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RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO
10 marca w Ośrodku Kultury „Arsus” 
miało miejsce duże wydarzenie. Renata 
Przemyk wystąpiła z koncertem „Akus-
tik Trio”. Ten projekt gwiazda prezentuje 
na scenach całej Polski już siódmy rok.

T o kameralny projekt, który tworzą oprócz wo-
kalistki świetni instrumentaliści. Artystce 
towarzyszyła Wiktoria Chrobak, grająca na 
instrumentach perkusyjnych, Piotr Wojta-
nowski grający na basie i gitarze akustycz-

nej, oraz Grzegorz Palka na głównej gitarze akustycz-
nej. Artyści zaprezentowali znane utwory w zupełnie 
nowych aranżacjach. Te – kiedyś lubiane, lecz nieco 
zapomniane, ale także piosenki z najnowszej płyty 
„Rzeźba Dnia”. Czysta akustyczna forma utworów 
emanowała emocjami i energią. Dzięki pięknemu 
głosowi, wspaniałej dykcji artystki oraz nowej aran-
żacji słuchacze doskonale odbierali pełen przekaz 
treściowy i emocjonalny. W koncert włączone były 
inteligentne, dowcipne dialogi między Renatą Prze-
myk i Piotrem Wojtanowskim, będące doskonałym 
uzupełnieniem tekstów piosenek. Artystka siedziała, 
otoczona wieloma akcesoriami i gadżetami, z któ-
rych część była przez nią wykorzystywana, zmienia-
ła fryzurę oraz... buty. Wszystkie elementy koncertu 
układały się w zamkniętą, przemyślaną całość, która 
dla wrażliwego odbiorcy była głębokim, duchowym 
przeżyciem. Toteż reakcja publiczności była wyjąt-
kowa. Artyści dostali owację na stojąco i dwukrotnie 
bisowali. Nie zabrakło jednego z pierwszych przebo-
jów artystki „Babę zesłał Bóg”, ale w zupełnie nowej, 
świetnej aranżacji.
Czwarta pod względem wielkości sala widowiskowa 
stolicy (500 miejsc) została prawie całkowicie wypeł-
niona. Po koncercie Renata Przemyk długo podpisy-
wała zakupione przez fanów płyty, a z wieloma pozo-
wała do wspólnych zdjęć.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

n  URSUS. Koncert w Ośrodku Kultury ARSUS

WYWIAD Z RENATĄ PRZEMYK 
➧ STR. 8–9

ZAMKNIĘCIE  
22-kilo metrowego odcinka 

pomiędzy stacjami  
GRODZISK MAZOWIECKI  
a WARSZAWA WŁOCHY
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URSUS

ATRAKCJE	NOCY	MUZEÓW	w	URSUSIE
DZIELNICA URSUS W BIEŻĄCYM ROKU PRZYGOTOWAŁA SZCZEGÓLNE ATRAKCJE,  
KTÓRE – MAMY NADZIEJĘ – ZAINTERESUJĄ STARSZYCH I MŁODYCH MIESZKAŃCÓW.

20 MAJA W GODZ. 18.00–24.00
OŚRODEK KULTURY „ARSUS”,  
ul. Traktorzystów 14 zaprasza do zwiedzania 
otwartej pod koniec roku 2016 IZBY TOZSAMOŚCI 
URSUSA gdzie prezentują się dwie unikalne 
wystawy fotograficzne: „Czerwiec ’76 w Ursusie, 
Radomiu i Płocku” autorstwa Instytutu Pamięci 
Narodowej w Warszawie oraz „Historia Ursusa 
w fotografii”  znanego fotografika, dziennikarza  
i fotoreportera Ireneusza Barskiego.  
W pomieszczeniach Izby Tożsamości będzie 
można obejrzeć pamiątki organizacji społecznych 
działających od dziesiątków lat w Ursusie 
oraz obejrzeć ciekawe filmy dokumentalne, 
w tym teledysk o Ursusie zmarłego niedawno 
Staśka Wielanka (premiera).

W HOLU „ARSUSA” wystawiona będzie wystawa 
31 fotogramów Ireneusza Barskiego wykonanych 
w ramach budżetu partycypacyjnego autorstwa 
i pomysłu Ewy Mazur (Dom Spotkań z Historią) 
pod tytułem „Ursus ocalić od zapomnienia”. Projekt 
wystawy został oparty na unikatowym systemie 
wystawienniczym.

W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „AD-HOC”  
oraz w Sali kameralnej będzie można obejrzeć 
wystawę składającą się z dwóch ekspozycji: 
wystawy obrazów olejnych Grażyny Kostawskiej 
i Piotra Szałkowskiego z cyklu „Wiara Nadzieja 
Ojczyzna” zorganizowanej w ramach obchodów 
Roku Tadeusza Kościuszki (200. rocznica śmierci) 
oraz wystawy rysunków Piotra Szałkowskiego 

ilustrujących wiersze Marii Konopnickiej, poematy 
Leszka Marka Krześniaka „Dokąd tak spieszysz 
Panie Generale” oraz powieść Józefa Ignacego 
Kraszewskiego „Warszawa w 1794 roku”.

Niespodzianki pamiątkarskie obiecuje 
Stowarzyszenie Wolnego Słowa, a Fundacja  
Dla Ursusa uruchomi niecodzienną wystawę 
historyczną w betonowej kapsule (z oświetleniem 
i muzyką) stojącej przed głównym wejściem do 
Ośrodka.

W DOMU KULTURY „KOLOROWA”  
przy ul. K. Sosnkowskiego 16 tego samego dnia 
Harcerski Krąg Seniorów oraz Muzeum Harcerstwa 
w Warszawie będą prezentować unikatowe pamiątki 
zbierane od wielu lat również na terenie Ursusa i 
okolic. 

Już teraz serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia tych ciekawych miejsc.

      
BOGUSŁAW ŁOPUSZYŃSKI 

n  URSUS. IV. EDYCJA Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018

65 projektów z 87. przejdzie do następnego etapu

W stolicy zakończył się etap wstępnej weryfikacji 
przez wydziały merytoryczne oraz jednostki 
miejskie projektów zgłoszonych w ramach  
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018.  
W dzielnicy Ursus odbyły się już 4 spotkania 
dyskusyjne – po 2 spotkania dla każdego 
z obszarów, czyli: Ursusa północnego oraz 
południowego. Po etapie dyskusji do etapu 
weryfikacji szczegółowej przeszło 65 projektów  
ze wstępnie zgłoszonych 87.

Z	roku na rok liczba pomysłów zgłaszanych do 
warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego 
wzrasta. Według statystyk Wydział Konsul-

tacji Społecznych i Partycypacji w CKS Urzędu 
m.st. Warszawy w I edycji na rok 2015 liczba 
projektów, które wpłynęły w całej Warszawie, 
wynosiła 2236, a podczas tegorocznej, IV edycji 
– już 2781. Na rok 2018 mieszkańcy złożyli do 
23 stycznia w obszarze dzielnicy Ursus 87 pro-
jektów, które przeszły etap wstępnej weryfikacji 
przez wydziały merytoryczne oraz jednostki 
miejskie. W dzielnicy odbyły się już 4 spotka-
nia dyskusyjne – po 2 spotkania dla każdego 
z obszarów dzielnicy, czyli: Ursusa północnego 

oraz południowego. Pomysłodawcy mogli wy-
słuchać sugestii urzędników dotyczące nanie-
sienia zmian w projektach, promocji projektów, 
ewentualnego łączenia projektów. Obecni na 
spotkaniach mogli też wyrazić swoje opinie, 
rozmawiać z innymi autorami oraz przedstawi-
cielami Zarządu Dzielnicy Ursus.

Projekty odrzucone przez nieobecność autorów
Niestety, z powodu nieobecności autorów, zgod-
nie z regulaminem Budżetu Partycypacyjnego, 
zostało wycofanych 11 projektów: Biznes? To 
proste! Szkolenie z przedsiębiorczości; Konsole 
do gier w Domach Kultury (Kolorowa); Biegnij-
my razem; Oświetlenie skrzyżowania ulic Włady-
sława Jagiełły i Warszawskiej; Wielofunkcyjne 
boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej; 
Dom Kultury dla każdego; Przystanek auto-
busowy bliżej stacji PKP Ursus; Pij, Warszawo 
– w Ursusie Północnym; Sad i łąka na rondzie 
– EKOMIASTO; Koszenie bez spalin i hałasu – 
EKOMIASTO 2; Budowa wieży antysmogowej.

Projekty, które odpadły z pozostałych przyczyn
To nie koniec wycofanych projektów. Z innych 
przyczyn odpadło kilka innych. Projekty dla Ur-

susa Północnego i Południowego System informa-
cji, o jakości powietrza dla Ursusa Południowego 
i Północnego zostały wycofane ze względu na 
realizację zbliżonego programu przez jednostkę 
miejską – Biuro Ochrony Środowiska. Nie będzie 
również realizowany pomysł o nazwie Zakup sa-
mochodu ratowniczego do usuwania skutków 
wichur, podtopień i innych działań o charakterze 
ekologicznym – nie spełnia wymogu zawartego 
w Regulaminie przeprowadzania budżetu party-
cypacyjnego w Warszawie na rok 2018. Zgodnie 
z przepisami wszystkie projekty BP muszą mieś-
cić w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy. 
Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowa-
niu Dzieci Warszawy i Ryżowej nie będzie reali-
zowane w ramach BP, ponieważ takie same prace 
będą wykonane przez Zarząd Dróg Miejskich 
w tym roku. Ciekawie zapowiadał się projekt za-
kładający stworzenie kawiarenki dla młodzieży – 
MiszMasz Book & Tea. Jednakże okazało się, że 
nie ma lokalu na uruchomienie takiej działalno-
ści. Przez planowaną inwestycję Veolia Energia 
S.A odrzucony został projekt zakładający na tym 
samym terenie Zieleń wokół budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5. Pozytyw-
nej opinii po wstępnej weryfikacji nie otrzymały 
też  warsztaty Dziecko z natury – warsztaty świa-

domego poczęcia i rodzicielstwa – projekt nie 
leży w zakresie zadań m.st. Warszawy.

Jakie dalsze etapy?
Do 21 marca autorom przysługuje prawo autor-
skiej zmiany projektów. Następnie, w porozumie-
niu z autorami, trwać będzie weryfikacja szcze-
gółowa projektów przez wydziały merytoryczne 
Urzędu Dzielnicy i jednostki Miasta. 14 kwietnia 
powstaną gotowe listy zweryfikowanych pro-
jektów wraz z kartami weryfikacji. Do 8 maja 
nastąpi weryfikacja końcowa, z możliwością od-
wołania się autorów, na co będą mieli czas do 11 
maja. Na tej podstawie 26 maja zostanie ogłoszo-
na ostateczna lista projektów. Głosować będzie 
można od 14 do 30 czerwca br.
Projekty można przejrzeć na stronie:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/region/567
Warto śledzić też fanpage „Budżet partycypacyjny 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
https://www.facebook.com/bpursus/

Agnieszka Gorzkowska

NA ZDJĘCIACH:  
Spotkanie mieszkańców z autorami projektów  

10 marca 2017 r. w DK Kolorowa.  Fot. Jacek Sulewski
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Burmistrzowie 
Ursusa  
o inwestycjach
Klub Edukacji Samorządowej w Ursusie jest 
organizatorem wielu interesu jących spotkań 
ogólnodostępnych dla mieszkańców. 22 lutego  
w Ośrodku Kultury „Arsus” miało miejsce spotkanie 
z wiceburmistrzami Dzielnicy Ursus Wiesławem 
Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem. 

W	spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Dziel-
nicy Henryk Linowski, radny dzielnicy Grzegorz Puchalski, 
radny Warszawy Dariusz Karczmarczyk, kierownik DK 

„Miś” Paweł Wyrzykiewicz i prowadzący, wraz z główną organi-
zatorką Zofią Ilnicką spotkanie, dyrektor OK „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński. Burmistrzowie pochwalili się dotychczasowymi 
osiągnięciami i omówili plany na najbliższą przyszłość. 

Wiesław Krzemień przypomniał, że to Stowarzy-
szenie Obywatelskie wyznaczyło ich obu na swo-
ich przedstawicieli w Zarządzie Dzielnicy. Wyko-
nują więc zadania, jakie stawia przed nimi Rada, 
a ponieważ od wielu lat mieszkają w Ursusa, mają 
stały kontakt z mieszkańcami również poza godzi-

nami pracy i doskonale znają ich potrzeby i oczekiwania. 
Burmistrz Sternik dodał, że ich praca jest służbą, którą starają się 
wykonywać jak najlepiej. 
Obaj panowie odpowiadali na pytania mieszkańców i omawiali 
szczegółowo wiele kwestii, dotyczących dzielnicy.

Budżet 2017 rekordowy w historii Ursusa
Była mowa o rekordowym w historii budżecie dzielnicy na ten rok, 
wynoszącym 220 mln zł, w tym na inwestycje prawie 74 mln zł. 
80 mln zł przeznaczone jest na oświatę, ale jest to tzw. zadanie 
zlecone na podstawie ogólnopolskiej rządowej ustawy. Należy tu 
zaznaczyć, że budżet dla dzielnicy przyznaje miasto. W roku 2017 
budżet Warszawy wyniósł 16 miliardów zł, z czego 70% to zadania 
ogólnomiejskie, a 30% zostało podzielone na 18 dzielnic. Ursus 
jest terytorialnie najmniejszą dzielnicą stolicy, a średnią pod wzglę-
dem liczby mieszkańców (blisko 60 tysięcy). Być może jakieś za-
sługi w przydziale tak dużej kwoty dla Ursusa ma przewodnicząca 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Warszawy, Maria Łukaszewicz, 
która w latach 2003 –2006 pełniła funkcję burmistrza Ursusa i zna 
doskonale potrzeby dzielnicy.

Inwestycje w dziedzinie oświaty
Szkoły podstawowe w Ursusie są aktualnie przepełnione. 
W przedszkolach w 2014 roku zabrakło miejsc dla 450 dzieci, 
w 2015 – dla 360, a w ubiegłym – dla 334. Wcześniej niż plano-
wano, oddano do użytku przedszkole w Parku Achera i dla 164 
dzieci miejsca się znalazły. Wkrótce o 3 oddziały zostanie roz-
budowane przedszkole przy ul. Balbinki. Rozpoczęły się prace 
przy budowie nowego przedszkola przy ul. Wojciechowskiego, na 
miejscu po sklepie „Emilia”. Do 2019 roku ma być wybudowana 
szkoła i przedszkole za ulicą Hennela. 1,7 ha pod budowę prze-
kazał za symboliczną złotówkę deweloper (firma DPD). Dobiega 
końca postępowanie o wykupienie działki (2,3 ha) przy ul. Dzieci 
Warszawy za Ryżową, gdzie również powstanie zespół szkolno-
-przedszkolny. Za gmachem liceum i technikum przy ul Dzieci 
Warszawy 42 powstaje duża szkoła podstawowa z halami spor-
towymi i boiskami. W związku z ustawą oświatową stopniowo 
będą wygaszane gimnazja. W gimnazjum przy ul. Warszawskiej 
będzie SP Nr 383, a przy ul. Drzymały SP Nr 381. Przy ul. Henry-
ka Brodatego powstanie żłobek dla przeszło 100 dzieci.

Dostęp do kultury i sportu
Kazimierz Sternik poinformował o wyremonto-
waniu pomieszczeń klubu sportowego na terenie 
OSiR i stworzeniu nowego boiska. Rozmawiano 
też o placówkach kultury, które działają na terenie 
naszej dzielnicy niezwykle prężnie. OK „Arsus” 
ma czołową pozycję w województwie mazowieckim, a Biblioteka 
Publiczna jest na wiodących miejscach w skali kraju. „Arsus” ma 
gwarancję od dewelopera – właściciela obiektu, na użytkowanie 
go do 2022 roku za 123 zł miesięcznie, ale potem budynek zo-
stanie zburzony. Na nowe Centrum Kulturalne, o którym mówi 
się od kilku lat (jest już nawet projekt) potrzeba kilkadziesięciu 
milionów. Bez pomocy z ratusza dzielnica nie będzie miała takich 
pieniędzy. Już są wątpliwości, czy w nowym miejscu będzie moż-
liwość zmieszczenia takiej sali widowiskowej jak obecna (500 
miejsc), często wypełnionej w 100%. Są natomiast środki na wy-
kupienie pomieszczeń filii biblioteki na Skoroszach, za których 
wynajem czynsz wynosi obecnie 9 tys. zł miesięcznie. 

Kiedy tańsze ciepło dla Ursusa południowego
Stara część Ursusa ma być niedługo podłączona do warszawskiej 
sieci ciepłowniczej. Firma Veolia juz w tym roku będzie prowa-
dziła sieć od ul. 4 Czerwca do Kościoła Św. Rodziny aż do rejonu 
Dzieci Warszawy i Walerego Sławka. Mieszkańcy osiedla Niedź-
wiadek, niedawno podłączonego do sieci, płacą rachunki co naj-
mniej o 30% niższe.

Walka o czyste powietrze
Ursus jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych dzielnic Warszawy. 
Zlikwidowana już została baza MPO, przestał dymić komin Energe-
tyki Ursus. Będzie utworzony pierwszy w Warszawie Ekopark.

Ursus został odkorkowany
W ostatnich latach Ursus stał się jedną z najlepiej skomunikowa-
nych dzielnic Warszawy. Ten proces trwał kilka lat. Tutaj Burmistrz 
Krzemień zwrócił uwagę na uzyskanie pewnej ciągłości działania 

władz. Jeszcze niedawno do innych dzielnic można się było wydo-
stać tylko Alejami Jerozolimskimi i ulicą Dźwigową we Włochach.

Nie wszystko zależy od nas
Niestety niewiele można zrobić w sprawie naprawy parkingu i pod-
jazdów do „Arsusa” – teren jest własnością DPD. Także przebudo-
wa i chodniki ulicy Traktorzystów muszą poczekać – będzie tam 
jeszcze przeprowadzanych kilka inwestycji, a jest to droga powia-
towa, tak, jak m.in. ulice: Sosnkowskiego, Regulska czy Henryka 
Pobożnego. Nie mamy też wpływu na utrzymanie w należytym 
stanie terenów należących do PKP.
Wyremontowana będzie muszla koncertowa w Parku czechowi-
ckim – to koszt 120 tys. zł. Przewodniczący Linowski zaapelował 
o wyszukiwanie terenów na nowe inwestycje, dotyczące  np. ochro-
ny zdrowia, środowiska czy kultury i przestrzegł, że są to ostatnie 
chwile, kiedy w Ursusie są jeszcze jakieś grunty do wykorzystania 
na cele społeczne. Za kilka lat wszystko będzie własnością dewelo-
perów, którzy chcą budować kolejne budynki mieszkalne.

Ożywiona dyskusja trwała przeszło trzy godziny.
Tekst i zdjęcia 

Jacek Sulewski

W budynku obecnego Gimnazjum Nr 131  
(przy ul. Drzymały 1 w URSUSIE)  

od 1 września 2017 roku zostanie utworzona  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381. 

Dyrektor Gimnazjum Nr 131
zaprasza 

rodziców i uczniów 
✦

22 MARCA (środa) o godz. 17.00 
na spotkanie kandydatów do klas 0 i 1

✦

31 MARCA 2017 w  godz. 12.00–14.00 
na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 
sportowych na poziomie klas 1 i 5. 

Każdy uczeń powinien mieć bardzo dobry stan zdrowia po-
twierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas próby sprawności 
fizycznej konieczna jest obecność przynajmniej jednego ro-
dzica lub prawnego opiekuna.

✦

Spośród uczniów przyszłorocznych klas 4 i 7, którzy 
złożyli już swoje deklaracje przeniesienia do Szkoły 

Podstawowej Nr 381, będą utworzone klasy sportowe 
po jednej na każdym poziomie. 

31 MARCA 2017 w  godz. 12.00–14.00 
zapraszamy na próbę sprawności fizycznej 

uczniów przyszłorocznych klas 4 i 7 
zainteresowanych klasą sportową.  Konieczna 

obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

✦

5 CZERWCA 2017 r.
Spotkanie organizacyjno-informacyjne  

dla rodziców przyszłorocznych klas   
Szkoły Podstawowej Nr 381. 

SZUKAMY DO WSPÓŁPRACY DZIENNIKARZY 
Z TERENU URSUSA, PIASTOWA, WŁOCH, gm. MICHAŁOWICE, gm. OŻARÓW MAZOWIECKI lub OKOLIC. 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY:

redakcja@mocnestrony.com.pl  w temacie maila pisząc: WPÓŁPRACA
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URSUS l MICHAŁOWICE

Corocznie 11 marca 
obchodzony jest Dzień 

Sołtysa. Z tej okazji wójt 
gminy Michałowice, 

Krzysztof Grabka oraz 
przewodnicząca rady gminy, 

Elżbieta Biczyk spotkali 
się z przedstawicielami 

sołectw i osiedli gminy, aby 
podziękować im za pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Ze względu na to, że Dzień 
Sołtysa przypadał w tym 
roku w sobotę, spotkanie 

odbyło się w poniedziałek 
13 marca.

B yły gratulacje, słowa uznania za 
pracę na rzecz sołectw i osiedli, 
a także życzenia entuzjazmu i  wy-

trwałości w podejmowanych działa-
niach społecznych. Oprócz dyplomów 
przedstawiciele jednostek pomocni-
czych otrzymali gminne upominki. 
W miłej atmosferze nie zabrakło także 
rozmów i wymiany doświadczeń.
 W gminie funkcjonuje 13 jednostek 
pomocniczych. 10 z nich ma status 
sołectw, którym przewodzą sołtysi. 3 
jednostki to osiedla. Na ich czele sto-
ją przewodniczący zarządów osiedli. 
Choć nie nazywają się dosłownie „soł-
tysami”, to rolę jaką pełnią, mają toż-
samą.  
 Sołtysi/przewodniczący zarządów 
nie tylko zwołują zebrania z miesz-

kańcami, ale także bardzo ściśle 
współpracując z radą sołecką/za-
rządem osiedla, m.in. w sprawie 
wniosków do budżetu gminy, 
funduszu sołeckiego/osiedla czy 
w bieżących sprawach jedno-
stek, są inicjatorami lokalnych 
przedsięwzięć aktywizujących 
mieszkańców. To dzięki wspól-
nie wypracowanym  pomysłom, 
zaangażowaniu i chęci społecz-
nego działania, mieszkańcy 
mogą uczestniczyć w koncer-
tach, warsztatach, rodzinnych 
piknikach czy zajęciach sporto-
wych.    
 

UG Michałowice

n  MICHAŁOWICE. Spotkanie władz gminy z przedstawicielami sołectw i osiedli

SOŁTYSI	I		PRZEWODNICZĄCY		
ZARZĄDÓW	OSIEDLI	GMINY	MICHAŁOWICE:

Barbara Budzyniak – sołectwo Opacz Mała
Grażyna Grabka – sołectwo Opacz-Kolonia

Magdalena Krajnik-Partyka  – sołectwo Reguły
Adriana Król-Popiel – sołectwo Michałowice

Beata Rycerska – osiedle Michałowice
Edward Chruściak – sołectwo Suchy Las

Marian Bośka  – sołectwo Nowa Wieś
Michał Jeżewski  – osiedle Komorów
Artur Kostera – sołectwo Komorów

Zdzisław Krupa  – sołectwo Pęcice Małe
Bartosz Lewandowski – sołectwo Sokołów

Paweł Łapieś  – osiedle  Granica
Waldemar Widlicki  – sołectwo Pęcice

11	marca	–	Dzień	Sołtysa

n  URSUS. Koncert charytatywny w OK „Arsus”

Cegiełki 
wspomogą 
dzieci
W sobotę, 22 kwietnia 2017 roku  
o godz. 17.00, w Ośrodku Kultury „Ar-
sus” odbędzie się koncert charytatywny 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieś-
ni i Tańca Politechniki Warszawskiej 
na rzecz Szkoły Podstawowej PRZYLĄ-
DEK z Pruszkowa, zajmującą się dzieć-
mi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

– Koncert będzie organizowany po raz pierwszy 
przez Fundację Lepszy Start – informuje Irena 
Cieślak z Fundacji Lepszy Start. 
Fundacja prowadzi działalność w zakresie 
rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania 
życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia 
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, 
edukacyjnym oraz charytatywnym. 
Jedną z kluczowych inicjatyw jest pomoc 
dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
W tym celu Fundacja nawiązała współpracę ze 
specjalistyczną placówką edukacyjną, jaką jest 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przylądek 
z Pruszkowa Zebrane fundusze zostaną 
przekazane na wsparcie dzieci ze spektrum 
autyzmu. 
– Bilety – cegiełki na koncert będzie można 
dostać w dniu koncertu od godz. 10.00   
lub po skontaktowaniu ze mną pod numerem 
tel. 696 939 068 – zachęca Barbara Sawicka, 
członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

n

Potrącił	na	przejściu	i	uciekł
W piątek, 3 marca wieczorem, Pan Bolesław Staniszewski, przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Ur-
sus, wyszedł na spacer ze swoim 15-letnim pieskiem. Kiedy przechodzili przejściem dla pieszych przez 
ul. Pużaka między tzw. „okrąglakiem” a ul. Sosnkowskiego, od strony ul. Bohaterów Warszawy z dużą 
szybkością nadjechał ciemny, osobowy samochód. Prowadzony na smyczy piesek został uderzony z dużą 
siłą i przeleciał w powietrzu kilka metrów. Na szczęście dla Pana Bolesława smycz nie była, jak zazwyczaj 
owinięta wokół dłoni, lecz trzymana luźno i została tylko wyszarpnięta. Centymetrów brakowało, żeby na 
miejscu pieska znalazł się jego właściciel. 

P ojazd bez zatrzymywania oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Na miejscu pozostała plastikowa ramka od przedniego 
reflektora samochodu sprawcy. Za piratem drogowym je-

chał drugi samochód. Państwo Dominika i Rafał zatrzymali 
się i starali się pomóc zrozpaczonemu waścicielowi pieska. 
Okazało się, że piesek dawał oznaki życia, więc zawieźli 
swoim samochodem pana Bolesława z pieskiem do dyżuru-
jącej przychodni weterynaryjnej przy ul. Popularnej we Wło-
chach. Niestety, po badaniach i próbach ratowania zwierzaka 
okazało się, że ten ma uszkodzony pęcherz, połamane łapki 
i konieczne było jego uśpienie. 
Kolejnym świadkiem wypadku była pani Edyta Radziszew-
ska z córką, która zgłosiła wypadek na Komisariacie Policji 
przy ul. Sosnkowskiego. Zdarzenie miało miejsce o godz. 
20.22. Przed godz. 22.00 przyjechali zawiadomieni przez 
miejscowy komisariat policjanci z ruchu drogowego. Jak po-
informował nas komisarz Waldemar Przydatek, komendant 
komisariatu w Ursusie, sprawa jest prowadzona przez Ko-
mendę Ruchu Drogowego w Warszawie, ale niestety żaden 
ze świadków nie zapamiętał numerów rejestracyjnych ani 
marki pojazdu. Wszyscy policjanci z komisariatu w Ursusie 
zostali powiadomieni o pojeździe z uszkodzonym reflek-
torem. Należy dodać, że w pobliżu przejścia dla pieszych 
znajduje się kamera monitoringu miejskiego i 2 kamery na 
pobliskich budynkach. Jedno z tych nagrań Pan Staniszewski 
dostarczył na komisariat. Być może nagrania z monitoringu 
umożliwią policji zidentyfikowanie pojazdu sprawcy.

Na tym samym, nie najlepiej oświetlonym przejściu, zdarza-
ły się już wypadki. Przed dwoma laty został tutaj potrącony 
przez samochód i doznał poważnych obrażeń 80-letni Jan K. 
Zwracamy uwagę, że to uczęszczane przejście jest słabo 
oświetlone i nie ma specjalnego oznakowania.

Jacek Sulewski

n  URSUS. Kierowca nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych

SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA 

dla 
Pani Dominiki Czeczot,  
Pana Rafała Bilińskiego  

i Pani Edyty Radziszewskiej z córką  
za wsparcie i udzieloną mi  

w trudnych chwilach pomoc.
Bolesław staniszewski


Ten tylko ma serce,

kto ma je dla drugich.
F. Hebbel
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GMINA	MICHAŁOWICE	
wśród	najlepszych	gmin	Mazowsza
Gmina Michałowice została laureatem Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego woj. mazowieckiego, zajmując 2. miejsce w kategorii gmi-
na wiejska! Jest to kolejny ranking, w którym gmina plasuje się w ścisłej czołówce.

T ym razem samorządy zostały ocenione za 
pomocą 15 różnych wskaźników, które do-
tyczą najważniejszych obszarów rozwoju 

gospodarczego, społecznego i ochrony środo-
wiska. A są to  m.in.  wydatki majątkowe i  in-
westycyjne, na transport i łączność, procentowy 
udział dochodów własnych w dochodzie gminy, 
liczba osób pracujących i bezrobotnych czy 
ilość działających podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców.

Podczas konferencji dotyczącej zrównoważone-
go rozwoju Mazowsza, która odbyła się 15 mar-
ca br., Krzysztof Grabka, wójt gminy Michało-
wice, jako gospodarz jednej z najdynamiczniej 
rozwijających  się gmin woj. mazowieckiego, 
został uhonorowany dyplomem  przez marszał-
ka, Adama Struzika.   
Zajmowanie przez gminę Michałowice po raz 
kolejny wysokiej pozycji w rankingu,  ukazuje  
i potwierdza dobrą strategię rozwoju  gminy.

Ruszył	ROWER	GMINNY	–	sezon	2017
Od 9 marca br. można korzystać z 6 samoobsługowych wypożyczalni rowerów 
na terenie gminy Michałowice. Ruszył system Rower Gminny. Mieszkańcy i osoby 
odwiedzające gminę mogą z niego korzystać do końca listopada br.

W	tym roku do stacji zlokalizowanych w Opa-
czy–Kolonii, Komorowie i Regułach, które 
działały już w 2016 r, dołączyły 3 nowe. Są 

one usytuowane w Michałowicach i Nowej Wsi, 
przy przystankach kolejki WKD oraz w sołe-
ctwie Komorów, przy zalewie.
System Rower Gminny umożliwia samoobsłu-
gowe wypożyczanie rowerów oraz ich zwrot 
przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, 
w okresie funkcjonowania systemu, do końca 
listopada br.
Rowery  można wypożyczać bezpłatnie  do 
12 godzin (w przypadku niezwrócenia roweru 
w tym czasie – pobierana jest przez operatora 
opłata w wysokości 10 zł za godzinę; Brak zwro-
tu roweru po 24 godzinach pociąga za sobą karę 
w wysokości 200 zł plus koszty wypożyczenia).
Aby móc wypożyczyć rower – należy się zare-
jestrować i dokonać opłaty inicjalnej w wyso-
kości minimum 10 złotych. Opłata ta podlega 
zwrotowi z chwilą wyrejestrowania użytkow-
nika z systemu Rower Gminny, o ile wcześniej 
nie została wykorzystana na opłaty. Po zaksię-

gowaniu wpłaty możliwe jest już dokonywanie 
wypożyczeń.
W sezonie 2017 do dyspozycji wypożyczają-
cych jest 55 rowerów. Każda ze stacji zlokali-
zowanych w Michałowicach, Regułach, Nowej 
Wsi, Opaczy-Kolonii i osiedlu Komorów wypo-
sażona jest w 10 rowerów, natomiast przy komo-
rowskim zalewie – w 5.  
Usługę obejmującą uruchomienie (w tym mon-
taż stacji, stojaków, wyposażenia-rowerów) 
i zarządzanie systemem  świadczy firma Ne-
xtbike Polska S.A, która jest operatorem sieci 
bezobsługowych wypożyczalni w całym kra-
ju. Wszystkie te systemy są kompatybilne, 
więc każdy mieszkaniec gminy Michałowice, 
który założy i aktywuje konto, będzie mógł ko-
rzystać z rowerów miejskich w całej Polsce bez 
dodatkowej rejestracji. Podobnie mieszkańcy 
innych miast i zarejestrowani, w którymś z sy-
stemów Nextbike, odwiedzając gminę Michało-
wice będą mogli korzystać z systemu „Roweru 
Gminnego” na podstawie swoich dotychczaso-
wych kont.

REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1        |        www.michałowice.pl

Gminy Michałowice
Biuletyn InformacyjnyInauguracja	wiosennych	

nasadzeń	w	Warszawie
Nastała astronomiczna 

wiosna. Warunki pogodowe  
już pozwalają na sadzenie 

drzew. W Warszawie miała 
miejsce akcja wiosen nych 

nasadzeń zieleni. 

W weekend,  
18–19 marca posadzono  

ponad 300 nowych drzew. 

W zestawie roślin do nasadzeń przy-
ulicznych znalazły się: lipy war-
szawskie, dęby, wiśnie szlachetne, klony polne, grochodrzewy czy jesiony. 
To duże dorodne drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie od 16 do 18 cm 
i  wysokości dochodzącej do siedmiu metrów. Przygoto wywane były przez 
kilka lat w europejskich szkółkach, w specjalnych upra wach, gwarantujących 
ich przyjęcie w trudnych warunkach miejskich.
Akcję wiosennego sadzenia koordynował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, 
jednostka utworzona w celu rozwoju zieleni miejskiej w stolicy.

Nowe	drzewa	w	Ursusie
17 marca 2017 r. mieszkańcy Ursusa zostali zaproszeni przez Urząd Dziel-
nicy Ursus do sa dzenia drzew przy ul. Gierdziejewskiego w rejonie ul. Czer-
wona Droga, które miało się odbyć w sobotę 18 marca o godz. 9.00.
Zainteresowani informacją umieszczoną na stronie www Urzędu, udaliśmy 
się po godz. 9:00 na miejsce zbiórki. Oprócz czte rech pracowników firmy 
usługowej, którzy kończyli kopać dołki, nie było nikogo. Dowiedzieliśmy się, 
że czekają na dowózkę 13 drzew, które mają być przez nich posadzone. Nie 
jest jasne, w jakim celu zostali zaproszeni mieszkańcy Ursusa.            (JS)
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URSUS	l PIASTÓW

KWIECIEŃ Światowym 
Miesiącem na Temat Autyzmu	

ZAPRASZAMY NA PIERWSZY EVENT : 

„Otwórz się na autyzm w PiastOwie” 
propagujący wiedzę na ten temat!

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!
Dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury mieszkańcy Piastowa i okolic mają możliwość wzięcia udziału w 
darmowych pokazach filmowych oraz warsztatach, na których dowiedzą się czym jest autyzm oraz jak osoba z 
autyzmem odbiera świat. Na warsztatach poruszymy również temat integracji sensorycznej, który jest ważny dla 
dzieci nie tylko z zaburzeniami.

PLAN WYDARZEŃ:

1 KWIETNIA, godz. 13:00 sala kinowa,
projekcja filmu „ŻYCIE ANIMOWANE” 89 

min.

Po projekcji  
warsztaty „W krainie zmysłów”
Dowiemy się:
l  jak osoby z autyzmem odbierają świat
l  poznamy trudności wynikające z zaburzeń 
sensorycznych
l   przekonamy się jaki jest odbiór świata 

kiedy jeden ze zmysłów jest zaburzony

Prowadzące: 
Ewa Dróżdż – Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkol-
nego dla dzieci z autyzmem Pierwsze Kroki, Pedagog Specjalny, 
Terapeuta
Aleksandra Sułkowska-Grabek – Psycholog, Seksuolog, 
Terapeuta Integracji Sensorycznej

8 KWIETNIA, godz. 13:00 sala kinowa,
projekcja filmu „KOMUNIA” 73 min.

Po projekcji – warsztaty z tworzenia za-
bawek sensorycznych
Zapewniamy wszystkie materiały.

Zapisy na warsztaty:  
autyzm.piastow@gmail.com

Prowadząca: 
Katarzyna Jaworska – kreatywna mama dwóch córek, Peda-
gog, Mgr Edukacji Integracyjnej i Włączającej, Nauczyciel przedszkolny. 
Prowadzi bloga mamanauczycielka.pl 

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury

Izabela i Przemysław Idzikowscy
kontakt: autyzm.piastow@gmail.com

OD 1 KWIETNIA 2017 R. 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA 
OFEROWANE PRZEZ 
DOM KULTURY 
„MIŚ” 
BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY  
W NOWEJ SIEDZIBIE 

PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW 20.

n URSUS: Budowa budynków komunalnych

Dom Kultury „MIŚ”
zmienia siedzibę
W dzielnicy Ursus 
powstaną dwa budynki 
komunalne. Dzięki temu 
zasób lokalowy dzielnicy 
powiększy się  
o 180 mieszkań 
komunalnych. W związku 
z inwestycją przy 
ul. Zagłoby mieszczący 
się tam DOM KULTURY 
„MIŚ” tymczasowo 
zostanie przeniesiony  
do innej lokalizacji.

W związku z decyzją władz 
Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy, dotyczącą 

budowy nowego budynku przy 
ul. Zagłoby 17, od 1 kwietnia  
2017 roku tymczasowa siedziba 
Domu Kultury „Miś” Ośrodka 
Kultury  „Arsus” w Dzielnicy 

Ursus m. st. Warszawy  
będzie się znajdowała 
przy  ul. Traktorzystów 20. 
– Jednocześnie zapewniamy, 
że wszystkie zajęcia oferowane 
przez Dom Kultury „Miś” będą 
się odbywały w nowej siedzibie. 
Dotychczasowych uczestników 
zajęć serdecznie zapraszamy do 
dalszej współpracy, rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań, 
jednocześnie z wielką radością 
czekamy na nowe osoby  
– poinformowali Kierownicy 
i Pracownicy Domu Kultury 
„Miś”.

PRZEWIDYWANY  
TERMIN ROBÓT:  
III KWARTAŁ 2017 R.
Jak poinformowali nas 
pracownicy Urzędu Dzielnicy 
Ursus, zgodnie ze studium 
wykonanym w lutym 2016, 

przewidywana liczba mieszkań 
w projektowanym budynku 
wielorodzinnym przy ul. Zagłoby 
wynosi 98. Ile będą miały pokoi 
i jakie metraże? 37 mieszkań 
będzie mieć powierzchnię  
od 27,91 m2 do 32,87 m2  
i 1 pokój. Plano wane jest 47 
mieszkań dwupokojowych  
o powierzchni od 35,73 m2  
do 40,49 m2. Pozostałe  
14 lokali o największej 

powierzchni (od 61,36 m2  
do 75,75 m2) pomieści  
3 po koje. – W chwili obecnej 
toczy się postępowanie 
w sprawie wydania pozwolenia 
na budowę. Przed nami 
postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego –
wybór wykonawcy robót w 
oparciu o przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Zakładany termin rozpoczęcia 

robót to III kwartał 2017 r., 
zakończenie planujemy na III 
kwartał 2018 roku. Dokładny 
harmonogram prac i termin 
zakończenia inwestycji będzie 
znany dopiero po wyłonieniu 
wykonawcy – poinformowała 
Agnieszka Wall, rzecznik 
prasowy dzielnicy. Drugi 
budynek komunalny powstanie 
przy ul. Orląt Lwowskich.

AGNIESZKA GORZKOWSKA
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki to zwycięzca tegorocznej edycji  obydwu  Rankingów 
Samorzą dowych – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek 
samo rządu terytorialnego w kategorii gmina miejsko-wiejska oraz Dynamika 
wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w okresie 2003–2015.

O d ośmiu lat Gmina Ożarów 
Mazowiecki znajduje się w 
pierwszej dziesiątce rankin-

gu dotyczącego zrównoważo-
nego rozwoju. Przez ostatnie 
dwa lata byliśmy na piątym 
miejscu. W tym roku  jesteśmy 
zwycięzcami obu rankingów.

RANKINGI 
Od wielu lat, na pytanie Jak dy-
namicznie rozwijają się polskie 
miasta i gminy odpowiadają 
naukowcy z Wydziału Admi-
nistracji i Nauk Społecznych 

Politechniki Warszawskiej, któ-
rzy są autorami słynnego już 
Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. 
Pomysłodawcą rankingu jest 
prof. dr hab. inż. Eugeniusz 
Sobczak. 
Ranking powstaje co roku 
w oparciu o analizę wskaźni-
ków, które obejmują trzy obsza-
ry rozwoju: 
n gospodarczy, 
n społeczny oraz 
n ochrony środowiska. 

Są to między innymi wydatki in-
westycyjne, odsetek mieszkań-
ców z dostępem do kanalizacji 
ścieków komunalnych, odsetek 
dochodów własnych w budże-
cie. Wyniki rankingu są opraco-
wywane na podstawie niezależ-
nych danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
Kolejnym rankingiem, w którym 
gmina Ożarów Mazowiecki za-
jęła pierwsze miejsce to badanie 
dynamiki wzrostu liczby osób 
pracujących na 1000 miesz-
kańców w okresie 2003–2015. 

W gminie rozwija się budow-
nictwo mieszkaniowe i wzrasta 
liczba mieszkańców, głównie są 
to młodzi, aktywni zawodowo 
mieszkańcy  z dziećmi.

KONFERENCJA 
Między innymi z inicjatywy 
prof. Eugeniusza Sobczaka,  
15 marca br. w Mateczniku 
w Otrębusach odbyła się kon-
ferencja pn. „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
jednostek samorządu teryto-
rialnego”,  podczas której do-
konano prezentacji wyników 
rankingów. 
Wydarzenie organizowane 
było przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowie-
ckiego.

W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele prawie wszyst-
kich gmin i powiatów z Ma-
zowsza.

Zwycięstwo w rankingach Gmi-
ny Ożarów  Mazowiecki  świad-
czy o tym, że przyjęta przez 

samorząd polityka rozwoju jest 
optymalna i gwarantuje popra-
wę życia mieszkańców w ob-
szarach społecznym, gospodar-
czym i środowiskowym. 

Urząd Miejski  
w Ożarowie Mazowieckim

RANKING SAMORZĄDÓW:

Zrównoważony	rozwój	i	dynamika	wzrostu		
pracujących	–	Ożarów	Mazowiecki	najlepszy

Pierwsze miejsca w rankingu „Rozwój zrównoważony” 
w swoich kategoriach zajęły: 
n gmina wiejska  –  Lesznowola, 
n gmina miejsko-wiejska  –  Ożarów Mazowiecki, 
n gmina miejska  –  Warszawa. 

Pierwsze miejsca w rankingu „Dynamika pracujących”: 
n gmina wiejska  –  Belsk Duży, 
n gmina miejsko-wiejska  –  Ożarów Mazowiecki, 
n gmina miejska  –  Nowy Dwór Mazowiecki.
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KULTURA

To jest święto
za każdym razem...
Z RENATĄ PRZEMYK tuż przed koncertem rozmawia Jacek Sulewski  

n   Dzień dobry. Na scenie Ośrodka Kultury Arsus zobaczymy 
Panią już po raz trzeci. Przed nami koncert „Renata Przemyk 
Akustik Trio”. Co dzisiaj usłyszymy?

– Przez lata ten projekt się rozwija, ulega zmianom, modyfika-
cjom. Pozmieniała się większość piosenek, dochodzą kolejne. 
Zmienił się skład. Towarzyszą mi teraz Piotr Wojtanowski i Grze-
gorz Palka. A dziś jest sytuacja zupełnie wyjątkowa. Zaprosiliśmy 
gościa. Wiktoria Chrobak gra na instrumentach perkusyjnych. To 
jest nasz gość specjalny na tę trasę. Teraz jest więc Renata Prze-
myk i Akustik Trio. 
n   Do tej pory to Pani grała na instrumentach perkusyjnych

– Tak, ale złamałam rękę. Wiktoria to moja nauczycielka. Wy-
kłada na Akademii Muzycznej, a ja miałam u niej kilka lekcji gry 
na instrumentach perkusyjnych. Jak była potrzebna pomoc, to ona 
pierwsza mi przyszła do głowy i nie zawiodła.
n   Spotkałem się z Pani wypowiedzią, że śpiewa Pani po swoje-

mu. Czy mogłaby Pani to poszerzyć?

– Śpiewałam od zawsze, ale w domu byłam uczona szukania twar-
dego gruntu pod nogami. Poszłam do liceum ekonomicznego, 
potem ukończyłam bohemistykę na Uniwersytecie Śląskim. Stu-
dia były dla mnie czasem intensywnego rozwoju i nauki życia. 
Pierwszy większy sukces osiągnęłam w 1989 roku na Festiwalu 
Piosenki Studenckiej w Krakowie i po studiach przeniosłam się 
do tego miasta. Nie mam wykształcenia muzycznego i pewnie 
wyłamuję się ze wszystkich zasad sztuki wokalnej. Jedyne moje 
doświadczenie związane z pobieraniem nauk miało miejsce pod-
czas pracy z Zygmuntem Koniecznym nad ścieżką dźwiękową do 
filmu „Grający z talerza” w 1995 r. Pracowałam później przez parę 
miesięcy z Bolkiem Rawskim, ówczesnym kierownikiem muzycz-
nym w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Były to lekcje śpiewu. 
Kiedyś nie sądziłam, że muzyka stanie się dla mnie sposobem na 
życie, czymś więcej niż hobby. Obecnie to moja pasja i źródło ut-
rzymania. Dostałam taką szansę. W tym roku mija 28 lat mojego 
śpiewania.
n   Kiedy Pani się urodziła, Rollingstonsi już występowali. Jeże-

li przyjmiemy taką analogię, to przed Panią jeszcze wiele lat 
śpiewania.

– To na pewno.
n   Jaki wpływ na Pani twórczość miała córka?

– Pojawienie się dzieci sprawia, że człowiek dojrzewa w przyśpie-
szonym tempie, szerzej patrzy na świat, przestawia mu się system 
wartości. Moje życie zmieniło się zdecydowanie na korzyść. Je-
stem dojrzalsza, mądrzejsza, potrafię się bardziej cieszyć tym, co 
mam. Każda chwila jest wykorzystywana w stu procentach. Nie 

ma marnowania czasu, nie ma rozmieniania się na drobne. Dzie-
cko uczy lepszej organizacji, a to była moja słaba strona.
n   Czy myśli Pani, że córka pójdzie w Pani ślady?

– Klara ma 14 lat. Śpiewa dla zabawy w chórze szkolnym. Zawsze 
chciała być przedszkolanką.
n   Czy wyobraża sobie Pani życie tylko z muzyką albo tylko z córką?

– Nie wyobrażam sobie życia ani bez muzyki ani bez rodziny. Na 
szczęście nigdy nie miałam konieczności takiego wyboru. Miałam 
przez parę miesięcy taką sytuację, że muzyka się oddaliła. Miałam 
infekcję zatok, nacieki na strunach głosowych, operację. Na szczęś-
cie po kilku miesiącach wszystko zostało wyleczone i jestem w lep-
szej formie niż wcześniej. Wtedy poczułam, jak to jest bez śpiewa-
nia. Zobaczyłam, jak mi tego brakuje. Ogarnął mnie smutek. Teraz 
odczuwam brak jednej ręki. Ale jest już miesiąc po operacji i powoli 
wracam do sprawności.
n   Pani nie śpiewa dla wszystkich...

– Dla wszystkich, tylko nie wszyscy słuchają. Nie ma takiego arty-
sty, który zaspokoi wszystkie gusta. Dla mnie najważniejsze jest to, 
że śpiewa się szczerze, z serca, w oparciu o własną intuicję, o włas-
ne emocje, te najprawdziwsze. To nie jest sztuczna kreacja. To jest 
to, co ja czuję, czym żyję. Jeżeli ktoś ma zbliżoną wrażliwość, jest 

otwarty i też tak emocjonalnie reaguje na świat, to znajdzie coś dla 
siebie. Wspaniale jest widzieć na koncertach te same osoby, bywa, 
że kilka, kilkanaście razy w roku. Przyprowadzają swoje, często już 
dorosłe dzieci, znajomych. Są też tacy, który dołączali przy którejś 
kolejnej płycie. Te płyty mocno się między sobą różnią. W którymś 
momencie znaleźli coś dla siebie i zostali na dłużej. Ta grupa wciąż 
się poszerza. Mam swoje koncertowe dzieci, które porobiły już 
własne kariery. Jesteśmy w kontakcie na mediach społecznościo-
wych, czasem spotykamy się gdzieś na świecie.
n   Są artyści, którzy realizują się w samej twórczości, ale więk-

szość potrzebuje publiczności, chce coś przekazać. Jak jest 
w Pani przypadku?

– To nie jest poczucie misji, mocno nakreślone konkretne przesła-
nie. To jest podzielenie się sobą, pozytywnym nastawieniem do 
świata, emocjami, które są w danym momencie.
n   Obserwując Pani drogę, słuchając tekstów, wydaje się, że nie 

zawsze emanowała Pani optymizmem.

– Nie ma takiego człowieka, który zawsze jest radosny. Po to, żeby 
docenić to, co najważniejsze, co dobre, po drodze człowiek musi się 
nauczyć, jak to jest stracić. Poprzez przeżywanie skrajnych emocji jest 
w stanie się rozwinąć, zobaczyć które z nich są wartościowe. Uczy się 
dbać, żeby dobrych było więcej. Rozróżniać dobro od zła, piękno od 
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brzydoty, wszystkie przeciwieństwa. Jeśli coś pobudza 
do refleksji to nas wzbogaca. Ja staram się penetrować 
całe spektrum emocji, a końcową refleksją zakotwiczyć 
się w pozytywnym myśleniu. Buduje nas i wzbogaca 
wszystko, co się nam przydarzy. Nie ma mądrości, któ-
ra nie otarła się o cierpienie.
n   Czy są osoby, które wywarły szczególny wpływ na 

Pani życie, pomogły w trudniejszych momentach, 
o których chciałaby Pani powiedzieć? Ktoś ważny.

– Jestem osobą chłonącą. Jest wiele takich osób, z któ-
rymi dłużej współpracowałam, spotkałam na którymś 
etapie życia. Podchodzę do życia i do sztuki bardzo 
emocjonalnie. Te dwie sfery są zresztą nierozdzielne. 
Nie mam godzin pracy. Życie i praca się splata. Tak 
samo emocjonalnie podchodzę do piosenki jak do rela-
cji w domu. Nawet ci, z którymi rozstawałam się nie do 
końca w zgodzie coś po sobie pozostawili. Od każdego 
można się czegoś nauczyć. Z perspektywy czasu do-
ceniam nawet tych, do których kiedyś miałam żal. Na 
szczęście dobrych relacji było więcej. 
n   Jak to jest, kiedy w trakcie jednego projektu 

zmienia się współpracowników, współtwórców? 
Bo tak jest w przypadku projektu „Akustik Trio”?

– Tak. Każdy muzyk ma jakąś swoją drogę rozwoju. 
Nasze drogi w różnych momentach schodzą się i roz-
chodzą. Ta pierwsza dwójka zaczęła tworzyć wspólne 
projekty, przeprowadzili się do Warszawy i stwier-
dziliśmy, że nie ma sensu szarpać się z kalendarzem. 
Rozstaliśmy się polubownie, oni nawet zaproponowali 
na swoje miejsce część obecnego składu. Sami mieli 
ochotę zagrać mocniej, inny rodzaj muzyki.
n   Czy zawsze teksty pisała dla Pani Anna Saranie-

cka?

– Tak, od pierwszej płyty. Czasem pisałyśmy wspólnie. 
To niewątpliwie jedna z tych ważnych osób. Spotkały-
śmy się na studiach. Anka studiowała polonistykę, im-
ponowało mi jej oczytanie. Zaczęło się od pożyczania 
książek i w pewnym momencie rozstałam się z dotych-
czasowym autorem tekstów. Znałam jej poezje, jej po-
dobne do mojego poczucie humoru, miałyśmy podobny 

świat wartości. Dwie pokrewne dusze. A z biegiem lat, 
kiedy się poznawałyśmy, była w stanie pisać coraz le-
piej dla mnie o mnie. W dużej mierze uważam się za jej 
uczennicę. Mój  powrót do pisania po latach w dużym 
stopniu wynikał z inspiracji tekstami Anki.
n   Czy ma dla Pani znaczenie, w jakiej sali odbywają 

się koncerty?

– Ma znaczenie, czy w pełnej czy w pustej i czy pub-
liczność jest życzliwa.
n   Wiem, że przyjeżdżacie na miejsce kilka godzin 

przed koncertem, a chociażby w tym tygodniu 
koncerty miała Pani codziennie i to w bardzo 
odległych od siebie miejscach Polski. To ciężka 
praca...

– Musimy mieć kilka godzin na przygotowanie do 
każdego koncertu. Musi być próba, sprawdzenie 
sprzętu, cała strona techniczna, makijaż, skupienie. 
Nie mogę wlecieć na scenę z marszu. To jest święto 
za każdym razem.
n   Co się u Pani dzieje poza tym projektem? Jakieś 

nowe plany?

– Równolegle dzieje się kilka rzeczy. Byliśmy mile za-
skoczeni, że Akustik Trio spotkało się z tak życzliwym 
przyjęciem. Z roku, dwóch, rozwinęło się do siedmiu 
i.... końca nie widać. Wzbogacamy, dokładamy nowe 
piosenki, są zmiany w aranżacjach. Ten pomysł jest 
w dużej mierze oparty na improwizacji. Nic nie jest 
ustalone na sztywno. 
W trakcie przygotowania jest program oparty na 
piosenkach ze spektaklu „Boogie Street” według 
twórczości Leonarda Cohena. Premiera przedsta-
wienia odbyła się w Teatrze Starym w Lublinie we 
wrześniu 2016 roku. Na pierwszy koncert zapraszam  
1 kwietnia do Wrocławia. Jestem w trakcie pracy nad 
nową płytą. 27 marca w teatrze Barakah w Krakowie 
będzie premiera kolejnego odcinka „Nocy Wanilio-
wych Myszy”, spektaklu, do którego piszę muzykę. 
n   Dziękuję za rozmowę i życzę dalszego, nieprzerwa-

nego pasma sukcesów.                                                               
(JS)

KONCERT w ARSUSIE 

RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO
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URSUS l PIASTÓW l PORADY

Zakończenie 6 inwestycji w Dzielnicy Ursus w roku 2017 oraz pro-
wadzenie kolejnych 6 inwestycji budowlanych i modernizacyjnych 
z terminem realizacji w  latach 2018–2020 –  planuje Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

MPWiK rozpoczyna inwestycje mające na celu uzbrojenie terenów pofa-
brycznych Ursusa w niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. 

 l Do połowy tego roku trwać będzie budowa przewodu wodociągowego długości 1680 
m w ul. Gierdziejewskiego, odcinek ul.  Warszawska – ul. Silnikowa – ul. Hennela do 
nowoprojektowanej ulicy. 

 l Do września br. ma być zakończona budowa przewodu wodociągowego długości 464 
m w drodze dojazdowej do ul. Bodycha, wraz z przebudową przewodu wodociągowego 
długości 411 m w ul. Bodycha odcinek ul. Spisaka – ul. Bodycha 30. 

 l Latem ma dobiec końca budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Bo-
dycha, długości 861 m. 

 l W terminie do końca roku 2017 wykonana zostanie przebudowa kanalizacji ściekowej 
w ul. Sosnkowskiego, odcinek od Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 14 do studni na skrzyżowaniu z ul. Kolorową.

Na podstawie informacji  
z UD Ursus m.st. Warszawy

n  URSUS. 12 inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w roku 2017

Inwestycje	wodociągowo-kanalizacyjne

XVII		
Światowy	Dzień	
Poezji	UNESCO	

Miejski		
Ośrodek	Kultury	

w	Piastowie	
7	kwietnia	2017	r.	

o	godz.	13.00
Szczegóły	na	www.mokpiastow.pl

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...*	

INWALIDA	REMONTUJE	MIESZKANIE
Jestem inwalidą. Mam poważne problemy z poruszaniem się. Planuję zrobić remont 
mieszkania i zainstalować w nim kilka usprawnień, które ułatwią mi życie. W urzędzie 
skarbowym poinformowano mnie, że związane z tym wydatki mogę odliczyć od swo-
jego dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ale nie chciano mi dać listy tego co mogę 
odliczyć. Może wy posiadacie taki spis wydatków?
Niestety nikt nie posiada takiej listy, bo jej po prostu nie ma. W ramach ulgi rehabilitacyjnej 
inwalida ma prawo odliczyć od swojego dochodu przed opodatkowaniem wszystko to, co 
wyda na adaptację mieszkania albo domu stosownie do potrzeb wynikających z niepeł-
nosprawności. Nie ma więc korzystniejszej ulgi. Niestety przepisy, które ją regulują nie 
zawierają żadnej listy wydatków uznawanych za dopuszczalne. W praktyce możemy więc 
jedynie posługiwać się interpretacjami wydanymi przez fiskusa w związku ze stosowa-
niem ulgi rehabilitacyjnej. No i oczywiście odpowiednim orzecznictwem sądowym. Na 
podstawie interpretacji i orzeczeń możemy powiedzieć, że remontując mieszkanie może 
Pan śmiało odliczyć: wydatki na zakup i montaż balustrad i uchwytów ułatwiających po-
ruszanie się, poszerzenie drzwi, likwidację progów oraz wykonanie podestów i podjazdów 
dla wózka inwalidzkiego. Skarbówka pozwala też odliczyć koszty poniesione na remont 
łazienki. Chodzi przede wszystkim o: zakup i montaż płytek antypoślizgowych, kabiny 
prysznicowej bez prysznica, poręczy, uchwytów, a także krzesełka prysznicowego przy-
mocowanego do ściany. Cokolwiek innego zeche Pan zrobić w swoim mieszkaniu należy 
się liczyć z tym, że trzeba będzie przekonać urzędników w trakcie ewentualnej kontroli, 
że wydatki te wynikają z rzeczywistych potrzeb niepełnosprawnego i – co bardzo ważne 
– że wydatki te są podyktowane potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dlatego 
radzimy naradzić się z lekarzem, który się Panem opiekuje i ustalić z nim jakie prace na-
leży wykonać w mieszkaniu, żeby skarbówka nie mogła ich zakwestionować. Dokument 
wystawiony przez lekarza może być w tym bardzo pomocny. Choć dodajmy od razu, że 
przepisy go nie wymagają. Wymagają za to, żeby wydatki związane z remontem były so-
lidnie udokumentowane. Najlepiej w tej roli sprawdzają się faktury, bo mają wszelkie dane 
niezbędne dla fiskusa czyli przede wszystkim pozwalają dokładnie określić kto, komu i co 
sprzedał. Ale dowodem poniesienia wydatku uprawniającego do odliczenia może być też, 
np. umowa z wykonawcą remontu albo wystawiony przez niego jakikolwiek inny rachunek.

KREDYT	BĘDZIE	SPORO	DROŻSZY
Kilka lat temu zaciągnęłam kredyt nie mieszkanie w ramach programu „Rodzina na 
swoim”. Przez 8 lat państwo ma mi dopłacać część odsetek do kredytu. Ale ten okres 
powoli się kończy i martwię się, że rata do zapłaty wzrośnie mi niebotycznie. Czy mogę 
coś z tym fantem zrobić?
Tak! Musi Pani pamiętać, że kredyt hipoteczny zaciągnięty w ramach programu „Rodzina 
na swoim” będzie po 8 latach kosztowny w obsłudze nie tylko dlatego, że zakończy się 
okres, w którym państwo dopłacało kredytobiorcom część odsetek. On jest drogi także dla-
tego, że kilka lat temu kiedy byliśmy w szczycie kryzysu i prowizje banków udzielających 
takich kredytów były bardzo wysokie. Sięgały nawet 3% wartości tego, co się pożyczyło. 
Dzisiaj prowizje płacone kredytodawcom są dużo niższe – wynoszą średnio około 1,5%. 
Dlatego jest najlepszy czas, żeby refinansować stary kredyt. W związku z tym radzimy po-
czekać, aż skończy się okres dopłat i natychmiast przenieść kredyt hipoteczny do tańszego 
banku. Może być nawet tak, że bank w którym wcześniej wzięła Pani kredyt zaoferuje sta-
łemu klientowi dużo lepsze warunki. Trzeba jednak o to zapytać. Warto też sprawdzić czy 
konkurencja nie przebije oferty starego kredytu. Uprzedzamy jednak, że zmieniając kredy-
todawcę trzeba zachować ostrożność. Sprawdzić należy przede wszystkim opłaty związane 
ze zmianą banku. Jeśli okaże się, że za odejście od starego banku musimy zapłacić sporą 
prowizję, a do tego dojdą nam jeszcze opłaty związane np. z wyceną kredytowanego miesz-
kania i opłatami za odpowiednie wpisy w księgach wieczystych (ostatecznie nowy bank 
musi zastosować procedurę taką jak przy każdym nowym kliencie) to operacja taka może 
okazać się mało opłacalna.

U	NOTARIUSZA	NAJPROŚCIEJ	I	TANIO
Zmarła moja mama. Jestem jej jedyną spadkobierczynią. Czy muszę iść do sądu, żeby 
przejąć po niej spadek?
Nie! Jest prostszy sposób niż postępowanie przed sądem. Jeśli jest Pani jedyną spadkobier-
czynią mamy to radzimy udać się do jakiegokolwiek notariusza i poprosić go o sporządze-
nie poświadczenia dziedziczenia. To dokument, który ma taką samą moc jak postanowienie 
w tej sprawie wydane przez sąd cywilny. A notariusze działają dużo sprawniej niż wy-
miar sprawiedliwości i poświadczenie dziedziczenia wystawią w zasadzie od ręki. Do sądu 
idziemy tylko wtedy, kiedy wokół spadku toczy się jakikolwiek spór.
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PIASTÓW

TEST COOPERA  
–	sprawdź	się	w	12	minut

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie zaprasza miłośników biegania do 
udziału w dorocznym TEŚCIE COOPERA. Test zorganizowany zostanie w SOBOTĘ 
25 MARCA na bieżni Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie, ul. J. Brandta 22. 
Początek sprawdzianu o GODZ. 10.00. 
ZGŁOSZENIA przyjmowane są pod adresem mailowym:  mosir.piastow@op.pl   
do dnia zawodów oraz w dniu zawodów w godzinach 9.15–9.45.
Dla najlepszych w poszczególnych grupach wiekowych przewidziano puchary 
i drobne upominki.
Przypominamy, że ideą tego sprawdzianu jest zmierzenia dystansu przebiegniętego 
przez daną osobę w ciągu 12 minut i ocena tego wyniku w porównaniu z danymi 
z tabel pomiarowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH.

Jerzy Derlatka – kierownik MOSiR

MOBILNE 
BADANIE 
STANU 
POWIETRZA	

W ciągu 3 dób, w 3 wybranych 
lokalizacjach Piastowa mobilny sys-
tem pomiaru wykonał precyzyjny, 
wskaźnikowy monitoring stanu 
powietrza i zanieczyszczeń spowo-
dowanych pyłami PM 2.5 oraz PM 
10. Pyłów, które przyczyniają się do 
powstawania niebezpiecznego dla 
naszego zdrowia SMOGU.

S pecjalistyczny samochód wypo-
sażony w przyrządy pomiarowe 
przez 3 dni – nieprzerwanie przez 

24 godziny na dobę – zbierał dane 
o jakości powietrza: 

 l     15 marca na parkingu przy Przed-
szkolu Miejskim Nr 3, ul. Godeb-
skiego 21,

 l     16 marca  przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2, Al. Krakowska 20,

 l     17 marca przy Szkole Podstawowej  
Nr 4, ul. Żbikowska 25.

Wyniki stężeń uzyskane z pomiarów 
dostarczą nam informacji i zobrazują 
dokładnie, jaki jest stan powietrza na 
terenie Piastowa oraz w wymienio-
nych wyżej lokalizacjach. 

Celem naszej akcji jest, by badanie 
to pełniło nie tylko rolę informacyj-
ną, ale również rolę prewencyjną. Jak 
pokazują prze prowadzone badania, 
świadomość istnienia rozwiązania 
pomiaru powietrza przez nowoczes-

ne technologie na danym terenie powodu-
je zmniejszenie spalania niedozwolonych 
odpadów w przydomowych piecach nawet 
o 40%.

O rezultacie i raporcie z badań będziemy in-
formować. 

Anna Lorens UM Piastów
Fot. Jacek Sulewski

www.piastow.pl
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KULTURA

URSUS
OŚRODEK KULTURY „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, tel.: 22 478 34 54,  
22 478 36 26, www.arsus.pl
Z A P R A S Z A M Y ! Sprzedaż biletów OK. „Arsus” w dniach: 
pon., śr., pt. w godz. 10.00–14.00 oraz wt., czw. w godz. 
15.00–19.00 od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36 
(zamówienia indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac 
Czerwca 1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

28 MARCA, godz. 09:00 (sala widowiskowa)
IV	MAZOWIECKIE	MŁODZIEŻOWE	SPOTKANIA	TEATRALNE	
„ZWIERCIADŁA”. Eliminacje zespołów teatralnych szkół 
średnich do Edycji Ogólnopolskiej. 
Organizatorzy: LVI Liceum Ogólnokształcące im. 
L. Kruczkowskiego, Stowarzyszenie Polska Rada 
Przedsiębiorczości, Ośrodek Kultury „Arsus”.

29–30 MARCA, godz. 09:00–15:00, 
ELIMINACJE	DZIELNICOWE	40.	KONKURSU	RECYTATORSKIEGO	
„WARSZAWSKA	SYRENKA” 
(udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Dzielnicy Ursus). Prowadzenie i opieka merytoryczna 
Bożena Iwaniukowicz.

Miejsce imprezy: sala kameralna 
3 KWIETNIA, godz. 16:00, 

WARSZTATY	TWÓRCZE w Klubie Literackim „Metafora”.
Prowadzenie Anna Rykowska.

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala klubowa

5 KWIETNIA, godz. 09:00–19:00 
XIV	DZIELNICOWY	PRZEGLĄD	ARTYSTYCZNY	ŚWIETLIC	SZKOLNYCH	POD	
HASŁEM	„ZWIERZĘTA	W	BAJKACH	I	BAŚNIACH”. Występ zespołów 
uczniowskich (muzyka, teatr, śpiew, taniec).

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala widowiskowa

7 KWIETNIA, godz. 19:00, 
„SALONIK	SZTUK	ARSUS” – koncert zespołu 
„JUGONOSTALGIA” oraz promocja książki „Róża na 
chodniku” z udziałem autora Jacka Krawczyka.

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala kameralna 

8 KWIETNIA, godz. 17:00, 
WERNISAŻ	WYSTAWY	MALARSTWA Grażyny Kostawskiej
i Piotra Szałkowskiego pt. „EPOS KOŚCIUSZKOWSKI” 
z okazji obchodów Roku Tadeusza Kościuszki.

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: galeria "Ad-Hoc", sala kamerlna

9 KWIETNIA, godz. 12:30 
BAJKA	DLA	DZIECI	(3	–	8	lat)	pt.	„FABRYKA	ZABAWEK”	w wykonaniu 
artystów Agencji „Prym Art.” w ramach cyklu „Niedzielne 
Spotkania z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ.
Musicalowa bajka pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. 
Zaskakujące postaci zabiorą najmłodszych do świata zabawek. 
Piękna stylowa scenografia nadaje przedstawieniu szczególnie 
teatralny wymiar, a autorskie piosenki śpiewane przez aktorów oraz 
choreografia czynią z tej produkcji musicalowe przedsięwzięcie. 
To niebywała historia o tajemniczej pracowni i poczciwym Panu 
Stanisławie, który tworzy zabawki dla wszystkich dzieci, powstają 
tu lalki, misie, pajacyki, kolejki, które nocą ożywają. Podstępny 
Czarcik wraz ze swoją świtą postanawia przeszkodzić Panu 
Stanisławowi odbierając mu jego magiczne okulary i szklaną kulę, 
a tym samym uniemożliwiając mu dalszą pracę. W obronie Pana 
Stasia stają jednak jego przyjaciele wierny pajacyk Rudi i lalka 
z porcelany Pozytywka. Czy uda się zapobiec złemu zachowaniu 
Czarcika i przywrócić ład w pracowni? Na te i inne pytania znajdą 
Państwo odpowiedź w naszej bajce.

Miejsce imprezy: sala widowiskowa 
11 KWIETNIA, godz. 12:00,

KONCERT	LAUREATÓW	40.	DZIELNICOWEGO	KONKURSU	
RECYTATORSKIEGO	„WARSZAWSKA	SYRENKA” (eliminacje do etatu 
mazowieckiego).

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala widowiskowa 

11 KWIETNIA, godz. 18:00, 
KLUB	EDUKACJI	SAMORZĄDOWEJ	–	WYKŁAD	PROF.	JERZEGO	
ŻYŻYŃSKIEGO	PT.	„MITOLOGIA	EKONOMICZNA”. 
Prowadzenie dr Dariusz Grabowski.

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala kameralna

20 KWIETNIA, godz. 16:00–10:00, 
WARSZTATY	LITERACKIE	STOWARZYSZENIA		
AUTORÓW	POLSKICH	O/ŻYRARDÓW. Prowadzenie Janina 
Wielogurska.

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala klubowa 

22 KWIETNIA, godz. 17:00 
KONCERT	CHARYTATYWNY Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki 
Warszawskiej. Cegiełki do zakupu przed koncertem.

Miejsce imprezy: sala widowiskowa 

23 KWIETNIA, godz. 16:00 - 21:00 
WYSTĘP	KABARETU	„NEO-NÓWKA” w najnowszym programie
„Kazik sam w domu”.

CENA BILETU 80,-ZŁ I 70,-ZŁ.
Miejsce imprezy: sala widowiskowa 

24 KWIETNIA, godz. 09:00–17:00 
Eliminacje zespołów i solistów do	V	PRZEGLĄDU	PIOSENKI	
POLSKIEJ	„KOCHAM	CIĘ	OJCZYZNO”.
Miejsce imprezy: sala widowiskowa 

26 KWIETNIA, godz. 17:00
WIECZÓR	LITERACKI	POETÓW	KLUBU	LITERACKIEGO	„METAFORA”:
Jadwigi Pilińskiej i Jolanty Marii Grotte. 
Prowadzenie Anna Rykowska.

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala kameralna 

27 KWIETNIA, godz. 19:00
SPEKTAKL	KOMEDIOWY	TEATRU	„CAPITOL”	PT.	„HAWAJE,	CZYLI	
PRZYGODY	SIOSTRY	JANE”.

CENA BILETÓW 70,-ZŁ I 60,-ZŁ.
Hawaje, czyli przygody siostry Jane to seria komicznych 
wydarzeń i zaskakujących sytuacji, pomyłek, trzaskających 
drzwi i historii z przeszłości tworzących nieprawdopodobny 
chaos. Dzięki głównej bohaterce uzbrojonej w dyktafon 
wszyscy wkoło zostają bohaterami gorącego romansu, 
który rozgrywa się w pięknej scenerii Hawajów.

Miejsce imprezy: sala widowiskowa 

28 KWIETNIA, godz. 15:00
KONCERT	GALOWY	V	MAZOWIECKIEGO	PRZEGLĄDU	PIOSENKI	POLSKIEJ	
„KOCHAM	CIĘ	OJCZYZNO”. Prowadzenie Bogdan Kałużny. 
Występy nagrodzonych zespołów i solistów.

WSTĘP WOLNY.
Miejsce imprezy: sala widowiskowa 

DOM KULTURY „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus” Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy, tel./faks 22 667 92 18 
e-mail: domkulturymis@op.pl; www.mis.arsus.pl
UWAGA!
Od 1 kwietnia 2017 r. tymczasowa siedziba Domu 
Kultury „Miś” będzie się znajdowała  
przy ul. Traktorzystów 20. Wszystkie zajęcia ofero-
wane przez Dom Kultury „Miś” będą się odbywały w nowej 
siedzibie. 

30 MARCA, GODZ. 18:00 
„PASJA	MIŁOŚCI” - najpiękniejsze pieśni wielkopostne 
w wkonaniu chóru „Ad Gloriam Dei” z parafii pw. 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Ursusie.

Miejsce imprezy: Dom Kultury „Miś”
4 KWIETNIA, godz. 19:00 

„PROBLEMY	SKÓRY	I	PAZNOKCI,	JAK	O	NIE	ZADBAĆ	NIE	TYLKO	
NA	WIOSNĘ	-	WSZYSTKO	O	STOPACH” - pierwsza część cyklu 
wykładów, które poprowadzi podolog Maria Krystyniak.

WSTĘP WOLNY.
5–28 KWIETNIA

WYSTAWA	POKONKURSOWA	PALM	WIELKANOCNYCH 
III edycji konkursu plastycznego „Najpiękniejsza palma 
wielkanocna”.

WSTĘP WOLNY.
9 KWIETNIA, godz. 15:00

	„JEZUS	ZMARTWYCHWSTAŁ” – spotkanie Seniorów i Gości przy 
wielkanocnym stole.

WSTĘP WOLNY.
10-11 KWIETNIA, godz. 18:00

WARSZTATY	ROBIENIA	PISANEK	DLA	DZIECI	I	MŁODZIEŻY. (Liczba 
uczestników ograniczona – ZAPISY chętnych telefonicznie: 
22 667 92 18 lub mailowo: domkulturymis@op.pl)

25 KWIETNIA, godz. 18:00 
„ŻYCIE	JEST	PIĘKNE”	–	WIECZÓR	POETYCKO-HUMORYSTYCZNY	
w wykonaniu grupy literackiej „Dziupla Pomysłów” 
z Gimnazjum nr 133 pod kierunkiem pani Agnieszki Jaros.  

WSTĘP WOLNY.

DOM KULTURY „KOLOROWA”
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95; tel./faks 22 667 83 75

26 MARCA (niedziela), godz. 12:30
„BAL	U	PANA	STRAUSSA”	PORANEK	MUZYCZNY	DLA	DZIECI		
w Domu Kultury „Kolorowa” – projekt Budżetu 
Partycypacyjnego 2017 r.

7 KWIETNIA (piątek) i 21 KWIETNIA (piątek)
XV	KONKURS	PIOSENKARSKI	

TULIPANADA
I etap – Eliminacje

Miejsce: Ośrodek Kultury „Arsus” – sala widowiskowa, 
Warszawa-Ursus, ul. Traktorzystów 14:

Szczegółowy plan przesłuchań dostępny będzie na stronie 
internetowej www.kolorowa.arsus.pl

GM.  OŻARÓW MAZ.
DOM KULTURY „UŚMIECH”
(ul. Poznańska 165)

1 KWIETNIA – sobota
WARSZTATY	MIĘDZYKULTUROWE:	VIVA	ITALIA	-	WŁOCHY.	

WSTĘP WOLNY.
15.00-16.30 spotkanie dla dorosłych
16.45-18.15 spotkanie dla dzieci
 Uczestnicy zostaną zabrani w fascynującą podróż do 
Włoch. Dowiedzą się m.in.:
• Kim jest Befana?
• Dlaczego Krzywa Wieża w Pizie jest krzywa?
• Co oznacza słowo "Ferrari"?
• Gdzie mieszkali Romeo i Julia?
• Jakie są najważniejsze zabytki Włoch?
• Kim są gondolierzy?
• Jaka była historia Pinokia?
• Jakie miasta odwiedził Pies, który jeździł koleją?
• Co łączy pizzę, lasagne, sphagetti oraz nutellę?
Ponadto dzieci wezmą udział w warsztatach tworzenia 
kulturowej pizzy.
Warsztaty poprowadzi psycholog międzykulturowy, 
podróżnik i lektor języków obcych - Ewa Klah.

 2 KWIETNIA – niedziela – godz. 16.00 
KONCERT	LAUREATÓW	40.	KONKURSU	RECYTATORSKIEGO	
„WARSZAWSKA	SYRENKA”. 
Młodzi recytatorzy ze szkół podstawowych oraz gimnazjów 
z naszej gminy zaprezentują się lokalnej publiczności.

9 KWIETNIA – niedziela – godz. 10.00-14.00 
VII Ożarowski Kiermasz Wielkanocny. Zapraszamy na 
wielkanocne warsztaty rodzinne. W programie również 
m.in. konkurs na ciasto wielkanocne oraz występ Zespołu 
Ludowego „Ożarowiacy”.

22 KWIETNIA – sobota – godz. 16.15 
KONCERT	PT.:	„NIERÓWNI” w wykonaniu Mietka Szcześniaka 
(Sanktuarium Miłosierdzia Bożego). Podczas koncertu 
usłyszymy utwory oparte na tekstach księdza Jana 
Twardowskiego. 

23 KWIETNIA – niedziela – godz. 12.00 
SPEKTAKL	TEATRALNY	PT.:	„TIRTY	TIST	W	PRZESTRZENI” 
w wykonaniu teatru KATARYNKA. Będzie to pokaz 
premierowego przedstawienia. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI! 

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
ul. Poznańska 292

30 KWIETNIA – niedziela – godz. 16.00 
WIOSENNY	WIECZOREK	TANECZNY	DLA	SENIORÓW		

przy muzyce na żywo.                       WSTĘP 15 ZŁ/OS.

POCZĄTEK KWIETNIA – SZKOŁA RODZENIA. 
Zajęcia dla rodziców poprowadzi mgr położnictwa Renata 
Makowska. Obowiązują zapisy renata.makowska@vp.pl

4 KWIETNIA – GODZ. 18:00
DRUGIE	SPOTKANIE	Z	CYKLU	WARSZTATÓW	STYLU	„NOWA	JA”. 
Warsztaty dla kobiet są prowadzone przez panią Gabrielę 
Dmowską. Obowiązują zapisy cis@ozarow-mazowiecki.pl

11 KWIETNIA  – GODZ. 18:00
TRZECIE	SPOTKANIE	Z	CYKLU	WARSZTATÓW	STYLU	„NOWA	JA”. 
Warsztaty dla kobiet są prowadzone przez panią Gabrielę 
Dmowską. Obowiązują zapisy cis@ozarow-mazowiecki.pl

 FILIA W JÓZEFOWIE
(ul. Fabryczna 15)

26 MARCA  2017 - niedziela - godz. 16.00  
Wernisaż pokonkursowy	„OŻARÓW	MAZOWIECKI	W	PRZYSZŁOŚCI.	
MOJE	MIASTO	ZA	50	LAT”	
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu 
plastycznego organizowanego w ramach obchodów 50-lecia 
nadania praw miejskich.

1 KWIETNIA - sobota - godz. 10.00–13.00
SPOTKANIE	WIELKANOCNE	POLSKIEGO	ZWIĄZKU	NIEWIDOMYCH  
- Okręg Mazowiecki - Koło Warszawa Zachodnia

2 KWIETNIA - niedziela - godz. 15.00–18.00 
WARSZTATY	WIELKANOCNE.	Twórcze warsztaty wielkanocne, 
podczas których będziemy tworzyć oryginalne palmy 
wielkanocne, świąteczne koszyczki oraz wiele innych 
dekoracji świątecznych. Zapewniamy materiały do 
wykonania ozdób. 

WSTĘP WOLNY! 
23 KWIETNIA - niedziela - godz. 15.00–18.00 

WARSZTATY	WOKALNE	DLA	DZIECI	I	MŁODZIEŻY.	
Na warsztatach pracować będziemy nad warsztatem wokalnym, 
świadomością i emisją głosu, przygotowaniem wokalno-
scenicznym oraz kształceniem słuchu w śpiewie. 

Warsztaty poprowadzi Anna Nguyen Viet.

FILIA W BRONISZACH
(ul. Przyparkowa 15)    

26 MARCA - niedziela - godz. 15.00 
TEATRZYK	DLA	DZIECI.
Teatr Czarodziej wystąpi ze spektaklem	„PRZYGODA	
WIELKANOCNA”.	Poznamy zwyczaje i obrzędy związane 
z Wielkanocą.      WSTĘP WOLNY.

2 KWIETNIA - niedziela – godz. 15.00 
TEATR	PARANDYK,	SPEKTAKL	DLA	DZIECI	PT.	„MĄDRY	MIŚ	PO	SZKODZIE”
Miś Zbyś jest mądrym i rezolutnym misiem, ale kiedy zostaje 
sam w domu i się nudzi wówczas jego rozum „zasypia”. Zbyś ma 
różne „genialne” pomysły. Spektakl oswaja dzieci z  sytuacjami 
potencjalnie dla nich groźnymi i uczy jak ich unikać.

Bezpośrednio po teatrzyku około godz. 16.00  
RODZINNE	WARSZTATY	WIELKANOCNE	
Wykonamy palmy, świąteczne dekoracje i stroiki, zrobimy bajecznie 
kolorowe pisanki, pomalujemy kurczaczki i zajączki. Do produkcji 
tych rozmaitości użyjemy wiosennych bazi, kolorowych wstążek, 
farb i innych „bogactw”.

23 KWIETNIA – niedziela - godz. 16.00-20.00 
ŚWIĄTECZNE	SPOTKANIE	DLA	ZWIĄZKU	EMERYTÓW	I	RENCISTÓW
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zrzeszonych 
emerytów i rencistów. Podzielimy się jajkiem, wspólnie 
przeżyjemy ten świąteczny czas.

GM. MICHAŁOWICE
25 MARCA, godz. 11.00

WARSZTATY	SZALONEGO	NAUKOWCA	w	Opaczy-Kolonii
Laboratorium	kolorowej	chemii 

Zapisy! – Świetlica w Opaczy-Kolonii 
8 KWIETNIA i 22 KWIETNIA  
sobota, godz. 11.00–13.00

RODZINNE	GRANIE	W	PLANSZÓWKI 
Szkoła Podstawowa w Michałowicach (stołówka)

KWIECIEŃ – każdy WTOREK, godz. 18.00
Cykliczne spotkania miłośników GIER PLANSZOWYCH, 
BRYDŻA i gry w SCRABLE.

ArtCafe w Komorowie, ul Ceglana
 

PIASTÓW
Zgłoszenia do 7 KWIETNIA

20	PRZEGLĄD	TWÓRCZOŚCI	PLASTYCZNEJ	–	INTERPRETACJE	2017
„SZMARAGD I MALACHIT” Konkurs dla dorosłych twórców

Szczegóły: MOK Piastów
3 KWIETNIA 

ELIMINACJE	MIEJSKIE	40	KONKURSU	RECYTATORSKIEGO
„WARSZAWSKA	SYRENKA”

MOK Piastów
26 KWIETNIA, godz. 11:00–15:00

WYGRAJ	SUKCES	2017	–	22	KONKURS	PIOSENKI
Soliści w wieku 6-19 lat
Szczegóły MOK PIASTÓW: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w PIASTOWIE

Od marca filia przy al. Tysiąclecia 3 będzie otwarta 
w	ostatnią	sobotę	w	każdym	miesiącu, w godzinach od 
9:00 do 14:00. W tym miesiącu ostatnia sobota przypada 
25	marca.

soboty (co 2 tygodnie), w godz. 14:00-16:00. 
KLUB	GIER	PLANSZOWYCH

Zapraszamy do BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ na cykliczne 
spotkania Klubu Gier Planszowych. Spotkania co dwa 
tygodnie Chętni proszeni są o kontakt: Tel.: 22 723 65 54
Mail: promocja.bibliotekapiastow@gmail.com

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 
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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

MARZEC–KWIECIEŃ 2017

25.03
sobota godz.

1400 BARBIE W ŚWIECIE GIER 
USA l b/o l animacja1600

1800 POKOT
Czechy/NiemcyPolska/Szwecja l 15 lat l dramat/kryminał2015

26.03
niedziela godz.

1400 BARBIE W ŚWIECIE GIER 
USA l b/o l animacja1600

1800 POKOT
Czechy/NiemcyPolska/Szwecja l 15 lat l dramat/kryminał2015

30.03
czwartek godz. 1700 CÓRKI DANCINGU

POLSKA l 15 lat l dramat/komedia/musical

1.04
sobota godz.

1400 OZZY 
Hiszpania/Kanada l b/o l animacja 1600

1800 BODO 
POLSKA l 15 lat l biograficzny2000

2.04
niedziela godz.

1400 OZZY 
Hiszpania/Kanada l b/o l animacja1600

1800 BODO 
POLSKA l 15 lat l biograficzny2000

8.04
sobota godz.

1600

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 
POLSKA l 15 lat l biograficzny/dramat

1800

9.04
niedziela godz.

1600

1800

29.04
sobota godz.

1500

PIĘKNA I BESTIA 
USA l 6 lat l musical/romans

1715

30.04
niedziela godz.

1500

1715

PARKING DLA ZMOTORYZOWANYCH WIDZÓW

www.arsus.pl         facebook.com/kinoursus

KINO 
RETRO

PROGRAM kina BAŚŃ
05-820 PIASTÓW, WARSZAWSKA 24,  TEL.: 501 750 673

MARZEC–KWIECIEŃ 2017
24–26.03	 	 MARIA SKŁODOWSKA-CURIE	

	 godz.	17:00	 BEL/FR/NIEM/POL  l  l. 15  l  100 min.

24–26.03	 	 WYKLĘTY	
	 godz.	19:00	 POLSKA  l  l. 15  l  105 min. 

31.03		 	 DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ	
	 godz.	17:00	 FRANCJA  l  l. 15  l  127 min

31.03	 	 POLANDJA	
	 godz.	19:15	 POLSKA  l  l. 15  l  103 min.

01–02.04	 	 DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ	
	 godz.	17:00	 FRANCJA  l  l. 15  l  127 min

01–02.04	 	 POLANDJA	
	 godz.	19:15	 POLSKA  l  l. 15  l  103 min.

07–09.04	 	 ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC	
	 godz.	17:00	 NIEMCY  l  b/o dubbing  l  79 min.

07–09.04	 	 ZERWANY KŁOS	
	 godz.	19:00	 POLSKA  l  l. 15  l  95 min. 

21–23.04	 	 POWER RANGERS	
	 godz.	17:00	 KANADA/USA  l  b/o dubbing  l  124 min.

28–29.04	 	 PIĘKNA I BESTIA	
	 godz.	16:30	 USA  l  b/o dubbing  l  129 min.

30.04	 	 PIĘKNA I BESTIA	
	 godz.	14:00, 16:30	 USA  l  b/o dubbing  l  129 min.

www.mokpiastow.pl
BILETY: 12 / 16 ZŁ              ZAKUP BILETÓW ONLINE: TIKETTO.PL

★ K O N K U R S Y  L I T E R A C K I E  ★ K O N K U R S Y  L I T E R A C K I E  ★ K O N K U R S Y  L I T E R A C K I E  ★

OŚRODEK KULTURY „ARSUS” OD DZIEWIĘCIU LAT JEST ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW LITERACKICH

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ do 21 roku życia, piszących sztuki teatralne, scenariusze filmowe i wiersze 
do wzięcia udziału w 

X Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy 
„NIE TYLKO NA SCENĘ” 

oraz 

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „PRZECIEŻ KAŻDY PISZE WIERSZE”. 
Szczegóły na stronie www.arsus.pl.        Ewentualne pytania proszę kierować na  adres e-mail: justyna.scibor@arsus.pl

DOM KULTURY „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus” Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy, tel./faks 22 667 92 18 
e-mail: domkulturymis@op.pl; www.mis.arsus.pl

20 KWIETNIA, godz. 18:00
„NAUCZ	SIĘ	RATOWAĆ	ŻYCIE” - warsztaty udzielania pierwszej 
pomocy dla rodziców, prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału 
Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy – część I. W ramach 
realizacji projektu „Rodzina Jednością”.

22 KWIETNIA, godz. 16:00
„ZIELONO	MI” – zabawa, taniec i humor w Klubie Seniora.

DOM KULTURY „KOLOROWA”
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95; tel./faks 22 667 83 75

Do 28 KWIETNIA
WYSTAWA POKONKURSOWA prac przedszkolaków  

zgłoszonych do  XIII Konkursu Plastycznego  
„BUKIET PANI WIOSNY” z cyklu „Wiosenne	Tradycje”

23 KWIETNIA (niedziela), godz. 12:30
„PORY	ROKU” Poranek muzyczny dla dzieci w Domu Kultury 
„Kolorowa” w wykonaniu „Polskiego Kwartetu Fletowego”.  
Projekt Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.

bezpłatne wejściówki do pobrania  
w Domu Kultury „Kolorowa”

23 KWIETNIA (niedziela), godz. 16:30
„CZAS	NA	FILM” - koncert z cyklu NIEDZIELNE SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ KAMERALNĄ w wykonaniu Cup of  Time w składzie:
Ryszard Borowski – flet, Agnieszka Cypryk – skrzypce,  
Rafał Grząka – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela 

WSTĘP WOLNY!

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ AD-HOC
 zaprasza na wernisaż wystawy

malarstwa i grafiki ilustracyjnej
GRAŻYNY KOSTAWSKIEJ 
i PIOTRA SZAŁKOWSKIEGO
WYSTAWA ZORGANIZOWANA W RAMACH ŚWIATOWYCH OBCHODÓW  
200. ROCZNICY ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

8 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
W SKŁAD WYSTAWY WCHODZ Ą DWIE EKSPOZ YC JE:

W GALERII AD-HOC
WYSTAWA OBRAZÓW Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego
z cyklu „Wiara Nadzieja Ojczyzna”, prezentowanego dotychczas
w Muzeum Niepodległości w Warszawie (2004 r.), w Muzeum Domu Rodzinnym Tadeusza 
Kościuszki na Mereczowszczyźnie (2004–2005 r.) oraz prac z cyklu „Insurekcja 1794” 
wystawianych w Muzeum Niepodległości w Warszawie (2014 r.) i w Muzeum na Kopcu 
Kościuszki w Krakowie (2015 r.)
Obrazy z cyklu „Ochotnicy Insurekcji”  Grażyny Kostawskiej eksponowane były już w Galerii 
Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej na wystawie „Kościuszkowskie czasy” (2016 r.). 
Na wystawie znajdą się również dzieła dotychczas nie udostępniane.

W SALI KAMERALNEJ
WYSTAWA RYSUNKÓW  Piotra Szałkowskiego
ilustrujących wiersze Marii Konopnickiej, poematy Leszka Marka Krześniaka  
oraz powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego „Warszawa w 1794 roku”.

Ekspozycja czynna do 31 maja 2017 r.
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NASZE STRONY

n  NASZE STRONY. Przygotowania do remontu linii podmiejskiej nr 447 

Komunikacja zastępcza wciąż zagadką
Od konferencji PKP Polskich Linii Kolejo wych S.A. z 21 czerwca ub. roku do spotkania 
z mediami kilka dni temu na stacji kolejowej w Grodzisku Mazowieckim wciąż wiemy 
niewiele w kwestii organizacji komunikacji zastępczej na czas zamknięcia 22-kilo-
metrowego odcinka pomiędzy stacjami Grodzisk Mazowiecki a Warszawa Włochy.  
A już w kwietniu PKP PLK podpiszą umowę na przebudowę trasy – inwestycję wartą 
około 290 milionów złotych.

P rzypomnijmy: linia kolejowa Warszawa Za-
chodnia – Grodzisk Mazowiecki to jeden 
z najbardziej obciążonych ruchem odcinków 

kolejowych w Polsce. W ciągu dobry przejeż-
dża nią 170 pociągów wożąc nawet kiladziesiąt 
tysięcy osób dziennie. Linia ma fundamentalne 
znaczenie dla komunikacji aglomeracyjnej oraz 
regionalnej. Linię czeka już w tym roku gruntow-
na modernizacja. Dzięki przebudowie trasa War-
szawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki przejmie 
ruch aglomeracyjny i regionalny, co ma odciążyć 
linię z Katowic do Warszawy (nr 1), umożliwia-
jąc niezawodne prowadzenie ruchu pociągów 
dalekobieżnych i międzynarodowych. Sprawny 
i punktualny przejazd oraz podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa ma zapewnić też modernizacja 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Po za-
kończeniu prac ma wzrosnąć prędkość pociągów 
pasażerskich: z 80 km/h do 120 km/h. 

Zamknięcie obu torów nie w maju, a we wrześniu
Już w ub. roku w czerwcu dowiedzieliśmy się, 
że PKP PLK głosami większości przewoźników 
i samorządów wybrały wariant całkowitego 
wstrzymania ruchu pociągów – władze np. Pia-
stowa czy dzielnicy Ursus były temu przeciwne.  
– W pierwszym tygodniu kwietnia zamierzamy 
podpisać umowę z wykonawcą. Wykonawca ma 
28 dni na sporządzenie szczegółowego harmo-

nogramu prac. Harmonogram zamknięć prze-
widuje już od maja zamknięcie toru nr 1. Dwa 
miesiące później toru nr 2. Czyli od września 
nastąpi całkowite zamknięcie ruchu od stacji 
Grodzisk Mazowiecki do przystanku Warszawa 
Włochy. Czas realizacji w ramach zamknięcia 
ruchu na obu torach linii podmiejskiej ma wy-
nieść 12 miesięcy, czyli do września 2018 roku 
– mówił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. Dodał, że po zakończe-
niu zamknięć całodobowych będą prowadzone 
jeszcze prace wykończeniowe po to, aby z koń-
cem 2018 roku udostępnić w pełnym zakresie 
linię nr 447. 
– Utrudnienia po otwarciu linii 447 we wrześniu 
2018 potrwają jeszcze 2 miesiące, ale to będą nie-
wielkie utrudnienia – dodał Daniel Boruchalski, 
dyrektor projektu. Wstrzymanie ruchu na linii 
umożliwi skrócenie czasu modernizacji z 31 do 
22 miesięcy.  Najwrażliwsze prace zostaną wyko-
nane prawie o 1,5 roku szybciej niż planowano.

Harmonogram zastępczej komunikacji autobusowej 
w kwietniu
Zmiany łączą się z palącą kwestią: zapewnie-
niem mieszkańcom powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego, a także części dojeżdżających 
z obszaru m.st. Warszawy, sprawnej komuni-
kacji na czas modernizacji. Wszyscy liczą, że 

dojazdy przez 12 miesięcy załatwi 
sprawna zastępcza komunikacja. 
W kwietniu zostanie przedstawiony 
kompletny i szczegółowy harmono-
gram zastępczej komunikacji autobu-
sowej. – Wszystkie zmiany, które będą 
na trasie, będą podawane wcześniej 
do publicznej wiadomości. Współ-
pracujemy ściśle także z organizatorami komu-
nikacji zastępczej. Od września nikt nie będzie 
zaskoczony. Informacje o komunikacji będą 
podawane wszystkimi możliwymi kanałami. Nie 
z dnia na dzień. Bardzo precyzyjnie pracujemy 
nad komunikacją zastępczą – zapewnił Miro-
sław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Jakie roboty od maja, a jakie od września?
Prace przygotowawcze od maja (potrwają 
2 miesiące) nie będą wymagały całkowitego za-
mknięcia linii. Jak dowiedzieliśmy się, obejmą 
przejścia podziemne na przystankach: Warszawa 
Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Parzniew 
(nowo budowany w ramach modernizacji), Mi-
lanówek oraz nowe przejście pieszo-rowerowe 
w Brwinowie – czyli obiekty wspólne dla linii 
podmiejskiej i linii dalekobieżnej. Wykonane 
zostaną specjalne tymczasowe konstrukcje – 
umożlią przebudowę przejść. Takie rozwiązanie 
zagwarantuje także sprawny przejazd pociągów 
podmiejskich i dalekobieżnych. Od września 
wykonawca przystąpi do gruntownej przebudo-
wy torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym i infrastruktury pasażerskiej. 

Lepszy komfort dla pasażerów
Dzięki modernizacji ma zwiększyć się liczba 
pociągów. Pasażerowie zyskają lepszy komfort 

obsługi na stacjach i przystankach. Wszystkie 
perony (na przystankach: Pruszków, Piastów, 
Brwinów, Milanówek oraz Warszawa Włochy) 
zostaną dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. – Perony w Piastowie i Ursusie, 
podobnie jak pozostałe na modernizowanym 
odcinku, będą wyższe, zyskają powierzchnie 
antypoślizgowe z wyraźnie wyczuwalnymi pod 
stopami wypustkami. Zostaną odnowione wiaty. 
Zainstalowane zostanie nowe oświetlenie, na-
głośnienie. Zamontowany zostanie system infor-
macyjny zarówno elektroniczny, jak i tradycyj-
ny. Przejścia podziemne przebudowane zyskają 
udogodnienia dla niepełnosprawnych, matek 
z dziećmi i osób z ciężkim bagażem. Pojawią się 
windy – opowiedział Karol Jakubowski z biura 
prasowego PKP PLK.
Kształt zabytkowych wiat na przystankach zosta-
nie zachowany.

Tekst i zdjęcie  
Agnieszka Gorzkowska

Pijani za kierownicą
W drugi marcowy weekend na tere-
nie Ochoty, Ursusa i warszawskich 
Włoch policjanci zatrzymali 5 nie-
trzeźwych kierowców. W organizmie 
mieli od ponad 0,5 do 1,5 promila 
alkoholu. O ich dalszym losie zdecy-
duje sąd.
Policjanci z Ochoty kilka minut przed 
1.00 w nocy na ul. Grójeckiej zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierowcę 
hondy. Badanie stanu trzeźwości 
29-latka wykazało prawie 1,5 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
został zatrzymany.
Kilka minut później na ul. Al. Jerozo-
limskie policjanci z Ursusa skontro-
lowali jadącego samochodem marki 
Rover, 31-letniego Dawida G. Męż-
czyzna został zatrzymany. W orga-
nizmie miał prawie promil alkoholu. 
Ponadto nie posiadał prawa jazdy.   
Za kierowanie pojazdem pod wpły-
wem alkoholu i spowodowanie kolizji 

odpowie Mariusz T. 36-latek mając 
ponad promil alkoholu w organizmie 
wsiadł za kierownicę opla. Na ul. 
Grzymały-Sokołowskiego uderzył 
w zaparkowaną skodę. W trakcie kon-
troli okazało się, że mężczyzna był 
poszukiwany nakazem doprowadze-
nia do aresztu śledczego.
W godzinach porannych na ul. Al. 
Krakowska policjanci ze stołecznej 
drogówki zatrzymali jadącego sko-
dą. Badanie trzeźwości 63-latka wy-
kazało ponad 0,5 promila alkoholu. 
Odpowiedzialności nie uniknie rów-
nież 52-latka, która mając ponad 
0,5 promila alkoholu w organizmie 
wsiadła za kierownicę peugeota.
Za kierowanie pojazdem pod wpły-
wem alkoholu grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności i utrata prawa 
jazdy.

Ojciec w obronie córki
Policjanci z Ursusa udali się do jed-
nego z mieszkań na terenie dzielni-
cy. Na polecenie sądu mieli dopro-
wadzić 14-latkę do Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego. Po przy-
byciu na miejsce, drzwi do mieszka-
nia otworzył im ojciec dziewczyny. 
Pijany mężczyzna zaatakował po-
licjantów. Funkcjonariusze szybko 

obezwładnili 56-latka. Okazało się, 
że w organizmie miał prawie 2 pro-
mile alkoholu. Ojciec wraz z córką 
zostali zatrzymani i przewiezieni do 
komisariatu. Śledczy przedstawili 
mężczyźnie zarzut za zmuszanie 
funkcjonariuszy przemocą do od-
stąpienia od czynności służbowych, 
za co grozi kara do 3 lat więzienia. 
14-latka, zgodnie z dyspozycją sądu 
trafiła do Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego.

Jeździmy za szybko
Policjanci stołecznego wydziału ru-
chu drogowego i komend powiato-
wych 15 marca przeprowadzili dzia-
łania kontrolno-prewencyjne, które 
miały przeciwdziałać wykroczeniom 
polegającym na przekraczaniu do-
zwolonej prędkości. Działania te 
prowadzone były na głównych cią-
gach komunikacyjnych w Warszawie 
oraz sąsiadujących powiatach. Celem 
działań było eliminowanie z ruchu 
tych kierowców, którzy poruszają się 
po drogach z nadmierną prędkością, 
W swoich działaniach policjanci wy-
korzystali radiowozy z wideorejestra-
torami.
Jedną z głównych przyczyn wypad-
ków i kolizji na polskich drogach jest 

od lat nieprzestrzeganie przez kierują-
cych dozwolonej prędkości.
Policjanci z pruszkowskiej drogówki 
w godzinach 7-21, na głównych dro-
gach powiatu pruszkowskiego  skon-
trolowali 44 pojazdy i ujawnili 43 
wykroczenia w ruchu drogowym. 
W 36 przypadkach kierujący pojaz-
dami przekroczyli dozwoloną pręd-
kość. Na 41 kierowców nałożono 
mandaty karne, 35 z nich dotyczyło 
przekroczenia dozwolonej prędko-
ści. W dwóch przypadkach sprawa 
łamania przepisów ruchu drogowego 
skończyła się skierowaniem wniosku 
do sądu o ukaranie. Za przekroczenie 
prędkości „+50” jeden kierujący stra-
cił prawo jazdy.
Wszystkie działania prowadzone 
przez policjantów wydziału ruchu 
drogowego maja służyć wyłącznie 
poprawie bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego.

Kasjerka i klienci okradali market
Policjanci z Ożarowa Mazowieckie-
go otrzymali informację o kradzie-
ży artykułów sklepowych, których 
miała dokonywać kasjerka jednego 
z marketów na terenie gminy. Funk-
cjonariusze udali się do placówki 
handlowej, w której zatrudniona 

była kobieta. Tam mundurowi za-
bezpieczyli nagrania z monitoringu, 
a następnie zatrzymali Beatę Ł. Jak 
ustalili policjanci, kobieta nie działa-
ła sama. W kradzieży pomagało jej 
czterech klientów, którzy po zapa-
kowaniu do sklepowego wózka to-
waru, podchodzili do jej stanowiska. 
Następnie kasjerka po zeskanowaniu 
wszystkich towarów na kasę, na ko-
niec anulowała transakcje, a klienci 
wychodzili ze sklepu z towarem, pła-
cąc za niego znikome kwoty.
Podczas przeszukania miejsca za-
mieszkania 52-latki i jej klientów 
policjanci odzyskali znaczą część 
wartego około 14 tys. złotych skra-
dzionego towaru. Były to artykuły 
spożywcze, chemiczne oraz sprzęt 
elektroniczny. Funkcjonariusze 
przedstawili wszystkim pięciu oso-
bom działającym wspólnie i w poro-
zumieniu zarzut kradzieży. Za popeł-
nienie tego przestępstwa grozi kara 
nawet do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Teraz o ich dalszym losie zade-
cyduje sąd. Sprawa jest rozwojowa. 
Policjanci sprawdzą, czy w przestęp-
czym procederze nie brały udziału 
inne osoby.

Zebrał Tadeusz Kotus
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Przedstawiciele PKP PLK S.A. Od lewej: Mirosław Sie-
mieniec (rzecznik prasowy PKP PLK), Ireneusz Merchel 
(prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A), Daniel Bo-
ruchalski (dyrektor projektu). Z prawej: Karol Jakubow-
ski (biuro prasowe PKP PLK). 



Mocne Strony    |    23	MARCA	2017	R.    |    NR 5(14)/2017  (ROK II)
15

URSUS – PIŁKA SIATKOWA

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

Minisiatkówka	chłopców
W dniach 11–12 marca odbył się turniej rozstawieniowy  
Kinder + Sport w minisiatkówce chłopców w kategoriach  
dwójek, trójek i czwórek. Do Międzyborowa i Żyrardowa  
przyjechało ok 400 zawodników. 

11	MARCA	O	GODZINIE	9:00	W	MIĘDZYBOROWIE  
swoje zmagania rozpoczęli chłopcy z rocznika 
2006 i młodsi grający w dwójkach. Do turnieju 
przystąpiło 69 par podzielonych na 12 grup. 3 naj-
lepsze zespoły z grupy w przyszłym turnieju za-
grają w „grupach złotych”, a z miejsc 4 i niżej 
w „grupach srebrnych”. 
Iskrę Warszawa reprezentowało 8 drużyn 
w tej kategorii: 
l Maciej Gusta i Wojciech Pogoda, 
l Bartosz Polus i Kamil Szczepański, 
l Jan Antoniuk i Mateusz Sznajder, 
l Adrian Rudnicki i Filip Bućko, 
l Jakub Krużmanowski i Kacper Jakubow-

ski, 
l Antoni Adamus i Kacper Kapczyński, 
l Stanisław Narożniak i Mikołaj Sioćko, 
l Daniel Chodorowski i Dawid Borkowski. 
Aż 5 zespołów awansowało do grup złotych, 
trzem pozostałym zabrakło odrobinę szczęścia, 
jednak na następnym turnieju będą starali się 
wywalczyć awans. 

OK.	GODZINY	13:00 swoje zmagania rozpoczęły
 „trójki”. Tutaj Iskrę Warszawa reprezentowały 
2 drużyny: 
l Bartosz Wójcik, Mateusz Janiuk i Antoni 

Horecki oraz 
l Jakub Wieruszewski, Adrian Kijewski 

i Marcin Kołodyński. 
Pierwsza z wymienioncych „trójek” zajmu-
jąc 3 miejsce w grupie awansowała do „grupy 
złotej”. Druga nasza trójeczka będzie walczyć 
o awans w „grupie srebrnej”.

12	 MARCA	 W	 ŻYRARDOWIE swoje 
mecze w ramach turnieju rozstawienio-
wego Kinder + Sport rozegrały grupy 
E i F w kategorii „czwórek” chłopców 
(Grupy od A do D grały w Międzyboro-
wie). Iskrę reprezentowała jedna druży-
na w składzie Aleksander Wojtal, Oskar 
Stefański, Oliwier Kicka oraz Adrian 
Gregorek. Niestety nasza drużyna mu-
siała „zapłacić frycowe” za pierwszy 
turniej i nie udało nam się awansować 
do grupy Złotej. 

Następne turnieje już 25–26 marca. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH do MIĘDZYBOROWA i ŻYRARDOWA, 
aby wspierać i dopingować naszych dzielnych siatkarzy.

NOWY ETAP 
w	Ursusowskiej	
Llidze	Siatkówki
W weekend 11–12 marca zakończyła się faza eliminacyjna  
Ligi Mężczyzn Ursusowskiej Ligi Siatkówki. 

EMOCJI NIE BRAKOWAŁO 
Każda drużyna zostawiła serce na boisku, ale tylko dwóm 
najlepszym z każdej grupy udało się zakwalifikować  
do wymarzonej 1 Ligi Mężczyzn. Drużyny z miejscami  
3 i 4 trafiły do 2 Ligi Mężczyzn. Kolejne weekendy  
przysporzą jeszcze większych boiskowych wrażeń.  
Obie te ekipy rozpoczynają rywalizacje w nowych grupach. Zapowiadają się 
zaciekłe, wyrównane spotkania gdyż teraz poziom będzie bardzo wyrównany.  
WSZYSTKO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ.

START LIGI KOBIET! 

MIEJSCE ROZGRYWEK
Rozgrywki  odbywają się na boiskach na terenie obiektów sportowych  

Zespołu Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47 oraz Szkoły Podstawowej nr 11 
przy ul. Keniga 20 w Warszawie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem minio-
nego weekendu było rozpoczęcie Ligi 
eliminacyjnej Kobiet. Piękne uśmiechy 
i zalotne spojrzenia – wydawać by się 
mogło, że takimi sposobami Panie będą 
chciały nakłonić sędziów do przyzna-
wania im punktów. Jednak nic bar-
dziej mylnego! Już pierwsze piłki 

pokazały, że dziewczyny świetnie znają 
się na siatkówce. Długie wymiany, ofiar-
ne obrony, bezpardonowe ataki, to tyl-
ko kilka z wielu zagrań, które zapierały 
dech w piersiach. Szczególnie drużyna 

AZS UW pokazała, że posiada umie-
jętności na naprawdę wysokim 
poziomie.
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REKLAMA

PRZYCHODNIA
lekarsko-rehabilitacyjna

  *   Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.    ** Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

➧  Bezpłatne BADANIA*

BADANIE WZROKU – profilaktyka zaćmy i jaskry
l		pomiar refrakcji oka
l		pomiar ciśnienia śródgałkowego
l		możliwość doboru szkieł i okularów
l		zapisy do lekarza okulisty

BIAŁA
SOBOTA

W GODZ. OD 700–1700

ZATRUDNIAMY ZESPÓŁ  
DOŚWIADCZONYCH  
LEKARZY 
SPECJALISTÓW,  
FIZJOTERAPEUTÓW  
ORAZ WYSOKO 
WYKWALIFIKOWANEGO 
PSYCHOTERAPEUTĘ.

25
MARCA
2017

www.oko-lux.pl

www.remedo.com.pl

➧  Bezpłatne ZABIEGI 
REHABILITACYJNE**

     Pierwszego dnia zabiegowego  
zabiegi fizjoterapeutyczne  
zlecone przez lekarza  
lub fizjoterapeutę są bezpłatne.

➧  Bezpłatne 
KONSULTACJE*

l	LEKARZ ORTOPEDA		
l	FIZJOTERAPEUTA		
l PSYCHOTERAPEUTA		
l	LEKARZ PSYCHIATRA		

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
oraz REJESTRACJA:
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)

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY

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

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

idealne miejsce 
na twoją reklamę

zadzwoń

tel.:  602 666 134,  509 559 506
lub napisz

reklama@mocnestrony.com.pl


