto właśnie rozpoczynają się ferie w województwie mazowieckim. W tym roku warszawskie ferie 
zaczną się 13 lutego. Podhale to kierunek, który często wybieramy na miejsce zimowego wypoczynku. 
Jeśli więc przebrniemy już przez korek na Zakopiance, to za nim czekają na nas same przyjemności. 
Na nartach i na desce
Większość z nas wybiera się zimą w góry, aby pojeździć na nar-
tach lub desce. Na amatorów białego szaleństwa czekają przy-
gotowane, wyratrakowane i naśnieżone stoki. Ośrodków nar-
ciarskich w okolicy jest dużo. Możemy jeździć na Kasprowym 
Wierchu, Polanie Szymoszkowej, Nosalu, Harendzie, w Białce 
Tatrzańskiej, a także w Małym Cichym,  Bukowinie Tatrzań-
skiej, Jurgowie, Czarnej Górze czy Witowie. 

Cena całodziennego karnetu to wydatek rzędu 80–100 zł dla 
osoby dorosłej. Dla dzieci i seniorów przewidziane są zniżki. 
Możemy również korzystać z karnetów czasowych i kilkudnio-
wych. Wszystkie te stacje narciarskie obsługiwane są przez 
wyciągi krzesełkowe. Na każdej z nich czeka na dzieci i ich 
rodziców wykwalifikowana kadra instruktorska. 

A po nartach... 
Oczywiście basen, a skoro basen to oczywiście termy. Mamy 
do dyspozycji termy w Bukowinie Tatrzańskiej, termy Bania 
w Białce Tatrzańskiej, Gorący Potok w Szaflarach i uruchomio-
ne w 2016 r. Termy Chochołowskie. To miejsca, w których na-
prawdę można się zrelaksować. Poza strefami basenową i sau-

nową znajdziemy tam zjeżdżalnie, rwące rzeki, strefy zabaw dla 
dzieci, jaccuzi, gabinety SPA, kawiarnie i restauracje. Są rów-
nież strefy lecznicze z kąpielami solankowymi czy borowino-
wymi. Wody termalne ze względu na specyficzną mineralizację 
mają korzystny wpływ na nasze zdrowie i wygląd. 

W Bukowinie za 2,5 godziny zapłacimy 69 zł za osobę do-
rosłą i 40 zł za dziecko do lat 13, w Szaflarach 48 zł za osobę 
dorosłą i 32 zł za dziecko do 13 roku życia, podobna cena jest 
w Białce Tatrzańskiej. W Termach Chochołowskich zapłacimy 
65 zł za osobę dorosłą i 35 zł za dziecko. Istnieje również moż-
liwość zakupienia pakietu rodzinnego 2+1 lub 2+2 na kilka go-
dzin lub cały dzień. 

A może na spacer... 
To wariant zdecydowanie najbardziej ekonomiczny. Ciepła 
czapka, kurtka, dobre buty i możemy cieszyć się pięknem bia-
łych, zaśnieżonych gór. W polskich Tatrach szlaki są otwarte 
zimą (poza małymi wyjątkami). 
Dla niedoświadczonych w turystyce zimowej osób nie zaleca się 
wychodzenia powyżej schronisk. Możemy za to wybrać się do 
schroniska na Polanie Chochołowskiej, Morskiego Oka, prze-

spacerować się Doliną Kościeliską, Doliną Białego czy ścieżką 
pod reglami. 

Warta polecenia jest trasa na Rusinową Polanę. Cudow-
na wycieczka zarówno latem, jak i zimą. Możemy skorzystać 
z dwóch wariantów przejścia. Pierwszy od parkingu Zazadnia 
(krótszy), a drugi od Wierchu Poroniec (dłuższy i z ładniejszy-
mi widokami).

Od parkingu przy Wierchu Poroniec idziemy zielonym szla-
kiem. Droga wiedzie przez las, różnica wysokości jest niewiel-
ka i nie powinna sprawić trudności. Widok z Rusinowej Polany, 
zwłaszcza w słoneczny dzień, wynagradza wysiłek. Siadamy 
przy jednym z drewnianych stołów (o ile nie są zasypane śnie-
giem) i możemy podziwiać piękno gór. A podziwiać jest co, 
widać stąd m.in.: Hawrań, Murań, Gerlach, Rysy czy Mięguszo-
wieckie Szczyty. Niektórzy uważają, że to właśnie widok z Rusi-
nowej Polany jest najpiękniejszym widokiem na Tatry. 

Tuż obok  Rusinowej, ok. 10 minut drogi niebieskim szlakiem,  
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej – Królowej 
Tatr na Wiktorówkach. To miejsce absolutnie niezwykłe. Jego hi-
storia sięga 1861 roku. Wtedy to dziewczynce, która pasła owce, 
Marysi Murzańskiej, objawiła się Matka Boża. Wydarzenie to 
stało się początkiem kultu MB Jaworzyńskiej na Podhalu. Przy 
sanktuarium zawieszone są tabliczki upamiętniające ludzi gór. 
Przez cały rok odprawiane są tu msze święte. W okresie zimo-
wym codziennie o godz. 12, a w niedziele o 9.00, 11.00 i 13.00. 
W ramach odpoczynku możemy zrobić sobie przerwę na herbatę, 
którą ojcowie Dominikanie serwują w turystycznej kuchni i sma-
kuje ona naprawdę wyjątkowo. 

Bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego kosztuje 
5 zł, ulgowy 2,5 zł. Parkingi przy TPN to koszt ok. 15–20 zł.

Po tych wszystkich atrakcjach nic nie smakuje lepiej niż gril-
lowany oscypek, kubeczek grzańca czy filiżanka gorącej czeko-
lady. Dla chętnych może być jeszcze zdjęcie z misiem i obowiąz-
kowy spacer po Krupówkach. Ruszajmy więc… Korek? To nic.

Tekst i zdjęcia Agnieszka Zuchowicz

Zimowe ferie tuż tuż…
O czym trzeba pamiętać 
Pamiętajmy	 zawsze	 o	 swoim	 bezpieczeństwie.	 Na	 nartach	
jeździmy	w	kaskach,	na	wycieczkę	ubieramy	się	odpowiednio:	
bielizna	termoaktywna,	polar,	ciepła	kurtka	i	spodnie,	a	także	
ciepłe	i	nieprzemakalne	buty.	Przyda	się	także	termos	z	gorącą	
herbatą	i	coś	do	jedzenia.	Planujmy	wypoczynek	dostosowując	
go	 do	 naszej	 kondycji	 i	 możliwości.	 Przed	 wyjściem	 w	 góry	
zapoznajmy	się	z	aktualnie	panującymi	warunkami	pogodowy-
mi	 i	występującymi	zagrożeniami.	Pamiętajmy	również	o	tym,	
że	zimą	szybciej	robi	się	ciemno	 i	 trzeba	zaplanować	powrót	
z	wycieczki	o	odpowiedniej	godzinie.	

Na zdjęciach (od góry): 
1. Bukowina Tatrzańska – stacja narciarska Rusin-ski,  
2. Początek szlaku na Wiktorówki od parkingu przy Zazadniej 
3.  Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej – Królowej Tatr 

na Wiktorówkach
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Biuro podróży Hellas Travel to ekspert w wyjazdach wypo-
czynkowych, objazdowych oraz grupowych. 

NASZYM CELEM JEST POKAZANIE PRAWDZIWEGO 
UROKU PODRÓŻOWANIA.

Wprowadzamy na polski rynek niedostępne dotąd destyna-
cje. Są one nienaruszone przez masową turystykę. Wyspy 
znajdują się na morzu egejskim i wchodzą w skład Cyklad. 
Oferujemy regularne wyjazdy na PAROS, MILOS, NA-
XOS, MYKONOS, ANDROS i SANTORINI. Każdy ho-
tel z oferty jest osobiście sprawdzony przez Hellas Travel. 

Jakość i zadowolenie klienta jest naszym absolutnym 
priorytetem. Chcemy aby nasi turyści mogli przeżyć 
z nami coś, czego nikt inny nie jest im w stanie zaofe-
rować. 

PROPONUJEMY PRAWDZIWY WYPOCZYNEK 
W ZACHWYCAJĄCYCH MIEJSCACH.

W naszej ofercie znajdują się również wycieczki objazdo-
we oraz rejsy na pokładach luksusowych statków wy-
cieczkowych. 
Ideą naszych wycieczek jest połączenie wypoczynku na 
kilku wyspach, i tym samym pokazanie prawdziwego obra-
zu kraju, w którym spędzacie Państwo swój urlop. Styl na-
szych wycieczek odbiega od typowych „objazdówek”. 

Dajemy Wam więcej swobody, tak abyście mogli dostoso-
wać program wycieczki do siebie. 

PLAŻA CZY ZABYTKI? A MOŻE PLAŻOWANIE 
PRZEPLATANE ZWIEDZANIEM? OFERUJEMY JEDNO 
I DRUGIE – wybór należy do Was.

DLA UŁATWIENIA KONTAKTU, oraz jak najlepszego 
dostosowania oferty do Państwa wymagań STWORZYLI-
ŚMY SPECJALNE DZIAŁY:

●l wyjazdy grupowe
●l wyjazdy tematyczne
●l turystyka sportowa
●l rejsy
●l wille w Grecji i na Cyprze
●l podróże kulinarne
●l bilety lotnicze przewoźników regularnych i czarterowych
●l All Inclusive i last minute
●l oferta 10 największych touroperatorów.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do klienta, 
dzięki czemu JESTEŚMY W STANIE ZORGANIZOWAĆ 
WSZELKIE WYMARZONE PRZEZ PAŃSTWA 
ATRAKCJE.

ZAPRASZAMY!

Hellas Travel
Warszawska 58c lok. 5

Galeria „GAWRA”
02-496 Warszawa Ursus

22 291 55 05
790 807 055

info@hellastravel.pl
www.hellastravel.pl

Podróżuj z

GRECJA         od kuchni

GRECJA I CAŁY ŚWIAT

STAROŻYTNA SAŁATKA
z pęczakiem i dressingiem z granatu

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Pęczak  ..............................................  200g
• Granat dojrzały .................................  1 szt.
• Orzechy włoskie posiekane .........  2 łyżki
• Cebula dymka  ...................................  3szt
• Koperek posiekany  .......................  2 łyżki
• Ser Feta Theofilos  ............................. 70g
• Orzechy włoskie i granat do dekoracji
DRESSING:
• Oliwa z oliwek  ...............................  4 łyżki
• Moszcz winogronowy  ................. 2 łyżka
• Sok z granatu  ................................  3 łyżki
• Sól morska i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Gotujemy pęczak na sypko według przepisu 
na opakowaniu, odsączamy i odstawiamy do 
wystudzenia. Za pomocą łyżki wyjmujemy zia-
renka granatu, z połowy wyciskamy sok.
Drobno siekamy dymkę i koperek, a orzechy 
rozdrabniamy w moździerzu. W misce miesza-
my pęczak, ziarenka granatu, dymkę, koperek 
i rozkruszony ser Feta. Przyprawiamy do sma-
ku solą i pieprzem. Przygotowujemy dressing 
mieszając składniki w drugiej misce za pomo-
cą trzepaczki, aż się połączą. Mieszamy sałat-
kę z przygotowanym dressingiem. 
Podajemy dekorując orzechami i ziarenkami 
granatu.

WĄTRÓBKA CIELĘCA 
z sosem grapefruitowym

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Cebula dymka  .................................  4 szt.
• Pepperoni Mocedońskie  ................  3 szt.
• Oliwa z oliwek  

Extra Virgin „Theofilos”  ...............  4 łyżki
• Miód tymiankowy  .........................  3 łyżki
• Sok z grapefruita  .........................  300 ml
• Wątróbka cielęca  ...........................  600 g
• Sól i pieprz do smaku
• Grapefruit świeży fileciki do dekoracji
• Rukola do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Wątróbkę oczyszczamy z błonek i kroimy na 
plastry grubości 2 cm. Na patelni rozgrzewa-
my oliwę z oliwek, smażymy wątróbkę z oby-
dwu stron, a następnie odsączamy na papiero-
wym ręczniku. Na drugiej patelni podsmażamy 
posiekaną dymkę i Pepperoni Macedońskie, 
następnie dodajemy miód i sok z grapefruita. 
Gotujemy na wolnym ogniu, aż zgęstnieje. 
Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. Po-
dajemy z listkami świeżej rukoli i filecikami 
grapefruita.

Smacznego!

Gotuj z TEO VAFIDISEM
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PIASTÓW

ul. Warszawska 24, 05-820 PIASTÓW
tel./faks: 22 723 65 50   tel. kom.:  504 049 789
e-mail:  mokpiastow@wp.pl

PROGRAM kina „BAŚŃ”
KRÓLOWA ŚNIEGU 3: OGIEŃ I LÓD
ROSJA l b/o l dubbing l 80 min.

3 (piątek)  godz. 17.00
4 (sobota)  godz. 15.00, 17.00
5 (niedziela)  godz. 17.00

LA LA LAND
USA l l. 15 l 126 min.

3–5 godz. 19.00 
(piątek–niedziela)  

BALERINA
FR/KANADA l b/o l dubbing l 89 min.

10–11 (piątek–sobota)  godz. 15.00
12 (niedziela)  godz. 13.00, 15.00

SZTUKA KOCHANIA. 
HITORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ
POLSKA l l.15 l 117 min.

10–12 (piątek–niedziela) godz. 17.00, 19.15
SING
USA l b/o dubbing l 110 min.

17–18 (piątek–sobota)  godz. 17.00
19 (niedziela)  godz. 15.00, 17.00

KONWÓJ
POLSKA l l. 15 l 92 min.

17–19 (piątek–niedziela)  godz. 19.00
OSTATNI SMOK ŚWIATA
UKRAINA l b/o l dubbing l 85 min.

24–25 (piątek–sobota)  godz. 17.00
26 (niedziela)  godz. 15.00, 17.00

JACKIE
CHILE/FR/USA l l. 15 l 95 min.

24–26 (piątek–niedziela) godz. 19.00

Ceny biletów: 12/16 zł  l●●●●Bilety ulgowe tylko za okazaniem ważnej legitymacji

LUTY 2017 R.

Dla	Piastowian	o…	Żdżarach	
Przeglądając Internet zaciekawiła mnie ostatnio fachowo prowadzona strona, która z powo
dzeniem mogłaby służyć choćby nauczycielom historii w Piastowie. Czytając informacje 
opracowane na podstawie źródeł historycznych cofamy się aż do średniowiecza i pozna
jemy życie codzienne mieszkańców osady „Żdżary” – dzisiejszego Piastowa.

P ierwsze wpisy na stronie zostały opubliko-
wane w marcu 2015 roku. Dowiadujemy się 
z nich, gdzie zlokalizowana na terenie dzi-

siejszego Piastowa była dawna osada średnio-
wieczna. Autor strony podaje, że doszukał się, 
jak nazwa osady zapisywana była w źródłach 
historycznych pisanych. Pierwsza wzmianka 
pochodzi z roku 1480, a podana nazwa dzisiej-
szego Piastowa brzmiała „Weszdzary” (w zda-
niu po staropolsku w księdze sądowej ziemi 
warszawskiej). W 1491 roku po łacinie jako 
„Zdzary”, w 1532 „Sdzari”, w 1535 „Szdza-
ry”, w 1580 „Zdziary”, na mapach z 1794 
„Zdary”, z 1829 po polsku jako „Zdzary” itd.  
Autor podaje w jednym z komentarzy, że nie jest 
pewny co do wymowy nazwy w średniowieczu. 
Najpewniej, według niego, nazwa powstała od 
słowa „żdżary”, określającego dawniej miejsce 
wypalone w lesie przez człowieka. Co ciekawe, 
autor sugeruje też poprawki na oficjalnej stronie 
miasta Piastowa, które informują, że pierwsze 
wzmianki o osadnictwie na tym terenie pocho-
dzą z XVI wieku.
Kolejno poznajemy nawet biskupów poznań-
skich, będących właścicielami wsi Żdżary 
– pierwszy żył w XIII wieku. Zamieszczo-
ne zostały też dobra biskupa poznańskiego 
na Mazowszu w XV wieku oraz imienna lista 

mieszkańców wsi należącej do biskupa (według 
klucza żbikowskiego). Autor dotarł także do 
rejestrów poborowych z wieków: XVI–XVIII. 
Liczne mapy, także autorstwa prowadzącego 
stronę, fotografie, przypisy do źródeł historycz-
nych utwierdzają w przekonaniu, że informa-
cje zostały rzetelnie opracowane. Część źródeł 
została zebrana w dziale „Literatura”, gdzie 
znajdziemy spis wykorzystanych atlasów histo-
rycznych, kodeksów, aktów, opracowań, spisów 
i skorowidzów polskich miejscowości. Niektóre 
przypisy w postach jeszcze są w trakcie opraco-
wania, o czym informuje autor. 

Czekamy na następne wpisy
Ostatnia aktualizacja (styczeń 2017) pozwala 
mieć nadzieję, że strona będzie uzupełniania. 
Twórcy strony nie udało się potwierdzić infor-
macji, czy np. prowadzono badania archeolo-
giczne w północnej części Piastowa, aby po-
twierdzić lub wykluczyć położenie tam osady 
średniowiecznej Żdżary. Czekamy zatem na 
kolejne ciekawostki i badania autora, z którym 
mimo prób, nie udało jeszcze nam się skontak-
tować.

Warto zajrzeć na stronę  
https://piastowsredniowieczny.wordpress.com

Agnieszka Gorzkowska

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA OGŁASZA 

NABÓR  
na wolne stanowisko urzędnicze

W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIASTOWIE 
(STANOWISKO DS.  ADMINISTROWANIA 

I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH)  

1/2 etatu.

(…)
3. Zakres wykonywanych zadań:

1)  pozyskiwanie informacji o organizowanych konkursach dot. fundu-
szy zewnętrznych,

2)  pozyskiwanie informacji o naborach wniosków o dofinansowanie 
z funduszy zewnętrznych zadań realizowanych przez Miasto Pia-
stów,

3)  przygotowywanie i prowadzenie  wszelkiej dokumentacji dot.  reali-
zacji i rozliczania pozyskanych funduszy zewnętrznych,

4)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi instytucji za-
rządzających funduszami zewnętrznymi.

(…)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w za-
mkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzęd-

nicze ds. funduszy zewnętrznych” (…) w terminie 

do dnia 17 lutego 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie  

nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na: 

http://www.piastow.pl/komunikaty 
➧ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

www.mokpiastow.pl
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WYCIĄG z ogłoszenia  
Burmistrza Miasta Piastowa  

o przetargu

Przetarg dotyczy części zabudowanej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej dz. ew. nr 69/8, obręb 04, o pow. 0,0876 ha, opisaną 
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00121610/0.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem 
Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 9 listopada 2016 r.
Cena wywoławcza wynosi:  713 000,00 zł (słownie: siedemset trzy-
naście tysięcy złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości zwolnione 
jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r.,  
o godzinie 10.00,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, 

przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium: 70 000 zł  

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),  
termin wpłaty: do 16 marca 2017r.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju 
nr 7 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Piastowie www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Ze-
spole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pia-
stowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

WYCIĄG z ogłoszenia  
Burmistrza Miasta Piastowa  

o przetargu

Przetarg dotyczy części zabudowanej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej dz. ew. nr 250/1, obręb 05, o pow. 0,0768 ha, opisaną 
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00120249/1.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem 
Nr 192/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 9 listopada 2016 r.
Cena wywoławcza wynosi:  373 000,00 zł (słownie: trzysta sie-
demdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości 
zwolnione jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r.,  
o godzinie 10.00,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, 

przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 30 000 zł 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 
termin wpłaty do 16 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju 
nr 7 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Piastowie www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Ze-
spole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pia-
stowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Szanowni Państwo,
jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie,  głęboko wierząc w to, że dobro drugiego człowieka jest najwyż-
szą wartością, zwracam się z ogromną prośbą do każdego z osobna o pomoc dla naszej wybitnej, 12-letniej  uczennicy 
Ani, która urodziła się z niezwykle rzadką chorobą – zespołem hipowentylacji, polegającą na zaniku oddechu w trakcie 
snu. 
Ania jest przykładem dziecka, które z jednej strony ucząc się w klasie integracyjnej, ma możliwość rozwoju w wa-
runkach dostosowanych do potrzeb wynikających z jej choroby, z drugiej zaś, wykazując się wysoką inteligencją spo-
łeczną, sama - jako wolontariuszka, niesie pomoc innym potrzebującym. Swoją zaradnością, codziennym uśmiechem 
i życzliwością oraz otwartością na potrzeby drugiego człowieka udowadnia, jak wiele radości może dać człowiek 
człowiekowi, niosąc szczęście każdej napotkanej osobie.  
Poza niezwykle wyjątkową osobowością, Ania wyróżnia się jako uczennica: co roku odbiera świadectwo z biało-
-czerwonym paskiem, śpiewa również w chórze szkolnym. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny 
kolega z Misji” w kategorii muzycznej  zorganizowanym przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 
Ania jest naszym szkolnym Słoneczkiem, które niesie swój uśmiech i dobro innym, co jest bardzo mocno widoczne 
i odczuwalne dla każdego, który miał okazję spotkać na swojej drodze tę niezwykłą dziewczynkę. Każdy, kto potrafi 
dostrzec kogoś w potrzebie jest kimś wyjątkowym, dlatego bardzo proszę o wsparcie, by dać szansę Ani na łatwiejsze 
życie i by uwolnić ją od respiratora i rurki tracheotomijnej. Będzie to możliwe, jeśli zbierzemy 100 tys. euro na operację 
wszczepienia stymulatora nerwów, która może odbyć się jedynie poza granicami naszego kraju. 
Proszę Państwa o pomoc. Pozwólmy aby nasz diament wyrósł na piękny brylant, którym z pewnością jest nasza Ania. 
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję, wierząc jednocześnie, że raz dane dobro zawsze powraca ze zdwojoną siłą.

W imieniu wszystkich pracowników szkoły

Urszula Skrzypczak

Prośba	o	pomoc	na	leczenie	i	rehabilitację	Ani	
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KULTURA

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

LUTY 2017
4.02
sobota

godz.

1500 � WILK�W�OWCZEJ�SKORZE
Rosja l b/o l animacja/familijny/komedia

1730
PO�PROSTU�PRZYJAŹŃ

Polska l l.15 l komedia2000

5.02
niedziela

godz.

1500 � WILK�W�OWCZEJ�SKORZE
Rosja l b/o l animacja/familijny/komedia

1730
PO�PROSTU�PRZYJAŹŃ

Polska l l.15 l komedia2000

11.02
sobota

godz.
1800

SZTUKA�KOCHANIA�
HISTORIA�MICHALINY�WISŁOCKIEJ

Polska l l.15 l biograficzny

2015

12.02
niedziela

godz.
1800

2015

18.02
sobota

godz.
1600

KONWÓJ
Polska l l.15 l thriller

1800

19.02
niedziela

godz.
1600

1800

24.02
piątek

godz. 1700 KINO�RETRO
BILETY 5 ZŁ

25.02
sobota

godz.
1800

LA�LA�LAND
USA l l.15 l melodramat/musical

2015

26.02
niedziela

godz.
1800

2015

Parking dla zmotoryzowanych widzów.

www.arsus.pl            facebook.com/kinoursus

DOM KULTURY  
  

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa  
tel. 22 867 63 95    l    tel./faks 22 667 83 75

4 LUTEGO (sobota) GODZ. 17:00
Wernisaż	malarstwa	Miquela	Platero wstęp wolny

✶

5 LUTEGO (niedziela) GODZ. 12:30

„Dzieci	są	cudowne” Poranek muzyczny dla dzieci  
– projekt Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.

Koncert poświęcony W.A. Mozartowi i F. Chopinowi. 
Podczas koncertu wystąpią pianista i kwartet smyczkowy.

Dzieci dowiedzą się o małych muzycznych geniuszach minionych epok. Będą miały okazję poznać 
instrumenty smyczkowe, zostaną zaproszone do zagrania ze słuchu utworu Mozarta. 

✶

7 LUTEGO (wtorek) GODZ. 18:00

Wieczór operetkowy	„Lata	dwudzieste,	lata	trzydzieste”
w wykonaniu duetu Zuzanna&Tadeusz oraz Studia A.M. wstęp wolny

✶

15 LUTEGO (środa) GODZ. 18:00
„Czar	poezji	i	romansu” Koncert Walentynowy w wykonaniu zespołu operetkowego 

Belcanto, recytacje Waldemar Gajewski wstęp wolny

✶

19 LUTEGO (niedziela) GODZ. 16:30
„Czas	na	Chopina” - Wieczór pieśni romantycznych, koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 

z Muzyką Kameralną w wykonaniu Olgi Rusin- sopran, Wojciecha Świętońskiego 
-fortepian wstęp wolny 

DOM KULTURY „MIŚ”

Ośrodka Kultury „Arsus” Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./fax. 667-92-18  l  e-mail: domkulturymis@op.pl  l  www.mis.arsus.pl

4 LUTEGO (sobota) GODZ. 16:00
„Karnawałowe	pląsy” - zabawa taneczna dla Seniorów  z Klubu „Wesoła Chata”.

✶

6–28 LUTEGO  
GODZ. 10:00–16:00 (dni	powszednie)

Wystawa malarstwa akrylowego „W świecie fantazji” Ireny Jońskiej.

✶
7 LUTEGO (wtorek) GODZ. 18:00

Wernisaż wystawy malarstwa akrylowego Ireny Jońskiej pt. „W Świecie Fantazji”.
wstęp wolny

✶
10 LUTEGO (piątek) GODZ. 17:00

Uroczysta inauguracja działalności klubu fotograficznego „Świat w Obiektywie”.
wstęp wolny
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URSUS

ZIMA w mieście  ZIMA w mieście  ZIMA w mieście
OŚRODEK KULTURY  
„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, tel.: 22 478 34 54, 22 478 36 26, www.arsus.pl

1.	PROJEKCJE	FILMOWE	W	KINIE	„URSUS”	(Andrzej Orzechowski)

15 lutego (środa), godz. 11:00
„Jak uratować mamę” – prod. polska,animowany, (90 min.)

22 lutego (środa), godz. 11:00
„Szajbus i pingwiny”- prod. austral., aktorski, familijny ( 95 min.)

2.	ZIMOWE	WARSZTATY	TEATRALNE	
(Prowadzenie: Adrianna Kołpak – Teatr „Gardzienice”) 

14, 15, 16, 17 lutego (wt. śr. czw. pt.) godz. 10:00–12:00 (sala kameralna)
Warsztaty	dla	młodzieży	szkół	gimnazjalnych	i	ponad	gimnazjalnych.

ZAPISY: tel. Jutyna Ścibor 22 478- 34- 54.

3.	OD	POMYSŁU	DO	PLANSZÓWKI” 
warsztaty tworzenia gry planszowej

13 lutego (poniedziałek) 
sala kameralna OK „ARSUS”

I grupa ( zgłoszenia zorganizowane – 12 osób): godz. 9:00–10:30
II grupa (zgłoszenia indywidualne – 12 osób): godz. 10:45–12:15
ZAPISY (ilość miejsc ograniczona): tel. 22 478-27-70 – Agnieszka Gorzkowska.

Prowadzący: mieszkaniec Ursusa Marcin Kłos - twórca gry planszowej
„URSUS	–	gra	planszowa”- miłośnik gier planszowych, prowadził pokazy gier dla przedszkolaków oraz 
zajęcia nauki gry w popularne planszówki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie.
PRZEBIEG WARSZTATÓW: l wprowadzenie w temat projektowania gier planszowych na przykładzie 
gry o Ursusie l tworzenie przez dzieci projektu gry planszowej pod kierunkiem prowadzącego w 3-4 
osobowych podgrupach l prezentacja projektów dzieci na forum całej grupy l prezentacja zasad „URSUS 
- gra planszowa” l rozgrywka w Ursus - gra planszowa w grupach

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA / PŁATNA
12 lutego (niedziela), godz. 12:00
BAJKA	„BAŁWANKOWA	NIESPODZIANKA” (sala widowiskowa)   Wstęp - 10 zł

DOM KULTURY „MIŚ”
ul. Zagłoby 17, tel. 22 667 92 18

Osoba odpowiedzialna – Anna Chruślińska

WARSZTATY	–	„PLASTYKA	NA	WESOŁO” ( Krystyna Kaczmarczyk)
21, 23 lutego godz. 10:00–11:00 (gr. I – indywidualne)
                      godz. 11:00–12:00 (gr. II – gr. zorganizowane, max. 15 osób)

REKREACJA,	RUCH	I	SPORT	–	TENIS	STOŁOWY	(Krzysztof Majkowski)
13, 14, 15, 16, 17 lutego godz. 09:00–12:00 (wymagane obuwie na zmianę)

WARSZTATY	ORGIAMI	–	PAPIEROWE	FANTAZJE (Krystyna Kaczmarczyk) 
14, 16 lutego, godz. 10:00–11:00 (zgłoszenia indywidualne)

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W DK „MIŚ” SĄ BEZPŁATNE
 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA (PŁATNA):

19 lutego /niedziela/, godz. 12.00
BAJKA	DLA	DZIECI	–	„KSIĘŻNICZKA	I	RYCERZ”			Wstęp – 10 zł.

DOM KULTURY „KOLOROWA”
ul. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95

Osoba odpowiedzialna – Elżbieta Zdanowska-Cozac.

13, 15, 20, 22 lutego, godz. 11:00–12:30
WARSZTATY	PLASTYCZNE (Instruktor: Katarzyna Ludwiczak)

DNI	OTWARTE	ZESPOŁU	TANECZNEGO	„STOP	&	GO”	
(Instruktor tańca nowoczesnego Kasia Grzywińska, Klaudia Zaręba – inst.. HIP HOP/

14 i 16 lutego: godz. 11:00–12:00 – TANIEC	NOWOCZESNY
godz. 12:00–13:00 – HIP

Zajęcia dla wszystkich chętnych chcących potańczyć w ferie oraz dla tych,  
którzy chcą dołączyć do zespołu.

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA (PŁATNA)
 27 lutego (niedziela), godz. 12:30          
1.	PRZEDSTAWIENIE	TEATRALNE	DLA	DZIECI	pt.	„GUCIO	CHUSTECZKA”	Bilety – 10 zł

2.	MAŁA	AKADEMIA	WYOBRAŹNI – półkolonie zimowe organizowane przez Akademię Wyobraźni. 
(Instruktor – Adrinna Wysocka)
OFERTA DLA DZIECI W WIEKU 6 – 16 LAT interesujących się światem,  lubiących projektowanie 
i kreowanie , mających głowę pełną ciekawych pomysłów.
TERMINY:				I	TURNUS	13–17	LUTEGO (6 – 10 lat)

           			II	TURNUS	20–24	LUTEGO (10 – 16 lat)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY POD NR TEL. 602 393 297 P. ADRIANNA WYSOCKA.
OPŁATY ZA ZAJĘCIA: turnus 5-cio dniowy 690 zł/osoba (przy zapisie 2 dzieci – 630 zł/osoba).
Koordynator imprez i zajęć stałych w ramach dzielnicowego programu „ZIMA W MIEŚCIE 2017” 
w placówkach Ośrodka Kultury „Arsus”- Mirosława Liszcz, tel. 22 478 27 70

OŻARÓW MAZ.
DOM 

KULTURY 
„UŚMIECH”

OŻARÓW 
MAZOWIECKI  

(ul. Poznańska 165) 

4 lutego – sobota
WARSZTATY	MIĘDZYKULTUROWE:	Chiny. Wstęp wolny!
15:00–16:30 spotkanie dla dorosłych; 

16:45–18:15 spotkanie dla dzieci
W programie spotkań m.in.: zapoznanie się z kulturą Chin, chiński 
horoskop, taniec smoka, nauka kaligrafii, robienie lampionów, nauka 
posługiwania się pałeczkami, quiz. Warsztaty poprowadzi psycholog 
międzykulturowy, podróżnik i lektor języków obcych - Ewa Klah.

 12 lutego – niedziela – godz. 12:00
ILUZJA	DLA	DZIECI.             Wstęp wolny!

 

„ F E R I E  Z  U Ś M I E C H E M ”
I TYDZIEŃ FERII

13–17 lutego 2017, w godz. 10:00–12:00  
(dzieci w wieku od lat 8)

MAŁA	AKADEMIA	KREATYWNEGO	SZYCIA - Joanna Balicka
Zajęcia, na których dzieci ćwiczą ściegi, uczą się różnych sposobów 
szycia, a spod ich ręki finalnie wychodzą: Torba na zakupy, Piórnik 
- kokardka, przeróbka bluzki (każdy z uczestników będzie proszony 
o przyniesienie własnej  bluzki lub t-shirta), Patchworkowa poszew-
ka na poduszkę.Na zakończenie tygodniowych spotkań uczestnicy 
wykonają małą maskotkę  z płótna i polaru „minki”.

14–17 lutego 2017, godz. 12:30 
WESOŁE	LABORATORIUM (zajęcia godzinne)

POWIETRZE I JEGO ZANIECZYSZCZENIA. Podczas zajęć zajmować 
będziemy się zagadnieniami zanieczyszczenia i oczyszczania po-
wietrza. Zdefiniujemy i przyjrzymy się blisko zanieczyszczeniom 
i zbudujemy filtr oczyszczający.
WODA PITNA I JAK JĄ OSZCZĘDZAĆ. Zajęcia poświęcone za-
gadnieniu oczyszczania i odzyskiwania wody w celu jej spożycia. 
Określimy również, co to są zanieczyszczenia wody i skąd się biorą.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Zajęcia podczas których określi-
my, co to są odnawialne źródła energii i jak je wykorzystać. Zbudu-
jemy mini elektrownię wiatrową.
RECYKLING ODPADÓW. Zajęcia poświęcone segregacji i odzyski-
waniu odpadów. Dowiemy się, jakie skarby kryją nasze odpady i jak 
możemy je ponownie wykorzystać.

13–17 lutego 2017, w godz. 14:00–16:00
MALOWANIE	NA	SZKLE (dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat)

Prowadzące: Instruktor Marzena Kałużna
Instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka

I DZIEŃ (13 lutego). Omówienie techniki, zapoznanie się ze 
specjalistycznymi materiałami plastycznymi. Przegląd wybranych 
prac wykonanych w tej technice. Wykonanie wstępnych szkiców 
do swojej pracy – malarstwa na szybie.
II DZIEŃ (14 lutego). Wybór najciekawszego projektu oraz 
obrysowanie konturów rysunku na szybie farbą konturową.
III DZIEŃ (15 lutego). Nakładanie farb pomiędzy obrysowane 
kontury.
IV DZIEŃ (16 lutego). Projekt do malarstwa na szklanej butelce 
oraz wykonanie obrysu konturów.
V DZIEŃ (17 lutego). Wypełnienie konturów farbami akrylowymi.

13–17 lutego 2017 r., w godz. 10:00–12:00
Sala Widowiskowa Domu Kultury

WARSZTATY	TEATRALNE	TEATRU	LALKOWEGO		
DLA	DZIECI	I	MŁODZIEŻY

Prowadząca: instruktor Joanna Michrowska-Kamińska. Tworzenie 
spektaklu od podstaw do premiery. Kanwą do scenariusza będzie baśń 
„O rybaku i złotej rybce”. Przedstawienie realizowane w konwencji 
teatru lalkowego.

l● PROGRAM ZAJĘĆ: Teatr lalki i przedmiotu, teatr plastyczny, 
kostium, przedmiot i rekwizyt. Grupowe gry, zabawy, drama i im-
prowizacja. l●ZAJĘCIA Z PLASTYKI TEATRALNEJ: Zasady budowy 
i konstrukcji lalek planszowych na potrzeby warsztatów. l●PROJEK-
TOWANIE I ZASADY BUDOWY SCENOGRAFII. Metody animacji lal-
ki i przedmiotu w przedstawieniach teatralnych.  Zadania aktorskie 
w teatrze lalkowym. Środki wyrazu. Przestrzeń teatralna.   Muzyka 
i dźwięki w teatrze. Budowanie dramaturgii. Fabuła.              

Premiera w dn. 17 lutego br.        
 

Liczba miejsc ograniczona.
ZAPISY: Dom Kultury „Uśmiech”,  

ul. Poznańska 156, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel./fax: 22 722 14 45

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

II TYDZIEŃ FERII
20–24 lutego (pon.–pt.), godz. 13.00–16.00

CIS	„Przy	Parku”		
dla	dzieci	w	wieku	7–12	lat

WARSZTATY	AKTORSKIE	„Bliżej	sceny” z aktorką Gracją Niedźwiedź. 
PONIEDZIAŁEK - Wprowadzenie w świat teatru - rola aktora, reżysera, oraz 
innych osób tworzących teatr l zapoznanie się z tekstem przedstawienia l 
nauka improwizacji bez tekstu. WTOREK - Świat aktora - ćwiczenia i zabawy 
dykcyjne l improwizacja na tekście l zabawa w lektora l nagranie audio wy-
branych fragmentów przedstawienia. ŚRODA - Rola muzyki w teatrze - nauka 
choreografii muzycznej l nauka tańca - nie połamańca l zabawa łącząca mu-
zykę z tekstem scenicznym. CZWARTEK - Tworzymy przedstawienie l podział 
ról scenicznych l stworzenie scen z aktorami | pierwsza próba całości przed-
stawienia l tworzymy kreatywne kostiumy. PIĄTEK - Pokaz końcowy l Przy-
gotowania do występu, próba generalna l Występ końcowy na scenie Domu 
Kultury „Uśmiech”. l●Występ dla rodziców godz. 17:00 (do potwierdzenia)

FILIA W JÓZEFOWIE
ul. Fabryczna 15

1 lutego – środa
Ogłoszenie	KONKURSU	PLASTYCZNEGO	pt.	„Ożarów	Mazowiecki	w	przy-
szłości.	Moje	miasto	za	50	lat” organizowanego w ramach obchodów 
50-lecia nadania praw miejskich. Uczestnikami konkursu są dzieci 
i młodzież od 6 do 16 lat z terenu gminy Ożarów Mazowiecki. Konkurs	
rozpoczyna	się	1	lutego	2017	r.	i	trwać	będzie	do	10	marca	2017	r.	

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.dkusmiech.eu

5 lutego 2017 – niedziela, godz. 15:00
„Disco	walizeczka”.	ZABAWA	KARNAWAŁOWA	dla	dzieci.

Zabawa taneczna z animatorami białostockiego Teatru Narwal, któ-
rzy roztańczą każdego. W programie konkursy, zabawy oraz anima-
cje taneczne przy świetnie wszystkim znanych hitach. 

 FILIA W BRONISZACH
ul. Przyparkowa 15

5 lutego – niedziela, godz. 15:00
Rozstrzygnięcie	konkursu	plastycznego	„Pani	Zima”
Wernisaż prac oraz rozdanie nagród laureatom.
12 lutego – niedziela, w godz. 15:00–19:00

Walentynkowy	wieczorek	taneczny	dla	seniorów. Wstęp wolny!

II TYDZIEŃ FERII 
20–24 lutego, w godz. 10:00–14:30

zajęcia	dla	dzieci	w	wieku	7–12	lat
WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE. Liczba miejsc ograniczona.

Nasza oferta obejmuje: Zajęcia plastyczne, teatralne, animację po-
klatkową, rzeźbę oraz zajęcia edukacyjne w świetlicy komputerowej. 
Prowadząca: Instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka

  10:00–11:30  
WARSZTATY	TWÓRCZE

12:30–14:00  
ANIMACJA	POKLATKOWA

I dzień  
(20 lutego)

Grafika z tektury 
i sznurka.

Wprowadzenie do zagadnień związanych 
z tematem animowania, wybór tematu na 
film, przygotowanie scenariusza, podział 
ról pomiędzy uczestnikami zajęć.

II dzień  
(21 lutego)

Papierowe dekoracje 
zimowe.

Projektowanie sylwetek bohaterów do 
animacji w technice wycinankowej, przy-
gotowanie scenografii.

III dzień 
(22 lutego)

Medalion z inicjałami. 
Wykonanie mini-
-płaskorzeźby w glinie 
oraz zakończenie 
trwałym odlewem 
w gipsie.

Wykonanie próbnych ujęć do animacji 
poklatkowej.

IV dzień 
(23 lutego)

Wspólne malowanie 
na tkaninie pejzażu 
zimowego.

Wykonanie zdjęć do animacji, przygoto-
wanie plików do montażu

V dzień  
(24 lutego)

Wykonanie monotypii- 
czyli grafiki płaskiej. 
Technika polega na 
wykonaniu barwnej 
kompozycji farbami 
na płycie i odciskaniu 
na papierze.

Montaż filmu za pomocą specjalistyczne-
go oprogramowania, dodanie dźwięków.

 
 20, 21 i 22 lutego 2017 r. w godz. 10:00–12:00

WARSZTATY	TEATRALNE	DLA	DZIECI	I	MŁODZIEŻY
Prowadząca: instruktor Joanna Michrowska-Kamińska.
Tworzenie	spektaklu	od	podstaw	do	premiery. Kanwą do scenariusza, 
który  powstanie na zajęciach, będzie opowiadania „Legenda z je-
ziora”. Teatr  żywego planu. PROGRAM ZAJĘĆ: Inscenizacja w kon-
wencji teatru ruchu, teatru plastycznego l Grupowe gry, zabawy, 
drama i improwizacja l Zabawy  z  podziałem  na  role l Czytanie 
baśni l Rekwizyt, przedmiot, postać sceniczna, scenografia l Zada-
nia aktorskie w teatrze ruchu l Środki wyrazu l Przestrzeń teatralna 
l Muzyka w teatrze i jej rola w spektaklu l Budowanie dramaturgii l 
Fabuła l Premiera w dn. 22 lutego br.

Liczba	 miejsc	 ograniczona. ZAPISY: Filia Domu Kultury „Uśmiech” 
w Broniszach, ul. Przyparkowa 15, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od	 12.00	 do	 20.00	 (do	 10	 lutego	 br.), następnie 
w dniach: 13–24	lutego	br.	w	godz.:	8.00–16.00,	tel.	510	284	791

 WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

26 lutego – niedziela, godz. 15:00–17:00
Zakończenie	ferii	zimowych	–	BAL	KARNAWAŁOWY	DLA	DZIECI.
Dwugodzinną zabawę poprowadzą aktorzy z  Teatru Narwal.
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„ Będziemy naciskać,  
aż miasto zrealizuje nasze cele”

Wielu mieszkańców zapewne z niepokojem przyjmuje informacje po
dawane w ostatnim czasie w mediach na temat złego stanu powietrza 
w wielu miastach w Polsce, także w Piastowie. Mazowiecki Wojewódz ki 
Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił alert poziomu I o przekrocze niach 
pyłów zawieszonych, benzo(a)pirenu i  dwutlenku azotu dla aglomeracji 
warszawskiej (alert obowiązuje do końca 2017  roku). Nie bez przyczyny 
w Piastowie w styczniu odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców, 
inaugurujące działalność nowego stowarzyszenia „Czyste powietrze dla  
Piastowa”. O celach i działaniach zmierzających do poprawy jakości 
powie trza w Piastowie rozmawialiśmy z jego Zarządem: Jackiem Olejni
kiem (prezesem), Iwoną Olejnik oraz Aliną Szypuł (członkiniami Zarządu). 

n  Rozumiem, że strona na popularnym 
serwisie społecznościowym  „Czyste po-
wietrze dla Piastowa” to również wasza 
inicjatywa?

JACEK	OLEJNIK: Zgadza się. Od około roku to 
właśnie my prowadzimy ten fanpage. Nie-
dawno postanowiliśmy sformalizować na-
sze działania. Od połowy stycznia działamy 
jako stowarzyszenie zwykłe.

n  Czy wcześniej już próbowaliście rozma-
wiać na temat problemu zanieczyszczeń 
powietrza z władzami Piastowa?

J.O.: Nie, natomiast z uwagi na fakt, że jakość 
powietrza w Piastowie w ostatnim czasie 
jeszcze bardziej się pogorszyła,  dotychcza-
sowe nasze działania na tym polu okazały 
się za mało skuteczne, postanowiliśmy dzia-
łać na szerszą skalę.
ALINA	SZYPUŁA: Stąd nasza decyzja o założe-
niu stowarzyszenia.

n  Ile osób zdołaliście zainteresować tym 
tematem?

J.O.: Polubień strony mamy ponad 760. A na 
naszym pierwszym, ponad dwugodzinnym 
spotkaniu inaugurującym działalność stowa-
rzyszenia – 20 stycznia, w sali Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie – pojawiło się 
blisko 50 osób.

n  Ilu już macie członków?
J.O.: Na razie formalnie 4 osoby. Deklara-
cji członkostwa usłyszeliśmy od prawie 20. 
osób.

n  Jakie zauważacie główne problemy i ja-
kie są wasze propozycje działań zmie-
rzających do poprawy jakości powietrza 
w Piastowie?

J.O.: Uważam, że bardzo dużą rolę odgry-
wają: prewencja, informacja oraz promo-
cja. Trzeba jasno powiedzieć co jest do-
zwolone, a co nie i podlega karze. Naszym 
zdaniem działania władz Piastowa nie są 
na tym polu wystarczające. Trzeba pod-
nieść świadomość mieszkańców. Wydaje 
się nam, że na złe nawyki, w tym spalanie 
w domowych piecach wszystkiego, wpły-
wa kilka czynników. Nie tylko zła wola czy 
bieda, ale przede wszystkim brak świado-
mości. Burmistrz odpowiadając za bezpie-
czeństwo w mieście, powinien skutecznie 

ostrzegać mieszkańców w sytuacji, gdy 
jakość powietrza ulega znacznemu pogor-
szeniu. Dobrze byłoby, gdyby codziennie 
pojawiał się czytelny, widoczny komunikat 
o stanie jakości powietrza na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta. Informacja powin-
na być zrozumiała, a nie tylko zawierać 
dane o przekroczonych jednostkach. Waż-
ne jest też uświadomienie mieszkańców 
o zagrożeniu, wynikającym z dłuższego 
przebywaniem w tak zanieczyszczonym 
powietrzu. W wielu miastach takie komu-
nikaty są podawane do powszechnej wiado-
mości. Tym bardziej boli, że u nas jeszcze 
nie. Z całym szacunkiem, ale jeden artykuł 
w gazecie lokalnej na temat problemów 
zanieczyszczenia powietrza nie wystarczy.

n  Nie do końca się zgodzę. Na stronie 
miasta Piastowa jest zakładka o nazwie 
„stan powietrza”, która przenosi na stro-
nę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, gdzie jest szczegółowo 
opisany poziom stężeń substancji oraz 
prosto wyjaśnione oddziaływanie na 
zdrowie. Są też publikowane komunikaty 
o stanie powietrza np. Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

A.S.: Dodatkowo chcielibyśmy, by codzien-
nie taka informacja była ogłaszana np. 
w szkołach i przedszkolach. Mamy pomysł 
na wywieszanie flagi informacyjnej, w wi-
docznych miejscach, np. przed Urzędem 
Miasta.
J.O.: Wszystkie swoje postulaty przedstawi-
liśmy podczas pierwszego spotkania. Co 
do następnych działań, nie chcielibyśmy na 
tę chwilę ich zdradzać. Zamierzamy kilka 
razy „zszokować” społeczeństwo.

n  W Polsce były już przypadki pozwów za 
zanieczyszczone powietrze. Czy wasze 
stowarzyszenie ma też taki cel? 

A.S.: Droga sądowa nie jest naszym zamia-
rem.
IWONA	 OLEJNIK: Byliśmy w styczniu na ot-
wartym spotkaniu zorganizowanym przez 
Warszawski Alarm Smogowy. Przedstawi-
liśmy problem Piastowa – spalanie śmie-
ci. Okazuje się, że to bolączka większo-
ści gmin, szczególnie podwarszawskich. 
W walce o poprawę jakości powietrza two-
rzą się już ogólnopolskie struktury. Jedna 

z osób z Małopolski podczas spotkania 
przestrzegała przed wejściem na drogę są-
dową – sprawa ciągnęła się 5 lat. To mało 
skuteczne działanie.
J.O.: Akcja wymiany pieców też jest, naszym 
zdaniem, niewystarczająca. Możliwość wy-
miany kilkudziesięciu pieców jednak nie 
odpowiada skali problemu miasta.
A.S.: Sama wymiana pieca nic nie wnosi. 
Znamy przypadki, że piece zostały wymie-
nione, ale właściciele i tak palą wszystkim, 
czym się da.
J.O.: Cele, które pozytywnie wpłyną na inne 
obszary, są przypisywane, naszym zdaniem 
błędnie, na ochronę środowiska i poprawę 
jakości powietrza w Piastowie. Nie do koń-
ca rozumiem, jak na zmniejszenie zanie-
czyszczenia powietrza w Piastowie wpłynie 
budowa parkingu P+R przy stacji PKP albo 
budowa dróg, o czym informuje burmistrz. 
To są bardzo ważne i dobre inicjatywy ale 
nie w tym obszarze. Chcemy mieć udział 
w tworzeniu strategii ochrony środowiska 
w Piastowie. Chcemy, aby jeszcze w tej 
kadencji powstał aktualny, zapisany jasno 
program ochrony powietrza w naszym mie-
ście. Bez żadnych, „wydumanych strategii” 
na 200 stron. Czekamy na konkrety.

n  Jak powinna wyglądać, waszym zda-
niem, kontrola spalania śmieci na te-
renie miasta? Czy obecne działania są 
wystarczające?

J.O.: Nie. Naszym zdaniem niezbędna jest 
Straż Miejska, nie tylko w kwestii ochrony 
środowiska, nawiasem mówiąc. Jeśli miasta 
nie stać na powołanie takiej służby, niech zo-
staną delegowani do tych działań urzędnicy. 
Bardzo często śmieci palone są wieczorem 
lub w nocy. Muszą oni działać w trybie dy-ć w trybie dy- w trybie dy-
żurów 24-godzinnych przez 7 dni. Trzeba 
zwiększyć prewencję. Chciałbym podkreślić 
że my, nie namawiamy do karania kogokol-
wiek, chcemy tylko podnieść świadomość 
mieszkańców. Zdajemy też sobie sprawę, 
że wielu z nas niechętnie będzie „donosić” 
na sąsiadów. Naszym zdaniem obecna pro-
cedura zgłaszania „spalaczy” jest zaporowa. 
Inny problem, miasto dostaje zgłoszenia 
o paleniu śmieci przez aplikację LocalSpot 
ale egzekwowanie prawa jednak wydaje się 
być nieskuteczne. Zależy nam też, aby mia-
sto kupiło urządzenia pomiarowe do badania 
stężeń szkodliwych substancji w powietrzu 
i wykrywania źródeł ich emisji. 

n  Kiedy odbędzie się kolejne otwarte 
spotkanie waszego stowarzyszenia?

J.O.: Na przełomie lutego i marca chcemy 
zorganizować spotkanie z udziałem eksper-
tów i przedstawicieli organizacji walczących 
ze smogiem w sąsiednich gminach. Jeszcze 
raz podkreślę: nasze działania nie są skiero-
wane przeciwko nikomu, ale mają tworzyć 
presję na urzędnikach i władzach miasta 
i tym samym wymuszać na nich pracę nad 
rozwiązaniem problemu smogu w Piastowie. 

Rozmawiała Agnieszka Gorzkowska

n  PIASTÓW. Rozmowa z członkami zarządu nowego stowarzyszenia „Czyste powietrze dla Piastowa”

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

Wskażmy	miejsca	na	nowe	
automaty	biletowe	ZTM
Zarząd Transportu Miejskiego – w ramach planów ro
zwoju sieci sprzedaży biletów – przygotował ankietę dla 
pasażerów.

Chcielibyśmy, aby podzielili się Państwo z nami informa-
cjami, gdzie najczęściej kupują Państwo bilety i jakiego ro-
dzaju. Zależy nam również na wskazaniu miejsc w Warsza-
wie, w których powinny zostać ustawione nowe automaty 
biletowe – zachęca na swojej stronie ZTM. 
Aby wypełnić ankietę (dostępna do 18 lutego br.)  
należy wpisać w wyszukiwarkę link: 
https://www.survio.com/survey/d/automaty-biletowe 
Ankieta jest krótka, zawiera jedynie 6 pytań. ZTM zapewnia, że 
wszystkie ankiety zostaną przeanalizowane, a przy wyznaczaniu 
lokalizacji nowych biletomatów będzie brana pod uwagę licz-
ba zgłoszeń oraz możliwości techniczne instalacji urządzenia 
w danym miejscu. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że 
uruchomił ponad 650 stacjonarnych automatów biletowych, po-
nad 1800 automatów mobilnych, 21 Punktów Obsługi Pasażerów 
ZTM, zakup biletów możliwy jest też w ponad 1 500 punktach 
sprzedaży typu Kiosk.

Na podstawie materiałów ZTM
Agnieszka Gorzkowska
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URSUSKA LIGA SIATKÓWKI	–	sezon	2016/2017	
Liga została podzielona na:
n  dwie ligi eliminacyjne kobiet, 
n   sześć lig eliminacyjnych mężczyzn 

oraz 
n  Męską Ekstraklasę. 

Po fazie eliminacji nastąpi podział na:
n   pierwszą i drugą ligę kobiet – każda 

po 6 zespołów, 
n   pierwszą i drugą ligę mężczyzn  

– każda po 12 zespołów oraz 
n   męską Ekstraklasę składającą się  

z 10 zespołów. 

Wszystkie mecze rozgrywane będą  
w każdy weekend na dwóch halach:
n   w Szkole Podstawowej nr 11  

przy ul. Keniga 20 oraz 
n   Zespole Szkół nr 80  

przy ul. Orłów Piastowskich 47.

URSUSKA LIGA SIATKÓWKI  
rozpoczęła się 29 stycznia 2017 r.,  
a rozgrywki zaingurowała Męska Ekstraklasa. 
Tegoroczna edycja to kolejny rekord frekwencji,  
gdyż do wszystkich lig zgłosiło się 60 zespołów. 
Zeszłoroczny rekord frekwencji został pobity. 

HARMONOGRAM WSZYSTKICH ROZGRYWEK  
można znaleźć na: 

www.liga-ursus.siatkowka.org 

START!

Szkic pomnika oraz fragment elementu z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki odlany w brązie, 
z przedniej ściany pomnika; nad owalem znajdzie się orzeł z epoki, trzymający w prawym 
szponie miecz, w lewym berło. Na ścianach bocznych – cytaty z wypowiedzi T.  Kościuszki,  
np.: „Siebie samego zwyciężać, to największe zwycięstwo” lub słowa, którymi zachęcał do bu-
dowy fortyfikacji: „Lepiej przelać 1000 kropli potu, niż jedną kroplę krwi”. 

Autor: Piotr Szałkowski

Pomnik na 200-lecie?
Polska Fundacja Kościuszkowska  
w osobie prezesa, dr Leszka Marka 
Krześniaka oraz Piotr Szałkowski, 
twórca i kierownik Galerii Adhoc  
w Ośrodku Kultury „Arsus” w związku 
z ogłoszeniem przez UNESCO i Senat 
RP roku 2017 Światowym Rokiem 
Tadeusza Kościuszki zaproponowali 
Urzędowi Dzielnicy Ursus postawienie 
przy ul. Kościuszki pomnika  
z wizerunkiem Naczelnika.

Bohater trzech narodów
Tadeusz Kościuszko jest niekwestiono-
wanym polskim bohaterem narodowym. 
Jest też uznawany za bohatera narodo-
wego Stanów Zjednoczonych i Biało-
rusi. To właśnie w Ameryce absolwent 
polskiej Szkoły Rycerskiej za wielkie 
zasługi w wojnie o niepodległość Sta-
nów Zjednoczonych z Anglią w latach 
1776–1784 uzyskał stopień generała. 
Wsławił się szczególnie jako specjalista 
od fortyfikacji. Przyczynił się znacznie 
do wygrania wielu ważnych bitew, m.in. 
bitwy pod Saratogą. Jego dziełem jest 
budowa fortyfikacji West Point.
Natomiast Mereczowszczyzna – obecna 
Białoruś – to jego strony rodzinne. Tam, 
w zrekonstruowanym domu mieści się 
muzeum jego imienia.

Kościuszko był pierwszy
W 1794 r. Kościuszko, wówczas już 
w stopniu generała lejtnanta armii pol-
skiej, jako Najwyższy Naczelnik Siły 
Zbrojnej Narodowej stanął na czele po-
wstania narodowego przeciw zaborczej 

Rosji, nazwanego Insurekcją Kościusz-
kowską. Pomimo że powstanie nie za-
kończyło się sukcesem, stał się wzorem 
i natchnieniem dla przyszłych pokoleń, 
walczących o niepodległość, którą osta-
tecznie uzyskaliśmy w 1918 roku. 

Patron walczących o wolność
Tam, gdzie walczono o niepodle-
głość, tam pojawiało się imię i duch 
naszego bohatera. W wojnie polsko 
bolszewickiej 1919–1920 brała udział 
amerykańska eskadra lotnicza im. Ta-
deusza Kościuszki, oddziały party-
zanckie w czasie hitlerowskiej okupa-
cji nosiły imię Tadeusza Kościuszki, 
w bitwie o Wielką Brytanię wsławił się 
bohaterski dywizjon 303 jego imienia, 
tak jak i Pierwsza Dywizja Piechoty 
Wojska Polskiego, walcząca od Lenino 
do Berlina.

Miejsca pamięci
Imieniem bohatera uhonorowano wiele 
ulic, mostów, szkół, jednostek wojsko-
wych, na wet miast i szczytów górskich 
(Góra Kościuszki – najwyższy szczyt 
Australii), szczególnie w Stanach Zjed-
noczonych i Polsce. Ponieważ stołeczna 
ulica T. Kościuszki znajduje się właśnie 
w dzielnicy Ursus, pomysł postawienia 
tutaj pomnika jest ze wszech miar god-
ny poparcia i realizacji właśnie teraz, 
w dwusetną rocznicę śmierci pierwsze-
go Naczelnika. Pomników naszego na-
rodowego bohatera więcej jest w USA 
niż w ojczyźnie. W piśmie przygotowa-
nym przez inicjatorów do władz dziel-
nicy czytamy – „Chcemy, by to miejsce 
stało się miejscem pamięci i kultu dla 
młodzieży i wszystkich osób, dla któ-
rych historia o bohaterach walki o nie-
podległość Polski była zawsze żywa”.
Dyrektor OK „Arsus” Bogusław Ło-
puszyński już zadeklarował patronat 
Ośrodka i stałą opiekę nad miejscem 
ustawienia pomnika.

Jacek Sulewski
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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

WARSZAWA-URSUS
ul. Bohaterów warszawy 43   

l DAMSKIE l MĘSKIE 
l DZIĘCIĘCE tylko	tekstylne
l kosmetyki l wkładki	do	obuwia

PYTAJ 
o RABAT

WIZYTY  w DOMU PACJENTA

LEKARZ  
SPECJALISTA 

psychiatra 
z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu: 
l   problemów wieku podeszłego (psychogeriatria), 
l   osób cierpiących na zaburzenia nastroju, nerwice oraz 

psychozy. 
Elastyczne godziny wizyt domowych. 
Teren URSUSA, WŁOCH i okolic. 

tel.:	694-380-980

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA 

WYCENA BRYLANTÓW 
i BIŻUTERII  
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII 
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS 
ul.  Wiosny Ludów 79a 

(przy stacji PKP)

Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 10.00–18.00 

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

Rekomendowany  
pRzez:
l  Stowarzyszenie  

Rzeczoznawców  
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo 
Gemologiczne Wrocław

Przynależność: Cech Złotników,  
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

GawrońscyJubiler
l  l 

ZŁOTO

DOBRA REKLAMA – ŚWIETNY EFEKT!
ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS: redakcja@mocnestrony.com.pl


