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Epos kościuszkowski
W związku z przypadającymi w 2017 r. 
obchodami Roku Tadeusza Kościuszki 
8 kwietnia w galerii Ad-hoc w Domu 
Kultury Arsus odbył się wyjątkowy 
wernisaż dwojga artystów.  ...................... 8
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DOŁĄCZ DO NAS!

zapraszamy na naszą stronę

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy Michałowice
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę (...), 
mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć 
czy chcą, aby gmina została częścią 
metropolii warszawskiej. ....................... 16

MICHAŁOWICE

Niezwykła przyjaźń 
ocaliła „Czterdziestkę”
– Ja tylko pamiętam jedno. Że jak otworzyłam drzwi do pokoju, w którym mama siedziała, 
to powiedziałam jej: „Saper Lenka, melduję swój powrót do domu”. A mama w śmiech: 
–  „Wiedziałam, że ty wrócisz” – tak zakończyła się tułaczka Zofii Odechowskiej ps. Lenka. 
Po Powstaniu Warszawskim znalazła się w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie, 
a następnie transportem trafiła razem z 39. innymi kobietami do obozu koncentracyjnego Stut-
thof. Przeżyła. – Każda z tych kobiet po wojnie robiła karierę, dokonywała różnych wyborów 
życiowych, a ich historie, zarówno w czasie wojny i po wojnie, były niezwykłe – zachęca 
do odwiedzenia nowej wystawy w Muzeum Dulag 121 kurator wystawy Wirginia Węglińska 
z Muzeum Stutthof. Ekspozycję można będzie zwiedzać do 21 maja.

–  Wystawa „Kobiety Pistolety. Polki – jeńcy wojen-
ni w obozie koncentracyjnym” prezentowana była 
w maju ub. roku na Ursynowie. W moim odczuciu tra-
fiła na historycznie najbardziej właściwe miejsce. Nie 
ma lepszej scenerii – zwrócił uwagę podczas otwarcia 
wystawy 22 kwietnia w Muzeum Dulag 121 w Prusz-
kowie dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr 
Tarnowski. Poznał osobiście część z bohaterek wysta-
wy. Do dziś żyją 3 kobiety z dzielnej „Czterdziestki”. 
Ze względów zdrowotnych nie mogły uczestniczyć 
podczas uroczystej prezentacji wystawy. Za to dotarła 
rodzina Zofii Odechowskiej ps. Lenka. Podczas ot-
warcia wystawy wyznali, że znaleźli pamiętnik „Len-
ki” i pozwolą go skopiować muzealnikom.

Deportowane mimo zapewnień
Przygotowana przez Muzeum Stutthof ekspozycja 
opowiada o losach 40. kobiet, które po Powstaniu War-
szawskim uwięziono w obozie przejściowym Dulag 
121 w Pruszkowie, a potem deportowano do obozu 
koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie na Pomorzu. 
Bohaterki wystawy to sanitariuszki i łączniczki bio-
rące udział w Powstaniu Warszawskim. Miały od 14 
do 28 lat i należały w większości do Armii Krajowej 
– do pułku „Baszta”, walczącego podczas Powstania 

Warszawskiego na Mokotowie. Po upadku Mokotowa 
pojmane kobiety uwięziono w obozie przejściowym 
Dulag 121 w Pruszkowie. Pomimo zapewnień o przy-
sługujących im prawach jeńców wojennych, rankiem 
29 września 1944 roku grupę 40. sanitariuszek i łączni-
czek wywieziono do obozu koncentracyjnego Stutthof.

Kobiety Pistolety wzbudziły sensację
– Historia „Czterdziestki” jest niezwykła. Były to je-
dyne Polki, które posiadały status jeńców wojennych, 
a mimo to osadzono je w obozie koncentracyjnym. 
W Stutthofie odłączono je od pozostałych więźniów. 
Nie potraktowano ich tak samo. Komendantura obozo-
wa miała z nimi problem. Próbowano przenieść je do 
obozu jenieckiego, jednak bezskutecznie. Przywiezione 
w powstańczych mundurach wzbudziły ogromną sen-
sację zarówno wśród samych więźniów, jak i SS-ma-
nów. To SS-mani określili je mianem Kobiet Pistoletów 
– opowiadała kuratorka wystawy. Dopiero po 3. tygo-
dniach zadecydowano, że zostaną w obozie. Potrakto-
wano je bardzo brutalnie. Otrzymały ubrania męskie, 
znalazły się w bloku nr 27, w części żydowskiej, gdzie 
panowały najgorsze warunki. Przydzielono je do cięż-
kiej pracy. Wszystkie przeżyły obóz dzięki przyjaźni 
zawiązanej już w Pruszkowie. 

n  MUZEUM DULAG 121. Otwarcie wystawy historycznej 
„Kobiety Pistolety. Polki – jeńcy wojenni w obozie koncentracyjnym”
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SZLAKIEM
NASZEJ HISTORII

22 kwietnia na terenie Ursusa, 
Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, 
Opaczy, Pęcic i kilkunastu innych 
miejscowości podwarszawskich 
odbył się XXXII Rajd „Szlakiem Naszej 
Historii” im. por. hm. Jana Cierlińskiego. 
Tegorocznej edycji przyświecało hasło  
„Armia Krajowa – Zbrojne ramię 
Polskiego Państwa Podziemnego 
– Największa konspiracyjna armia 
w czasie II wojny światowej”. 

U czestnicy, zarówno indywidualnie, 
jak i grupowo, odwiedzili miejsca pa-
mięci w swoich miejscowościach. Na 

przykład w Ożarowie Mazowieckim orga-
nizatorem był Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej Koło nr 7. Na terenie 
Piastowa uczestnicy mieli do odwiedzenia 
10 punktów. Rajdowicze gromadzili się też 

w miejscach pamięci m.in. na Gołąbkach, 
w Ursusie, czy w Ożarowie. Obszar rajdu 
tworzy tzw. przedpole Warszawy. To właś-
nie tam skrzyżowały się losy uczestników 
Powstania Warszawskiego i mieszkańców 
podwarszawskich miasteczek i wsi oraz 
ukrywających się w okolicznych lasach 
żołnierzy Armii Krajowej. Przy poszcze-
gólnych miejscach pamięci dyżurowały 
posterunki złożone z uczniów oraz opie-
kunów. Wcześniej uczestnicy rajdu musieli 
pogrupować się w patrole i ustalić m.in. 
własną trasę lub skorzystać z gotowych tras 
zwiedzania. Z roku na rok rajd zyskuje co-
raz większe rzesze zwolenników i w ciągu 
30. lat urósł do jednej z największych im-
prez turystycznych i wydarzeń patriotycz-
nych w naszym regionie – bierze w nim 
udział kilka tys. uczestników.

Agnieszka Gorzkowska cd. na str. 2

Grupa uczniów ze szkoły podstawowej Nr 14 przy pomniku gen. Kazimierza Sosnkowskiego zakończyła właś-
nie swoją trasę. Jak powiedziała jedna z uczestniczek, Patrycja z VI klasy, jej grupa była wcześniej w trzech 
miejscach pamięci w dzielnicy Włochy i tam dowiedziała się o wydarzeniach, które miały miejsce przeszło 
70 lat temu. Na posterunku przy pomniku Generała w Ursusie dyżurował nauczyciel ze SP Nr 14 Tomasz 
Zagroba wraz z uczniami, którzy opowiadali kolejnym przybywającym grupom o gen. Sosnkowskim.

Fot. Jacek Sulewski

BEZPIECZNY SENIOR
NA ROWERZE

STR. 6

PRZED REFERENDUM
Władze zapraszają Mieszkańców  
gminy do dialogu na temat zagrożeń  
i szans związanych z włączeniem  
Gminy Ożarów Mazowiecki  
do MegaWarszawy. ....  ...........................  7
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NASZE STRONY l URSUS


NOC MUZEÓW  

w	placówkach	kultury	
dzielnicy Ursus
Działający w Domu Kultury „KOLOROWA” Harcerski Krąg Seniorów im. hm. 
Jana Kucharskiego oraz mieszczące się w Ośrodku Kultury „ARSUS” Galeria 
AD-HOC i Izba Tożsamości Ursusa włączają się do 14. edycji warszawskiej 
Nocy Muzeów 2017. Organizatorzy serdecznie zapraszają do oglądania 
ekspozycji oraz udziału w licznych atrakcjach. 

Noc Muzeów 2017 już w sobotę, 20 maja!
IZBA TOŻSAMOŚCI URSUSA, 
działająca w OK „ARSUS” od grudnia 
2016 roku, serdecznie zaprasza do obejrze-
nia wystawy czasowej  Prasa zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989 
– przygotowanej we współpracy ze Stowar-
zyszeniem Wolnego Słowa. 
Pojawi się również wystawa czasowa Stan 
Wojenny w Ursusie – 13–14 grudnia 1981 – 
we współpracy z Fundacją dla Ursusa. Pon-
adto, można obejrzeć ele menty ekspozycji 
stałej, na którą składają się: Ocalić pamięć 
Zakładów Mechanicznych „Ursus” –  wys-
tawa fotogramów Ireneusza Barskiego – jak 
również Czerwiec'76 w Ursusie, Radomiu 
i Płocku – dzięki Instytutowi Pamięci Naro-
dowej. Wśród ekspozycji stałej znajdziemy 
Kolekcje Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ursusie, Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych, Koła nr 6 
„HELENÓW” ŚZŻ AK w Ursusie, Harcerskie-
go Kręgu Seniorów w Ursusie, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ursusie, RKS „URSUS” 
1965–1999/UTS AKRO-BAD od 2000 roku, 
Ośrodka Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ur-
sus i innych darczyńców indywidualnych. 
Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanow-
ano punkt przyjmowania eksponatów do Izby 
Tożsamości Ursusa, prezentację muzeal-
iów i archiwaliów pozyskanych do Izby 
Tożsamości Ursusa w 2017 roku. Dodat-
kiem będą pokazy filmów archiwalnych na 
temat Ursusa, OK „ARSUS” oraz działania 
sita jako jednej z technik druku w historii 
niezależnego ruchu wydawni czego. 
Na gości czekają upominki i unikalne wy-
dawnictwa Stowarzyszenia Wolnego Sło wa, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu 
Marszałkowskiego i OK „ARSUS”.

GALERIA AD-HOC
Galeria AD-HOC zaprezentuje „EPOS 
KOŚCIUSZ KOWSKI” – wystawę malarstwa 
batalistycznego Grażyny Kostawskiej i Pio-
tra Szałkowskiego w ramach światowych 
obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza 
Kościuszki. Na ekspozycję składają się: 
malarstwo Grażyny Kostawskiej (cykle: 
„Ochotnicy Insurekcji”, „Wiara Na   dzie-
ja Ojczyzna”, „Insurekcja 1794” oraz 
„Kościuszkowskie czasy”), malarstwo 
Piotra Szałkowskiego  (cykle: „Wiara Na-
dzieja Ojczyzna”, „Insurekcja 1794” oraz 
„Kościuszkowskie czasy”) oraz grafiki 
Piotra Szałkowskiego ilustrujące poezję 
Marii Konopnickiej ze zbioru „Śpiewnik 
historyczny”.

KOLEKCJA PAMIĄTEK HARCERSKICH  
POD PATRONATEM MUZEUM 
HARCERSTWA
W Domu Kultury „KOLOROWA” przy-
gotowana zostanie wystawa pod patro-
natem Muzeum Harcerstwa. Ekspozycja 
będzie składać się z trech części. W części 
„Ocalić od zapomnienia” zobaczyć będzie 
można na 15 tablicach biogramy i zdjęcia 
patronów związanych z har cerstwem Ur-
susa. 
Część 2. dotyczyć będzie aktualnie dzia-
łających instruktorów harcerskich Harcer-
skiego Kręgu Seniorów im. hm. Jana Kuchar-
skiego. Tutaj zaprezentowane zostaną zdjęcia 
i pasje czynnych instruktorów. 
W 3. części „Za nami pójdą inni” zawar-
te zostaną na tablicach informacje o in-
struktorach Hufca ZHP Ursus im. hm. Mie-
czysława Bema. Obejrzeć będzie można 
kroniki, gabloty z materiałami dotyczącymi 
poszczególnych osób. W DK „KOLOROWA” 
będzie również okazja do obejrzenia rzeźb 
nieżyjącego Jana Graczyka, filmu o War-
szawie i filmów o tematyce harcerskiej. Dla 
najmłodszych otwarty bę dzie punkt Harcer-
skiej Służby Ratowniczej, z  praktyczną 
nauką pierwszej pomocy.

NOC MUZEÓW  
w Galerii AD-HOC  

i Izbie Tożsamości Ursusa
20 maja 2017 r. (sobota),  

w godz. 18:00–00:00
Ośrodek Kultury „ARSUS”,  

ul. Traktorzystów 14

NOC MUZEÓW  
w Domu Kultury „KOLOROWA”
Kolekcja pamiątek harcerskich  

pod patronatem Muzeum 
Harcerstwa

20 maja 2017 r. (sobota),  
w godz. 16:00–0:30 w nocy
Dom Kultury „KOLOROWA”,  

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16

cd. ze str. 1

Czasochłonne docieranie do bohaterów
Ich nowa droga rozpoczyna się w momencie 
ewakuacji obozu Stutthof. „Czterdziestka” zo-
staje rozdzielona. Większość ucieka z sukce-
sem z Marszu Śmierci. 22 marca, 72 lata temu, 
część ewakuowano drogą morską. Tylko 4 do-
czekały wyzwolenia w obozie Stutthof. Zaczy-
na się okres niezwykłych powrotów do domu 
i poszukiwania rodzin. Przeżyło 37 kobiet. 1 
umiera z wyczerpania krótko po wyzwole-
niu, 2 giną z czasie pieszej ewakuacji. Oprócz 
plansz wystawowych, w Muzeum Dulag 121 
jest niezwykła okazja, by wysłuchać relacji 5. 
nagranych kobiet (wywiady pochodzą z Muze-
um Powstania Warszawskiego). – Niestety, do 
wszystkich rodzin nie udało nam się dotrzeć. 
Część materiałów odnośnie łączniczek i sani-
tariuszek posiadamy z archiwum Urzędu Do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
– opowiada o kulisach pracy kuratorka. Rok 
badań, czasochłonne kwerendy archiwalne – od 
Muzeum Stutthof, Muzeum Powstania War-
szawskiego, po Urząd Do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Okazuje się jednak, że wszystkie z tych kobiet utrzymywały ze sobą 

kontakt po wojnie. Przyjaźnie przetrwały. Uda-
ło im się dowieść, że człowiek ma umiejętność 
wznoszenia się ponad narzucony los.

Podczas wernisażu obecni byli również, poza 
świadkami historii i byłymi więźniami obo-
zu przejściowego Dulag 121, także dr Marcin 
Owsiński (sprawujący wraz z dyrektorem Mu-
zeum Stutthof Piotrem Tarnowskim) nadzór 
merytoryczny nad wystawą, dyrektor Muzeum 
Dulag 121 Małgorzata Bojanowska, Członek 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Ewa Boro-
dzicz, przedstawiciele Urzędu Do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych, prezes 
Związku Żołnierzy AK w Pruszkowie, prezes 
Pruszkowskiego Towarzystwa Patriotycznego, 
wójt gminy Raszyn, przedstawiciele muzeów 
warszawskich.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

IDEALNE MIEJSCE 
NA REKLAMĘ 

TWOJEJ FIRMY!

zadzwoń: tel.:  602 666 134,  509 559 506 
lub napisz: reklama@mocnestrony.com.pl
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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

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

NA MIEJSCU  ➧ Mieszalnik farb wewnętrznych 

i zewnętrznych BECKERS i TIKKURILA ➧ Mieszalnik 

tynków i farb elewacyjnych firmy CERESIT

 Piast Mal s.c.

Idea obchodów Dnia Ziemi
Ideą obchodów Dnia Ziemi było zwró-
cenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie 
szybki rozwój cywilizacji i naruszenie 
równowagi między człowiekiem a śro-
dowiskiem, w którym żyje, a także pro-
wadzenie różnorodnych akcji mających 
na celu uświadamianie, jak kruchy jest 
ekosystem planety ludzi oraz promowa-
nie proekologicznych zachowań. 

Jako pierwszy z ideą obchodzenia Dnia 
Ziemi na całym świecie wystąpił John 
McConnell na konferencji UNESCO 
dotyczącej środowiska naturalnego 
w 1969 r. W kolejnym roku Joseph Alioto 
– burmistrz San Francisco po raz pierw-
szy ogłosił Dzień Ziemi 21 marca 1970 r. 
Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ, 
U Thant. 26 lutego 1971 r. podpisał pro-
klamację, w której wyznaczył równonoc 
wiosenną jako moment, w którym Naro-
dy Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. 
W momencie kiedy Słońce przechodzi 
w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie 
ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa 
Dzwon Pokoju (ang. Peace Bell). Ma to 
zwykle miejsce 20 lub 21 marca. Dzień 
Ziemi obchodzono w momencie rów-
nonocy wiosennej na półkuli północnej, 
czyli w dniu równonocy jesiennej na pół-
kuli południowej. Ten dzień wyróżnia się 
tym, że na całej planecie dzień trwa tyle 
samo, co noc. 

W tym samym roku 1970, kiedy to po raz 
pierwszy obchodzono Dzień Ziemi, jed-
nak miesiąc później, odbyła się kolejna 
manifestacja ekologiczna, w której wzię-
ło udział aż 20 milionów amerykanów.
I właśnie to 22 kwietnia przyjęto ofi-
cjalnie na obchody międzynarodowe 
(w 2009 roku dla uczczenia 20-miliono-
wej manifestacji Zgromadzenie Ogólne 

ONZ ogłosiło 22 kwietnia Międzynaro-
dowym Dniem Matki Ziemi). 

Dzień Ziemi w Polsce
Pierwszy raz w Polsce Dzień Ziemi ob-
chodziliśmy w 1990 roku z inicjatywy 
posła Jana Rzymełki z Katowic. Stanął on 
w 1990 na czele sztabu ekologów, którzy 
przygotowali pierwsze polskie publikacje 
dotyczące święta Matki Ziemi. Oświad-
czenie poselskie w sprawie Dnia Ziemi 
ogłoszone przez dr Jana Rzymełkę, rozpo-
częło przebudzenie ekologiczne w Polsce. 
Łańcuchy rąk ludzi dobrej woli osaczają-
ce wielkich trucicieli, czy polowe msze 
ekologiczne to pierwsze formy święto-
wania Dnia Ziemi. W Polsce 
bardziej popularna stała się 
data 22 kwietnia ze wzglę-
du na kapryśną aurę, która 
często zniechęcała w mar-
cu do udziału w imprezach 
plenerowych. Na początku 
XXI wieku Dzień Ziemi stał 
się okazją do organizowania 
akcji mających uświadomić 
młodzieży oraz całemu spo-
łeczeństwu, że należy dbać 
o środowisko naturalne.

Finał obchodów Światowego  
Dnia Ziemi´2017 w Polsce
5 czerwca 2017 r. w parku 
Pole Mokotowskie w War-
szawie nastąpi finał tego-
rocznych obchodów Dnia 
Ziemi. Grażyna Hodun, Ko-
ordynator obchodów Dnia 
Ziemi’2017, zachęca na ofi-
cjalnej stronie obchodów 
Światowego Dnia Ziemi 
w Polsce (www.dzienziemi.
org.pl) do przybycia na fe-
styn, którego hasło w tym 
roku brzmi  „W kierunku 
natury”:
Coroczny temat i program 
Dnia Ziemi związny jest 
z ważnym dla środowiska i przyrody za-
gadnieniem. Obchody Światowego Dnia 
Ziemi w 2017 chcemy poświęcić tematom 
związanym z ochroną różnorodności bio-
logicznej. Jest to temat ważny i szczególnie 
nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu 
cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń 
wód i powietrza.

Jest wiele definicji bioróżnorodności, 
a jedną z ostatnio sformułowanych jest 
definicja zamieszczona w Milenijnym 
Przeglądzie Ekosys temów: „Bioróżnorod-
ność jest zmiennością żywych organizmów 
wszystkich środowisk występujących na 
Ziemi, włączając w to siedliska lądowe, 
morskie, inne ekosystemy wodne oraz eko-
logiczne kompleksy złożone z tych siedlisk; 
obejmuje ona zróżnicowanie wewnątrzga-
tunkowe, między gatunkami i zróżnicowa-
nie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy 
podstawę szerokiego wachlarza świad-
czeń ekosystemów, który w istotny sposób 
kształtuje dobrobyt człowieka.”
Tematyka dotycząca bioróżnorodności 
jest szeroka i na pewno nie zdołamy omó-
wić wszystkich jej aspektów. 
Do udziału w projekcie zapraszamy insty-
tucje i instytuty zajmujące się bioróżno-
rodnością, dzieci i młodzież, społeczności 
lokalne, osoby zajmujące się ochroną 
przyrody społecznie i zawodowo, przed-
stawicieli administracji samorządowej 
a także przedstawicieli sektora prywatne-
go uwzględniających programy środowi-
skowe w strategii rozwoju firmy.
Pragniemy podczas festynu finałowego 
na Polu Mokotowskim przybliżyć jak naj-
więcej tematów związanych z bioróżno-
rodnością i potrzebą jej ochrony. Należy 
edukować społeczeństwo w tej dziedzinie 
i my poprzez program obchodów Świato-
wego Dnia Ziemi '2017 chcemy to robić. 
(...).

Na ten dzień organizatorzy przygotowa-
li atrakcyjny program i ofertę edukacyj-
no-ekologiczną, w tym: warsztaty i za-
jęcia dla dzieci i młodzieży, konkursy, 
kiermasze.

Opracowała 
Anna Stefańska

Międzynarodowy
Dzień Ziemi	2017

CIEKAWOSTKI

Wiele krajów i miast zamiast  
Dnia Ziemi obchodzi Tydzień Ziemi, 
dzięki czemu mogą więcej zrobić 
dla naszej planety.

Największe do tej pory obchody 
Dnia Ziemi odbyły się w 2007 roku. 
Według oficjalnych danych wzięło 
w nich udział około miliarda ludzi.

W 30 rocznicę pierwszych 
obchodów Dnia Ziemi 
ambasadorem akcji  
został Leonardo DiCaprio.

Symbolika równonocy  
a Dzień Ziemi 

Równonoc wiosenna 
w starożytnych kulturach 
rolniczych wiązała się  
ze świętem rodzącego się życia. 

Współcześnie przyjmuje się,  
że jest to dzień swoistej 
równowagi mogącej pomóc 
w odrzuceniu wzajemnych różnic 
między ludźmi odmiennych 
ras i religii. Niezależnie 
od wyznawanej wiary czy 
przynależności etnicznej, wszyscy 
przedstawiciele Homo sapiens 
dzielą między siebie tę samą 
planetę, która jest naszym 
wspólnym dobrem.

BEZPŁATNA	MAMMOGRAFIA		
w gm. MICHAŁOWICE   Panie 50–69 lat

SZUKAMY  
DO WSPÓŁPRACY 

DZIENNIKARZY 

Z TERENU URSUSA, WŁOCH,  
PIASTOWA, 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

„ZWIERZĘTA W BAJKACH I BAŚNIACH”
Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych  
to przedsię wzięcie unikalne w skali całej Polski, a dzieci ze szkół 
podstawowych w Ursusie uczestniczyły w takim wydarzeniu  
już po raz czternasty. Tegoroczny przegląd miał miejsce  
5 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury „Arsus”. 

Dyrektor „Arsusa” Bogusław Łopuszyński, 
jak zawsze, udostępnił na imprezę salę wi-
dowiskową. W przeglądzie uczestniczyli 

przedstawiciele świetlic wszystkich publicznych 
szkół podstawowych z dzielnicy i społecznej 
szkoły nr 4 STO. W imprezie uczestniczyli: 
zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy Wiesław Krzemień oraz przewodnicząca 
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus Wan-
da Kopcińska. Na wstępie burmistrz Krzemień 
i przedstawiciele sponsorów konkursów kom-
puterowych dla dzieci wręczyli zwycięzcom 
i uczestnikom nagrody, których fundatorami byli 
Solgar Polska Sp. z.o.o, Oriflame Products Po-
land Sp. z o.o., Placówka Bankowa Credit Agri-
cole przy ul. Wojciechowskiego 39 oraz Hurtow-
nia gier i zabawek Rost. Firmy te ufundowały 
też nagrody dla świetlic (domki dla lalek oraz 
laminatory i folie) i drobne upominki dla dzieci. 

Jak to się zaczęło
Pani Bożena Szałkowska pracę w Szkole Pod-
stawowej Nr 14 rozpoczęła 28 lat temu. Obecnie 
prowadzi zajęcia komputerowe dla klas od IV 
do VI. W 2003 r. została kierownikiem szkol-
nej świetlicy. Szybko stwierdziła, że świetlice 

szkolne postrzegane są, prze-
de wszystkim przez rodziców, 
jako przechowalnie, w których 
można upchnąć dzieci. Posta-
nowiła pokazać, że odbywa 
się tam praca z dziećmi, dzięki 
której nabywają nowych umie-
jętności. Większość „świetli-
czanek” ma przygotowanie do 
nauczania kilku przedmiotów. 
Zaproponowała zorganizowa-
nie przeglądu twórczości ar-
tystycznej świetlic. Ówczesna 
dyrektor szkoły Agnieszka Or-
szulik przychylnie przyjęła propozycję, a Zarząd 
Dzielnicy zaakceptował. Już w następnym roku 
odbył się pierwszy przegląd. W pierwszych la-
tach organizatorzy dostawali od dzielnicy upo-
minki i książki dla dzieci, później w budżecie 
zabrakło pieniędzy na ten cel, trzeba było szukać 
innych sponsorów. Udało się. 
Początkowo świetlice prezentowały na przeglą-
dzie wiersze, piosenki, spektakle, odbywał się 
również konkurs prac plastycznych, ocenianych 
przez artystów plastyków z OK „Arsus”. Z kon-
kursu postanowiono się jednak wycofać, z uwa-

gi na zastrzeżenia, że dochodziło do niezdrowej 
rywalizacji między szkołami i prace faktycznie 
wykonywali nauczyciele. Do dzisiaj pozostała 
formuła nieocenianego przeglądu. Każda edycja 
miała swój temat przewodni, np. Unia Europej-
ska czy Bohaterowie Europejskich Bajek. Opra-
wę muzyczną przygotowywała Anna Dudek. 
Cała organizacja to Bożena Szałkowska. 

Tegoroczny przegląd
W tym roku panie ze świetlicy SP nr 14, Mag-
da Wiktorowska-Górka przy współpracy z Ag-

nieszką Mikiną, przygotowały przedstawienie 
„O księżniczce zaklętej w żabę” na motywach 
baśni Janiny Porazińskiej.  Wystąpiły w nim 
dzieci z klas integracyjnych: 1b, 2b oraz klas: 
2f, 3a, 3c, 3d, 3g, 3h. SP nr 4 STO pokazała 
bajkę „Czerwony kapturek”, SP nr 2 – „Ratuj-
my stumilowy las”, SP nr 4 – „Kot w butach”, 
SP nr 11 – „Po co komu Fantazja”. Sala wido-
wiskowa „Arsusa” była pełna dzieci, ich na-
uczycieli i rodziców. Na scenie zmieniały się 
dekoracje, a mali artyści mówili swoje kwe-
stie i grali jak dorośli aktorzy. Przygotowania 
dzieci do spektakli trwały ok. dwóch miesięcy, 
pomysłodawczyni przeglądu przygotowania 
organizacyjne rozpoczęła już jesienią. 
Czekamy z zainteresowaniem, jaki będzie te-
mat XV Przeglądu w 2018 roku, w którym, 
jak zapowiedział burmistrz Krzemień, wezmą 
również udział świetlice z nowo utworzonych 
szkół podstawowych: nr 381 przy ul. Drzy-
mały, 382 przy ul. Konińskiej i 383 przy ul. 
Warszawskiej.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

 
 

n  XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych Dzielnicy Ursus

Dzieci ze świetlicy SP nr 14 w Ursusie w przedstawieniu „O księżniczce zaklętej w żabę”           Fot. Archiwum SP nr 14
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Laserem oślepiał pilotów samolotów pasażerskich
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Okęcie przyjęli 
zawiadomienie dotyczące oślepiania laserem pilotów samo-
lotów pasażerskich.  Funkcjonariusze przesłuchali świadków 
oraz ustalili okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa.
Do sprawy włączyli się policjanci z Ursusa oraz z wydzia-
łu do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu 
z Ochoty. Dzięki wytężonej pracy operacyjnej i proceso-
wej funkcjonariusze bardzo szybko wytypowali mężczyznę 
mogącego mieć związek z tym przestępstwem. Po krótkiej 
obserwacji zapukali do jego mieszkania. Tam zatrzymali 
49-latka. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli la-
ser, broń hukową, na którą mężczyzna nie ma pozwolenia 
oraz telefon komórkowy pochodzący z przestępstwa. Po ze-
braniu materiału dowodowego 49-latek został doprowadzony 
przez funkcjonariuszy do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty 
z art. 211 § 1 pkt 12 ustawy Prawo lotnicze, tj. Kto wbrew 
zakazom określonym w art. 87a emituje lub powoduje emisję 
wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku stat-
ku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, 
oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć 
zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdro-
wia załogi i pasażerów na jego pokładzie oraz nielegalnego 
posiadania broni podlega karze do 8 lat więzienia. Podejrza-
ny został objęty policyjnym dozorem.

Kierował mimo cofniętych uprawnień
Kilka minut przed godz. 23.00 na ul. Al. Jerozolimskie poli-
cjanci z Ursusa zatrzymali do kontroli drogowej kierującego 
samochodem BMW. W trakcie policyjnych sprawdzeń wyszło 
na jaw, że siedzący za kierownicą 40-latek nie ma uprawnień 
do kierowania pojazdami. Jak ustalili funkcjonariusze, zastały 
mu cofnięte w drodze decyzji administracyjnej.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisaria-
tu przy ul. Sosn kowskiego. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami kodeksu karnego, 40-latek odpowie teraz za prze-
stępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego po drodze 
publicznej, nie stosując się do decyzji właściwego organu 
o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, za co może 
mu grozić kara pozbawienia wolności do lat 2.

Wykorzystał 4 minuty nieuwagi pokrzywdzonego
Dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim otrzymał 
zgłoszenie o kradzieży telefonu komórkowego wartego 
około 1 tys. złotych.  Do przestępstwa doszło na terenie 
firmy, w której pracował pokrzywdzony. Na miejsce udali 
się funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. 
W rozmowie z kierownikiem ustalili, że w miejscu, gdzie 
doszło do kradzieży zainstalowany jest monitoring. Po jego 
odtworzeniu okazało się, że pokrzywdzony położył telefon 
na parapecie, a 4 minuty później inny mężczyzna go zabrał 
i wyszedł z pomieszczenia. W innej części firmy policjanci 
zatrzymali Damiana D. Mężczyzna przyznał, że wziął tele-
fon należący do pokrzywdzonego i schował go w pobliskich 
krzakach, aby go później zabrać, wyjeżdżając z firmy. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli telefon, a następnie przekazali go 
właścicielowi, natomiast 36-latek usłyszał zarzut kradzieży. 
Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa i pod-
dał dobrowolnie karze.

Zlekceważył sądowy zakaz
Kilka minut przed 16.00 w rejonie ulicy Orląt Lwowskich 
policjanci z Ursusa zatrzymali do kontroli drogowej kierow-
cę mitsubishi. 60-letni Andrzej S. nie miał prawa jazdy i po 
sprawdzeniu w policyjnym systemie informatycznym okaza-
ło się, że złamał on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 
Mężczyzna usłyszał zarzut za niestosowanie się do sądowe-
go zakazu. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.

Zatrzymany z marihuaną
W rejonie ul. Zagłoby stołeczni wywiadowcy zwrócili uwagę 
na mężczyznę, który nerwowo rozglądał się na boki. Funkcjo-
nariusze postanowili go wylegitymować. W trakcie kontroli 
okazało się, że 33-latek ma przy sobie torebkę foliową z ro-
ślinnym suszem. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony 
do komisariatu przy ul. Sosnkowskiego w Ursusie. Wykonane 
badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz to marihuana. 
Paweł K. odpowie za posiadanie środków odurzających. Czyn 
ten zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Zebrał Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna

W sobotę, 22 kwietnia,  
w SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
w OŻAROWIE MAZOWIECKIM miało miejsce  
duże wydarzenie muzyczne. Mieczysław 
Szcześniak wystąpił z koncertem „NIERÓWNI”, 
promującym jego najnowszą płytę.

Dobra współpraca między Parafią, Urzędem Gminy Oża-
rów Mazowiecki i Domem Kultury „Uśmiech” zaowoco-
wała tym właśnie wydarzeniem. Co istotne, półtorago-
dzinnego koncertu mógł bezpłatnie wysłuchać każdy. 

Według ostrożnych szacunków świątynię wypełniło ok. 600 
osób. Było warto. „Nierówni” to kilkanaście kompozycji Mietka 
Szcześniaka do wierszy księdza – poety Jana Twardowskiego, 
zmarłego w Warszawie w 2006 r. w wieku 91 lat.
Mietek Szcześniak wystąpił w pełnym koncertowym brzmie-
niu. Towarzyszył mu z gitarą multiinstrumentalista, aranżer, 
producent jego płyt Marcin Pospieszalski, czterech muzyków 
i kwartet smyczkowy. Szcześniak mówił o swojej wieloletniej 
fascynacji poezją ks. Twardowskiego, jego wierszami, jego 
opowieściami, jego sposobem traktowania formy i treści. 
Z wierszy poety emanowały prawdziwe odruchy serca i umy-
słu. Stwierdził, że kilkanaście lat czekał, aż wiersze same 
staną się piosenkami. Przypomniał najbardziej chyba znany 
cytat z księdza Jana – „ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI – TAK 
SZYBKO ODCHODZĄ”. Czymś w rodzaju motta nowej płyty 
stał się tytuł jednego z utworów – „NIERÓWNI POTRZEBUJĄ 
SIEBIE”. Artysta uznał, że najlepszą oprawą muzyczną dla tej 
poezji będzie brazylijska, lekka forma. Wchodzące w skład 
płyty piosenki są jak bossanovy, jak samby. Wszystkie utwory 
to własne kompozycje artysty. Wśród towarzyszących Mietko-
wi muzyków znaleźli się dwaj brazylijczycy: Thomas i Maciej 
Sanchez (ojciec i syn). 
Wielu zgromadzonym słuchaczom przepiękny koncert dostar-
czył wewnętrznych, duchowych przeżyć. Niewątpliwie istotny 
wpływ na głębię odbioru słów i muzyki miała atmosfera koś-
cioła. Wykonawcy wielokrotnie byli nagradzani burzliwymi bra-
wami. Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

NiERóWNi 
KONCERT
Mietka	Szcześniaka

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z KONCERTU NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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URSUS

BEZPIECZNY	SENIOR	NA	ROWERZE
n  URSUS. Realizacja pomysłu na szkolenie seniorów 

NA ZDJĘCIU PIERWSZYM (od lewej): sala wypełniona zainteresowanymi tematem wykładu seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
w Ursusie, NA ZDJĘCIU DRUGIM: egzaminator z WORD (Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego) w Warszawie – Rafał Grodzicki – podczas wykładu  w OK ARSUS na temat 
zasad ruchu drogowego. Za nim na scenie – rower – jedna z nagród dla seniorów. TRZECIE ZDJĘCIE: na scenie stoją (od lewej): Waldemar Przeździęk – z-ca Dyrektora WORD 
w Warszawie, Lucyna Wasilewska – prezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie oraz Aleksander Zblewski – kierow-
nik Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.  Fot. Agnieszka Gorzkowska

SOBOTA. Szkolenia, konsultacje i uhonorowanie 
zwycięzców
Mimo zimna, w Miasteczku Ruchu Drogowego 
przy Szkole Podstawowej Nr 14, w sobotni po-
ranek 22 kwietnia stawiło się prawie 30 senio-
rów z rowerami. Na miejscu czekał specjalista 
z WORD-u, który bezpłatnie serwisował rowery 
uczestników imprezy, smarował, ustawiał ha-
mulce. Oznakowanych zostało 10 rowerów. Od-
było się praktyczne szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy. Policjanci z komisariatu w Ursusie 
z komendantem kom. Waldemarem Przydatkiem 
na czele udzielali konsultacji z zakresu ruchu 
drogowego i z tematów pokrewnych. Hitem dnia 
był test z przepisów ruchu drogowego, zachowań 
na drodze i udzielania pierwszej pomocy. 
I miejsce wśród pań zdobyła Irena Krysińska, 
za co została wyróżniona pięknym, białym ro-

werem, na II miejscu była Janina Burakowska, 
która odjechała do domu w nowym kasku, a ap-
teczkę rowerową za uzyskanie III miejsca otrzy-
mała Zdzisława Prędka. 
Pani Irena – zwyciężczyni – dużo jeździ na ro-
werze, często odwiedzając na nim dzieci i wnu-
ki. Zdradziła nam, że w teście pomogło jej posia-
danie od wielu lat prawa jazdy kat. B.
W klasyfikacji męskiej I miejsce i nowy rower 
zdobył Jerzy Paul, na II miejscu znalazł się Ire-
neusz Domański, a na III – Jan Woliński. Pan Je-
rzy rocznie przejeżdża na rowerze ok. 2700 km. 
Składają się na to przede wszystkim 60–80 ki-
lometrowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odbla-
skowe i światełka do rowerów. 

Organizatorami pierwszej takiej akcji skie-
rowanej do seniorów byli: Delegatura Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
w Dzielnicy Ursus, Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego i ursuski Uniwersytet III Wieku 
z niezawodną prezeską – Lucyną Wasilewską. 
We wręczaniu nagród uczestniczyli również 
zastępca burmistrza Ursusa Wiesław Krzemień 
i przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dziel-
nicy Wanda Kopcińska. Naczelnik Delegatury 
Biura Bezpieczeństwa Aleksander Zblewski 
obiecał, że takie imprezy będą kontynuowane. 
– To pierwsza, ale pewnie nie ostatnia edycja 
przedsięwzięcia. Powtórkę chcielibyśmy zrobić 
jesienią, a jeśli będzie zapotrzebowanie, takie 
spotkania będą cykliczne.

Seniorzy w doskonałych humorach pomknęli 
do domów na rowerach.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

W ramach cotygodniowych czwartko
wych spotkań Towarzystwa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskie go w Ursusie 
w sali kinowej Centrum Kultury ARSUS 
odbyły się zajęcia teoretyczne na 
temat zasad ruchu drogowego oraz 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Spośród seniorów 
biorących udział w teście na temat 
przepisów ruchu drogowego, zachowań 
na drodze i udzielania pierwszej pomocy 
rozlosowano atrakcyjne nagrody.
– Po naszej inicjatywie zbudowania w dzielnicy 
Miasteczka Ruchu Drogowego [ul. Sosnkowskie-
go 10 w Dzielnicy Ursus – przyp. aut.] zawarliśmy 
kilka lat temu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Warszawie umowę o wzajemnym 
wsparciu i współpracy na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. W ubiegłym roku, podczas 
jednego ze spotkań w ramach dni otwartych w na-
szym Miasteczku Ruchu Drogowego, wymyślili-
śmy, że dobrze byłoby zorganizować coś z myślą 

o seniorach. Dziś zbieramy owoce tej współpracy 
– tłumaczył Aleksander Zblewski, Kierownik Ze-
społu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. 
Dzięki tej inicjatywie o nazwie „Bezpieczny Senior 
Na Rowerze”, w ramach cotygodniowych spotkań 
Towarzystwa Uniwersyte tu Trzeciego Wieku im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursu-
sie w sali kinowej Centrum Kultury ARSUS odbyły 
się zajęcia teoretyczne na temat zasad ruchu drogo-
wego oraz zajęcia teoretyczne z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Lucyna Wasilewska, prezes Towarzystwa Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Ursusie, podkreśliła, że to 
wyjątkowe, pierwsze spotkanie o takiej tematyce. 
W podobnym gronie omawiane były np. problemy 
przestępstw za pomocą metody „na wnuczka”. Do 
dyspozycji seniorów obecni byli Waldemar Przeź-
dzięk (z-ca Dyrektora WORD w Warszawie), 
Aleksander Zblewski oraz egzaminatorzy z WORD 

z zakresu prawa jazdy, jak również strażacy oraz 
policjanci.
Smutne statystyki
W pierwszej części spotkania seniorzy wysłuchali 
wykładu na temat zasad ruchu drogowego. Wykład 
wzbogacony był o autentyczne nagrania wypadków 
drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów. Pro-
wadzący Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Warszawie przytoczył 
smutne dane statystyczne. 
W 2016 roku na świecie na drogach zginęło 1 mln 
300 tys. osób. Oznacza to, że co 24 sekundy na dro-
dze ginie 1 osoba. Ponad 50 mln osób zostało ran-
nych. Z danych Głównej Komendy Policji za 2016 
rok wynika, że w Polsce w ub. roku na drogach zgi-
nęło 3026 osób (8 osób dziennie), a rannych zostało 
40 tys. Jeszcze 10 lat temu życie na drogach traciło 
aż 15 osób dziennie.  
– W Europie jesteśmy na szarym końcu, choć budu-
jemy coraz lepsze drogi i pojazdy – podkreślał Rafał 
Grodzicki. Co więcej, 150 tys. kierowcom zatrzy-

mano prawa jazdy. Przejścia dla pieszych prowa-
dzący ocenił jako jedne z najniebezpieczniejszych 
miejsc w naszym kraju i porównał do okrutnej rwą-
cej rzeki. Przy potrąceniach, w sytuacji, gdy pojazd 
rozwinie prędkość do 60 km na godz., przeżyje – 
statystycznie rzecz ujmując – tylko 1,5 osoby. 
Jak czytamy na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus 
– do tendencji, które niepokoją władze dzielni-
cy, należy problem narastającej liczby wykroczeń 
właśnie w ruchu drogowym. W wyniku ogromnego 
przyrostu liczby samochodów kierowcy w Ursusie 
dopuścili się w ubiegłym roku aż 5261 wykroczeń. 
Zajęcia praktyczne
Podczas drugiej części spotkania seniorzy posze-
rzali wiedzę na temat udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Praktyczne wskazówki za-
prezentowali ratownicy medyczni. Po wykładach 
uczestnicy mogli osobiście porozmawiać i znaleźć 
porady u prowadzących. Rozdane zostały również 
odblaski. 

Agnieszka Gorzkowska
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4 czerwca 2017 roku  
każdy uprawniony do głosowania Mieszkaniec Gminy 
będzie mógł zdecydować, w jakim kierunku będzie 
podążała nasza Gmina przez następne lata.  
Jest to ważny temat dla każdego z nas. I dla tych, 
którzy się tutaj urodzili, i dla tych, którzy się tutaj 
przeprowadzili, założyli rodziny i uważają to miejsce  
za swoją Małą Ojczyznę. 

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach 
i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi  
na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa  
jako metropolitalna jednostka samorządu 
terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Ożarów Mazowiecki

W dniach: 10 maja, 17 maja, 24 maja i 31 maja 2017 r.   
w godzinach 18.00–20.00 
zapraszamy Mieszkańców do dialogu na temat zagrożeń i szans zwią-
zanych z włączeniem Gminy Ożarów Mazowiecki do MegaWarszawy. 

W Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” będą na Państwa 
czekać: 
Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, 
Dariusz Skarżyński – Zastępca Burmistrza, 
Jolanta Niegrzybowska – Sekretarz Gminy, 
Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.

Pokażmy, że jesteśmy wspólnotą! – NIC o NAS bez NAS

Spotkania w Centrum Inicjatyw Społecznych

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim, na nadzwyczajnej sesji, zwołanej 13 kwietnia br., jednogłośnie podjęła Uchwałę 
Nr XXXVII/392/17 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego objęcia Gminy Ożarów 
Mazowiecki przez m.st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego.

Poselski projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy zakłada, że Ożarów Mazowiecki miałby być obowiązkowo objęty Metropolią 
Warszawską, co w znaczący sposób wpłynie zarówno na ustrój i kompetencje naszej wspólnoty, jak i naruszy trwające więzi 
społeczne, gospodarcze czy kulturowe. Tak istotne i ważne sprawy dla mieszkańców, zdaniem Rady Miejskiej, powinny być 
poddane pod opinię mieszkańców, wyrażaną w referendum.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem poselskiej ustawy, z opiniami zarówno ekspertów, jak i praktyków. Przedsta-
wimy Państwu, w sposób najbardziej obiektywny, argumenty „za” i „przeciw”. Zorganizujemy spotkania z mieszkańcami, dyżury 
pracowników Urzędu Miejskiego oraz wprowadzimy inne, proponowane przez Państwa narzędzia, umożliwiające dokonanie 
przez każdego z Was analizy „za” i „przeciw” po to, aby zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem odpowiedzieć na pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego,  
objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

Referendum zostanie przeprowadzone 4 czerwca 2017 roku. Tego dnia uprawnieni do głosowania mieszkańcy Gminy 
zdecydują o przyszłości naszej małej ojczyzny w myśl zasady: Nic o Nas bez Nas.
Wszystkie informacje dotyczące referendum gminnego będą sukcesywnie umieszczane na stronie  
www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Referendum gminne 2017.

	 Paweł	Kanclerz	 Andrzej	Cichal
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Przewodniczący Rady Miejskiej

OŻARÓW	MAZOWIECKI

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

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
Spotkania z mieszkańcami
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w sprawie 
przedmiotu referendum gminnego zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku. 
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie referendalne:
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna 
jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

KALENDARZ SPOTKAŃ W SPRAWIE REFERENDUM GMINNEGO

DATA SOŁECTWO/OSIEDLE MIEJSCE SPOTKANIA

28 kwietnia 
2017 r.

godz. 18.00

Domaniewek 
Gołaszew
Michałówek
Koprki
Ołtarzew (sołectwo)

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Lipowa 11

8 maja 2017 r.
godz. 18.00

Os. RSM Bloki
Os. Zientarówka

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Szkolna 2

8 maja 2017 r.
godz. 20.15

Os. Kabel
Ożarów Wieś

Klub Sportowy Ożarowianka
ul. Poznańska 123

9 maja 2017 r.
godz. 18.00

Os. Płochocin Północny
Os.  Płochocin 

Południowy
Os. Józefów
Os. Wolica

Gimnazjum w Płochocinie
ul. Lipowa 3

9 maja 2017 r.
godz. 20.15

Piotrkówek Mały
Strzykuły
Wieruchów

Piotrkówek Mały
ul. Pogodna 54

10 maja 2017 r.
godz. 20.15 Os. Franciszków

Budynek Straży Pożarnej
w Ożarowie Mazowieckim
ul. Strażacka 1

11 maja 2017 r.
godz. 18.00

Duchnice
Konotopa
Os. Mickiewicza

Szkoła Podstawowa 
w Duchnicach
ul. Duchnicka 25

11 maja 2017 r.
godz. 20.15

Umiastów
Pogroszew
Pogroszew Kolonia
Kręczki Kaputy

Szkoła Podstawowa 
w Umiastowie
ul. Umiastowska 74

18 maja  2017 r.
godz. 18.00

Macierzysz
Szeligi

Avilla – Dom Bankietowy
ul. Szeligowska 5

18 maja 2017 r.
godz. 20.15

Bronisze
Mory
Jawczyce

Filia Domu Kultury w Broniszach
ul. Przyparkowa 15

19 maja 2017 r.
godz. 19.00

Myszczyn
Pilaszków
Orły
Święcice
Płochocin Wieś
Wolskie

Budynek Straży Pożarnej 
w Święcicach
ul. Warszawska 53

23 maja 2017 r.
godz. 18.00 Os. Ołtarzew Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Lipowa 11

25 maja 2017 r.
godz. 19.00 Piotrkówek Duży Piotrkówek Duży

ul. Świerkowa 18

Referendum gminne – 4 czerwca 2017 r.
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KULTURA

Rehabilitacja	
REMEDO

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

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

e-mail: 
kontakt@remedo.com.pl

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

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

OFERUJEMY:

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

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

l  porady psychoterapeuty 
w szerokim zakresie.

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

l    ELEKTROTERAPIA
l    FALA UDERZENIOWA
l    POLE MAGNETYCZNE
l    TERAPULS

l    DIATERMIA KRÓTKOFALOWA 

l    ŚWIATŁOLECZNICTWO
l    ULTRADŹWIĘKI
l    LASEROTERAPIA

l    KRIOTERAPIA
l    KINEZYTERAPIA
l    MASAŻE WIROWE
l    MASAŻ KLASYCZNY

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

WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.plZapraszamy!

EPOS KOŚCIUSZKOWSKI 
czyli	Kościuszko	wiecznie	żywy	w	Arsusie
W związku z przypadającymi w 2017 r. obchodami Roku Tadeusza Kościuszki 8 kwiet-
nia w galerii Adhoc w Domu Kultury Arsus odbył się wyjątkowy wernisaż dwojga artystów 
– Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego, których jedną z głównych inspiracji jest postać 
Tadeusza Kościuszki, jego niezłomnej postawy oraz towarzyszące mu tło wydarzeń historycz
nych, m.in. powstanie przeciw Rosji w 1794 r. i wcześniejsza wojna o niepodległość USA. 
Na tej kanwie powstał Epos kościuszkowski – prezentowany na wystawie cykl obrazów, będący 
podsumowaniem działalności twórczej Kostawskiej i Szałkowskiego. 

Wernisaż –  goście i wyróżnienia
Wernisaż przebiegał w podniosłej i uroczystej 
atmosferze. Wśród gości przybyłych na tę uro-
czystość byli m.in. dyrektor Domu Kultury Arsus 
Bogusław Łopuszyński, Prezes Polskiej Funda-
cji Kościuszkowskiej Leszek Marek Krześniak, 
a także Jacek Sakowicz, radny z Czarnej Białosto-
ckiej. Prezes Krześniak w swoim przemówieniu 
podkreślał zasługi Piotra Szałkowskiego i Gra-
żyny Kostawskiej dla kultury polskiej, a także 
wspominał niezłomną postawę Kościuszki, który 
był niepospolitą jednostką, człowiekiem wykra-
czającym poza swoją epokę. Następnie laudator 
wręczył artystom medal, który został wydany dla 
upamiętnienia obu doniosłych rocznic – 270. uro-
dzin Kościuszki w 2016 r. oraz 200. jego śmierci 

w 2017 r. – a także podziękował za zaangażowany 
wkład pracy twórczej oraz  popularyzowanie wie-
dzy o Najwyższym Naczelniku insurekcji. Warto 
nadmienić, że projektantem owego patynowa-
nego medalu odlanego z mosiądzu jest również 
Szałkowski. Dyrektor Bogusław Łopuszyński po-
dziękował zaś artystom m.in. za reprezentowanie 
dzielnicy Ursus poprzez swoją twórczą działal-
ność i wręczył im pamiątkowe dyplomy.

Kościuszko – wizja Grażyny Kostawskiej
Na wystawie Epos kościuszkowski zamieszczo-
no dzieła przedstawiające epizody historyczne, 
sceny batalistyczne i rodzajowe o tematyce woj-
skowej, a także portrety. Wszystkie obrazy mają 
niewątpliwą wartość artystyczną, ale zarazem 

edukacyjną, gdyż przybliżają odbiorcom uniwer-
salną wizję walk o wolność.
Grażyna Kostawska jest artystką plastykiem i pe-
dagogiem, tworzącą malarstwo sztalugowe i ilu-
strację książkową. Większość znajdujących się na 
wystawie obrazów jej autorstwa pokazuje począt-
kową fazę insurekcji kościuszkowskiej, która cha-
rakteryzowała się wiarą i nadzieją na odzyskanie 
pełnej niepodległości Rzeczpospolitej po II roz-
biorze. Takie są m.in. ilustracje do zbioru wierszy 
Marii Konopnickiej Śpiewnik historyczny, jak np. 
Pod Dubienką, Piosenka nadziei, Rok Kościusz-
kowski, Pieśń powstania kościuszkowskiego, 
Wiosna, Jak było na Litwie czy O Jasińskim. 
Mają one formę obrazów olejnych i przybliżają 
nam historię tamtych czasów, będąc także pięk-
nym dopełnieniem do zbioru wierszy. Cechuje je 
motyw jeźdźca na koniu i żołnierza-powstańca 
w pełnym niebiesko-czerwonym umundurowa-
niu z epoletami, torbą i w czerwonej rogatywce. 
Technika nie jest u artystki aż tak ważna, liczy się 
temat i do niego dopasowuje kreskę, formę oraz 
barwę. Raz kreska jest dokładna, w innym miej-
scu już tylko zarysowuje kształt. Widać łagodne 
przejścia, rozświetlenia i smugi. Ilustracje te zo-
stały w 2016 r. zaprezentowane wcześniej m.in. 

na wystawie Insurekcja 1794 w Muzeum X Pawi-
lonu Cytadeli Warszawskiej.   
Spośród przedstawionych obrazów Kostawskiej 
zwraca też uwagę wyjątkowo reprezentacyjny 
i wyidealizowany wizerunek naczelnika powsta-
nia: Tadeusz Kościuszko w naszych sercach. Jest 
to portret konny ukazujący na pierwszym planie 
dumnego, dostojnego Kościuszkę w pozie boha-
tera i zwycięzcy, siedzącego na grzbiecie pięk-
nego, białego rumaka, wykonującego lewadę. 
Artystka wiele staranności poświęciła namalo-
waniu wierzchowca, żeby tym samym podkre-
ślić godność siedzącego na grzbiecie jeźdźca. 
W tle można zaś dostrzec zaledwie zarysowane, 
pomniejszone dzięki użytej perspektywie, syl-
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KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA 

WYCENA BRYLANTÓW 
i BIŻUTERII  
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII 
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS 
ul.  Wiosny Ludów 79a 

(przy stacji PKP)

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

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

Rekomendowany  
pRzez:
l  Stowarzyszenie  
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wetki żołnierzy amerykańskich. Ma to na celu 
skupienie całej uwagi odbiorcy tylko na jeźdźcu 
i jego wierzchowcu. Bohater namalowany został 
w błękitno-żółtym stroju galowym armii amery-
kańskiej z czasów wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych (1775–1783). Artystka z dużą do-
kładnością ukazuje szczegóły umundurowania, 
ze złotymi epoletami i lamówkami, również szab-
la wzorowana na szabli gen. Karola Kniaziewicza 
została namalowana z dbałością o detale. 
Jeźdźcy na koniu są zresztą ulubionym motywem 
artystki, jak na obrazie: Ochotnicy insurekcji 
pod Bosutowem, w kwietniu 1794 r. Na płótnie 
Kostawska przedstawia swoją wizję epizodu 
z czasów insurekcji kościuszkowskiej, kiedy to 
Najwyższy Naczelnik rozbił obóz warowny pod 
Bosutowem, gdzie zgłaszali się ochotnicy do woj-
ska, ukazani tu z dumnym, a przy tym bojowym 
wyrazem twarzy na tle pięknej, bujnej przyrody. 
Piękne wierzchowce popędzane przez jeźdź-
ców w strojach szlacheckich uchwycone zostały 
w galopie. Widoczną dynamiką cechuje się zaś 
obraz Kościuszko w ogniu walki. W jego centrum 
umieszczono Kościuszkę, który siedząc na koniu, 
bohatersko broni się przed otaczającymi go car-
skimi żołnierzami. 
Artystka z dużą wrażliwością odtwarza również 
koloryt przyrody, której poświęca wiele uwa-
gi, operując żywą lub stonowaną gamą barwną 
z różnymi odcieniami zieleni. Dobitnym przy-
kładem takiego motywu jest dzieło Wojacy Koś-
ciuszki przedstawiające na pierwszym planie 
postać młodego żołnierza-jeźdźca w pełnym 
umundurowaniu, ostrożnie przeprawiającego się 
przez rzekę. 

Dzieła Kostawskiej tchną realizmem postaci i od-
znaczają się dużą dynamiką, gdyż autorka prac 
do portretów i scen batalistycznych pozyskuje 
modeli, robiąc im zdjęcia, a także filmując współ-
czesną rekonstrukcję bitew insurekcyjnych. 

Kościuszko na płótnach Piotra Szałkowskiego
Z kolei obrazy Piotra Szałkowskiego, artysty ma-
larza i grafika, wykonane są farbami olejnymi na 
płótnie, niektóre zaś na dykcie. Autorowi zależy 
na ukazaniu sedna obrazu, na opowiedzeniu hi-
storii i temu podporządkowuje on swoją wizję 
malarską. Najważniejsza dla Szałkowskiego jest 
treść tego, co pragnie on przekazać.
Wyrazem tej tendencji jest np. obraz Rzeź ludno-
ści cywilnej na warszawskiej Pradze przez  Suwo-
rowa (1794), ukazujący dramat narodu polskiego. 
Na pierwszym planie karykaturalna postać gen. 
Aleksandra Suworowa pochyla się nad powstań-
cami i cywilami, przymierzając się do ścięcia ich 
szablą. W tle czerwonokrwista łuna i wisielcy po-
tęgują tu nastrój grozy. 
W innym stonowanym kolorystycznie obrazie 
Rzeź na warszawskiej Pradze 1794 wyekspo-
nowane jest cierpienie cywilów poprzez reali-
styczne przedstawienie cierpiących i konających 
kobiet, mężczyzn i dzieci. Warto nadmienić, że 
dla artysty inspirująca była tu niepokojąca ana-
logia, którą dostrzegł on między rzezią ludności 
Pragi zdobytej przez wojska Suworowa szturmem 
w 1794 r. a masakrą mieszkańców warszawskiej 
Woli w czasie powstania warszawskiego w 1944 r.  
W swoich dziełach Szałkowski nie tylko pokazuje 
bohaterskie czyny, lecz także epizody związane 
z upadkiem powstania, jak choćby wzięcie Koś-
ciuszki do niewoli na obrazie Tadeusz Kościusz-

ko ranny w bitwie pod Maciejowicami. Mimo że 
przedstawia on tragiczne wydarzenie, to jest sto-
nowany w swoim wyrazie. 
Duch woli walki narodu polskiego ukazany jest 
w alegorycznym dziele, zatytułowanym tak jak 
cała wystawa: Epos kościuszkowski. Na płótnie 
widzimy tu postacie żołnierzy polskich w mun-
durach zmieniających się w trakcie powstańczych 
zrywów z różnych okresów historycznych. Wal-
czących i poległych symbolizuje tu ranny, a być 
może konający żołnierz na białym koniu, pod-
trzymywany przez towarzysza-powstańca. W tle 
artysta zarysował sylwetki powstańców, a z pra-
wej strony umieścił postać Kościuszki.  
Oprócz motywów historycznych i scen batali-
stycznych na wystawie możemy oglądać także 
portrety. Warto zwrócić szczególną uwagę na 
Portret Tadeusza Kościuszki z odezwą do Po-
laków, gdzie namalowany został Kościuszko 
w doniosłym momencie jako zwycięski wódz, 
w mundurze generalskim, z medalami i orderami. 
Zwraca uwagę widoczny na piersi bohatera order 
Cyncynata z motywem orła ze złotymi skrzydła-
mi, który Kościuszko otrzymał za zasługi pod-
czas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych. Portret pokazuje dumnego,  triumfującego, 
poważnego wodza narodu. 
Głównej ekspozycji wystawy towarzyszy zbiór 
wybranych ilustracji Piotra Szałkowskiego pre-
zentowanych w sali na piętrze Domu Kultury 
Arsus. Wśród nich zwracają uwagę rysunki do 
poematu o bitwie maciejowickiej, pt. Dokąd tak 
śpieszysz panie generale…, autorstwa dra Leszka 
Marka Krześniaka. Artysta zilustrował także opo-
wiadanie Józefa Ignacego Kraszewskiego War-
szawa 1794 roku oraz utworzył grafiki do wierszy 

Marii Konopnickiej, takich jak: O Kilińskim, Pod 
Szczekocinami, O chorągwi Kosynierskiej, Mo-
skiewska powódź, O maciejowickiej klęsce, Rzeź 
Pragi, Śmierć Kościuszki, Trzeci maj. Tej swoistej 
korespondencji sztuk świadomy jest sam Szał-
kowski: „Wiersz jest krótki i zawiera samą istotę 
poruszanego tematu, w dodatku w taki sposób, 
że sedno jest w tym, co słownie niewyrażone. Tu 
miałem większą przyjemność wykonania ilustra-
cji. Każda z nich zawiera bowiem podstawową 
myśl utworu, jest niczym plakat”. Ilustracje łączą 
w sobie tradycję, kulturę i religię. Grafiki wyko-
nano tuszem na półkredowym papierze. 



Omawiany cykl Epos kościuszkowski poświęco-
ny jest jednemu tematowi, jednakże każdy obraz 
opowiada osobną historię. W trakcie rozmowy 
artyści podkreślali wyjątkową rolę, jaką odegrał 
Kościuszko w historii narodu polskiego i amery-
kańskiego. Zwracali też uwagę na zaangażowanie 
naczelnika insurekcji w edukację ludności chłop-
skiej. Kładli nacisk na wyrastanie Kościuszki po-
nad swoją epokę, na jego wolę walki o wolność 
dla Rzeczpospolitej, a także dla wszystkich cie-
miężonych narodów i warstw społecznych. Nad-
mieniali, że Kościuszko był człowiekiem z różny-
mi talentami: rysował, tańczył, grał na pianinie, 
a nawet komponował. 
Z pewnością warto wybrać się na wystawę i same-
mu doświadczyć zarówno estetycznych, jak i edu-
kacyjnych walorów „kościuszkowskich” dzieł Gra-
żyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego.   

Anna Zgutka
Zdjęcia  Jacek Sulewski
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PIASTÓW

n  PIASTÓW. Młodzi filantropi

Zacznij zmieniać świat 
wokół siebie. TERAZ!
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickie-
wicza w Piastowe, biorą udział w projekcie: „Młodzież 
i filantropia”.

K ształtowanie postaw społecznych u młodzie-
ży jest jednym z najważniejszych celów wy-
chowania. A okres nauki w szkole gimnazjal-

nej i ponadgimnazjalnej to czas, w którym budzą 
się w młodych ludziach społeczne instynkty. 
I właśnie wtedy warto je pobudzać, warto inspi-
rować do działania na rzecz innych ludzi, poka-
zać, jak wiele od nas samych zależy.
Szkoła jest dobrym miejscem, aby zacząć zmie-
niać świat wokół nas. Jeżeli chcemy mieć świa-
domych obywateli, potrzebujemy świadomej 
młodzieży. Dlatego powstał projekt „Młodzież 
i filantropia” Fundacji dla Polski skierowany do 
uczniów gimnazjów i liceów. Zachęca on mło-
dych ludzi do działania w środowisku lokalnym 
i na rzecz lokalnych organizacji społecznych, 
przełamywania stereotypów i angażowania się 
w ważne sprawy, kształtuje postawy filantropij-
ne, uczy jak planować i realizować działania na 
rzecz innych.
Projekt powstał z myślą o szkołach, które chcą 
poznać i włączyć do swoich działań metodę 
projektu edukacyjnego jednocześnie angażując 
uczniów w sprawy ich społeczności lokalnej. Ma 
on charakter interdyscyplinarny – wykorzystuje 

treści ustalone dla różnych przedmiotów w pod-
stawie programowej.

W ramach projektu uczniowie zapoznają się z ideą 
filantropii, problemami społecznymi i przekonują 
się, że każdy może coś zrobić, żeby ludziom wo-
kół nas żyło się lepiej. Odwiedzają lokalne orga-
nizacje pozarządowe i przygotowują na ich temat 
prezentacje, które potem przedstawiają na forum 
szkoły. Dla swojego bohatera – lokalnej organiza-
cji mogą dzięki temu wygrać 1 tys. zł., czyli real-
nie wspomóc jej codzienne działania. 

Fundacja dla Polski (FdP) powstała w 1990 roku 
i jest jedną z najdłużej działających polskich 
fundacji. Jej celem jest tworzenie różnorodnych 
działań społecznych, dzięki którym osoby indy-
widualne i instytucje mogą realizować własne 
cele filantropijne. Prowadzi doradztwo filantro-
pijne, pomaga w tworzeniu i zarządzaniu fun-
duszami filantropijnymi i fundacjami rodzinny-
mi. Realizuje własne programy mające na celu 
przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. 



Biblioteka z piastowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w okresie  
od 19 września 2016 r. do 19 marca 2017 r. brała udział w X edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół przeprowadzonego  
przez Stu dium Prawa Euro pejskiego i otrzymała tytuł 

„BIBLIOTEKA	PRZYJAZNA	UCZNIOWI”
C elem konkursu było popula-

ryzowanie wśród uczniów 
czytelnictwa, zachęcenie 

do udziału w imprezach pro-
ponowanych przez biblioteki 
szkolne oraz prezentacja róż-
norodnych i ciekawych działań 
bibliotekarzy.

Zadania, zajęcia,  
konkursy
W ramach konkursu należało 
wykonać dziesięć zadań, m.in. 
przeprowadzić sondaż wśród 
wybranych grup wiekowych 
na temat „Czy czytanie jest trendy?”, zor-
ganizować trzy konkursy czytelnicze – lite-
racki, plastyczny i recytatorski, zorganizować 
dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czy-
tanie łączy pokolenia”, przeprowadzić poga-
danki w wybranych klasach na temat pozy-
tywnego wpływu czytania na rozwój ucznia, 
udokumentować pracę z uczniem zdolnym 
oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym, 
przeprowadzić zajęcia dla uczniów dotyczą-
ce umiejętności korzystania z tradycyjnego 
i elektronicznego warsztatu informacyjnego 
biblioteki szkolnej.

Pięć konkursowych miesięcy
Wszystkie działania prowadzone w ciągu 
pięciu miesięcy były sukcesywnie opisywa-
ne i dokumentowane zdjęciami. Za każde 
z 10 zadań organizatorzy przyznawali od 
1 do 10 punktów. Biblioteka uzyskała 100 na 
100 możliwych punktów. 

Dodatkowym zadaniem do uzyskania certyfi-
katu był kurs przeprowadzony z wykorzysta-
niem metody e–learning. Materiały szkolenio-
we zamieszczane były na stronie internetowej 
kursu (platforma edukacyjna moodle). Zalicze-
nie odbyło się poprzez quizy online. 

Certyfikat dla najlepszych
Otrzymany tytuł jest dużym wyróżnieniem dla 
biblioteki szkolnej i potwierdza jej duże zaan-
gażowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, pasji 
i zainteresowań artystycznych, literackich oraz 
informatycznych uczniów SP2, a także stanowi 
dodatkową motywację do podejmowania kolej-
nych inicjatyw.
Realizacji wszystkich zadań objętych regula-
minem konkursu podjęli się nauczyciele bi-
bliotekarze: p. Jolanta Popławska  i p. Monika 
Wiaderna.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały  
Nr XXXI/221/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Pol-
skiego – Rondo”,  dla obszaru ograniczonego:
1)  od północy –  granicą obowiązującego m.p.z.p. 

części Piastowa „Al. Krakowska – południe” 
i m.p.z.p. dla części Piastowa „Zachód II” (zmiana)

2)  od zachodu – granicą obowiązującego m.p.z.p. 
dla części Piastowa „Zachód II” (zmiana) i dalej 
wschodnią granicą działek numer ewidencyjny 
465/2, 465/1, 464/2 obr. 3 do Ronda Kaczorow-
skiego, Prezydenta RP na Uchodźstwie;

3)  od południa – granicą obowiązującego m.p.z.p. 
części północnego Piastowa;

4)  od wschodu –  granicą obowiązującego m.p.z.p. 
części Piastowa „AL. Krakowska – południe” 
na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. St. Kostki.

Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, 
dostępne są na stronie internetowej miasta Piastowa  
w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miej-
scowego. Wnioski należy składać na piśmie w kan-
celarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów, 
ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12.05. 2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy 
(nr ewidencyjny działki).
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 
pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowa-
nia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szcze-
gólności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wy-
dziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektu-
ry (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy 
Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 
ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12.05. 2017r. 
mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta Piastowa, pocztą na adres 05-820 
Piastów, ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu 
w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Ar-
chitektury (ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) 
na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jed-
nostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy 
organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wnio-
sków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz	Szuplewski
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PIASTÓW www.piastow.pl

BURMISTRZ  MIASTA PIASTOWA OGŁASZA NABÓR   
na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy Budżetu – Skarbnik Miasta

1. Wymagania niezbędne:
 1) obywatelstwo polskie,
 2)  wykształcenie wyższe (magisterskie) ekonomiczne lub ekono-

miczne podyplomowe,
 3)  staż pracy – min. 4 lata  (w jednostkach, o których mowa w art. 

2 ustawy o pracownikach  samorządowych, w służbie cywilnej, 
w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodar-
czej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowi-
sku),

 4)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw obywatelskich,
 6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7)  biegła znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki finan-

sowej, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o ra-
chunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, o podatku od towarów i usług, prawo zamówień 
publicznych oraz przepisów dotyczących sprawozdawczości bu-
dżetowej i zasad inwentaryzacji. 

2. Wymagania dodatkowe:
 1)    wskazane doświadczenie w pracy w administracji (na podobnym 

stanowisku),
 2)    samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność 

pracy w zespole i kierowania zespołem, umiejętność pracy pod 
presją,

 3)  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność 
szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

 4)  umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odpor-
ność na stres,

 5)  dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania do ob-
sługi księgowości budżetowej,

 6)  dyspozycyjność (udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach 
komisji). 

3.   Zakres wykonywanych zadań:
  1.  Kreowanie i realizacja polityki finansowej miasta. 
  2.  Prowadzenie rachunkowości jednostki. 
  3.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 
  4.  Dokonywanie wstępnej kontroli: 
  a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem fi-

nansowym, 
  b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji     

gospodarczych i finansowych. 
  5.  Prowadzenie spraw budżetu Miasta (planowanie i realizacja bud-

żetu). 
  6.  Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza 

Miasta o  jego realizacji. 
  7.  Wykonywanie czynności związanych z obsługą zobowiązań i na-

leżności  pieniężnych Miasta. 
  8.  Nadzór nad gospodarką finansową Miasta. 
   9.  Organizacja i nadzór systemu obiegu dokumentów finansowo –  

księgowych. 
 10.  Odpowiedzialność za należyte sporządzanie, przechowywanie 

dokumentów księgowych i inwentaryzację składników majątko-
wych. 

 11.  Opracowywanie zbiorczego projektu budżetu Miasta. 
 12.  Sporządzanie szczegółowego układu wykonawczego bud żetu. 
 13.  Dokonywanie ocen i analiz oraz wnioskowanie w sprawach zmian 

w budżecie. 

 14.  Opiniowanie projektów planów finansowych jednostek budżeto-
wych, nadzór nad realizacją tych planów. 

 15.  Opracowywanie okresowych zbiorczych sprawozdań finansowych 
i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta. 

 16.  Zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu, czuwanie nad za-
chowaniem równowagi budżetowej. 

 17.  Składanie kontrasygnaty w przypadku czynności prawnej, powodu-
jącej powstanie zobowiązań pieniężnych – w przypadku odmowy 
kontrasygnaty informowanie o tym Rady i właściwej Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 

 18.  Kontrola pod względem finansowym jednostek organizacyjnych 
Miasta.

4. Wymagane dokumenty:
 1) życiorys (CV),
 2) list motywacyjny,
 3)  kwestionariusz osobowy,
 4)  kserokopie świadectw pracy,
 5)  dokumenty poświadczające wykształcenie,
 6)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umie-

jętnościach,
 7)  oświadczenia:
   –    o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   –    o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
   –    o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie ob-

jętym   procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze  Główny 
Księgowy Budżetu – Skarbnik Miasta”  w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  
w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  
ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 31 maja 2017 r. godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez 
podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Piastowa (www.piastow.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV 
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno 
być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekruta-
cji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)”.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru składającego się z dwóch części 
(pisemna i ustna), przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest 
przedłożyć: zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na 
stanowisku, którego nabór dotyczy, do wglądu oryginały świadectw pra-
cy, zaświadczeń i innych dokumentów złożonych na konkurs. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

DNI PIASTOWA	–	czasowe	ograniczenia	w	ruchu	i	komunikacji	miejskiej
Urząd Miejski w Piastowie informuje, że w związku 
z obchodami Dni Piastowa wprowadzone zostaną 
czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie Ochotni
czej Straży Pożarnej i Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ul. Warszawska – wyłączenie z ruchu 
w dniu 2 i 3 maja 2017 roku, w godzi-
nach 18.00 – 22.30 na odcinku od 
ul. Powstańców Warszawy do ronda 
im. Ryszarda Kaczorowskiego.
Al. Krakowska – wyłączenie z ruchu 
na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. 
Stanisława Kostki (bez skrzyżowania), 

od dnia 2 maja 2017 godz. 18.00 do 
dnia 3 maja 2016 godz. 22.30. Objazd 
wyznaczony zostanie Al. Wojska Pol-
skiego – Toruńską – Al. Krakowską – 
Powstańców Warszawy. 
Czasowo zawieszone zostaną przy-
stanki autobusowe linii 716 w Al. 
Wojska Polskiego i na zamkniętym 

odcinku ul. Warszawskiej. Dodatkowe 
przystanki linii 716 wyznaczone zo-
staną na trasie objazdu. Na trasie ob-
jazdu, ze względu na skierowanie nią 
autobusu linii 716, wprowadzony zo-
stanie zakaz zatrzymywania i postoju. 
Dojazd do nieruchomości w rejonie 
ulic Józefa Hallera, Słowiańskiej, Pio-
tra Skargi, Lwowskiej i Al. Krakow-
skiej – od ulicy Jana Matejki i Siemi-
radzkiego.
Linia autobusowa P-1 w dniu 2 maja 
2016 roku kursować będzie tylko do 
godziny 17.23.

Odwołane zostają  kursy autobusu 
odjeżdżające z przystanku Ogińskie-
go 02 o godzinach: 17:30; 18:10; 
18:50; 19:20;
Ostatni kurs zostanie wykonany zgod-
nie z rozkładem o godz. 16:50 z przy-
stanku Ogińskiego 02 i zakończy się 
rozkładowo o godzinie 17:23.

Za utrudnienia przepraszamy.

Michał Ciesielski
Z-ca Naczelnika

Urząd Miejski w Piastowie
Wydział Utrzymania Miasta
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KULTURA

DOM KULTURY 
„KOLOROWA”

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

XV KONKURS PIOSENKARSKI „TULIPANADA” 
– sala widowiskowa OK „Arsus”

l  5 MAJA – II etap eliminacji
l  24 MAJA, godz. 18:00 – Koncert Laureatów

7 MAJA (niedziela), godz. 12:30
Poranek muzyczny dla dzieci w Domu Kultury „Kolorowa”. Projekt 
Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI do pobrania w Domu Kultury „Kolorowa”

10 MAJA (środa), godz. 18:00
Wieczór poezji Stefanii Janiny Maciąg z udziałem zespołu wokalnego 
z SP 14 pod kierunkiem Anny Dudek
 WSTĘP WOLNY!

12 MAJA (piątek), godz. 18:00
„Słynne melodie operetkowe i inne”- Koncert zespołu operetkowego 
Belcanto – Jubileusz pracy artystycznej kierownika zespołu Olgi 
Romaszko-Niewiadomskiej 

WSTĘP WOLNY!
13 MAJA (sobota), godz. 17:00

Wernisaż wystawy batiku „Radość”, Ewy Kamienieckiej – wystawa 
czynna do 15 czerwca

21 MAJA (niedziela), godz. 16:30
Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną

 WSTĘP WOLNY!

23 MAJA (wtorek), godz. 18:00
Wieczór artystyczny członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ursusie 

WSTĘP WOLNY!

28 MAJA (niedziela), godz. 12:30
„Podróż za horyzont” - przedstawienie z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Teatrem w wykonaniu Teatru Igraszka

WSTĘP 10 ZŁ

DOM KULTURY „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus” Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa  
tel./faks 22 667 92 18; e-mail: domkulturymis@op.pl 
www.mis.arsus.pl

6 MAJA, godz. 16:00 
„KLUBOWA	MAJÓWKA” – zabawa taneczna w Klubie Seniora  
„Wesoła Chata”.

8–31 MAJA, (wstęp wolny) 
„WIOSNA	W	OBRAZACH	IRENY	JOŃSKIEJ” – wystawa malarstwa olejnego.
23 MAJA – Finisaż wystawy malarstwa olejnego Ireny Jońskiej.

9 MAJA, godz. 18:00 (wstęp wolny) 
Program słowno-muzyczny z poezją Karola Wojtyły w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 14. 

12 MAJA, godz. 10:00 
„JESTEM	BEZPIECZNY” - „Zasady bezpiecznej zabawy”. Spotkanie 
dla zerówek w ramach realizacji projektu „Rodzina Jednością”. 
Projekt realizowany z Wydziałem Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. 
Warszawy.

14 MAJA, godz. 10:00  
Udział zespołu instrumentalno-wokalnego „Wesoła Chata”, zespołu 
tanecznego „Prymka” oraz dziecięcego zespołu musicalowego 
„Wesołe nutki” w festynie organizowanym przez Parafię M.B. 
Fatimskiej na „Niedźwiadku”.

16 MAJA, godz. 18:00  
„U	ZOSI	NA	IMIENINACH…” – spotkanie towarzysko-satyryczne w Klubie 
Seniora „Wesoła Chata”.

25 MAJA, godz. 18:00 (wstęp wolny) 
„SERCE	MATKI	(...)” – wieczór artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 11 z okazji Dnia Matki w Klubie Seniora „Wesoła 
Chata”.

27 MAJA, godz. 16:00  
„ZAGRAJ	W	ZIELONE	” – taneczne popołudnie Seniorów  w  D.K. „Miś”.

30 MAJA, godz. 12:00  
„WIOSNA,	W	OGRODACH” – wycieczka Seniorów do Ogrodu Botanicznego 
w  Powsinie oraz udział w Koncercie dla Seniorów w Centrum Kultury 
Wilanów.

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

KWIECIEŃ–MAJ 2017
29.04
sobota godz.

1500

PIĘKNA I BESTIA 
USA l 6 lat l musical/romans

1715

30.04
niedziela godz.

1500

1715

6.05
sobota godz.

1700

CHATA
USA l l.15 l dramat

1915

7.05
niedziela godz.

1700

1915

13.05
sobota godz.

1700

DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ
Francja l.15 - biograficzny

1915

14.05
niedziela godz.

1700

1915

19.05
piątek godz. 1700 LATO W PROWANSJI

Francja l.15- komediodramat

20.05
sobota godz.

1400

DZIECIAK RZĄDZI
USA, b/o animacja/komedia

1600

21.05
niedziela godz.

1400

1600

27.05
sobota

28.05
niedziela

godz.

1400 „RIKO PRAWIE BOCIAN”
Belgia, b/o animacja1600

1800 „GWIAZDY”
Polska, l.15, biograficzny2000

PARKING DLA ZMOTORYZOWANYCH WIDZÓW

www.arsus.pl         facebook.com/kinoursus

KINO 
RETRO

godz. 16.30
28.04 
piątek

29.04 
sobota

30.04 
niedziela

28.04 
piątek

29.04 
sobota

30.04 
niedziela

5.05 
piątek

6.05 
sobota

7.05 
niedziela

11.05 
czwartek

PIĘKNA I BESTIA
USA  l  b/o  l  dubbing  l  129 min.

BIKINI BLUE
Polska/ Wlk. Brytania  l  l. 15  l  90 min. 

WSZYSTKO ALBO NIC
Słowacja/ Czechy  l  l. 15  l  107 min. 

PAKT KRWI 
 USA  l  l. 15  l  93 min. 

KINO POD KRAWATEM

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

godz.  14.00 
16.30

godz.  19.00

godz.  19.00

godz.  19.00

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

KWIECIEŃ–MAJ 2017
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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

8 MAJA, godz. 16:00 (sala klubowa)
WARSZTATY	TWÓRCZE w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska.

WSTĘP WOLNY.

9 MAJA, godz. 18:00 (sala kameralna)
KLUB	DYSKUSYJNY	MYŚLI	POLITYCZNEJ – spotkanie 
i wykład Joanny Fabisiak (posłanka na Sejm RP) pt. 
„Porozmawiajmy o teraźniejszości”.

WSTĘP WOLNY.

12 MAJA, godz17:00 (sala widowiskowa)
KONCERT	UCZNIÓW	SZKOŁY	MUZYCZNEJ	YAMAHA pod 
kierunkiem Moniki Narożniak.

WSTĘP WOLNY.

14 MAJA, godz. 12:30 (sala widowiskowa)
BAJKA	DLA	DZIECI (3 – 8 lat) pt. „ZIELONY	KOPCIUSZEK”	
w wykonaniu artystów Teatru „Kultureska” w ramach cyklu 
„Niedzielne Spotkania z Teatrem”.

Cena biletu 10 zł.
Okrutny los skazał Kopciuszka na mieszkanie z macochą 
i dwójką brzydkich sióstr. Dobra bohaterka nie rezygnuje 
jednak z marzeń. Zawsze przecież może liczyć na wsparcie 
zabawnych przyjaciół – Motylka Emilki i Szczurka Burka. 
Staną oni na wysokości zadania, by wszystko potoczyło się 
jak w bajce – magiczna przemiana w księżniczkę pozwoli 
Kopciuszkowi dotrzeć na bal, na którym spotka wymarzo-
nego księcia. Zgodnie jednak z treścią bajki o Kopciuszku, 
czar pryska o północy. Dlaczego? Bo królewicz okazuje się 
Księciem von Bałaganem, który nie dba o przyrodę. Kopciu-
szek nie chce żyć w królestwie, nad którym unosi się smog, 
a ludzie nie segregują śmieci. Jak odnaleźć drogę do serca 
Kopciuszka, rozkochanego w czystej naturze? Wraz z dzieć-
mi Książę będzie poszukiwał odpowiedzi na to pytanie.

18 MAJA, godz. 19:00 (sala kameralna)
WYSTĘP	ZESPOŁU	KABARETOWEGO	„PÓŁ	SERIO”. Reżyseria 
Wanda Stańczak.

WSTĘP WOLNY.

19 MAJA, godz. 9:00–14:00 (sala widowiskowa)
DZIELNICOWY	PRZEGLĄD	TEATRALNY	„TRAKTORKI”.

WSTĘP WOLNY.

20 MAJA, godz. 18:00 – 24:00 (galeria, Izba 
Tożsamości Ursusa, sala kameralna, holl)

NOC	MUZEÓW	W	ARSUSIE. Prezentacja ekspozycji w Izbie 
Tożsamości Ursusa m.in.: wystaw: „Czerwiec’76 
w Ursusie, Radomiu i Płocku” IPN oraz „Ursus, ocalić 
od zapomnienia” Ireneusza Barskiego. W galerii 
„Ad-Hoc” i Sali kameralnej czynna będzie wystawa 
„Epos kościuszkowski” Grażyny Kostawskiej i Piotra 
Szałkowskiego.

WSTĘP WOLNY.

24 MAJA, godz. 19:00 (sala widowiskowa)
KONCERT	LAUREATÓW	XV	KONKURSU	POLSKIEJ	PIOSENKI	
„TULIPANADA”.

WSTĘP WOLNY.

26 MAJA, godz. 19:00 (sala widowiskowa)
SPEKTAKL	KOMEDIOWY	„MAYDAY	2	CZYLI	JAK	W	120	MINUT	
UMRZEĆ	ZE	ŚMIECHU...	I	PRZEŻYĆ.
Wystąpią: Michał Koterski, Michał Milowicz, Anna Gzyra, 
Joanna Jabłczyńska, Marcin Mroczek, Marek Włodarczyk. 

Cena biletu 60 zł i 70 zł.
„Mayday 2” to wyjątkowy czas spędzony w doborowym 
towarzystwie plejady gwiazd. Spektakl ten doprowadzi 
Państwa do nieustającego śmiechu, a nawet - uwaga - do 
łez! Potwierdzają to nasze ciągłe sukcesy okazywane przez 
publiczność. Najpierw podbiliśmy serca - w tegoroczne 
Walentynki - najbardziej rygorystycznej warszawskiej wi-
downi, która nagrodziła nas salwami śmiechu i aplauzem 

na stojąco. Później zauroczyliśmy wiele miast w całej 
Polsce! Bez względu na wiek i wrażliwość, wszyscy - bez 
wyjątków - podrywają się na koniec ze swoich krzeseł, wy-
rażając tym samym swoje zadowolenie. Mówią o nas. Za-
ufało nam m.in czasopismo Gala, portal Wirtualna Polska, 
a o naszych wyczynach można usłyszeć także w "Pytaniu 
na śniadanie" stacji TVP. Choć spektakli „Mayday 2” na 
polskim rynku jest coraz więcej, to właśnie nam przypisy-
wany jest największy sukces. 

30–31 MAJA, godz. 9:00–13:00 (sala widowiskowa)
XIV	Prezentacje	Aktywności	Kulturalnej	Szkół	Ursusa	–	PAKSU	
2017. Prowadzenie Szymon Kusarek.

WSTĘP WOLNY.

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

3 MAJA – niedziela – godz. 10:30 
UROCZYSTA	MSZA	ŚWIĘTA		W	INTENCJI	OJCZYZNY, Gminy 
Ożarów Mazowiecki oraz Gminnych Jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim.  
Po mszy zapraszamy na KONCERT	W	WYKONANIU	ORKIESTRY	
DĘTEJ	MODERATO z Warki pod dyrygenturą Artura 
Gębskiego.

7 MAJA – niedziela – godz. 17:00 
WERNISAŻ prac pana Andrzeja Muszyńskiego

13 MAJA – sobota 
WARSZTATY	MIĘDZYKULTUROWE:	KENIA. 
godz. 15:00–16:30 – spotkanie dla dorosłych
godz. 16:45–18:15 – spotkanie dla dzieci
Warsztaty poprowadzi psycholog międzykulturowy, 
podróżnik i lektor języków obcych - Ewa Klah. 

WSTĘP WOLNY!

21 MAJA – niedziela – godz. 16:00 
WIECZOREK	TANECZNY	DLA	SENIORÓW przy muzyce na żywo. 
Wstęp 15 zł/os.

28 MAJA – niedziela – godz. 14:00–20:00
FESTYN	RODZINNY	Z	OKAZJI	DNIA	DZIECKA  - impreza 
plenerowa dla najmłodszych (teren boiska UKS Ołtarzew, 
ul. Parkowa 16/18).
W programie m.in.:
l  Miasteczko	Uśmiechu – m.in. występy dzieci 

uczęszczających na zajęcia w Domu Kultury „Uśmiech”, 
miasteczko rowerowe, wioska indiańska, a także namioty 
tematyczne, ciekawe warsztaty, wesołe miasteczko, 
malowanie buzi oraz poczęstunek z grilla.

l  Mecz	z	Gwiazdami	Telewizji o puchar Burmistrza Pawła 
Kanclerza.

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
(ul. Poznańska 292)

6 maja – sobota – godz. 11:00 
V	MARSZ	NORDIC	WALKING Uniwersytetów Trzeciego Wieku

9, 16 i 23 maja – wtorek – godz. 18:00 
WARSZTATY	STYLU	DLA	KOBIET „Nowa Ja” - II edycja

12 i 26 maja – piątek – godz. 18:00 
Cykl międzypokoleniowych warsztatów edukacyjno-
artystycznych pt. „ARTYSTYCZNE	SPOTKANIA	Z	FOTOGRAFIĄ” 
skierowane do seniorów i ich wnucząt

FILIA W JÓZEFOWIE
(ul. Fabryczna 15)

3 maja – środa – godz. 15:00–19:00 
IX	MAJÓWKA	JÓZEFOWSKA.	Wstęp wolny!
(plac przy Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie/ 
w razie niepogody sala widowiskowa w Domu Kultury). 
W programie m.in.: 
l  konkurs plastyczny pt. „Nasze barwy narodowe”, 
l  występy: Kapeli z Uśmiechem, zespołu The Lovers oraz 

Kabaretu Kałamasz, 
l  biesiada z akordeonem przy ognisku z pieczeniem 

kiełbasek, malowanie buzi, suchy basen z piłeczkami; 
wata cukrowa i popcorn.

14 maja – niedziela – godz. 15:00 
PRZEDSTAWIENIE	DLA	DZIECI	PT.	„SZACHRAJSKIE	PRZYGODY”	
w wykonaniu Teatrzyku Parandyk. Prześmieszna 
inscenizacja - kabarecik dla najmłodszych, 
uwspółcześniona forma pełna cytatów literackich 
i muzycznych: odnośników do naszych, znanych młodemu 
widzowi realiów. 

WSTĘP WOLNY.

FILIA W BRONISZACH
(ul. Przyparkowa 15)     

7 maja – niedziela – godz. 15:00 
ELIMINACJE,	PRZESŁUCHANIA do konkursu wokalnego 
„Piosenki o Mamie”

14 maja – niedziela – godz. 15:00–19:00 
IMPREZA	PLENEROWA	„MAJÓWKA	DLA	MAŁYCH	I	DUŻYCH”
W programie m. in.: 
l  występ grupy teatralnej (dzieci z Filii Domu Kultury 

w Broniszach),  
l  wręczenie nagród laureatom konkursu wokalnego 

„Piosenki o Mamie”, 
l  zabawy, animacje dla dzieci; 
l  wata cukrowa, popcorn oraz kiełbaski z grilla.

28 maja – niedziela – godz. 16:00–20:00 
WIECZOREK	TANECZNY	dla seniorów

PIASTÓW
2–3 MAJA

DNI PIASTOWA 

GM. MICHAŁOWICE
13 MAJA – SOBOTA – GODZ. 11:00–13:00

RODZINNE	GRANIE	W	PLANSZÓWKI – Szkoła Podstawowa 
w Michałowicach, ul. Szkolna 15

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 
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URSUS – PIŁKA SIATKOWA

Turnieje	finałowe	Ursusowskiej	Ligi	Siatkówki	
Turniej Barażowy o Ekstraklasę  
Ursusowskiej Ligi Siatkówki
Turniej Barażowy, którego nagrodą jest wejście/utrzymanie 
się w Ekstraklasie, odbędzie się 6.05.2017 r. w godzinach 
14:00–20:00 w Zespole Szkół nr 80 przy ul. Orłów Pia-
stowskich 47.
W Turnieju zagrają zespoły, które w I Lidze zajęły 2. oraz 
3. miejsce (drużyna, która zajęła 1. miejsce w I Lidze auto-
matycznie wchodzi do Ekstraklasy) oraz zespoły, które 
w Ekstra klasie zajęły 8. i 9. miejsce.

Turniej FINAL FOUR Ekstraklasy Ursusowskiej Ligi Siatkówki
Turniej FINAL FOUR Ekstraklasy odbędzie się 7.05.2017 r. 
w godzinach 14:00–20:00 w Szkole Podstawowej nr 11 przy 
ul. Keniga 20.

Turniej FINAL FOUR Ligi Kobiecej Ursusowskiej Ligi Siatkówki
Turniej FINAL FOUR I Ligi Kobiecej odbędzie się 
20.05.2017 r. w godzinach 14:00–20:00 w Zespole Szkół 
nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47.

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

MIEJSCE ROZGRYWEK ULS
Rozgrywki  odbywają się na boiskach na terenie 
obiektów sportowych 
l   Zespołu Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47 

oraz 
l   Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 

w Warszawie.
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Ursusowska Liga Piłki Nożnej	–	WIOSNA	2017
Rozpoczęły się rozgrywki Ursusowskiej ligi PiłkI Nożnej 
– Wiosna 2017. Do zawodów zgłosiło się 39 drużyn, 
które rywalizują w na trzech szczeblach rozgrywkowych 
tworząc pierwszą, drugą i trzecią ligę, gdzie drużyny 
z trzeciej ligi zostały podzielone na dwie grupy – żółtą 
i niebieską. Drużyny grające w I i II lidze rozgrywają 
swoje mecze na „Orliku”, natomiast III liga rywalizuje na 
boisku szkolnym na terenie obecnego Gimnazjum nr 133.

I LIGA
W pierwszej lidze po dwóch kolejkach z kompletem zwycięstw 
mamy cztery drużyny tj. Wicemistrzowie Pucharu Burmistrza 
2017, Strefa Xero, Hiszpanie oraz Ochota. Natomiast jeszcze bez 
punktu w obecnych rozgrywkach są drużyny Galii, Liderów oraz 
aktualnych mistrzów ULPN, czyli Furious Pigeons. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że wieloletni mistrzowie, czyli ekipa 
Sparty przegrała swój mecz w pierwszej kolejce ze Strefą Xero, 
aż 1:7.  

Tabela I ligi po dwóch kolejkach

1.  WICEMISTRZOWIE  
PUCHARU BURMISTRZA 2017 2 6 17:4

2. STREFA XERO 2 6 11:4

3. HISZPANIE 2 6 15:11

4. OCHOTA 2 6 10:6

5. SPARTA 2 3 6:10

6. SPOKOJNIE 2 1 7:9

7. SEVROLL UNITED 2 1 7:9

8. FOURIOUS PIGEONS 2 0 13:16

9. GALIA 2 0 4:11

10. LIDERZY 2 0 4:14

Trzech najlepszych strzelców po dwóch kolejkach w I lidze

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

8 KILON Jerzy Strefa Xero

8 KOSTYRA Patryk Furious Pigeons

6 PIRÓG Arkadiusz Wicemistrzowie Pucharu 
Burmistrza 2017

II LIGA
Druga liga jest obecnie bardzo silna, ponieważ z trzeciej ligi 
awansowały bardzo solidne zespoły jak Gramynaawans i Whi-
te Warriors, ponadto z I ligi spadła drużyna solidna Drim Tim 
oraz nieobliczalne FC Skorosze. Po dwóch kolejkach mamy dwie 
drużyny z kompletem punktów tj. spadkowicz Drim Tim i benia-
minek Gramynaawans. Bez punktu po dwóch kolejkach jest dru-
żyna Regional ACF oraz FC Skorosze, po której spodziewamy 
się o wiele więcej.

Tabela II ligi po dwóch kolejkach

1. DRIM TIM 2 6 13:3

2. GRAMYNAAWANS 2 6 11:6

3. DZIKIE WĘŻE 2 4 7:6

4. MARINES 2 3 13:9

5. PRZEPIÓRKI WŁOCHY 2 3 7:4

6. FC COSMOS 2 3 5:5

7. WHITE WARRIORS 2 3 5:12

8. WIKI TEAM 2 1 6:12

9. REGIONAL ACF 2 0 4:7

10. FC SKOROSZE 2 0 3:10

Trzech najlepszych strzelców po dwóch kolejkach w II lidze

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

7 ŻEBROWSKI Tomasz Gramynaawans

5 PASTUSIAK Jakub Marines

5 WROŃSKI Tomasz Marines

III LIGA
Tak jak wspomniano III liga została podzielona na dwie grupy, 
gdzie awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskają drużyny 
z pierwszych miejsc, natomiast ekipy, które zajmą miejsca 2–5 
pozostaną w III lidze. Inne drużyny w tym te, które się zgłoszą 
do rozgrywek utworzą IV ligę.  

III liga – GRUPA ŻÓŁTA
W grupie żółtej mamy 10 zespołów w tym sześć nowych dru-
żyn oraz dwóch spadkowiczów z II ligi tj. Los Bebechom i AC 
Rusiec. Niespodziewanie na czele grupy jest drużyna Rekiny 
Biznesu, ale z kompletem zwycięstw jest również drużyna FC 
Rabona. Bez punktu pozostają ekipy Rossoneri, KS Partyzant 
Włochy oraz KS Janusze. Obecnie trudno wskazać faworyta do 
awansu do II ligi, ale wszystko wskazuje na to, że o awans będą 
walczyć zespoły, które obecnie plasują się na pierwszych czte-
rech miejscach.  

Tabela III ligi grupy żółtej po dwóch kolejkach

1. REKINY BIZNESU 2 6 12:3

2. FC RABONA 2 6 19:12

3. FC DREWNIAKI 2 4 20:10

4. AC RUSIEC 2 4 15:10

5. FC ZORDON 2 3 15:13

6. LOS BEBECHOS 2 3 10:11

7. PYRAMID 2 3 8:10

8. ROSSONERI 2 0 3:8

9. KS PARTYZANT WŁOCHY 2 0 4:12

10. KS JANUSZE 2 0 6:23

Trzech najlepszych strzelców po dwóch kolejkach w III lidze 
– grupa żółta

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

11 TRUSZKOWSKI Alan FC Drewniaki

6 SOCZEWKA Przemysław FC Rabona

6 PIŁKA Marcin AC Rusiec

III liga – GRUPA NIEBIESKA 
Do rywalizacji w grupie niebieskiej przestąpiło dziewięć drużyn 
w tym cztery zgłoszone po raz pierwszy do rozgrywek. W chwili 
obecnej bardzo silnym przeciwnikiem wydaje się być drużyna 
Włochowski Szpontm która po dwóch wygranych meczach może 
poszczycić się bardzo dobrym bilansem bramkowym, choć po 
pietach im depcze drużyna Sudany Football Club, która również 
ma dwa zwycięstwa na swoim koncie. Nie można również lekce-
ważyć ekipy pokroju Podaj Wynik. Bez punktu mamy drużyny 
młode Talenty oraz Esportiva.

Tabela III ligi grupy niebieskiej po dwóch kolejkach

1. WŁOCHOWSKI SZPONT 2 6 21:2

2. SUNDAY FOOTBALL CLUB 2 6 14:9

3. PODAJ WYNIK 1 3 10:5

4. WPR 2 3 14:14

5. AKRO-SKŁAD 2 3 10:20

6. SZARAŃCZA 1 1 3:3

7. NIEDOGAZOWANI 2 1 11:12

8. MŁODE TALENTY 2 0 12:19

9. ESPORTIVA 2 0 5:16

Trzech najlepszych strzelców po dwóch kolejkach w III lidze 
– grupa niebieska

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

7 KOBUS Krzysztof Włochowski Szpont

6 STĘPIEŃ Kamil Włochowski Szpont

5 BOGACZ Maksymilian Sunday Football Club

ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY

WICEMISTRZOWIE PUCHARU BURMISTRZA 2017

I liga

REKINY BIZNESU

III liga – grupa żółta

DIM TIM

II liga

WŁOCHOWSKI SZPONT

III liga – grupa niebieska



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.

���  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

ROZPOCZYNAMY KOLEJNY SEZON 

W ROWEROWOO
Warszawa w długi majowy weekend zamienia 
się w spokojne, ciche i otwarte na przybyszów 
miasto. Dlatego też, od lat, namawiam naszych 
mieszkańców do skorzystanie z takiej okazji 
i wyjazdu do stolicy. 
Pojedziemy jak zwykle pociągiem SKM 

o godz. 9:25 ze stacji Pruszków.
Spotkanie na dworcu o godz. 9:15.

Przejedziemy sobie przez Centrum i dotrzemy  
na Pragę, gdzie zwiedzimy jej ciekawe zakątki,  
jak również ukryte atrakcje. Przejedziemy ok. 30 km.
Powrót do domu, także SKM,  
z dworca Wwa Wschodnia o godz. 16:18

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ. 
Dzieci od 8 lat i młodzież – obowiązkowo w kaskach. 
Namawiam wszystkich dorosłych do jeżdżenia 
również w kaskach. 

Pozdrawiam i do zobaczenia
PIOTR KAMIŃSKI Rowerowoo Aktywny Komorów

tel. 602 286 537
https://www.facebook.com/rowerowospacerowoo/

n   12 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Michałowice zdecydowała
o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyszłej ustawy metropolitalnej

Bedzie	referendum	
w	Gminie	Michałowice

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu gminnego referendum, 
podczas którego mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć czy chcą aby gmina 
została częścią metropolii warszawskiej.

N adzwyczajna XXII Sesja Rady Gminy zosta-
ła zwołana w związku z zamiarem podjęcia 
przez radnych uchwały o gminnym referen-

dum w sprawie projektu grupy posłów PiS obję-
cia 32 gmin okołowarszawskich, w tym Gminy 
Michałowice, ustawą o Warszawie jako metro-
politalnej jednostce samorządu terytorialnego.

Wniosek o dodatkowe pytania
Na wstępie radni: Piotr Kamiński, Edward Ko-
złowski i Anna Wyszomirska zgłosili wniosek 
o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały 
w formie dodatkowych pytań. Miały one doty-
czyć „przyszłych działań Wójta i Rady Gminy 
Michałowice w sprawie uchwalania zmian stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Michałowice”, 
a konkretnie chodziło o możliwość budowania 
na terenie gminy obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Rozgo-
rzała gorąca dyskusja, ale ostatecznie trójka 
radnych uległa argumentom Wójta, Przewodni-
czącej Rady i innych radnych i poprawka została 
wycofana. Głównym argumentem było ryzyko 
odrzucenia przez Wojewodę Mazowieckiego 
uchwały, z powodów związanych z pytaniem 
o konsultacje.

Referendum z woli mieszkańców
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, ustalają-
cą termin referendum na niedzielę, 4 czerwca 
2017 roku z pytaniem następującej treści - „Czy 
jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako 
metropolitalna jednostka samorządu terytorial-
nego, objęła Gminę Michałowice?”. Będą dwa 
warianty odpowiedzi  „Tak”, „Nie”.  Przewod-
nicząca Elżbieta Biczyk poinformowała, że 
wszyscy radni codziennie rozmawiali z miesz-

kańcami i ten wniosek jest właśnie wyrażeniem 
woli mieszkańców. Większość uważała, że 
w wyniku nowej ustawy samodzielność gmin 
będzie bardzo zagrożona, zwracali uwagę na 
sprzeczne informacje o jej założeniach, brak 
informacji, skąd pieniądze na inwestycje i nie-
wiele korzyści dla gmin. 

Co powie Wojewoda?
Uchwała będzie jeszcze podlegała ocenie praw-
nej przez wojewodę mazowieckiego, ale Wójt 
Krzysztof Grabka zauważył, że Pytanie zadane 
w naszym referendum ma brzmienie (oprócz na-
zwy gminy) takie jak w uchwale gminy Legio-
nowo, która została uznana przez wojewodę za 
zgodną z prawem. 
Podobne referenda planowane są już w więcej 
niż 10 gminach, m.in. w Pruszkowie, Piastowie, 
Ożarowie Mazowieckim, Milanówku, Konstan-
cinie Jeziornej i Piasecznie.

PiS słucha obywateli
23 kwietnia zakończyły się konsultacje spo-
łeczne w sprawie ustawy, przeprowadzone 
przez PiS. W ostatnich dniach poseł Jacek 
Sasin udzielił publicznych wypowiedzi nastę-
pującej treści: – Wynik konsultacji będzie dro-
gowskazem; nie wykluczamy żadnej opcji; być 
może projekt będzie mocno zmieniony albo na-
wet będzie musiał być wycofany. – My słucha-
my obywateli. Nie będziemy na pewno żadnych 
rozwiązań wprowadzać wbrew temu, czego 
oczekują mieszkańcy, czego oczekują obywatele 
Warszawy i podwarszawskich gmin. Słuchamy 
ludzi, a to, co nam powiedzą w trakcie konsul-
tacji, będziemy realizować.

Tekst i zdjęcie 
Jacek Sulewski




