
NR 6(15)/2017 (ROK II) 12 KWIETNIA 2017 R. GAZETA BEZPŁATNA mocnestrony.com.pl ISSN 2451-3377

facebook.com/Mocne-Strony

DOŁĄCZ DO NAS!

Wesołych Świąt
wszystkim Czytelnikom 
i Współpracownikom 

życzy 
redakcja dwutygodnika „Mocne Strony”

zapraszamy na naszą stronę

DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta miasta i gminy gminy

URSUS PIASTÓW OŻARÓW MAZ. MICHAŁOWICE

Mocne Strony

Będą zmiany i konsultacje
Klub Edukacji Samorządowej  
zorganizował spotkanie dla mieszkańców 
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Największe inwestycje w 2017 r.
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inwestycyjny. Na terenie gminy  
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 Wkrótce nowe ceny biletów
Dzięki podjętym decyzjom już od 1 września bezpłatnie komunikacją miejską podróżować 
będą: uczniowie stołecznych szkół podstawowych i gimnazjów, zarówno publicznych 
jak i niepublicznych, oraz uczniowie mieszkający w Warszawie i uczący się w innych,  
nie stołecznych placówkach oświatowych. 

S zkoły już zbierają od rodziców wnioski 
przygotowane przez ZTM. Następnie, 
odeślą do ZTM już wypełnione wnioski 

wraz ze zdjęciami dzieci. Uprawnienia będą 
wgrywane na cały okres pobytu dziecka 
w szkole, jednak nie dłuższy niż 4 lata. 

Tańsze bilety dwustrefowe
Natomiast od 1 czerwca mieszkańcy me-
tropolii zapłacą mniej za bilety długookre-
sowe ważne w obu strefach. Pasażerowie 
korzystający z biletów 30-dniowych normal-
nych zapłacą od czerwca 180 zł (zaoszczędzą 
dzięki temu 30 zł miesięcznie), a użytkowni-
cy biletów 90-dniowych 460 zł (w portfelu 
pozostanie im 76 zł). To nie koniec zmian. 

Nowe rodzaje biletów
Zostaną wprowadzone nowe rodzaje biletów. 
Skorzystają na tym grupy szkolne: w ofer-
cie będzie bilet jednorazowy przesiadkowy 
grupowy ulgowy dla maksymalnie 10 osób 
w cenie 22 zł. Specjalnie z myślą o wszyst-
kich przebywających w stolicy zaledwie 
przez kilka dni, do taryfy przywrócono bi-
let 3-dniowy w cenie 36 zł (1. strefa) i 57 zł  
(1. i 2. strefa). Organizatorzy konferencji 
będą mogli zakupić tzw. bilet konferencyjny 
dla ich uczestników, na wybrany czas.

Na podstawie informacji ZTM
Agnieszka Gorzkowska

n   Rada Warszawy przegłosowała zmiany, które wpłyną na ceny biletów  
Zarządu Transportu Miejskiego

n   Wieczór pamięci „Tamara”

„Twórczość pozostanie”
Członkowie Klubu Literackiego Metafora wspominali w marcu podczas specjalnego wieczorku 
literackiego w Sali Kameralnej zmarłego w ub. roku Tadeusza Józefa Maryniaka, pseud. „Tamar” 
– od 1996 roku prezesa Klubu. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja najnowszej książki wydanej 
dzięki Ośrodkowi Kultury „Arsus” - poświęconej właśnie znakomitemu poecie, fraszkopisarzowi 
i aforyście.

M agister inżynier mechaniki. 
Realizował się zawodowo 
w ZPC „Ursus”: od młod-

szego konstruktora do dyrektora 
technicznego. Jako aforysta zade-
biutował w 1979 roku. Na swoim 
koncie  pozostawił ponad 40 tomi-
ków wierszy, fraszek, aforyzmów, 
limeryków i haiku. Aktywny dzia-
łacz Związku Literatów Polskich, 
Stowarzyszenia Autorów Polskich. 
Jego utwory można przeczytać 
w kilkunastu pismach literackich, 
także ogólnopolskich. Sam stwo-
rzył formę wiersza: „tamaryk” 
– powstawały często w zaciszu 
w fotelu. Udekorowany odznaczeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”.

Obecny w słowie i muzyce
„Tamar” wciąż pozostaje obecny wśród swoich 
przyjaciół nie tylko Klubu Literackiego Metafo-
ra. Podczas I części wieczorku usłyszeliśmy ory-
ginalne piosenki o poecie i poezji, w wykonaniu 
młodych aktorek – Kai Wójcik, Ewy Ziółkowskiej 
i Pauliny Pastuszek – podopiecznych Aurelii Es 
(Joanny Godlewskiej) prowadzącej Teatr Scenę 
Przyfabryczną. Zaśpiewała również Wanda Stań-
czak. W przerwach między piosenkami członko-
wie Klubu Literackiego prezentowali na temat 
Tadeusza Maryniaka własne, błyskotliwe utwory, 
które zebrane zostały w niskonakładowej publika-
cji OK. „Arsus” pt.: „Twórczość pozostanie”. 

„Twórczość pozostanie”
„Tamar”, „Mistrzu Tadeuszu”, „Maryniaki-
-tamaraki” – to tylko wybrane tytuły z blisko 30 
wierszy zebranych w książce. Gromadzone były 
od listopada 2016 roku, a na początku bieżącego 
roku powstał gotowy materiał. Dodatkowym atu-
tem publikacji są artykuły poświęcone zmarłemu 
poecie, dopiski, ciekawostki, fotorelacja Ireneu-

sza Barskiego dokumentująca benefis Tadeusza 
Maryniaka w 2015 roku w DK. „Kolorowa” – 
uroczyście obchodzono tam m.in. 80. urodziny 
poety i 50 lat jego małżeństwa oraz 40. książkę 
wydanej przez niego indywidualnie. „Twórczość 
pozostanie” wstępem opatrzyła Izabela Zubko 
(„Wena” - RSTK Oddz. W-wa).

Wspomnienia przyjaciół i rodziny
– Przez 20 lat Tadeusz Maryniak, jako prezes 
Klubu Literackiego Metafora, nie pobierał pen-
sji. Nie chciał nawet zwrotu kosztów za bilety. 
Ciepły, terminowy. Osoba, na którą zawsze moż-
na było liczyć. Potrafił ludzi rozbawić – opowia-
dał Bogusław Łopuszyński, dyrektor Ośrodka 
Kultury „Arsus”. „Skąd tyle niepowtarzających 
się myśli u jednego człowieka?” – wielu zasta-
nawiało się nad fenomenem tak dużej ilości zło-
tych myśli Maryniaka. – Pan Tadeusz czuwał nad 
Klubem w charakterystyczny, spokojny, zrówno-
ważony sposób. Był siłą sprawczą wielu przed-
sięwzięć, nie tylko własnej twórczości – mówiła 
Anna Rykowska, prezes Klubu Literackiego Me-
tafora. Przypomniano wspólne partyjki brydża, 
a nawet smaki przetworów, które Tadeusz spo-
rządzał z owoców.

Konkurs im. Tadeusza Józefa Maryniaka?
– Bardzo podoba nam się tak pięknie zor-
ganizowane spotkanie – pochwaliła wzru-
szona żona „Tamara”, Elżbieta Maryniak. 
Aby jeszcze bardziej uczcić pamięć po 
Tadeuszu Maryniaku, pojawił się nawet 
pomysł zorganizowania corocznego war-
szawskiego konkursu literackiego bądź re-
cytatorskiego jego imienia.

Agnieszka Gorzkowska
zdj. Jacek Sulewski

Z ŚWZ  okazji  bliskich już  Świąt Wielkanocnych   
przekazuję wszystkim serdeczne życzenia. Nade wszystko życzę  
wielu łask od Zmartwychwstałego Chrystusa.  
Życzę nadziei, z którą Bóg w te święta do nas przychodzi. 
Wielkanoc to tajemnica wielkiej miłości, tajemnica zbawienia 
człowieka, wyrwania nas z lęków, grzechów, słabości, tajemnica 
odkupienia i nowego życia. Niech to owocuje w naszym życiu tak, 
byśmy potrafili je oddawać dla innych - w wymiarze osobistym, 
rodzinnym i społecznym, byśmy potrafili, tak jak Chrystus,  
czynić dar z samych siebie. Niech radość Wielkanocnego  
Poranka  napełnia  mocą i nadzieją codzienne życie.  
Tego jednego bądźmy pewni: Bóg wygra z wszelkim złem! 

Błogosławionych, radosnych, zdrowych świąt:
Szczęść Boże wszystkim! Alleluja!

Ks. Zbigniew Sajnóg
Dziekan Ursuski
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Budowa kanalizacji ponownie z dotacją unijną
Drugi etap przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę systemu kanalizacji sani-
tarnej i poprawy dostępności oraz jakości wody na terenie gminy będzie realizowany 
przy współudziale Unii Europejskiej.

28 marca 2017 roku burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz 
oraz skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Piotrowska podpisali z Prezesem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowa-
nie projektu pn. „Rozbudowa systemu kana-
lizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki – etap II”. Szacowana 
wartość projektu to ok. 20 milionów złotych, 
z czego ponad połowę stanowi dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem zachodnią 
część gminy. W kanalizację wyposażeni zosta-
ną mieszkańcy Święcic, Michałówka, Koprek, 
Płochocina Wsi, Gołaszewa, Domaniewka 

i Ołtarzewa wsi – łącznie zaplanowano budowę 
ponad 20 kilometrów sieci. Dodatkowo projekt 
przewiduje modernizację Stacji Uzdatniania 
Wody w Święcicach, która przyczyni się do 
poprawy parametrów jakości wody w jej strefie 
zasilania. Zakończenie realizacji projektu pla-
nowane jest na koniec 2018 roku. Wtedy też, 
wszyscy mieszkańcy, których posesje znajdą 
się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, zobowiązani 
będą do podłączenia się do zbiorczego systemu 
odbioru ścieków.
W kolejnych latach planowane są inwesty-
cje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
w takich miejscowościach jak Orły, Wolskie 
czy Konotopa, a ich realizację z całą pewnoś-
cią może przyspieszyć pozyskanie kolejnego 
wsparcia unijnego.

Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego  
na utworzenie nowych lokali socjalnych

Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała do-
finansowanie na remont dwóch budyn-
ków mieszkalnych, w wyniku którego 

w 2017 roku powstanie 21 nowych lokali 

z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. 
Dotacja w kwocie ponad 660 tysięcy złotych 
przyznana została na podstawie umowy z 23 
lutego 2017 roku.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, Paulina Gajewska – Referat Funduszy Zewnętrznych

n  GM. OŻARÓW MAZOWIECKI. Inwestycje

2017  rok ŚWIĘTO / WYDARZENIE

1 kwietnia  (sobota) • Międzynarodowy Dzień Ptaków
• Prima Aprilis

2 kwietnia  (niedziela) • Światowy Dzień Autyzmu
• Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

4 kwietnia  (wtorek) • Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań 
Zapobiegających Minom

5 kwietnia  (środa) • Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)

7 kwietnia  (piątek) • Dzień Pamięci o Holocauście
• Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia  (sobota) • Międzynarodowy Dzień Romów

9 kwietnia  (niedziela) • Niedziela Palmowa

10 kwietnia  (poniedziałek) • Dzień Służby Zdrowia
• Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

11 kwietnia  (wtorek)
• Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem
• Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
• Dzień Radia

12 kwietnia  (środa) • Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

13 kwietnia  (czwartek) • Światowy Dzień Pamięci Ofiar
• WIELKI CZWARTEK

14 kwietnia  (piątek) • Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska)
• WIELKI PIĄTEK

15 kwietnia  (sobota) • Międzynarodowy Dzień Kombatanta
• WIELKA SOBOTA

16 kwietnia  (niedziela) • WIELKANOC, Dzień Sapera

17 kwietnia  (poniedziałek) • Poniedziałek Wielkanocny
• Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

18 kwietnia  (wtorek) • Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

20 kwietnia  (czwartek) • Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

22 kwietnia  (sobota) • Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia  (niedziela) • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
• Święto Bożego Miłosierdzia

24 kwietnia  (poniedziałek) • Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
• Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

25 kwietnia  (wtorek)
• Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
• Światowy Dzień Malarii
• Międzynarodowy Dzień Sekretarki

26 kwietnia  (środa) • Światowy Dzień Własności Intelektualnej
• Dzień Drogowca i Transportowca (Polska)

27 kwietnia  (czwartek) • Światowy Dzień Grafika

28 kwietnia  (piątek) • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

29 kwietnia  (sobota) • Międzynarodowy Dzień Tańca

Źródło: www.kalendarzswiat.pl

KWIECIEŃ–plecień bo przeplata...

KWIECIEŃ – przysłowia ludowe
Przez lata, w wyniku obserwacji cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie, powstawały ludo-
we przysłowia mające służyć kolejnym pokoleniom. Ich przystępna, wpadająca w ucho, rymowana 
forma powodowała, że były łatwe do zapamiętania. Zawierały wnioski, rady, niosły praktyczne 
informacje, przygotowywały do lepszego lub gorszego okresu. Popularne były wśród rolników szy-
kujących się do uprawy ziemi mającej dawać jak najobfitsze plony. Wiele z nich do tej pory często 
cytujemy, inne są mniej znane
A oto najpopularniejsze przysłowia ludowe związane z kwietniem: 
●	 Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
●	 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
●	 Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.
●	 Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
●	 Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.
●	 Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
●	 Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.
●	 W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.
●	 Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.
●	 Jak w kwietniu rosa, to dosiewaj chłopie mocno prosa.
●	 Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.
●	 Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty.
●	 Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.
●	 Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje.
●	 Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
●	 Pogody kwietniowe – słoty majowe.
●	 Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.
●	 Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami.

Opracowała Anna Stefańska

KWIECIEŃ – kalendarz świąt i wydarzeń

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Z okazji  zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy Mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki,  

aby był to czas zadumy, umocnienia wiary i odpoczynku.
Radujmy się każdą chwilą spędzoną w rodzinnym gronie,  
pielęgnując piękne polskie tradycje. Przeżyjmy ten czas  
w atmosferze spokoju, zgody i wzajemnej życzliwości.

	 PAWEŁ	KANCLERZ ANDRZEJ	CICHAL
 Burmistrz  Przewodniczący 
 Ożarowa Mazowieckiego	 Rady Miejskiej	
	

Alleluja!
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Na scenie Ośrodka Kultury „ARSUS”  
pod koniec marca zmierzyły się 
młodzieżowe grupy teatralne w ramach 
Mazowieckich Spotkań Teatralnych 
„Zwierciadła” wchodzących w skład 
ogólnopolskiego projektu „Spotkajmy 
Się Teatralnie” realizowanego 
przez Fundację „Teatrikon” oraz 
Stowarzyszenie „Polska Rada 
Przedsiębiorczości”. O główną nagrodę 
rywalizowały również teatry z Ursusa.

T egoroczną edycję Mazowieckich Spotkań 
Teatralnych „Zwierciadła” zorganizowali: 
LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona 

Kruczkowskiego w Ursusie oraz OK. „ARSUS” 
i Polska Rada Przedsiębiorczości. Siła i magia 
„Zwierciadeł” tkwi w tym, że są one realizowa-
ne przez młodzież dla młodzieży, a ich formuła 
łączy angażowanie młodych osób w aktywność 
kulturalną zarówno pod względem artystycz-
nym, jak i organizacyjnym. – Trudno występo-
wać na scenie, zwłaszcza przed takim szanow-
nym gremium – zwrócił uwagę na początku 
imprezy Zdzisław Woźny, dyrektor LVI LO. 
W skład Jury weszli: Sławomir Kosyl (animator 
kultury, pedagog, założyciel, opiekun i reżyser 

URSUS

CCiepłych, pełnych radosnej nadziei  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  

a także kolorowych spotkań  
z budzącą się do życia przyrodą  

wszystkim Mieszkańcom

  życzą

  Radni Klubu   
  Dzielnicy Ursus

n  URSUS. Za nami IV edycja Mazowieckich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”

„ZWIERCIADŁA” ZNÓW W URSUSIE

Teatru FOYER w Rembertowie), Krzysztof 
Wilkowski (instruktor teatralny, twórca war-
sztatów z zakresu kultury słowa i reżyserii form 
scenicznych, juror ogólnopolskich festiwali te-
atralnych i recytatorskich) oraz Andżelika Pie-
chowiak (aktorka i producentka, zagrała ponad 
30 ról, m.in. w serialach „Lokatorzy”, „M jak 
Miłość”). Występy obserwowała również Anna 
Michalak-Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta 
m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, twór-
ca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych 
dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”, wykła-
dowca Akademii Teatralnej w Warszawie).

Szansa dla lokalnych teatrów
Obserwując grę młodych aktorów widać było 
ogromne zaangażowanie. Z Ursusa wystąpiły 
2 zespoły. Jako 1. zaprezentował się „MIR” – 
8-osobowy zespół prowadzony przez Radosła-
wa Mazura w OK. „ARSUS”. Zobaczyliśmy 

fragmenty ze „Ślubów Panieńskich” Aleksan-
dra Fredry. Reżyserem spektaklu była Marta 
Paleczna. Liceum z Ursusa reprezentowała 
natomiast grupa „Teatr Crow”, która przedsta-
wiła spektakl pt. „Nie będziesz.....”. Spektakl 
autorstwa nauczyciela Marcina Kostyry stawia 
pytania o wolność, w tym wolność wyznania 
i granice rodzicielskiej ingerencji w życie dzie-
cka. - Po raz pierwszy występujemy na scenie 
w takim składzie. Mamy plany na udział w in-
nych konkursach, np. w Teatrze Stara Prochow-
nia – zdradziła Wiktoria Kazimierczak z „Tea-
tru Crow”.

„Assunta” zagra w Lublinie
Na scenie „ARSUSA” wystąpiła też młodzież 
z grupy „Skotopaska” z LO im. Tadeusza Koś-
ciuszki w Warszawie. W ich wykonaniu obej-
rzeliśmy inscenizację „Świętoszka” Moliera 
w reżyserii i autorskim opracowaniu opiekunki 

Zwycięska Assunta (pojedzie do Lublina w czerwcu 2017 na Ogólnopolskie Spotkania Teatralne 
„Zwierciadła” – to festiwal będący zwieńczeniem rocznych działań sieci bliźniaczych, 
młodzieżowych przeglądów teatralnych

Grupa teatralna z LVI LO z Ursusa: Teatr Crow

JURORZY. Od lewej: Krzysztof Wilkowski, Andżelika Piechowiak, Sławomir Kosyl
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Zmiana Studium 
– DIALOG SPOŁECZNY
Gmina Michałowice kontynuuje proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy.  W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla party-
cypacji”, planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami wykraczające poza obowiązującą 
procedurę planistyczną dotyczącą Studium.

Konsultacje będą odbywały się w pięciu etapach, 
które obejmą:

1)  obszar Sokołowa i Suchego Lasu – teren 
po południowej stronie ulicy Sokołowskiej, 
ograniczony ulicami Rodzinną w Sokoło-
wie i Księdza Michała Wożniaka w Suchym 
Lesie oraz granicą z Pęcicami -- zwany da-
lej „Sokołów, Suchy Las” 

2)  obszar Reguły I – teren pomiędzy ulicą Re-
gulską (po wschodniej stronie), Alejami Je-
rozolimskimi, rowem melioracyjnym stano-
wiącym granicę z Michałowicami oraz linią 
kolejową WKD -- zwany dalej „Reguły Al. 
Jerozolimskie”

3)  zbiornik w Michałowicach i okolice -- teren 
położony pomiędzy ulicami: Aleja Powstań-
ców Warszawy i Graniczna w Regułach, 
Aleja Topolowa w Michałowicach oraz rze-
ką Raszynką -- zwany dalej „Zbiornik Mi-
chałowice”

4)  obszar Reguły II -- teren pomiędzy grani-
cą administracyjną z Pruszkowem, Alejami 
Jerozolimskimi, ulicą Regulską (od zachod-
niej strony) oraz linią kolejową WKD – 
zwany dalej „Reguły Wiejska” 

5)  pozostałe tereny gminy Michałowice.
 

Spotkania dotyczące zmian Studium rozpoczę-
ły się od obszaru „Sokołów, Suchy Las”. 
5 kwietnia odbył się spacer badawczy, na-
tomiast 20 kwietnia, w godz. 18.00–20.00, 
w świetlicy w Sokołowie odbędzie się otwarte 
spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy 
kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Rów-
nocześnie, od 6 do 27 kwietnia,  prowadzone 
jest  badanie ankietowe dotyczące tego obsza-
ru. Szczegóły już wkrótce.
Jeszcze w I półroczu 2017 r. planowane są kon-
sultacje dotyczące obszaru „Reguły Al. Jerozo-
limskie”, natomiast w II połowie 2017 r. – ob-
szarów „Zbiornik Michałowice” oraz „Reguły 
Wiejska”. Spotkania dotyczące pozostałych 
rozwiązań przestrzennych na terenie naszej 
gminy odbędą się na początku  2018 r.
 

Zapraszamy do włączenia się  
w  proces planowania przestrzennego. 

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

Gminy Michałowice
Biuletyn InformacyjnyROZMOWA Z DARIUSZEM FIGURĄ 

– TWÓRCĄ „ZWIERCIADEŁ”
Podczas Mazowieckich Spotkań Teatralnych w OK. „Arsus” obecny był 
również twórca „Zwierciadeł” – Dariusz Figura (Fundacja „Teatrikon”). 
Przedstawił dla nas genezę festiwalu i plany na rozwój działalności.
n	  „Zwierciadła” powstały…
– …15 lat temu w Lublinie, jeszcze kie-
dy byłem licealistą. W szkole znajdowała 
się scena, która była niewykorzystywana. 
Chcieliśmy ją zaanimować. Ponadto, na-
szym zamiarem było stworzyć festiwal, 
który nie opierałby się stricte o rywalizację 
i wynoszenie wszystkiego na „poważne 
nurty”. Młodzi ludzie mieli się czuć dobrze, 
łatwo integrować, robić coś dla siebie na-
wzajem. 
n	   Dla jakich grup wiekowych są „Zwier-

ciadła”?
– Głównie skupiamy się na szkołach ponad-
gimnazjalnych. Wiek licealny to specyficzny 
czas wchodzenia w dorosłość. Wiele spekta-
kli wykonywanych przez młodzież pokazuje 
moment zmagania się z problemami, pod-
chodzenie do tematów bardzo poważnych 
albo patrzenia na nie w krzywym zwierciad-
le. W Warszawie mamy wyjątkową sytuację, 
kiedy „Zwierciadła” odbywają się w domu 
kultury. W większości miast, w których 
działamy, festiwal odbywa się w szkołach: 
salkach teatralnych albo gimnastycznych. To 
daje unikalny klimat. 
n	  Czy są limity zgłoszeń dla grup teatral-

nych?
– Staramy się nie wprowadzać ograniczeń. 
Wiele z występujących u nas teatrów często 
po raz pierwszy mierzy się z publicznym 
wystąpieniem. Publiczność weryfikuje, ju-
rorzy dają cenne wskazówki na przyszłość. 
W każdym spektaklu staramy się dostrzec 
coś wartościowego, co młodzi mogą roz-
wijać.

n	  Istnieje możliwość zgłoszenia się wy-
łącznie z autorsko opracowanym przez 
siebie scenariuszem, czy można korzy-
stać z opracowań?

– Do tej pory scenariusze przygotowywała 
i zgłaszała młodzież. W kwietniu na na-
szej stronie internetowej zostanie urucho-
miona baza ze scenariuszami teatralnymi. 
W pierwszej odsłonie będzie bazować na 
cyklu Zeszytów ze scenariuszami mło-
dych twórców, laureatów Ogólnopolskie-
go Konkursu dla Dzieci i Młodzieży na 
Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy 
„Nie tylko na scenę” pod redakcją Justyny 
Ścibor, wydawanych przez OK. „ARSUS”. 
Jednocześnie będziemy starali się pozyski-
wać scenariusze autorskie prezentowane 
podczas „Zwierciadeł” na poszczególnych 
edycjach.
n	  Jakie macie plany na rozszerzenie dzia-

łań?
– Obok „Zwierciadeł” chcemy zorgani-
zować warsztaty teatralne lub małe formy 
pokazowe spójne z ideą festiwalu. Jesteśmy 
już po rozmowach z warszawskim Teatrem 
6. piętro. Zaczynamy również współpracę 
z Instytutem Teatralnym. Mam nadzieję, 
że przed nami coraz więcej dodatkowych 
wydarzeń. Zwierciadła odbywają się raz 
do roku w sześciu województwach oraz 
ma miejsce także edycja ogólnopolska – 
w czerwcu. Ale mamy w planach, by ta 
impreza miała charakter wędrujący i nam 
było łatwiej poznawać specyfikę różnych 
miast. Marzy nam się święto teatru.

Rozmawiała 
Agnieszka Gorzkowska

grupy – Joanny Dąbrowskiej. 
Zwracały uwagę eleganckie 
stroje z epoki. Duże wra-
żenie wywarła szczera gra 
chłopaków z „Teatru Mo-
ralnego Niepokoju” działa-
jącego w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym 
nr 4 w Warszawie. Instruk-
torem, reżyserem, scenarzy-
stą zespołu jest działający 
w Ursusie Marcin Kostyra. 
Grupa pokazała spektakl 
pt. „Wyspa” (oparty na mo-
tywach powieści Williama 
Goldinga „Władca much”). 
Zastosowali także efekty 
pirotechniczne. Wszystkich 
zaskoczyła natomiast grupa 
teatralna „Assunta” – dzia-
łająca przy Zespole Szkół nr 
120 w Warszawie. Mimo niepełnego składu (4. 
aktorów zachorowało) zdecydowali się wystą-
pić. Rewelacyjnie zagrali spektakl „Brzydkie 
królewiątko” i tym samym… zdobyli I miejsce 
Mazowieckich Spotkań Teatralnych. Reżyse-
rem, scenarzystą i opiekunem młodych akto-
rów jest Monika Rokicka. 
Wszystkie pozostałe grupy otrzymały III 
miejsca. Jurorzy zdecydowali się przyznać 
dodatkowe wyróżnienia aktorskie. Zwycięzcy 
z grupy „Assunta” zostali wyróżnieni statu-
etką „Małe Zwierciadło” i zakwalifikowali 
się do Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych 
„Zwierciadła” w Lublinie. Ogólnopolski fe-
stiwal stanowi zwieńczenie rocznych działań 
sieci bliźniaczych, młodzieżowych przeglą-

dów teatralnych.  Sieć tworzą Warszawa wraz 
z Białymstokiem, Bydgoszczą, Olsztynem, 
Rzeszowem i Lublinem. Podczas festiwalu 
w Lublinie odbędą się pokazy spektakli, które 
zwyciężyły w 6. wojewódzkich przeglądach 
– najlepszy z nich otrzyma statuetkę „Duże-
go Zwierciadła”. Spotkania są świetną okazją 
by zobaczyć, jak w artystyczny sposób mło-
dzi opowiadają o sprawach dla nich ważnych. 
„Zwierciadłom” będą towarzyszyć wydarze-
nia w zaprzyjaźnionych instytucjach. Warto 
przypomnieć, że I Ogólnopolskie Spotkania 
Teatralne „Zwierciadła” miały miejsce właś-
nie w OK „ARSUS” w 2014 roku. 

Tekst i zdjęcia 
Agnieszka Gorzkowska

OGŁOSZENIE WERDYKTU. Od lewej: Justyna Ścibor,  
Anna Michalak-Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta  
m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej), Zdzisław Woźny 
(dyrektor LVI LO im. Leona Kruczkowskiego), Bogusław 
Łopuszyński (dyrektor Ośrodka Kultury "ARSUS")
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Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych nadziei i miłości, radosnego  
wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół

                     życzą

WIELKANOC 2017

 Elżbieta Biczyk Krzysztof Grabka
  Przewodnicząca Rady  Wójt  
  Gminy Michałowice  Gminy Michałowice
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PORADY PRAWNE ● OŻARÓW MAZOWIECKI

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 ● RODZINA ● FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz 
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

UGODA ZAWSZE JEST MOŻLIWA
Złożyłam sprzeciw na nakaz zapłaty wydany na korzyść banku przez sąd elektroniczny. 
W efekcie bank powinien mi zwrócić pieniądze, które niesłusznie wcześniej zajął na 
moim koncie. Czy w tej sytuacji mogę wysłać do niego skuteczne wezwanie do zapłaty 
i zażądać zwrotu kasy?
Złożenie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje, że traci on moc, a prowadzący 
postępowanie sędzia wyznacza normalną rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu 
wraz z wezwaniem go na nią. W praktyce oznacza to, że sprawa trafia już do normalnego sądu 
(formalnie oznacza to przekazanie sprawy do sądu według właściwości ogólnej), który w trakcie 
kolejnych rozpraw będzie ustalał kto i co jest komu winien badając wszystkie konieczne dowody 
(czego niestety nie robi sąd elektroniczny). Wysyłanie w tej sytuacji wezwania do zapłaty nie jest 
potrzebne. Jego główną rolą jest bowiem wykazanie przed sądem, że podjęło się próbę mediacji 
lub innego pozasądowego rozwiązania sporu. Informacje o tym powinny się znaleźć obowiąz-
kowo w pozwie, a w opisywanym przypadku nie ma to już większego sensu. W dalszym ciągu 
jednak dopuszczalne jest zawarcie ugody między stronami. Co więcej sędzia prowadzący proces 
powinien wręcz nakłaniać strony do pojednania i zawarcia ugody. Jedna z podstawowych zasad 
procesu cywilnego nakazuje sądowi dążyć do ugodowego załatwienia spraw, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne Warto więc rozważyć opcję wysłania do banku pisma, w którym za-
oferuje mu się pojednawcze załatwienie sprawy. Istotą ugody będzie z jednej strony wypłacenie 
w całości przez bank niesłusznie pobranych z konta klienta pieniędzy, z drugiej zaś strony klient 
zrezygnuje ze swoich uprawnień polegających na żądaniu rozstrzygnięcia sporu wyrokiem (czyli 
zrezygnuje z prowadzenia procesu). Jeśli strony zawrą ugodę sąd w takim przypadku umorzy 
postępowanie. Przed tym zbada jednak czy ugoda nie jest sprzeczna z prawem lub z zasada-
mi współżycia społecznego albo nie zmierza do obejścia prawa. W takim przypadku sąd może 
uznać ugodę za niedopuszczalną i prowadzić postępowanie dalej mimo jej zawarcia. Ugoda za-
warta przed sądem ma szczególny walor – otóż stanowi ona tytuł egzekucyjny (o ile tylko nadaje 
się do wykonania w drodze egzekucji). W praktyce oznacza to, że z łatwością przy pomocy 
komornika można wyciągnąć pieniądze, o których ugoda taka mówi.  

KARTA DUŻEJ RODZINY POMAGA
Mam pięcioro dzieci. Wypełniłam właśnie swoje zeznanie podatkowe, z którego wyni-
ka, że powinnam dostać całkiem spory zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Czy mogę w jakikolwiek sposób przekonać skarbówkę, żeby szybciej 
oddała mi pieniądze?
Tak! Wystarczy do tego Karta Dużej Rodziny (KDR). Mogą się o nią postarać rodziny z co 
najmniej trójką dzieci. Dzieci te muszę mieć mniej niż 18 lat, albo mniej niż 25 jeśli uczą się 
w szkole wyższej. Bez względu na wiek pociech KDR przysługuje jeśli legitymują się one orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Jak KDR przyśpieszy 
zwrot napłaty podatku? Otóż rodzice, którzy posiadają KDR mogą liczyć na to, że dostaną go 
w ciągu zaledwie 30 dni od wysłania prawidłowego zeznania podatkowego. Warto pamiętać, 
że reszta podatników musi czekać na to aż trzy miesiące. Niestety zasada ta obowiązuje tylko 
w przypadku zeznań podatkowych wysyłanych elektronicznie. I tylko wtedy jeśli w formula-
rzach tych wykaże się korzystanie z ulgi prorodzinnej. Skarbówka ma specjalną aplikację, która 
wychwytuje takie zeznania, a Minister Finansów zobowiązał naczelników urzędów skarbowych 
do traktowania ich preferencyjnie, czyli szybszego wypłacania nadpłat. Rodzice, którzy z róż-
nych względów nie korzystają z ulgi prorodzinnej, ale w dalszym ciągu wysyłają swoje zeznania 
podatkowe drogą elektroniczną powinni zaznaczyć w rubryce 327 w PIT-36 albo w rubryce 141 
PIT-37, że korzystają z KDR, dzięki czemu też będą mogli liczyć na szybszy zwrot gotówki. 
Ci, którzy wypełniają swoje zeznania na zwykłym papierze niestety nie skorzystają z szybszej 
ścieżki odzyskania nadpłaty podatku. Mogą jednak – zresztą jak każdy podatnik – zwrócić się 
z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego, żeby potraktował ich preferencyjnie.

ZA UCIEKINIERÓW PŁACI UFG
Miałem wypadek. Nieznany kierowca skasował mi bagażnik i uciekł z miejsca wypad-
ku. Czy jest sposób na uzyskanie odszkodowania za poniesione przeze mnie straty?
Tak! Wypłatami odszkodowań w takich przypadkach zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny (UFG). Płaci on między innymi odszkodowania za straty spowodowane przez kie-
rowców, których tożsamości nie udało się ustalić. Niestety z UFG odszkodowanie da się uzyskać 
jeśli poszkodowany poniósł w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu albo zginął. Za uszko-
dzone auto UFG zapłaci tylko wtedy, gdy w wyniku wypadku poszkodowany musiał się leczyć 
przez co najmniej 14 dni. A uszkodzenia samochodu muszą być warte więcej niż równowartość 
300 euro.
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Największe inwestycje w 2017 roku
Okres wiosenno-letni to intensywny 
czas inwestycyjny. Na terenie 
gminy w wielu miejscach trwają 
roboty projektowe i budowlane. 
Większość prac  idzie zgodnie 
z  harmonogramem. Mam nadzieję, 
że już niedługo mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowego ośrodka 
zdrowia, hali sportowej oraz dróg 
i ulic gminnych.

Infrastruktura społeczna
Nowy Gminny Samodzielny Publiczny 
Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożaro-
wie Mazowieckim przy ul. Konopnickiej 
to trzykondygnacyjny budynek z pod-
daszem użytkowym i z 15. miejscami 
postojowymi oraz czterema dla osób 
niepełnosprawnych. Jest to inwestycja 
o wartości ponad 3,5 mln zł. Na parterze 
zaplanowano, m.in. oddział dzieci zdro-
wych i oddział dzieci chorych z osobnymi 
wejściami z zewnątrz oraz rejestrację. Na 
pierwszym piętrze znajdzie się część ad-
ministracyjna oraz program podstawowej 
opieki zdrowotnej (6 gabinetów ogólnych 
konsultacyjno-diagnostycznych, 1 gabi-
net zabiegowy). Na drugim piętrze z kolei 
przewidziano rehabilitację wraz z fizyko-
terapią (2 sale zajęć ruchowych, 4 gabine-
ty fizykoterapii). 

W Kręczkach Kaputach trwa budowa 
hali sportowej wraz z boiskiem ze sztucz-
ną nawierzchnią (standardy FIFA) oraz 
z widownią na pół tysiąca osób. Jest to 
inwestycja o wartości prawie 11,0 mln zł. 
Zaprojektowano tam również centrum re-
kreacji fitness, siłownię oraz tor łuczniczy. 
Na zewnętrz powstanie parking i zatoka dla 
autobusów. Dla rowerzystów przygotowa-
ny zostanie oddzielny parking, połączony 
z wybudowaną w ubiegłych latach ścieżką 
rowerową.
Architektura obiektu to skośna, dynamicz-
na bryła odzwierciedlająca jego funkcję. 
W hali sportowej znajdzie się pełnowy-
miarowe pole gry do piłki ręcznej, ko-

szykówki i siatkówki. Takie rozwiązanie 
umożliwi jednoczesne prowadzenie zajęć 
dla trzech niezależnych grup. Budynek 
będzie w pełni dostosowany dla osób  nie-
pełnosprawnych. 

Dobiega końca rozbudowa szkoły pub-
licznej w Umiastowie. Szkoła zyska włas-
ną salę gimnastyczną, co przyczyni się do 
poprawy warunków jej funkcjonowania. 

Infrastruktura drogowa
Trwa opracowywanie dokumentacji pro-
jektowej oraz związane z nią uzgodnienia 
dotyczące wielu inwestycji drogowych, 
m.in. przebudowy ul. Kamińskiego, Brzo-
zowej i  Hallera. Rozpoczęto już prace na 
ulicach Baczyńskiego i Pallotyńskiej.
Ulica Baczyńskiego na osiedlu Duchni-
ce po przebudowie zyska nawierzchnię 
z kostki betonowej brukowej i chodniki 
oraz oświetlenie uliczne. Wartość robót to 
prawie 700 tys. zł.  
Rozbudowa ulicy Pallotyńskiej wiąże 
się z modyfikacją istniejącego rowu me-
lioracyjnego; wybudowana zostanie na-
wierzchnia z kostki betonowej brukowej 
wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem 
nowopowstałej drogi. Koszt inwestycji 
wyceniono na prawie 500 tys. zł.
Niedługo rozpoczną się również prace na 
ul. Wolności, Asnyka, Broniewskiego, 
Kochanowskiego, Ogrodowej i Żyznej. 

Wydział Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego

Wizualizacja. Hala sportowa w Kręczkach Kaputach

Budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Konopnickiej w Ożarowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Baczyńskiego na osiedlu Duchnice

ZGŁOŚ KANDYDATA 
do Nagrody Honorowej 
– FELICJA 2017 
Nieprzerwanie od 2003 r. Gmina Ożarów 
Mazowiecki przyznaje Honorowe Nagrody 
– FELICJE. W ten sposób wyróżnia 
osoby fizyczne, instytucje, organizacje 
i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia 
wnoszą znaczący wkład w rozwój gminy. 
Wyróżnienia te stanowią 
prestiżową formę uznania  
za szczególne zasługi  
na rzecz wszechstronnego 
rozwoju gminy. 
Prawo zgłaszania kandydatur 
przysługuje: Burmistrzowi, 
Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej, grupie 5 radnych 
Rady Miejskiej oraz grupie 
50 mieszkańców.
Zachęcam Państwa  
do zgłaszania swoich 
kandydatur do Felicji 2017. 
Wnioski wraz z pisemnym 
uzasadnieniem należy składać  
w Urzędzie Miejskim,  
ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze 
lub Sekretariat Burmistrza  
– pok. 102  
w terminie do 9 maja 2017 r.
Więcej informacji (wniosek oraz 
regulamin przyznawania nagrody) 
na stronie internetowej Gminy 
– www.ozarow-mazowiecki.pl 

PAWEŁ KANCLERZ 
Burmistrz Ożarowa 

Mazowieckiego

DATA          25 kwietnia 2017 roku o godz. 17:00

MIEJSCE     Dom Kultury „Uśmiech” 
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165
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URSUS

Plany na intensywny rozwój Ursusa
Kadencja obecnego Zarządu Dzielnicy Ursus rozpoczęła się 8 grudnia 
2014 roku. Przez te już ponad dwa lata w Ursusie wiele się zmieniło. Był 
to czas wielu wyzwań i trudnych decyzji. W dzielnicy stale zwiększa się lic-
zba mieszkańców, w wielu miejscach powstają nowe osiedla mieszkanio-
we. Zapytaliśmy więc Burmistrz Urszulę Kierzkowską z jakimi zamiarami 
rozpoczęła rządy w nowej dzielnicy, co udało się zrealizować, jakie ma plany 
do końca 2018 roku i prezentujemy czytelnikom odpowiedź.

91 mln zł na inwestycje w Ursusie 
w 2017 roku
Do Ursusa sprowadza się wiele mło-
dych rodzin z dziećmi, budują się ko-
lejne osiedla. Potrzebne są miejsca 
w szkołach, przedszkolach i żłobkach. 
Tempo zmian jest duże i stanowi dla 
nas wyzwanie, dlatego skupiłam się na 
tym, aby sprowadzić do dzielnicy jak 
najwięcej środków inwestycyjnych oraz 
usprawnić współpracę z jednostkami 
odpowiedzialnymi za doprowadzenie 
infrastruktury miejskiej. Ma to klu-
czowe znaczenie szczególnie dla tere-
nów pofabrycznych, ale i innych części 
dzielnicy, np. Osiedla Niedźwiadek, 
które w zeszłym roku zostało podłą-
czone do ciepła miejskiego – tańszego 
i bezpiecznego dostawcy. W 2017 roku 
dzielnica przeznaczy na inwestycje 
blisko 91 mln zł, co sprawi, że Ursus 
odnotuje najwyższy w Warszawie 
wskaźnik inwestycji na mieszkańca 

– ok. 1200 zł na osobę. W obecnej ka-
dencji wydamy rekordową kwotę ok. 
190 mln zł na budowę i modernizacji 
m.in. szkół, przedszkoli, budynków 
komunalnych, nowych dróg i parków. 
To największe środki przeznaczone na 
inwestycje, jakimi dysponowała do tej 
pory dzielnica.

Na półmetku kadencji
Na półmetku kadencji z sukcesem za-
kończyliśmy ważne inwestycje z zakre-
su oświaty – m.in. budowę przedszkola 
w Parku Achera, oddanego do użytku 
pół roku przed planowanym terminem 
oraz budowę nowego skrzydła szkoły 
podstawowej przy ulicy Konińskiej, 
gdzie powstała także pierwsza w dziel-
nicy pełnowymiarowa hala sportowa 
z trybunami. Tym samym na rok szkol-
ny 2016/2017 oddaliśmy do użytku ok. 
pół tysiąca nowych miejsc w dzielni-
cowych placówkach. Bardzo się z tego 
cieszę, rozbudowa bazy oświatowej to 
jedyna droga do zapewnienia dobrych 
warunków do nauki najmłodszym 
mieszkańców naszej dzielnicy, i to za-
danie będziemy konsekwentnie reali-
zować.
Na początku marca ruszyliśmy z budo-
wą nowej szkoły podstawowej dla ok. 
850 uczniów w rejonie Osiedla Sko-
rosze. Oprócz budynku szkolonego 
powstanie w tym miejscu nowoczesna 
infrastruktura sportowa – 2 sale spor-
towe, trzy boiska i dwa place zabaw.  
To największa inwestycja oświatowa 
w historii Ursusa, której wartość wy-
niesie ok. 32 mln zł. Także na obszarze 
Skoroszy dzielnica wkrótce stanie się 
właścicielem działki o wielkości 2 ha. 

z przeznaczeniem na cele oświatowe. 
O tę działkę staraliśmy się od kilku lat, 
na ostatniej sesji budżetowej, na nasz 
wniosek Rada m.st. Warszawy zatwier-
dziła dodatkowe 2 mln zł na jej wykup. 
Całościowy koszt transakcji wynie-
sie ponad 26 mln zł.  Wkrótce rozpo-
czniemy kolejne inwestycje – budowę 
nowego przedszkola przy ul. Henne-
la, budynku wielomieszkaniowego 
z przedszkolem w parterze przy ul. Or-
ląt Lwowskich, rozbudowę przedszkola 
na ul. Balbinki, utworzenie placówki 
w odzyskanym przez dzielnicę budyn-
ku na ul. Wojciechowskiego oraz w po-
mieszczeniach przejętych po ZGN przy 
ul. Szancera. Wymienione inwestycje 
pozwolą uruchomić na przestrzeni kil-
ku najbliższych lat blisko 500 nowych 
miejsc dla przedszkolaków na terenie 
Ursusa. Planujemy także wybudować 
żłobek dla 150 dzieci, mimo, iż nie 
leży to w zadaniach dzielnicy. Mamy 
już zabezpieczone środki na ten cel. 
Placówka powstanie przy ul. Henryka 
Pobożnego i po wybudowaniu prze-
każemy ją w zarządzenie do Zespołu 
Żłobków Warszawskich. W ten sposób 
stosunkowo szybko zwiększymy ilość 
dostępnych miejsc w naszych placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych.

Zrównoważony rozwój Ursusa
Warunkiem stabilnego i zrównoważo-
nego rozwoju Ursusa jest proporcjo-
nalne rozwijanie wszystkich obszarów 
funkcjonowania dzielnicy, zarówno 
tych związanych z rozbudową infra-
struktury, potrzebami społecznymi, ale 
i zwiększeniem dostępu do oferty kul-
turalnej oraz sportowo-rekreacyjnej.  
W 2018 i 2019 roku planujemy oddać 
do użytku dwa bloki komunalne – przy 
ul Orląt Lwowskich oraz przy ul. Za-
głoby, a w 2018 roku uruchomić trzeci 
przejazd z północnej na południową 
stronę dzielnicy. Stanie się to możli-
we dzięki wybudowaniu dróg dojaz-
dowych do istniejącego wiaduktu nad 
torami kolejowymi, który usytuowany 
jest wzdłuż Południowej Obwodnicy 

Warszawy. Przed nami także inwestycje 
z zakresu zieleni miejskiej. Nie sposób 
wymienić wszystkich zaplanowanych 
inwestycji. Jestem pewna, że realizowa-
ne przez obecny Zarząd zadania staną 
się impulsem do dalszego, dynamicz-
nego rozwoju Ursusa.

Partycypacja mieszkańców
Budżet partycypacyjny daje realną 
możliwość mieszkańcom współde-
cydowania o środkach budżetowych 
dzielnicy. Zgłaszane projekty są często 
odważne i nowatorskie, jak chociażby 
plac zabaw dla dorosłych. Jednocześ-
nie pokazują, jakich zmian oczekują 
mieszkańcy, czego im brakuj w najbliż-
szym otoczeniu. W bieżącej, IV edycji 
budżetu partycypacyjnego w dzielnicy 
Ursus zgłoszono 82 projekty, to naj-
większa liczba zgłoszonych pomysłów 
spośród wszystkich zrealizowanych 
do tej pory edycji. W przeważającej 
części mają one charakter kulturalny 
i sportowy jak np. powstanie murali, 
wypożyczalnia zabawek edukacyjnych 
czy budowa otwartego boiska sporto-
wego, ale są także projekty dotyczące 
innych obszarów życia, które mają na 
celu m.in. poprawę bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych, usprawnie-
nie ruchu rowerowego czy rozwijanie 
przedsiębiorczości. Sądzę, że aktyw-
ność mieszkańców wyraźnie wzrośnie 
na etapie wybierania projektów do rea-
lizacji, tymczasem pracujemy wspólnie 
z autorami nad udoskonaleniem ich 
pomysłów. Proponujemy im fachowe 
wsparcie w każdej dziedzinie, aby w re-
zultacie zgłoszone przez nich projekty 
stały się możliwe do zrealizowania 
w optymalny sposób.

Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
W Warszawie wytypowano 10 lokali-
zacji do pilotażowego projektu War-
szawskie Centra Lokalne. Wśród nich 
wybrano Ursus, a dokładnie obszar zlo-
kalizowany w północnej części dzielni-
cy. Centrum Lokalne „Niedźwiadek” 
powstanie na terenie Parku Hassów, 

pływalni „Albatros”, targowiska 
„Centrum Handlowe-Spółka Kupców 
Ursus”, placu zabaw „Hasanka” oraz 
terenu wzdłuż torów PKP, gdzie wybu-
dujemy strefę sportową dla młodzieży. 
W 2016 roku mieszkańcy, architekci 
i przedstawiciele Urzędu w trakcie 
konsultacji społecznych i warsztatów 
wypracowali wspólną koncepcję archi-
tektoniczną dla tego miejsca. Wpro-
wadzona w życie ma sprawić, że już 
za kilka lat serce Niedźwiadka stanie 
się nowoczesną miejską przestrzenią, 
w której mieszkańcy spędzają czas, 
robią zakupy, spotykają się, odpoczy-
wają, załatwiają swoje codzienne spra-
wy.  To duży projekt, zarówno z uwagi 
na zakres działań, jak i wysokie koszty 
realizacji. Powstanie w dwóch eta-
pach, pierwszy planujemy zrealizować 
do końca 2019 roku.

Wzrost inwestycji
Priorytetem obecnej kadencji jest bez 
wątpienia wzrost inwestycji i tę strate-
gię będziemy kontynuować do końca 
2019 roku. Przed nami kilka dużych za-
dań, na które musimy pozyskać fundu-
sze, m.in. budowa nowej szkoły podsta-
wowej na terenach pofabrycznych oraz 
wybudowanie nowoczesnego Centrum 
Kultury w Ursusie, miejsca, które sku-
piałoby lokalną działalność artystycz-
ną. W moim zamyśle byłoby to także 
miejsce o charakterze edukacyjnym, 
prezentujące historię i dziedzictwo Ur-
susa w nowoczesnej, atrakcyjnej także 
dla najmłodszych mieszkańców dziel-
nicy formie. Wierzę, że dzięki deter-
minacji i dobrej współpracy w ramach 
Zarządu Dzielnicy i koalicji Platformy 
Obywatelskiej i Stowarzyszenia Oby-
watelskiego Ursus utworzonej w Ra-
dzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
uda nam się zrealizować wszystkie pla-
ny i zamierzenia, o których powiedzia-
łam, a które są kluczowe dla dalszego, 
intensywnego rozwoju Ursusa.   

 
Urszula Kierzkowska

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

n  URSUS. Najwięcej inwestycji w historii dzielnicy

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:
●  konsultacje specjalistyczne lekarzy 

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

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

●  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:

●    ELEKTROTERAPIA
●    FALA UDERZENIOWA
●    POLE MAGNETYCZNE
●    TERAPULS

●    DIATERMIA KRÓTKOFALOWA 

●    ŚWIATŁOLECZNICTWO
●    ULTRADŹWIĘKI
●    LASEROTERAPIA

●    KRIOTERAPIA
●    KINEZYTERAPIA
●    MASAŻE WIROWE
●    MASAŻ KLASYCZNY

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

WESOŁYCH  
ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH
życzy zespół  
REMEDO

WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.pl
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n  URSUS. Rekordowa liczba uczestników w XIII edycji konkursu „Wiosenne Tradycje”

Za oknami wiosna. Setki kolorowych bukietów pojawiły się też w do mu 
kultury. W piątek, 31 marca br. w Domu Kultury „Kolorowa” odbyła 
się wielka uroczystość. Dzieci z warszawskich i mazowieckich przed-
szkoli odbierały nagrody i dyplomy XIII edycji konkursu plastycznego 
z cyklu „Wiosenne Tradycje”. W tym roku konkurs nosił nazwę „Bu-
kiet Pani Wiosny”.

O rganizatorem corocznego kon-
kursu jest DK „Kolorowa”. 
W tym roku na konkurs zgłoszo-

no rekordową liczbę prac – 434 z 98 
przedszkoli. Udział wzięły oczywi-
ście dzieci z przedszkoli ursuskich 
i z innych dzielnic Warszawy, a także 
z Piastowa, Ożarowa Mazowieckie-
go, Radomia, Wołomina, Sochacze-
wa, Ostrołęki, Latchorzewa, Sokoło-
wa Podlaskiego, Milanówka, Blizne, 
Płocka, Jabłonny, Wyszyny, Sierpca, 
Legionowa, Chynowa, Długosiodła, 
Kobyłki, Radziejowic, Grabowa nad 
Pilicą, Łysych, Szydłowca, Mińska 

Mazowieckiego, Żyrardowa, Małkini 
Górnej.

KOLOROWA wita delegacje z Mazowsza 
Na spotkanie przybyły delegacje 
dzieci z przedszkoli biorących udział 
w konkursie ze swoimi paniami, 
Zarząd Dzielnicy Ursus w pełnym 
składzie, Aleksandra Magierecka – 
Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu 
Dzielnicy, Marianna  Jaguścik – Prze-
wodnicząca Komisji Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy 
i Elżbieta Zdanowska-Cozac – Kie-
rownik Domu Kultury „Kolorowa”. 

Całą uroczystość poprowadził Ja-
nusz Łukaszewicz, pracownik Domu 
Kultury, główny organizator konkur-
su. Dla Pana Janusza niewątpliwie 
ogromną satysfakcją była liczba na-
desłanych prac, ale kosztowało go to 
ogrom pracy.

Nagrody i wyróżnienia
Jury w składzie: Elżbieta Zdanowska-
-Cozac i Katarzyna Ludwiczak – arty-
sta plastyk z DK „Kolorowa” nagrodę 
główną przyznało Przedszkolu „Del-
finki”, mieszczącemu się przy ul. Or-
ląt Lwowskich w Ursusie. Doceniając 
wkład pracy włożony w wykonanie 
pięknych bukietów jury postanowiło 
pozostałym przedszkolom przyznać 
dyplomy – wyróżnienia. Dyplomy 
i nagrody wręczali przybyli goście. 
Burmistrz Urszula Kierzkowska za-
uważyła, że dzisiaj rzeczywiście przy-
szła wiosna, a wiceburmistrz Kazi-
mierz Sternik dodał, że spowodowały 

to te wspaniałe, wiosenne bukiety, któ-
re dzieci przyniosły. Wiceburmistrz 
Wiesław Krzemień złożył wszystkim 
zebranym życzenia świąteczne. 

Wiosna i jej zwyczaje
Po wyczytaniu nagrodzonych przed-
szkoli i wręczeniu dyplomów pani 
Agnieszka Wesołowska opowiedziała 
dzieciom o zwyczajach, związanych 
z nadejściem wiosny. Dzieci dowie-
działy się między innymi, że dawniej 
ludzie wyobrażali sobie, iż wiosnę 
można zawołać, ale najpierw trzeba 
przegnać zimę, robiąc wielki hałas 
drewnianymi kołatkami i topiąc ma-

rzannę. Pytała dzieci, jakie są symp-
tomy nadchodzącej wiosny. Uczyła, 
jak można zrobić kwiatek przy po-
mocy patyczka i kolorowego papier-
ka. Na koniec rozdała wszystkim 
wykonane wcześniej kwiatki, mogące 
posłużyć do dekoracji świątecznych 
koszyków, do zdobienia palm wiel-
kanocnych, czy stać się ozdobą stroju. 
Burmistrzowie rozdali dzieciom cze-
koladowe zajączki wielkanocne, a na 
stołach czekał jeszcze słodki poczę-
stunek i napoje, co zostało przyjęte 
z wielką radością.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Wiosna w „Kolorowej”

Wesołych Świąt
Wielkanocnych  życzy

ADRES:  
NieTylkoPasmanteria
ul. Kompanii Kordian 3
02-495 Warszawa 
GODZ. OTWARCIA:  
pon.–pt.: 10.00–18.00
sob.:  10.00–14.00 
tel.:  531 222 220 

533 222 840

NieTylkoPASMANTERIA 
to magiczne miejsce, w którym odprężysz 
się i znajdziesz wszystko czego Ci potrzeba, 
aby kreatywnie spędzić czas. 

JEŚLI...
  lubisz szyć, dziergać, haftować,
   kreatywnie bawisz się w decoupage,  

filcowanie czy robienie biżuterii,
   potrzebujesz by krawcowa coś  

dla ciebie skróciła, poprawiła, poszerzyła,
   Ty lub Twoje dziecko chcecie nauczyć się  

czegoś nowego lub podzielić się  
pomysłami podczas warsztatów

... KONIECZNIE DO NAS ZAJRZYJ!

https://web.facebook.com/nietylkopasmanteria   www.NieTylkoPasmanteria.pl
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PIASTÓW 

Na sesji Rady Miasta Piastowa 21 marca 2017 r. prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz 
Sadowski przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w Piastowie w 2016 roku.

J ak powiedział Prezes, miniony rok można za-
liczyć do bardzo udanych, a jednocześnie pra-
cowitych. Strażacy wielokrotnie podejmowali 

akcje ratowniczo-gaśnicze, a także uczestniczyli 
w różnych wydarzeniach i imprezach miejskich. 
OSP interweniowała 266 razy, z czego 86 razy ga-
sili pożary, 150 razy usuwali skutki miejscowych 
zagrożeń (kolizje, wypadki, połamane drzewa, za-
lania itp.), 7 alarmów było fałszywych, a 23 razy 
wyjeżdżali do zabezpieczenia operacyjnego akcji 
powiatowych oraz na ćwiczenia. Wiele razy stra-
żacy gościli w różnych placówkach oświatowych 
na terenie miasta, gdzie przeprowadzali pokazy 
ratownicze, pogadanki oraz nabór do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. W maju – miesiącu 
ochrony przeciwpożarowej – wiele grup uczniów 
i przedszkolaków było gośćmi strażaków w ich 
siedzibie.

Obecnie piastowska OSP liczy 114 członków, 
w tym 46 przeszkolonych ratowników, mogących 
brać udział w każdej akcji bojowej. Jednostka po-
siada bardzo dobry park maszynowy: średni sa-
mochód Renault Midlum z 2014 r., średni z funk-
cją ratownictwa technicznego Renault Midliner 
z 1999 r., ciężki samochód bojowy Scania P410 
z 2016 r., lekki Mercedes GD290, bus Ford Transit 
i zabytkowy Żuk GLM z 1972 r.

W marcu 2016 r. w Falentach odbyły się po-
wiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Na poziomie gimnazjów II miejsce 

zajęła dh Anna Bratkowska, a na poziomie ponad-
gimnazjalnym zwyciężył dh Kamil Rosa.

Prezes Sadowski podziękował Burmistrzowi 
Miasta – druhowi Grzegorzowi Szuplewskiemu, 
Zastępcy Burmistrza – Konradowi Rytlowi i Prze-
wodniczącej Rady Miasta – Agacie Korczak wraz 
radnymi za pomoc w utrzymaniu jednostki OSP 
w Piastowie.

CODZIENNOŚĆ
Zainspirowany sprawozdaniem spotkałem się 
z Prezesem Tomaszem Sadowskim, zastępcą 
Naczelnika OSP Piastów Albertem Kalitą i opie-
kunem drużyny młodzieżowej Kamilem Rosą. 
Chciałem przybliżyć czytelnikom dzień powsze-
dni strażaków z OSP.

Dowiedziałem się, że najstarszym członkiem 
OSP Piastów (honorowym) jest 86-letni Jan Walter, 
a najmłodszym 12-letni Adrian. W drużynie mło-
dzieżowej, której opiekunem jest druh Kamil Rosa 
jest 20 członków w wieku od 12 do 18 lat. Naj-
młodsi strażacy nie mogą oczywiście brać udziału 
w akcjach bojowych, ale uczą się codziennej pra-
cy strażaka, obsługi sprzętu, leją wodę, szkolą się 
w zakresie pierwszej pomocy, biorą nawet udział 
w wewnętrznych ćwiczeniach. Co drugi strażak 
w tej drużynie to dziewczyna. Pan Kamil, który 
jest członkiem OSP od 10 lat, dodał, że członko-
wie drużyny spędzają wspólnie wiele wolnego 
czasu, jeżdżą na zgrupowania, do kina, na kręgle. 
Naczelnik Albert Kalita, pracujący równolegle 

w Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie miał 
15 lat, kiedy wstąpił do piastowskiej drużyny mło-
dzieżowej. Wśród w pełni wyszkolonych 46 straża-
ków jest 7 kobiet.

Piastowska jednostka jest w czołówce ran-
kingu całego województwa mazowieckiego pod 
względem liczby interwencji i wyposażenia. 
W roku 2016 zajęli pierwsze miejsce w powiecie 
i czwarte w województwie.

WYJAZDY INTERWENCYJNE
W pierwszym kwartale 2017 r. mieli już 52 wyjaz-
dy. Zdarzają się też niestety wezwania nieuzasad-
nione. Jest co prawda coraz mniej wezwań świa-
domie złośliwych, ale bywały przypadki wezwania 
w celu wyważenia drzwi, które po naciśnięciu 
klamki okazywały się otwarte, czy do pożaru, któ-
ry objawiał się dymem na dachu, a okazywało się, 
że to parowały resztki śniegu. Usłyszałem z kolei 
o wezwaniu w zasadzie uprawnionym, ale humo-
rystycznym. Do straży pożarnej należy zbieranie 
z jezdni substancji niebezpiecznych, które mogą 
skutkować na przykład wprowadzeniem pojazdu 
w poślizg. Kiedyś załoga wyjechała zmyć z jezdni 
... kupę. 

Standardowo wóz bojowy opuszcza strażnicę 
do 5 minut od wezwania. Na miejscu 24 godz. na 
dobę dyżuruje kierowca, a pozostała część zało-
gi zbiera się na dźwięk syreny. Jeżeli załoga jest 
dysponowana do akcji bojowej przez dyspozytora, 
musi wyjechać 6 ratowników, na inne akcje mini-
mum czterech.

SŁUŻBA W OSP
Od 2008 roku strażacy otrzymują ekwiwalent 
pieniężny za udział w akcji bojowej w wysokości 
23 zł/godz. (liczy się tylko czas samej akcji), 80% 
tej kwoty za inną akcję i 50% za udział w szkoleniu. 
Kwartalnie to dla druhów najczęściej uczestniczą-
cych w akcjach kilkaset złotych.      

Udział w jednostkach Ochotniczej Straży Po-
żarnej to działalność społeczna, niespotykana 
w skali całej Europy. Pierwsza w Polsce „Ochot-
nicza Straż Ogniowa” powstała w 1865 r. w Krako-
wie. W tamtych czasach i dziesiątki następnych lat 
strażak – a najwięcej ochotniczych straży powsta-
wało w rejonach wiejskich – na dźwięk dzwonu 
czy syreny rzucał widły lub kosę i biegł do remizy. 
W obecnej rzeczywistości uczestnictwo w OSP 
wygląda zupełnie inaczej, szczególnie w mieście. 
Strażacy – ochotnicy mają pracę zawodową, której 

nie mogą w dowolnym momencie opuścić, często 
miejsce pracy jest znacznie oddalone. Muszą więc 
mieć naprawdę ogromną motywację do niesienia 
innym bezinteresownej pomocy, niejednokrotnie 
związanej z narażeniem życia.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, instytucją 
życia publicznego, której Polacy najbardziej ufali 
w 2015 r., była straż pożarna – zaufało jej 94% Po-
laków.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

Zdrowych, spokojnych  
Świąt Wielkanocnych i mokrego  
dyngusa wszystkim Mieszkańcom
              życzą strażacy z OSP Piastów

HISTORIA  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W PIASTOWIE
W 1923 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna 
w ówczesnym osiedlu Utrata. Pierwsza siedziba 
mieściła się na terenach osiedla kolejowego przy 
ulicy Harcerskiej. Pierwszym Prezesem jednostki 
był dh Bronisław Siedlecki, a pierwszym Komen-
dantem – Naczelnikiem dh Eugeniusz Kosewski. 
W tym samym roku powstała przy OSP pierwsza 
w kraju Harcerska Drużyna Pożarnicza im. Ste-
fana Czarnieckiego. Drużynowym jej był dh Ka-
zimierz Kosewski. W drużynie wyrosło i wyszko-
liło się wielu późniejszych strażaków. W 1927 
roku Państwowe Zakłady Graficzne ufundowały 
pierwszy sztandar. W latach 1937–1939 przy 
ulicy Warszawskiej została wybudowana remiza 
z garażami i dużą salą widowiskową tak zwaną 
„Pochodnią”. W latach 1939–1945 siedziba stra-
ży stała się jednym z punktów działalności nie-
podległościowej. Członkowie OSP czynnie współ-
pracowali z podziemiem Armii Krajowej. W 1973 
roku z okazji 50-lecia istnienia Straży Pożarnej 
w Piastowie społeczeństwo miasta ufundowało 
nowy sztandar. W 1994 roku oddano do użytku 
strażnicę po rozbudowie, w 1997 dobudowano 
wieżę. Cały obiekt przy wsparciu finansowym 
z budżetu miasta został wykonany w czynie spo-
łecznym przez strażaków ochotników. W 1995 
roku jednostka została włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do 2002 roku 
piastowska straż stała się w pełni nowoczesną 
jednostką ratowniczo-gaśniczą na poziomie wy-
posażenia i wyszkolenia Państwowej Straży Po-
żarnej. W 2003 roku, z okazji kolejnej, okrągłej 
rocznicy, w czasie uroczystej polowej mszy świę-
tej został poświęcony nowy sztandar.

GOTOWI NA KAŻDE WEZWANIE
n  PIASTÓW. Historia i dzień dzisiejszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

POROZMAWIAJMY O SZTUCE… 

Zakamarki duszy
W sobotę 8 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się 
piąta edycja z cyklu „Porozmawiajmy o sztuce…”. Pierwsze spotkanie  
w ramach tego cyklu miało miejsce 25 września 2015 r. Wówczas 
tematem przewodnim były różne przejawy miłości. Motyw przewodni 
tej edycji to szeroko pojmowane obszary duszy jako motoru ludzkich 
działań, uczuć oraz namiętności. Kierownikiem artystycznym całego 
przedsięwzięcia jest Mateusz Mularczyk, absolwent Akademii Muzycznej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku dyrygentura 
chóralna. Celem spotkań jest popularyzacja sztuki oraz popularyzacja 
młodych artystów z Piastowa i nie tylko. Są one bowiem otwarte,  
a towarzyszy im dyskusja, mini wystawy czy prezentacja fotograficzna.

T
ak jak różne są odcienie duszy, tak i sobotni 
spektakl słowno-muzyczny zachwycił swo-
ją różnorodnością publiczność zgromadzo-
ną w Sali Kolumnowej MOK w Piastowie. 
Młodzi artyści zabrali widzów w podróż do 

metafizycznego świata. Program artystyczny był 
bardzo bogaty. Znalazły się w nim zarówno utwory 
muzyki klasycznej jak i z repertuaru muzyki roz-
rywkowej. Obok dzieł L. van Beethovena oraz J.S. 
Bacha pojawiła się klasyka muzyki rockowej. „Wish 
you were hier” grupy Pink Floyd w wykonaniu ze-
społu instrumentalno-wokalnego The Project było 
znakomite. Podobnie jak „Maszynka do świerka-
nia” z repertuaru Czesława Mozila. Widać, a przede 
wszystkim słychać, że muzyka sprawia tym młodym 
ludziom ogromną przyjemność i wielką radość. Ca-
łość sprawnie przeplatana recytacją utworów Juliu-
sza Słowackiego, Adama Mickiewicza oraz Wisła-
wy Szymborskiej. Mateusz Mularczyk zebrał wokół 
siebie grono zdolnych i bardzo utalentowanych mło-
dych artystów. W tajniki duszy wprowadził publicz-
ność Bartosz Leszczuk recytując fragmenty „Kordia-
na”. Ponadto na scenie Mularczykowi towarzyszyli: 
Ewa Oraczewska (recytacja), Emilia Ziegler (alt), 

Izabela Zalewska (sopran), Łukasz Jaworski (bary-
ton), Justyna Dalecka (skrzypce), Piotr Czechowicz 
(fortepian) oraz najmłodszy uczestnik, uczeń szkoły 
podstawowej nr 4 w Piastowie – Michał Włoszczuk 
(fortepian), którego występ publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami. Młodzi artyści zaprezentowali 
szeroki wachlarz wokalnych oraz muzycznych moż-
liwości. Oprócz solistów oraz zespołu The Project 
wystąpił również Chór Kameralny Powidoki działa-
jący przy MOK w Piastowie. W spotkaniu wzięły 
także udział psycholog i malarka Anna Gruszka oraz 
Ewa Milun-Walczak, której fotografie z nieznanymi 
zakamarkami Piastowa wzbogaciły spotkanie. 
Jak powiedziała Anna Gruszka: Nie każdy musi być 
artystą, malarzem czy muzykiem, ale chodzi o to, 
aby każdy podążał za tym czego pragnie jego dusza.
– W sztuce najbardziej niesamowite jest to, że ona 
nigdy nie powszednieje – dodał Mateusz Mularczyk. 
– Choć to już piąta edycja, to nie powtórzyliśmy 
jeszcze żadnego utworu. Za każdym razem staramy 
się znaleźć coś nowego, co zainteresuje publiczność 
i dzięki czemu będziemy też sami się rozwijali.

Marzena Prokop

Ciężki samochód bojowy Scania P410 (wszedł do służby w OSP Piastów w listopadzie 2016 roku)
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PIASTÓW www.piastow.pl

n  XXXII RAJD SZKLAKIEM NASZEJ HISTORII im. por. hm. Jana Cierlińskiego

„ARMIA KRAJOWA – Zbrojne ramię Polskiego 
Państwa Podziemnego – Największa 
konspiracyjna armia w czasie II wojny światowej”
Tematem przewodnim XXXII Rajdu Szlakiem Naszej 
Historii, który organizują harcerze Hufca ZHP  
w Piastowie, będzie Armia Krajowa. 

R ajd Szlakiem Naszej Historii to ważne wydarzenie 
historyczno-turystyczne, nie tylko dla młodzieży 
szkolnej, ale także dla każdego, kto pasjonuje się 

historią. 
Rajdowe szlaki prowadzą do najważniejszych miejsc pa-

mięci, w których może-
my oddać hołd poległym, 
pomordowanym i prze-
śladowanym Polakom.
Tegoroczny Rajd został zaplanowany na 22 kwietnia. 

Serdecznie zapraszamy do udziału,  
tym bardziej, że sztab organizacyjny przygotował  

kilka programowych innowacji dla wszystkich  
grup wiekowych!

UBIEGŁOROCZNY RAJD  
W LICZBACH:
Liczba patroli: 112 

Liczba dzieci:  589
Liczba opiekunów:  104
Liczba instruktorów:  33
Razem uczestników:  726

Kolejny krok w stronę budowy 
parkingów „Parkuj i Jedź”
Reprezentanci Piastowa, Pruszkowa i Michałowic w Pruszkowie w dniu 6 kwietnia 2017 r. 
podpisali porozumienie określające warunki współpracy w zakresie wspólnego przeprowa-
dzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: pełnienie funkcji Inwestora 
Zastępczego dla budowy parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie tych trzech gmin.
Jak już wcześniej informowaliśmy nasze miasto w zakresie budowy parkingu „Parkuj i Jedź” 
podjęło współpracę z miastem Pruszków oraz gminą Michałowice. Zadanie to będzie reali-
zowane wspólnie na terenie trzech gmin. Liderem tego porozumienia jest miasto Pruszków. 
W Piastowie w ramach projektu powstanie parking naziemny przy ul. J. Hallera z 50 miej-
scami postojowymi dla samochodów osobowych i 20 zadaszonymi miejscami dla rowerów. 
Inwestycja ta jest realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i z tego właśnie 
źródła otrzymała dofinansowane ze środków unijnych – łącznie ponad 15 mln zł.

Anna Lorens

Ruszyła budowa domów komunalnych

W końcu rozpoczęła się długo oczekiwana przez piastowian budowa dwóch domów komunal-
nych przy ul. J. Sułkowskiego. Dzięki temu do gminnego zasobu mieszkaniowego przybędzie 
37 nowych lokali.

W ykonawcą zadania jest Zakład Usług Re-
montowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A. 
z Małogoszczy (woj. Świętokrzyskie). Za-

oferowana w przetargu cena realizacji zaplano-
wanej inwestycji to prawie 7,7 mln zł.
Niemal 3 mln zł dotacji na to działanie udzielił 
naszemu miastu Bank Gospodarstwa Krajowego, 
który wspiera m.in. budownictwo mieszkań komu-
nalnych i socjalnych.

Ekipa budowlana weszła na teren inwestycji 
w marcu i wykonuje obecnie pierwsze prace przy-
gotowawcze pod budowę. 
Zakończenie budowy zaplanowano na koniec 
pierwszej połowy 2018 roku. Liczymy, że całość 
prac uda się zrealizować zgodnie z harmonogra-
mem, tak by możliwie jak najszybciej przekazać 
klucze do mieszkań nowym lokatorom.

Anna Lorens
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NASZE STRONY

CLIX  Liceum 
Ogólnokształcące 

IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 

ul. Solipska 17/19, Warszawa – Włochy

ZAPRASZA kandydatów do klas pierwszych  
na rok szkolny 2017/2018

 We wszystkich klasach  
przewidziana jest zwiększona  

liczba godzin języka angielskiego.

Współpracujemy  
z uczelniami wyższymi. 

Zatrudniamy  
wysoko wykwalifikowaną  

kadrę pedagogiczną.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
ZAPRASZAMY 

na 

DZIEŃ 
OTWARTY 

26 kwietnia 2017 r.  
o godz. 1800

���  Wybierz mądrze  ���  Wybierz dobrze  ���  WYBIERZ NAS!

Oferujemy naukę w oddziałach o profilach:
n➜  MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM  

z elementami ekonomii

n➜   SPOŁECZNYM z rozszerzonym programem  
matematyki, geografii i wosu

n➜  MEDYCZNYM z rozszerzonym programem 
chemii i biologii (klasa objęta patronatem Instytutu 
Farmaceutycznego w Warszawie)

n➜  PRAWNICZYM z rozszerzonym programem 
języka polskiego, historii i wosu

LVI LO
LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie

Szkoła istnieje od 1944 roku

WARSZAWA-URSUS
ul. Dzieci Warszawy 42

OFERTA 
DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

w roku szkolnym 2017/2018
Klasy o profilach:

➧  Społeczno-prawna 
 (w zakresie rozszerzonym: j. angielski, wos, geografia)

➧  Lingwistyczno-medialna 
 (w zakresie rozszerzonym: j. angielski, j. polski, historia)
UWAGA! Możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych  

w obu klasach w ramach zajęć międzyoddziałowych.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY  
26 kwietnia 2017 r. – godz. 1700–1900

 ❚ Tel.: 22 662 64 12 ❚ email: lo56@op.pl ❚ www.56lo.waw.pl

OFERUJEMY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH:
● ANGIELSKI –  OBOWIĄZKOWY w zakresie 

rozszerzonym (4, 6, 6)
   DRUGI JĘZYK nowożytny (do wyboru):
● FRANCUSKI ● ROSYJSKI  
        ● NIEMIECKI ● HISZPAŃSKI

IDEALNE LICEUM  
dla HUMANISTÓW  
oraz UMYSŁÓW ŚCISŁYCH

ZAJĘCIA  
Z PRAWA
prowadzone są  
przez kancelarię prawną  
AD EVENTUM

SZKOŁA PROWADZI  
RÓŻNORODNE  
ZAJĘCIA 
POZALEKCYJNE  
ORAZ  
KOŁA  
ZAINTERESOWAŃ:
● teatralne, 
● filmowe, 
● dziennikarskie, 
● sportowe,
● taneczne i fitnes,
● krajoznawcze  

„Szlakami  
Mazowsza”,

● ratownictwa  
wodnego,

● samoobrony  
Tang Soo Do,

● „Młodego fizyka”,
● informatyczne  

– programowanie 
obiektowe



✁

n  Premiera albumu fotograficznego MACIEJA MARGASA 

DZIELNICE 
Z LOTU PTAKA
Kiedy kilka miesięcy temu na łamach naszego dwutygodnika (MS nr 2/2016) 
rozmawiałam z Maciejem Margasem – pochodzącym z Ursusa laureatem 
presti żowego polskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo 
2016* – zapowiedział, że znów uniesie się nad Warszawę, jeszcze wyżej, 
niż za pierwszym razem. Spełniło się jego marzenie. Właśnie jesteśmy po 
premierze albumu WARSAW ON AIR. Dzięki ogromnej pasji i zacięciu Ma-
cieja możemy obejrzeć jego pierwsze na świecie nocne, i pierwsze w takiej 
jakości dzienne lotnicze zdjęcia Warszawy wykonane z wysokości nawet 
3500 metrów. 

35 piętro górującego nad war-
szawską Wolą wieżowca War-
saw Trade Tower. Szereg okien 

w przestrzeni konferencyjnej Panora-
ma Room, ale żaden rozpozcierający 
się z nich widok nie może konkurować 
z ponad 20. wyeksponowanymi foto-
grafiami autorstwa Macieja Margasa. 
Warszawa widziana z południa, mia-
steczko Wilanów, Warszawa spowita 
w smogu, zimowe spojrzenie ponad 
wieżowcami na południe, Łazienki 
Królewskie, Węzeł Salomea, a na-
wet układ nerwowy Woli i Bemowa 
czy… dzielnicy Ursus! Warto zauwa-

żyć, że zdjęcia z dalszych dzielnic, 
takich jak Bemowo, Ursus, Wilanów 
czy Ursynów – do tej pory raczej nie 
były spotykane na ujęciach z powie-
trza. Od teraz mamy szansę zobaczyć 
nasze miasto z innej perspektywy,  
na 256 stronach albumu podzielonego 
na 10 rozdziałów. Autor porównuje 
stolicę do żywego organizmu wyróż-
niając min. jej Płuca, Tkanki czy Ser-
ce. Warszawa została uchwycona jako 
dynamiczna, tętniąca życiem, roz-
świetlona, dumna metropolia.
Wykonanie zdjęć lotniczych nad ści-
słym centrum Warszawy wymagało 

miesięcy pracy i przygotowań, wielu 
pozwoleń, profesjonalnego sprzę-
tu fotograficznego oraz sprzyjają-
cej pogody. Zdjęcia pokazują wciąż 
widoczne ślady tragicznej historii 
miasta w miejskiej tkance – powsta-
jące niezależnie od żadnej instytu-
cji zdjęcia Margasa jak żadne inne 
ukazują tempo zmian współczesnej 
Warszawy,  a w przyszłości staną się 
na pewno unikatowym źródłem hi-

storycznym. Dzienne zdjęcia kilku-
krotnie były przesuwane ze względu 
na brak odpowiednich warunków 
atmosferycznych,  a ostatnia zimowa 
sesja dokumentująca smog powstała 
w styczniu 2017 r.  Większość foto-
grafii nie była nigdy wcześniej pub-
likowana.
Wykonanie tak trudnych i kosztow-
nych zdjęć oraz wydanie eleganckiego 
albumu nie udałoby się 24-letniemu 

fotografowi, gdyby nie wsparcie In-
ternautów, którzy pomogli poprzez 
zbiórkę crowdfundingową. W trakcie 
dziennej sesji z wysokości 2500 me-
trów nagrywany był również film 360, 
który niebawem ukaże się w sieci. 

Agnieszka Gorzkowska

*  Wywiad z Maciejem Margasem dostępny  
na www.mocnestrony.com.pl w zakładce 
WYWIADY.

Maciej Margas ze swoim albumem; obok na ścianie zdjęcie  
jego autorstwa pt. UKŁAD NERWOWY URSUSA 
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n  PIASTÓW. Dyktanda sprawdzone, nagrody rozdane!

FINAŁ II DYKTANDA MIEJSKIEGO
Poprawna polszczyzna w mowie i w piśmie jest zawsze modna,  
zawsze „na czasie”. Świadczy o kulturze człowieka, jest jedną z jego 
wizytówek. Dlatego też pod hasłem: „BĄDŹ NA CZASIE, PISZ BEZ 
BŁĘDÓW!” już po raz drugi miało miejsce dyktando „Gżegżółka”, 
w którym udział wzięło 53 mieszkańców naszego miasta.

D yktando „Gżegżółka” pisali 
uczniowie podzieleni na trzy 
grupy wiekowe (szkoła  podsta-

wowa, gimnazjum, szkoła ponad-
gimnazjalna) oraz dorośli, którzy 
zgłosili chęć udziału w imprezie. 
Dla każdej z grup wiekowych przy-
gotowano inne dyktando, oparte na 
utworach literackich, które spraw-
dzała komisja złożona z poloni-
stek, doświadczonych w tego typu 
pracy: Julii Krysiak – nauczycielki 
w Gimnazjum nr 1, Iwony Skiby 
– nauczycielki w Szkole Podstawo-
wej nr 1, Malwiny Szefer – nauczy-
cielki w Szkole Podstawowej nr 2, 

Agnieszki Łady – nauczycielki 
w Szkole Podstawowej nr 4. Każda 
z prac była sprawdzana trzykrotnie, 
aby uniknąć przeoczenia błędu.
W wiosennych nastrojach w sło-
neczną niedzielę 2 kwietnia, w sali 
kinowej MOK na uroczystości 
ogłoszenia wyników oraz zakoń-
czeniu imprezy zgromadziła się 
spora grupa entuzjastów dyktanda, 
złożona nie tylko z uczestników, 
ale też ich rodzin i znajomych.
Władze miasta reprezentowali rad-
ni: pani Monika Kwatek oraz pan 
Piotr Wojtczak, którzy wręczyli 
zwycięzcom nagrody – statuetki, 

specjalnie zaprojektowane na tę 
okazję, dyplomy i piękne książki 
z serii „Cuda Polski” oraz pamiąt-
kowe długopisy i kubeczki z logo 
dyktanda i herbem miasta, ufun-
dowane przez Miasto Piastów.  
Uroczystość uświetnili występami 
młodzi artyści z SP nr 4 oraz Gim. 
nr 1.

Na koniec należy zaznaczyć, 
że „Gżegżółka” wzbudza co-
raz większe zainteresowanie nie 
tylko wśród mieszkańców na-
szego miasta. Warto podkreślić 
życzliwość i owocną współpracę 
między organizatorami imprezy, 
a także miłą atmosferę towarzy-
szącą ortograficznym zmaga-
niom.

Koordynatorka dyktanda
Kalina Sobczyńska

Muzeum Dulag 121 
zaprasza 05-800 PRUSZKÓW 

UL. 3 MAJA 8A

LISTA ZWYCIĘZCÓW 
II Dyktanda Miejskiego w Piastowie

I MIEJSCE: 
•  w kategorii szkół podstawowych – Natalia Stosio (SP nr 1) oraz Mateusz Zieliński (SP nr 4)
• w kategorii gimnazjów – Jakub Ługowski (Gim. nr 1)• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Joanna Seliga (LO im. A. Mickiewicza)• w kategorii dorosłych – Matylda Weiss oraz Arkadiusz Kleniewski
II MIEJSCE:
• w kategorii szkół podstawowych – Sandra Jastrzębska (SP nr 2)•  w kategorii gimnazjów –  Jakub Bartnicki (Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół  w Koszarawie Bystrej)•  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Zuzanna Leniarska (LO im. A. Mickiewicza)• w kategorii dorosłych – Katarzyna Czupajło

III MIEJSCE:
• w kategorii szkół podstawowych – Amelia Stanecka (SP nr 1)• w kategorii gimnazjów – Sylwia Binkiewicz (Gim. nr 1)•  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Magdalena Popowska (LO im. A. Mickiewicza)• w kategorii dorosłych – Anna Wilanowska

WYRÓŻNIENIA 
•  w kategorii szkół podstawowych –  Natalia Grzymała (SP nr 1) oraz  

Zuzanna Chromińska (SP nr 4)•  w kategorii gimnazjów – Agata Koguciuk (Gim. Nr 2) oraz Michalina Pawlak (Gim. Nr 1)• w kategorii dorosłych – Lilla Poncyliusz – Guranowska

  DLA PSA I KOTA

Odrobaczenie psów i kotów  
– często bagatelizowany problem
Często w mojej praktyce spotykam się z pytaniem, jak  często trzeba odrobaczać pieska 
lub kotka. Nim odpowiem na to pytanie, chciałbym Państwu trochę przybliżyć, z jakimi 
robakami walczymy i dlaczego profilaktyka jest taka ważna. 

U kotów i psów najczęstszymi pasożytami 
spotykanymi w Polsce są nicienie (glisty): 
jelitowe, płucne, sercowe oraz tasiemce 

i pierwotniaki. Szacuje się, że w Polsce eks-
tensywność zarażenia glistą sięga ok. 60% 
psów w wieku do 3. miesiąca życia, ok. 24% 
pomiędzy 3. a 12. miesiącem, ok. 5% w wie-
ku od 1-go roku i starsze. Młode zwierzęta 
(szczeniaki i kociaki) zarażają  się często jesz-
cze w łonie matki. Innymi drogami zarażenia 
są: pokarmowa  zwierzęta zjadają jaja i larwy 
bytujące w środowisku lub zarażone gryzonie. 
Dla niektórych tasiemców (Dypilidium cani-

num) żywicielem pośrednim jest pchła, którą 
pies lub kot zjadając zaraża się. Szacuje się, 
że w Polsce zarażonych tym tasiemcem jest do 
50% psów i do 70% kotów. 
 Skoro już wiemy z jakimi pasożytami mamy 
do czynienia, to jak z nimi walczyć? W myśl 
zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”, najważ-
niejsza jest profilaktyka. Dlatego zgodnie ze 
sztuką lekarską, młode osobniki powinniśmy 
zacząć odrobaczać już od 2-go tygodnia życia 
i do odsadzenia co 2 tygodnie, następnie do szó-
stego miesiąca – co miesiąc, potem można co 
kwartał, aczkolwiek jak wynika z najnowszych 
badań, jeżeli chodzi o glisty – najlepiej odroba-
czać zwierzę co miesiąc. Należy pamiętać, że 
preparat przeciw pasożytniczy podany likwi-
duje larwy oraz postaci dorosłe, które aktualnie 
bytują w organizmie, ale na drugi dzień od po-
dania piesek/kotek znowu może się zarazić jaja-
mi/larwami pasożytów, z których w ciągu kilku 
tygodni powstaną dorosłe formy. 
 Co zrobić w momencie, kiedy ta profilak-
tyka nie jest taka regularna? Możemy wtedy 
wykonać w każdym praktycznie gabinecie 
weterynaryjnym badanie kału, i jeżeli wynik 
będzie pozytywny, lekarz weterynarii wdro-
ży odpowiednie leczenie. Jeżeli mamy klika 
zwierząt w domu – powinniśmy odrobaczać 
je w tym samym terminie. Musimy również 
pamiętać o równoczesnej profilaktyce prze-
ciwpchelnej. By ograniczyć ryzyko zarażenia 
się pasożytami od naszych zwierząt należy  
pamiętać o codziennej higienie, szczególnie 
myciu rąk po każdym kontakcie z naszym 
czworonogiem oraz myciu warzyw i owoców.
I na koniec, pamiętajmy, że gdy nie odrobacza-
my regularnie Naszych pupili, to narażamy ich 
na choroby pasożytnicze, a naszą rodzinę na 
choroby odzwierzęce!!!

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

GODZINY OTWARCIA:

 pon.–pt. 9.00–20.00

 sobota 10.00–14.00

 niedziela 10.00–13.00

02-495 Warszawa-Ursus 
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
www.ursusweterynarz.pl
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Wielkanocne „jajeczka”
Już od początku kwietnia w wielu miejscach spotkań środowiskowych, 
a więc w klubach seniorów, ośrodkach pomocy społecznej, domach dzien-
nego pobytu seniorów, w związku Sybiraków, w pomieszczeniach komba-
tantów ze Związku Żołnierzy AK i Kręgu Seniorów Starszyzny Harcerskiej 
oraz innych w Ursusie odbywały się uroczyste spotkania wielkanocne, 
najczęściej połączone z poczęstunkiem i oczywiście z obowiązkowym 
podzieleniem się wielkanocnym jajeczkiem. Swoje jajecz ko w gościnnym 
pomieszczeniu klubu „Promyk” zorganizowali również nauczyciele. W spot-
kaniach jak zwykle uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz.
W poniedziałek, 6 kwietnia w tradycyjnym wielkanocnym spotkaniu w Klubie 
Seniora „Promyk” w pałacyku „Acherówka” uczestniczyli: Burmistrz Ur-
susa Urszula Kierzkowska, wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik, Przewodniczący Rady Dzielnicy Henryk Linowski i Dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński. Po powitaniu przez prez-
esa Klubu Bolesława Staniszewskiego, złożeniu życzeń przez zaproszonych 
gości i poświęceniu pokarmów przez księdza Rafała z parafii św. Józefa 
Oblubieńca, seniorzy zasiedli do świątecznych, smakowicie zastawionych 
stołów. Potrawy i piękna dekoracja sali to dzieło samych seniorów.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

n   URSUS.  Spotkanie z posłem Jackiem Sasinem na temat projektu ustawy o metropolii 
warszawskiej

Klub Edukacji Samorządowej 
zorganizował spotkanie  
dla mieszkańców z posłem  
Jackiem Sasinem, który jest 
twarzą projektu  warszawskiej 
ustawy metropolitalnej, 
zgłoszonego do sejmu przez 
grupę posłów PiS. Spotkanie 
miało miejsce 21 marca 
w Ośrodku Kultury „Arsus”.

P rojekt ustawy o nowej metropolii 
warszawskiej  zakładał,  że miasto 
stołeczne Warszawa stałoby się me-

tropolitalną jednostką samorządu te-
rytorialnego, która objęłaby 33 gminy 
(w tym Warszawę).  Pomysł ten spot-
kał się z brakiem akceptacji i krytyką 
większości zainteresowanych samo-
rządów, spowodowaną przede wszyst-
kim obawą o znaczne ograniczenie 
ich samodzielności. Samorządowców 
poruszył również projekt ograniczenia 
do 2 kadencji możliwości pełnienia 
funkcji przez wójtów, burmistrzów i 
prezydentów.

Nadszedł czas na prawdziwe 
konsultacje społeczne
Na marcowym spotkaniu w „Arsusie” 
poseł poinformował, że odbyły się już 
konsultacje z przedstawicielami samo-
rządów, ale obecnie partii PiS zależy 
na jak najszerszej rozmowie z miesz-
kańcami (projektowana zmiana doty-
czy ok. 2,5 mln osób).  Zapowiedział 
uruchomienie 24 marca strony inter-
netowej, przy pomocy której do końca 
kwietnia będą prowadzone konsultacje 
społeczne. Jest na niej zamieszczona 
ankieta z pytaniami, istnieje też moż-
liwość swobodniejszej wypowiedzi 
oraz zadawania pytań. Jeszcze przed 
wakacjami, po opracowaniu wyników 
konsultacji przez ekspertów, wniosko-
dawcy chcą przedstawić w Sejmie po-
prawiony projekt. 

Spore zainteresowanie mieszkańców
Na sali byli obecni m.in.: poseł PiS 
Ewa Tomaszewska, ekonomista i czło-
nek Rady Polityki Pieniężnej – prof. 
Jerzy Żyżyński, Przewodniczący 

Rady Dzielnicy dr Henryk Linowski 
ze Stowarzyszenia Obywatelskiego, 
dzielnicowi radni PiS – Stanisław 
Dratkiewicz i Ryszard Rogal, główna 
organizatorka spotkania inż. Zofia Il-
nicka. Odpowiadając na pytania blisko 
40 zgromadzonych osób – nie tylko 
mieszkańców Ursusa – Jacek Sasin 
powiedział m.in. o już zaplanowanych 
zmianach pierwotnej wersji ustawy. 

Co się zmieni
Nowe gminy zachowają swoje nazwy, 
nazwy ulic, herby, charakter (gmi-
ny wiejskie, miejsko-wiejskie), a co 
za tym idzie nie zmienią się dodatki 
dla nauczycieli czy dopłaty dla rolni-
ków. Ustawa nie będzie miała żadne-
go wpływu na wysokość podatków 
w gminach. Pozostaną miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego. 
Nie zmienią się kompetencje miejsco-
wych włodarzy. Prezydent Warszawy 
przejmie tylko kompetencje starostów 
powiatowych. W dalszym ciągu gmi-
ny będą miały własne budżety, który-
mi będą zarządzać. Większe niż dotąd 
kompetencje uzyskają burmistrzowie 
dzielnic, którzy tak, jak prezydent Me-
tropolii i burmistrzowie gmin, będą 
wybierani w wyborach bezpośrednich. 
Rady gmin i dzielnic będą wybiera-
ne w ten sam sposób, jak dotychczas, 

a Rada Warszawy ma być liczbowo 
ograniczona o połowę. Dzielnice będą 
miały budżety rozdzielane przez Radę 
Warszawy, ale uzyskają pełną samo-
dzielność w dysponowaniu nimi (bez 
zatwierdzania przez Radę Warszawy). 
Mają to być większe kwoty, ponieważ 
dotychczas tylko 30% z 16-miliardo-
wego w 2016 roku budżetu stolicy było 
rozdzielane pomiędzy dzielnice, a 70% 
przeznaczano na cele ogólnomiejskie. 
Poseł wspomniał nawet o proporcji od-
wrotnej.

O liczbie kadencji zdecyduje Trybunał 
Konstytucyjny
 Odpowiadając na pytanie o dwuka-
dencyjność zaznaczył, że jest jej zwo-
lennikiem, chociaż przy przedłużeniu 
kadencji do 5 lat, ale może się to oka-
zać niezgodne z konstytucją. Zmia-
na mogłaby być interpretowana jako 
ograniczenie praw obywatelskich. Wy-
mieniając korzyści dla mieszkańców, 
punktował przede wszystkim 1 bilet 
metropolitalny, jak najszerzej rozbu-
dowaną komunikację szynową, ogra-
niczenie smogu, dostępność miejsc 
parkingowych w Warszawie, mniejszą 
wysokość „janosikowego”, być może 
nawet kilkuletnie moratorium na jego 
opłacanie, nowe, równie atrakcyjne 
tereny inwestycyjne pod Warszawą na 
budownictwo i przemysł.
Na poziomie metropolitalnym będą 
zapadały decyzje o dużych sprawach, 
inwestycjach dotyczących całości 
aglomeracji, o transporcie, być może 
o śmieciach oraz kompleksowe zarzą-
dzanie edukacją na poziomie ponad-
podstawowym.

A może 80 lat temu myślano mądrzej?
Przewodniczący Linowski, były wie-
loletni burmistrz Ursusa, poruszył bar-
dzo ciekawy temat ustawy warszaw-
skiej z 1938 roku, przytaczając ją jako 
dobry wzór dla nowej ustawy. Według 
niej Warszawa byłaby województwem, 
powiatem i gminą samorządową.
Dziś już wiemy, że konsultacje spo-
łeczne zakończą się 15 kwietnia. Bę-
dziemy z zainteresowaniem oczekiwać 
na nowy projekt ustawy i jego dalsze 
losy.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Będą zmiany i konsultacje

Poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 
podwarszawskiego Jacek Sasin był 
w 2007 roku Wojewodą Mazowieckim, 
w listopadzie 2009 r. został wiceszefem 
kancelarii prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, a w 2014 r. konkurował 
z Hanną Gronkiewicz - Waltz w wyborach 
na funkcję prezydenta stolicy. Mieszka 
w podwarszawskich Ząbkach. 
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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

W miniony weekend (1–2 kwietnia) zakończyła się kolejna kolejka weekendowych 
zmagań drużyn w profesjonalnej Ursusowskiej Lidze Siatkówki. Mecze Ligowe są 
świetnym i emocjonującym widowiskiem. Zawodników nie opuszcza dobry hu-
mor i sportowy duch walki. Każdy zespół ma swoich kibiców, którzy go dopingują 
i zagrzewają do boju. Drużyny w Ligach prezentują bardzo wysoki poziom. Same 
mecze odbywają się w przyjaznej atmosferze i według zasad fair-play.

KONIEC LIG ELIMINACYJNYCH
Po rozgrywkach eliminacyjnych do I Ligi we-
szły zespoły, które zajęły miejsca 1. i 2., do II 
Ligi weszły zespoły które zajęły miejsca 3. i 4. 
Zaś zespoły które zajęły miejsca 5. i 6. w swoich 
grupach eliminacyjnych zakończyły rozgrywki. 
W miniony weekend zakończyły się również za-
cięte mecze ostatniej grupy Ligi Eliminacyjnej 
Kobiet.
Zarówno w I jak i w II Lidze Męskiej znajduje 
się po 12 drużyn. Natomiast w I oraz II Lidze 
Damskiej znajduje się po 6 drużyn.

ZASADY MECZÓW LIGOWYCH
Walka w Ligach odbywa się na zasadzie każdy 
z każdym z zaliczeniem wyników meczów roze-
granych z daną drużyną na wcześniejszym eta-

pie rozgrywek. Pierwszy zespół z I Ligi automa-
tycznie wejdzie do Ekstraklasy, a zespoły które 
zajmą 2. i 3. miejsce w I Lidze zagrają baraż 
o Ekstraklasę. Zespół, który zajmie 12. miejsce 
w I Lidze automatycznie spadnie do II Ligi, a 10. 
i 11. zespół zagra baraż o utrzymanie w I Lidze. 
Podobnie sytuacja wygląda w II Lidze. Zespół, 
który zajmie 1. miejsce automatycznie wchodzi 
do I Ligi, a zespoły, które zajmą 2. i 3. miejsce 
zagrają baraż o I Ligę.

ULS PO KOLEJNEJ KOLEJCE 
ROZGRYWEK

LIGOWI FAWORYCI
Faworytami poszczególnych Lig na dzień publi-
kowania artykułu są zespoły:

	● Ekstraklasa: Plaża, 
	● I Liga Męska: Banana Volley, 
	● II Liga Męska: UKS Iskra Warszawa 1, 
	● I Liga Damska: AZS APS Warszawa, 
	● II Liga Damska: Amatorki.

MIEJSCE ROZGRYWEK
Rozgrywki Ligowe odbywają się na boiskach 
na terenie obiektów sportowych: Zespołu Szkół 
nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47 oraz Szko-
ły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 w War-
szawie.
Rozgrywki w Ursusowskiej Lidze Siatkówki 
trwają do maja, a uwieńczeniem ULS są tur-
nieje finalistów w FINAL FOUR o Mistrzostwo 
poszczególnych Lig.
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REKLAMA

IDEALNE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ!
zadzwoń: tel.:  602 666 134,  509 559 506 lub napisz: reklama@mocnestrony.com.pl

KOMIS ANTYKWARYCZNY
●   PROFESJONALNA 

WYCENA BRYLANTÓW 
i BIŻUTERII  
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
●  RENOWACJA BIŻUTERII 
●  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:
●  Stowarzyszenie  

Rzeczoznawców  
Jubi   lerskich Warszawa 

●  Polskie Towarzystwo 
Gemologiczne Wrocław

Przynależność: Cech Złotników,  
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

GawrońscyJubiler
l  l 

ZŁOTO

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

 

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

Firma istnieje od 1993 roku

 PIASTÓW 
UL. KUJAWSKA 28
(róg ul. Wojska Polskiego)

tel. 22 723 25 29

GODZINY OTWARCIA:

PON.–PT. 800–1800

SOBOTA 800–1500

 FARBY  

LAKIERY

KLEJE

● CERESIT 
● DULUX 
● KNAUF 
● CEKOL 
● JEDYNKA 
● SOUDAL  
● HAMMERITE 
● NOBILES

NA MIEJSCU  ➧ Mieszalnik farb wewnętrznych 

i zewnętrznych BECKERS i TIKKURILA ➧ Mieszalnik 

tynków i farb elewacyjnych firmy CERESIT

 Piast Mal s.c.


