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Więcej	miejsc	w	placówkach	
dla	dzieci	do	3	roku	życia

Już wkrótce w Warszawie i trzech okolicznych gminach, w tym w Piastowie, powstanie 
łącznie 955 dodatkowych miejsc dla dzieci do trzech lat. Udogodnienia możliwe będą dzięki 
dodatko wym środkom pozyskanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

D zięki  Zintegrowanym Inwestycjom Tery-
torialnym Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 

(ZIT RPO WM) 2014–2020 na realizację dzie-
sięciu projektów do beneficjentów trafi ponad 
23 mln zł ze środków unijnych. Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, któ-
ra pozwala na wyjście poza sztywne granice 
administracyjne jednostek samorządu tery-
torialnego, umożliwiając realizowanie przez 
m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich 
gmin wspólnych przedsięwzięć finansowa-
nych z funduszy UE w ramach perspektywy 
finansowej. – Niestety większość dzieci nie 
może liczyć na miejsca w żłobkach, bo jest 
ich po prostu za mało. Te 955 dodatkowych 
miejsc to dopiero początek. Liczymy, że dzięki 
rozbudowie infrastruktury przeznaczonej dla 
najmłodszych jeszcze więcej rodziców będzie 
mogło skorzystać z tej formy opieki nad dzie-
ckiem i spokojnie wrócić do pracy – podkreślił 
marszałek Adam Struzik. 

Najwięcej środków dla Warszawy
Gdzie dokładnie powstanie sieć żłobków, klu-
bów dziecięcych i miejsc opieki z opiekunem 
dziennym? Również na naszym obszarze, czyli 
w Ursusie oraz Piastowie, a także w Grodzisku 
Mazowieckim, Wiązownie, na Pradze-Południe, 
Żoliborzu, Białołęce, Mokotowie, Woli, Bemo-
wie oraz na terenie gmin: Wiązowna i Grodzisk 
Mazowiecki. Największa pula środków unij-
nych, bo ponad 15 mln zł trafi do Warszawy na 
realizację dwóch projektów. 
Dzięki pozostałym projektom, realizowanym 
przez podmioty prywatne, zostaną utworzo-
ne nowe miejsca na terenie Ursusa, Woli, 
Mokotowa, Pragi-Płd. i Bemowa. – Przez 10 
lat w stolicy powstało 26 żłobków. Dzięki 15 
mln zł z unijnych funduszy 5 naszych żłobków 
otrzyma środki na wyposażenie i działalność 
placówek. Cieszę się, że dofinansowanie do-

staną również niepubliczne placówki. To ozna-
cza więcej miejsc opieki dla najmłodszych 
warszawiaków – podsumowuje wiceprezydent 
Warszawy Renata Kaznowska.

Wysoki standard i komfort usług
Kolejne projekty, także realizowane przez pod-
mioty prywatne, dotyczą 100 nowych miejsc 
dla dzieci – powstaną na terenie Piastowa, Gro-
dziska Mazowieckiego, Wiązowny. 
W Piastowie dofinansowanie w wysokości 739 
758,50 tys. zł otrzyma Akademia Malucha Mysz-
ka Miki sp.o.o. Wszystkie żłobki i kluby dzięki 
dofinansowaniu mają charakteryzować się wy-
sokim standardem usług i komfortem wypo-
sażenia. Otrzymane wsparcie unijne może być 
bowiem przeznaczone na rozbudowę i adap tację 
infrastruktury żłobkowej zarówno jeśli chodzi 
o budynki, jak i place zabaw z bezpieczną na-
wierzchnią i ogrodzeniem. 
Żłobki i kluby będą także odpowiednio wypo-
sażone. Zakupione zostaną meble, sanitariaty, 
urządzenia do kuchni czy łazienki. Duży nacisk 
położony będzie również na działania wspiera-
jące rozwój psychoruchowy oraz poznawczy 
dziecka. Zakupione zostaną zabawki, pomo-
ce edukacyjne, a także wdrożone rozwiązania 
umożliwiające modyfikację przestrzeni.
Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci 
do trzeciego roku życia ułatwi powrót na ry-
nek pracy ponad pół tysiąca rodzicom, opieku-
nom prawnym i innym osobom sprawującym 
opiekę nad dziećmi. Dodatkowo, w nowych 
miejscach opieki zatrudnione będą osoby 
z tzw. grup defaworyzowanych na rynku pracy 
tj.: osoby po 50 roku życia długotrwale bez-
robotne, niepełnosprawne i bez kwalifikacji 
zawodowych.

Opr. na podstawie informacji prasowej  
samorządu województwa mazowieckiego

Agnieszka Gorzkowska

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA 

WYCENA BRYLANTÓW 
i BIŻUTERII  
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII 
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS 
ul.  Wiosny Ludów 79a 

(przy stacji PKP)

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

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

Rekomendowany  
pRzez:
l  Stowarzyszenie  

Rzeczoznawców  
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo 
Gemologiczne Wrocław

Przynależność: Cech Złotników,  
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

GawrońscyJubiler
l  l 

ZŁOTO

IDEALNE MIEJSCE 
NA REKLAMĘ TWOJEJ FIRMY!

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

Wandalizm	gorszy	niż	ogień
Sezon imprezowy tuż tuż, 
a muszla koncertowa 
w Parku Czechowickim 
ogrodzona, wokół obiektu 
stoją rusztowania.  
To zaniepokoiło 
Czytelników naszego 
dwutygodnika. Urząd 
Dzielnicy Ursus uspokaja, 
że prace remontowe muszli 
koncertowej zostaną 
ukończone do 15 maja br. 

K oszt remontu to kwota rzę-
du 150 000 zł. To pierwszy 
tak duży remont obiektu 

od początku jego istnienia.  
–  Na sezon letni, który otwie-
ramy imprezami plenerowymi już pod koniec 
maja, muszla na zewnątrz zmieni swoje obli-
cze – zapewnia Agnieszka Wall, rzeczniczka 
prasowa dzielnicy.

Co zmieni się na lepsze?
Właśnie trwają prace naprawcze całego dachu. 
Wymianie ulega poszycie dachowe włącznie 
z wymianą deskowania. Dlaczego? Niestety, 
na skutek wandalizmu, ponad połowa pokrycia 

dachowego z blachy, stanowiącego element de-
koracyjny muszli, nie nadaje się do ponownego 
użycia. Położona zostanie cała połać dachowa 
wraz z nową papą termozgrzewalną. Naprawio-
ne będą wywietrzniki. Jakby tego było mało, 20 
kwietnia, podczas prac remontowych, ok. godz. 
14:00 zapaliła się wełna mineralna – została 
wyciągnięta i ugaszona. – Ogień nie stanowił 
większego zagrożenia, straty są niewielkie – 
ocenił kpt. Michał Konopka z Zespołu Praso-

wego Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Na 
miejsce przybyły 3 zastępy Straży Po-
żarnej; akcja gaśnicza z dojazdem zaję-
ła tylko 1,5 godziny.

Reagujmy na wandalizm
Warto jednak powrócić jeszcze do 
problemu wandalizmu. – Co roku przed 
sezonem letnim prowadzone są prace 
mające na celu głównie zamalowywa-
nie nieestetycznych graffiti – zwraca 
uwagę na problem niszczenia muszli 
koncertowej Agnieszka Wall. Będąc 
świadkiem dewastowania i szpecenia 
nielegalnym graffiti obiektów nie bądź-
my obojętni – reagujmy.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

n  URSUS. Coroczny remont muszli koncertowej w Parku Czechowickim
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Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

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

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz	
	problem	prawny?

Napisz	do	nas...*	

ZADOŚĆUCZYNIENIE	DLA	SIOSTRZEŃCA
Niedawno w wypadku samochodowym zginął mój wujek. Po śmierci rodziców to on 
mnie wychowywał, mieszkałem też w jego domu. Czy w tej sytuacji mogę domagać 
się od towarzystwa ubezpieczeniowego zadośćuczynienia za śmierć wujka? Powiedzia
no mi, że prawo takie przysługuje wyłącznie członkom najbliższej rodziny – dzieciom 
i małżonkom zmarłego w wyniku wypadku.
Wprowadzono Pana w błąd! Zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę po śmierci osoby poszkodowanej w wypadku należy się rzeczywiście 
najbliższym członkom rodziny zmarłego. Jak widać przepis nie definiuje kręgu osób uzna-
nych za najbliższą rodzinę. W praktyce sądów utarło się za to, że do grona tego zalicza się 
osoby związane ze zmarłym relacjami prawnymi. Do tej kategorii należą przede wszystkim 
relacje małżeńskie, pokrewieństwo i powinowactwo. Sądy sprawdzają też, czy między tymi, 
którzy domagają się zadośćuczynienia a zmarłym istniała bliskość rozumiana jako ścisłe 
i faktyczne więzi emocjonalne. Dodatkowo, sądy biorą też pod uwagę, czy osoby ubiega-
jące się się o zadośćuczynienie, w jakikolwiek sposób zależały od ofiary wypadku. Fakt, 
że był Pan wychowańcem wujka, mieszkał u niego i prowadziliście wspólne gospodarstwo 
domowe, niewątpliwie wystarczą do tego, by uznać Pana za członka najbliższej rodziny 
zmarłego w wypadku komunikacyjnym. A to oznacza, że przysługuje Panu prawo do do-
magania się zadośćuczynienia. Przy okazji warto podkreślić, że zadośćuczynienie przyzna-
wane jest nawet osobom, które pozostawały w nieformalnych związkach z ofiarą wypadku. 
Inaczej mówiąc  – na wypłatę takiego świadczenia liczyć mogą także, np. konkubenci czy 
nawet dzieci konkubentów zmarłych. Sądy przyznają im wypłaty pod warunkiem, że więź 
między nimi a zmarłym była emocjonalna i bardzo mocna. Podsumowując:  jeśli w wyniku 
wypadku, którego skutkiem była śmierć wujka nastąpił u Pana uszczerbek niemajątkowy 
przejawiający się w szczególności: cierpieniem, bólem, poczuciem osamotnienia, a także 
powstałymi utrudnieniami życiowymi – może Pan śmiało wystąpić z roszczeniem o zadość-
uczynienie. Przy ustalaniu jego wysokości warto przekonać sąd, że śmierć bliskiej osoby 
spowoduje konieczność odmiennego i nowego urządzenia sobie życia po stracie tak ważnej 
dla Pana osoby.

DO	SĄDU	–	PRZERWAĆ	PRZEDAWNIENIE
Mój kuzyn kilka la temu pożyczył ode mnie 2000 zł. Ponieważ na jakiś czas wyjechałem 
z Polski, zupełnie zapomniałem od tym długu. Teraz chcę go odzyskać, ale zostało 
mi mało czasu, bo niedługo ten dług się przedawni. Co zrobić, żeby przerwać bieg 
przedawnienia?
Proponujemy proste i  bardzo tanie rozwiązanie. Wykorzystamy zapis w Kodeksie Cy-
wilnym, który mówi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność – przed 
sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania rosz-
czeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym – przedsięwziętą bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia czy też zabezpieczenia roszczenia. Takim 
działaniem jest tak zwane wezwanie do próby ugodowej.  Jeśli Pana dług wynosi mniej niż 
10 000 zł opłata za takie wezwanie jaką należy wnieść do sądu wynosi tylko 40 zł. Wezwa-
nie składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kuzyna. W takim dokumencie 
musi Pan w miarę precyzyjnie określić ile wynosi dług i z czego on wynika (w Pańskim 
przypadku będzie to umowa pożyczki). Sąd wezwie Pana i kuzyna do siebie i będzie starał  
się namówić was do zawarcia ugody określającej kiedy i jak dług zostanie spłacony. Sąd 
nie może jednak nikogo do niczego przymusić. Jeśli więc Pański kuzyn nie stawi się w ter-
minie wyznaczonym przez sąd, nie można go za to ukarać ani tym bardziej zmusić do tego, 
żeby się w sądzie stawił. Dla Pana nie ma to jednak znaczenia – już sam fakt, że wystąpił 
Pan z wezwaniem do próby ugodowej, przerwie bieg przedawnienia długu. Nieobecność 
kuzyna w sądzie nie powinna więc Pana martwić.

KIEDY	WARIUJE	LICZNIK	GAZOWY
Mam poważne wątpliwości czy licznik gazowy zamontowany w moim domu prawidłowo 
wskazuje zużycie gazu. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji?
W przypadku podejrzenia, że gazomierz pokazuje nieprawidłowe wskazania, należy za-
żądać od przedsiębiorstwa gazowego, żeby sprawdziło prawidłowość jego działania. 
Gazownicy powinni to zrobić w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia żądania. Konsument 
może też domagać się, żeby przedsiębiorstwo gazowe sprawdziło gazomierz w akredy-
towanym laboratorium badawczym. Ale – uwaga! Jeśli w wyniku przeprowadzonych ba-
dań okaże się, że licznik gazowy działa prawidłowo, to konsument będzie ponosił koszty 
przeprowadzonych badań. Gdyby konsument nie chciał się zgodzić z opinią gazowników 
i laboratorium co do tego jak działa gazomierz – ma prawo przeprowadzić na własny koszt 
dodatkowe badanie tego urządzenia. Może to zrobić w ciągu 30 dni.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy HENRYK LINOWSKI 
oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy URSZULA KIERZKOWSKA  
zapraszają na

DNI
URSUSA

2017

BOROWSKI

FORTE

BOYS

DEFIS

DYSTANS

PLAYBOYS

SKALDOWIE

FUN FACTORY

27 MAJA PARK CZECHOWICKI

17.00
VEOLIA URSUS BIEGA – bieg uliczny 
(dystanse:  5 km, 10 km, 5 km z elementami  
Cross Fit i 5 km Nordic Walking) – zapisy na stronie  
www.ursusbiega.pl

19.00
KONCERT BOGDANA BOROWSKIEGO 
– założyciela i wokalisty zespołu Milano (1993–2000),  
twórcy i współtwórcy przebojów, m.in.: Jasnowłosa,  
Bara Bara, O Tobie Kochana, Kasiu Katarzyno.  
Powrócił na scenę jako współzałożyciel, wokalista  
i lider zespołu.

20.00–  21.30
POTAŃCÓWKA z zespołem FORTE 

1 CZERWCA
PARK HASSÓW

DZIEŃ DZIECKA
17.00–20.00
 |  ANI CHWILI 

NA NUDĘ 

z aktorem 

ROBERTEM 
ROZMUSEM

3 CZERWCA PARK CZECHOWICKI

DISCO URSUS 2017
17.00 | BOYS

 | DEFIS
 | DYSTANS
 | PLAYBOYS

17 CZERWCA  PARK  
CZECHOWICKI 

17.00 | SKALDOWIE

 | FUN FACTORY

20.30 |  KAMIL  
BEDNAREK

Występom artystów będą towarzyszyły STOISKA 
GASTRONOMICZNE oraz WIELE ATRAKCJI  

SPORTOWO-REKREACYJNYCH dla całej rodziny.
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URSUS

„WARSZAWSKA SYRENKA” 
to konkurs artystyczny dla 
dzieci i młodzieży posiadający 
wyjątkowo długą tradycję. 
Przetrwał nawet zmiany 
ustrojowe. 11 kwietnia 2017 r. 
w Ośrodku Kultury „Arsus” 
odbył się dzielnicowy finał 
40. edycji konkursu. 

C
o roku w eliminacjach do konkursu bierze 
udział nawet kilkanaście tysięcy dzieci 
i młodzieży z województwa mazowie-
ckiego. Organizatorami eliminacji są 
szkoły podstawowe, gimnazja i ośrodki 

kultury. Na przesłuchania finałowe do Mazo-
wieckiego Instytutu Kultury przyjeżdża ok. 200 
dzieci z Mazowsza – połowa spoza Warszawy. 
Podstawowe zadania Warszawskiej Syrenki to 
ujawnianie młodych talentów recytatorskich, 
pobudzenie aktywności artystycznej, popula-
ryzacja literatury i kształtowanie nawyku czy-
tania oraz ożywienie kontaktu z poezją polską 
i zagraniczną. 

W tym roku honorowy patronat nad etapem 
dzielnicowym konkursu objęli: przewodniczą-

cy Rady Dzielnicy Ursus dr Henryk Linowski 
i zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wie-
sław Krzemień. Do konkursu w Ursusie przy-
stąpiło 94 uczestników z 6 szkół podstawo-
wych i 6 gimnazjów. Uczniowie byli oceniani 
w trzech kategoriach. Komisja obradowała 
w składzie: Halina Bednarz – Porada, Damian 
Czarnecki i Bożena Iwaniukowicz. 

W kategorii szkół podstawowych klas I – III 
miejsce I przyznano Aleksandrowi Susfałowi 
z II kl. Społecznej Szkoły Podstawowej STO 
Nr 4, II miejsce – Małgorzacie Dąbrowskiej 
z II klasy SP Nr 4 filia Konińska, III miejsce 
– Amelii Janus z I kl. SP Nr 11. W kategorii 
szkół podstawowych klas IV – VI miejsce 
I przyznano Konstancji Kuźmie z kl. VI 
SP Nr 11, miejsce II – Marcie Bilskiej z kl. IV 
SP Nr 4 ul. Walerego Sławka, miejsce III – Do-
minice Dancewicz z kl. IV SP Nr 11. W katego-
rii gimnazjów I miejsce przyznano Jagodzie 
Tomaszewskiej z Gimnazjum 133, II miejsce 
ex aequo – Małgorzacie Mortce z Gimnazjum 
133 i Alicji Tomaszewskiej z Gimnazjum 131, 
III miejsce ex aequo – Izabeli Adamiak z Gim-
nazjum 131 i Zuzannie Kacprzyckiej z z Gim-
nazjum 132. Z uwagi na wysoki poziom tego-
rocznych uczestników komisja przyznała aż 
34 wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia na sce-
nie Arsusa wręczali: burmistrz Krzemień, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy 
Wanda Kopcińska, naczelnik Wydziału Kultury 
Urzędu Dzielnicy Aleksandra Magierecka i dy-
rektor OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński. 

Jak powiedziała Bożena Iwaniukowicz, or-
ganizatorka etapu dzielnicowego z ramienia 
Ośrodka Kultury „Arsus”, szczególne uznanie 
jury wzbudziła praca opiekunów z SP Nr 11 
i Filii SP Nr 4 przy ul. Konińskiej. Wielu recy-
tatorów z tych szkół uzyskało wysokie noty za 

dobór repertuaru dostosowany do wieku wy-
konawcy oraz ciekawie wykonane prezentacje. 
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych 
kategoriach 23 kwietnia wzięli udział w przesłu-
chaniach finałowych. 

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

n  URSUS. Koncert Laureatów 40. Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska Syrenka”

40 LAT MINĘŁO...

WARSZAWSKA SYRENKA
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LECZNICA LEKARZY SPECJALISTÓW
OFERUJEMY PANSTWU  
SZEROKI ZAKRES USŁUG 
MEDYCZNYCH, w tym:
l	  KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:  

internista, endokrynolog, hematolog, diabetolog, 
laryngolog, ortopeda, neurolog, chirurg naczyniowy, 
gastrolog, urolog, psychiatra, psychoterapeuta, 
psycholog, ginekolog (prowadzenie ciąży), 
dermatolog, kardiolog, okulista

l	  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
l	 	DIAGNOSTYKA USG
l	  KOLOR DOPPLER
l	  MEDYCYNA PRACY

ZNAKOMICI LEKARZE – SPECJALIŚCI Z WIELU DZIEDZIN MEDYCYNY – W JEDNYM MIEJSCU. 
KRÓTKIE TERMINY, PRZYSTĘPNE CENY, ŻYCZLIWOŚĆ I PROFESJONALIZM.

STOMATOLOGIA 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
w zakresie:
l	 	stomatologia zachowawcza
l	 	protetyka
l	   chirurgia
l	 �endodoncja
l	 	RTG zębów

Wychodząc naprzeciw aktualnym problemom XXI wieku 
oferujemy Państwu możliwość wieloaspektowej grupowej 
pracy nad sobą i aktualnie przeżywanymi trudnościami. ADRES:

02-495 Warszawa Ursus  
ul. Plutonu Torpedy 26

GODZINY OTWARCIA:
PON.–PT. 8.00–19.00
SOB. 8.00–14.00

KONTAKT:
tel.:  22 668 48 53, 22 882 42 60, 

605 520 555
e-mail: lecznica@lecznica-puls.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

www.lecznica-puls.pl
Zapraszamy!

`

LECZYMY NASZYCH PACJENTÓW JUŻ 24 LATA!   n n n n  PRZYJMUJEMY�RÓWNIEŻ�PACJENTÓW�UBEZPIECZONYCH�W:�ALLIANZ,�TU�ZDROWIE,�OCM

Od CZERWCA 2017 r. 
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA  
W PRYWATNYCH GRUPACH WSPARCIA*

POMOC PSYCHOLOGICZNA i TERAPIA dla osób z: 
l	 	zaburzeniami odżywiania  

(anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość) 
l	  zaburzeniami psychosomatycznymi
l	 objawami nerwicowymi
l	 dylematami egzystencjonalnymi
l	  uzależnieniami behawioralnymi 

* zapewniamy anonimowość

ZDROWIE	PACJENTA	TO	NASZ	PRIORYTET
LECZNICA LEKARZY SPECJALISTÓW PULS już od 24 lat niesie pomoc Pacjentom 
z różnymi problemami zdrowotnymi. Nasi lekarze to znakomici specjaliści z różnych 
dziedzin, z dużym doświadczeniem i praktyką zawodową. Wielu Pacjentów zaufało 
ich wiedzy i otrzymało oczekiwaną pomoc, polecając PULS swoim znajomym, 
bliskim i rodzinie. Kameralna lokalizacja lecznicy oraz przyjazne, indywidualne 
podejście do każdego Pacjenta już od wejścia zachęcają do korzystania z naszych 
usług. Chcąc podtrzymać pokładane w nas zaufanie poszerzamy naszą ofertę, aby 
dotrzeć do jak największej grupy potrzebujących. 

D zisiejszy świat coraz bardziej zacieśnia 
się wokół nas. Chociaż kuszą odległe 
kraje i niecodzienne, zaskakujące sytu-

acje, czasami pozostajemy sami z proble-
mami, dylematami, trudnościami. Ciągły 
pęd, brak czasu, pogoń za lepszym dobrem 
materialnym, kieruje nas w stronę rywali-
zacji – być, mieć, czy po prostu zwyczaj-
nie żyć? Poprawiamy naszą sprawność 
fizyczną, prawidłowo się odżywiamy, ale 
czy równie skutecznie i racjonalnie dostar-
czamy oddechu naszej psychice i dajemy 
odpoczynek naszemu mózgowi? Czy to 

wszystko nie jest tylko przykrywką dla 
naszych słabości i niemożności radzenia 
sobie nie tylko z samym sobą, ale i z ota-
czająca nas rzeczywistością? 

NOWA PROPOZYCJA DLA PACJENTÓW
Wychodząc naprzeciw osobom, które mają 
trudności z odnalezieniem się w społe-
czeństwie, samoakceptacją, informujemy, 
że nasza placówka rozszerza działalność 
i rozpoczyna w czerwcu pomoc w gru-
pach wsparcia. Zapraszamy do zapozna-
nia się z programem i harmonogramem 

zajęć na naszej stronie www.lecznica-
-puls.pl. Jednocześnie jesteśmy otwarci na 
Państwa sugestie i w razie wszelkich pytań 
jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Taka pomoc jest formą dostarczania po-
zytywnych informacji, słuchania innych, 
relacjonowania własnych doświadczeń, 
empatycznego podejścia oraz zrozumienia 
i nawiązania kontaktów społecznych z oso-
bami mającymi podobne problemy. 
Praca w grupie to doświadczenie wspól-
nego „przepracowania” własnych proble-
mów i trudności. Daje szanse wejrzenia 
w powszechne zmagania się indywidualnej 
jednostki z nieprzyjemnymi dla niej emo-
cjami, myślami i stanami, Gwarantuje 
bezpieczny krąg dla skrywanej indywidu-
alności, odmienności i poranionych aspek-
tów jednostki.
Atmosfera zaufania towarzysząca spotka-
niom sprzyja uzyskaniu szerszej perspekty-
wy na temat tego, jak się jest postrzeganym 
przez innych – często różnych ludzi, którzy 
poza współpracownikami, rodziną, kolega-
mi i koleżankami, szukają miejsca umoż-
liwiającego zdjęcie maski i zatrzymania 
się w bezpiecznym miejscu. Uczestnictwo 
w grupie wsparcia jest czasem zarezerwo-
wanym dla bycia w bliskiej relacji z ludźmi, 
którzy tak jak ty mają określony problem 
i wspólnie podejmują działania zmierzające 
do poradzenia sobie z nim.

GRUPY WSPARCIA:
„Zagubiona młodzież” – dla młodych 
ludzi pogrążonych we własnych proble-
mach – od zaburzeń nastroju, problemu 
w relacjach z bliskimi, trudności z akcep-
tacja i zrozumieniem siebie, po konflikty 
z prawem i uzależnienia.

Dla osób odchudzających się – jest to 
dobre miejsce dla osób, które „wiecznie 
się odchudzają”, chudną, tyją. Są już 
zmęczone, zawiedzione, a nawet zrezyg-
nowane.

Dla bliskich osób przewlekle chorują-
cych – grupa ma stanowić autentyczne 
wsparcie dla krewnych osób cierpiących 
na różnego rodzaju choroby somatycz-
ne i psychiczne. Zachęcamy również do 
uczestnictwa osoby opiekujące się innymi 
i wspierające ich zawodowo.

W S Z Y S T K I C H 
zainteresowanych 
prosimy o kontakt 
do 31 maja 2017 r.

„Umysł przypomina żyzny ogród,  
którym trzeba się codziennie zajmować, aby kwitł”

A. de Mello



NIE	 ZAPOMINAJMY	 O	 SOBIE. Wystarczy zacząć od malutkich kroczków, by móc 
patrzeć na świat w inny, kolorowy i prosty sposób. Nasze życie jest wyjątkowo 

nieprzewidywalne, zaskakujące i nawet skomplikowane, ale wiara w samego siebie 
może wiele zmienić w naszych postanowieniach, a przede wszystkim zmienić 
samego siebie.
Zacznijmy doceniać nasz umysł, który może z naszą pomocą poprowadzić nas 
w odpowiednim kierunku.
Nie oglądajmy się w tył, nie rozdrapujmy spraw, które były wczoraj. Nie oceniajmy 
ani ludzi ani ich zachowań. Kochajmy samych siebie. Nasze głowy są pełne planów, 
marzeń, potrzeb – realizujmy je i cieszmy się codziennością, która nas otacza.
Czujmy się szczęśliwymi i dajmy sobie pomóc korzystając z naszych grup wsparcia. 
Nie jesteś sam. Twoje problemy mogą być również problemami innych. Warto o nich 
rozmawiać.
Każde zadziwienie człowieka powoduje zmianę jego odbioru rzeczywistości.


„Nie śmiejemy się dlatego, że jesteśmy szczęśliwi.  

Jesteśmy szczęśliwi, dlatego że się śmiejemy”
William Jones

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA

l   Pani w średnim wieku z referencjami zaopiekuje się star-
szą osobą lub dzieckiem, a także posprząta i ugotuje.  
Teren Piastowa i okolic. 

Tel. 880 862 232

NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIA DROBNE również na naszej stronie 
internetowej www.mocnestrony.com.pl

SZKOŁA W URSUSIE  
POSZUKUJE PRACOWNIKA  

do sprzątania 3/4, lub pełny etat

KONTAKT: e-mail: sekretariat@sto4.edu.pl 
tel.: 502 350 624

OD ZARAZ 
DO SORTOWANIA 
MAKULATURY, NA STAŁE

Praca w miłej atmosferze, 9 godz. dziennie,  
umowa zlecenie, premia kwartalna.

KONOTOPA, ul. Fiołkowa 34 (Okolice Piastowa) 

tel. 669 114 442

KUPIĘ DZIAŁKĘ 
– powyżej 8000 m2 

– najchętniej pod zabudowę mieszkaniową, 
ale nie wykluczam również rolnej

tel. 733 853 853
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OŻARÓW	MAZOWIECKI

Owocne	warsztaty	kreatywne
Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego mieli szansę wziąć udział w warsztatach kreatywnych dotyczących planowanej inwestycji 
„Modernizacja dworca kolejowego w Ożarowie Mazowieckim”. Przedstawiono wiele ciekawych pomysłów na poprawę nie tylko 
samego dworca, ale także całego jego otoczenia i peronów. Lokalną społeczność martwi możliwy przy remontach brak koordy
nacji prac między spółkami kolejowymi.

– Pomysł warsztatów wyszedł  ze strony spółki PKP S.A., ale bar-
dzo chętnie włączyliśmy się w ten proces. Nietypowe, inspirują-
ce, konsultacje z dużą dozą aktywności mieszkańców. Jeśli uda 
się choć część przedstawionych na spotkaniu pomysłów wprowa-
dzić do koncepcji, potem projektu i  w końcu wdrożyć fizycznie, 
będzie to sukces również aktywności społecznej. Odkąd pamię-
tam, dworzec w Ożarowie Mazowieckim nie trzymał standardów. 
Budynek dworca i peron nie służy mieszkańcom i naszej gminie, 
tak jak powinien – podkreślił obecny na warsztatach Paweł Kan-
clerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. 

Szczegółowe pomysły na poprawę infrastruktury dworca i jego 
otoczenia zgłosili pracujący w grupach mieszkańcy. Warsztaty 
poprowadził Paweł Wróblewski z Biura Inwestycji PKP S.A. To 
właśnie ta spółka będzie odpowiadać za remont budynku dworca.

Mieszkańcy najlepiej znają potrzeby
Co podczas warsztatów zgłosili mieszkańcy? Budynek zabytko-
wego dworca oraz przyległe tereny powinny być monitorowane 
[monitoring jest standardowym wyposażeniem odnawianych 
dworców – przyp. aut.]. Zdecydowanie brakuje udogodnień dla 
osób z dysfunkcjami ruchowymi, matkami z dziećmi, osobami 
z bagażem czy posiadaczy rowerów. Same podjazdy z poręczami 
do budynku dworca to za mało. Wielokrotnie podkreślano rów-
nież, że ogromną przeszkodą są strome schody prowadzące na 
kładkę, z której można zejść na peron lub drugą stronę miasta 
– brakuje tam wind i podjazdów. 
W samym budynku dworca mieszkańcy zgłaszali potrzebę punk-
tu gastronomicznego, kiosku, bankomatu, paczkomatu, obsługi 
kasowej działającej całą dobę jednocześnie z możliwością zaku-
pu poprzez biletomaty, a nawet kwiaciarni czy punktu informacji 
turystycznej. 
Jak mieszkańcy widzieliby zagospodarowanie piętra dworca? 
Pojawił się pomysł przestrzeni dla inicjatyw społecznych. Obec-
na na spotkaniu dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Ma-
zowieckim zgłosiła też pomysł utworzenia filii bibliotecznej, 
która poszerzyłaby funkcje nawet o małą gastronomię. Podobne 
przedsięwzięcia na dworcach kolejowych już z sukcesem funk-
cjonują, np. w Rabce Zdroju, Rumii, Sopotece. 
Pojawiła się również propozycja sali dla matek z małym dzie-
ckiem i możliwości połączenia się z bezprzewodowym Interne-
tem. WC proponowano przenieść do środka dworca. Dla popra-
wy estetyki, mieszkańcy byliby za rozbiórką dobudówki przy 
dworcu i większej ilości koszy na śmieci. 
Poza budynkiem dworca mieszkańcy chętnie widzieliby par-
king bezpłatny, postój TAXI, wypożyczalnię rowerów miejskich 
i bezpieczne stojaki na jednoślady. Te udogodnienia najlepiej, by 
znalazły się po obu stronach torów kolejowych. Nie zapomniano 
też o złych warunkach na peronie. Szczególnie narzekano na złą 
akustykę komunikatów, małe zadaszenie.

Nowy dworzec już za 3 lata
O szczegóły dotyczące planowanej inwestycji zapytaliśmy obec-
nego na spotkaniu Krzysztofa Różyckiego – dyrektora projektu 
dworca w Ożarowie PKP S.A. – Środki będą pochodziły z fundu-
szy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Program inwestycji dworcowych obejmować bę-
dzie kilkaset dworców w Polsce, w tym ożarowski. Wydatkowanie 
środków, ściśle określone, ma służyć obsłudze podróżnych, mo-
dernizacji dworca, wraz, jeśli to konieczne, z zachowaniem jego 
zabytkowego charakteru. Przewidujemy, że otwarcie dworca 
nastąpi w 2020 roku. Chcemy uwzględnić jak najwięcej potrzeb 
mieszkańców. Spotkanie oceniam jako bardzo owocne. Duża 
frekwencja, zaangażowanie i znajomość potrzeb – podsumował 
Krzysztof Różycki

Wątpliwości...
Warto podkreślić, że mieszkańcy wyrażali podczas spotkania 
obawy co do braku spójności wypracowanej koncepcji. Chodzi 
o dużą liczbę spółek kolejowych i podmiotów, których przedsta-
wicieli na konsultacjach nie przewidziano. Obecni na spotka-
niu pracownicy PKP S.A. (wymienieni już wcześniej) a także 
Anna Koperniak (Wydział Komercjalizacji Nieruchomości OGN 
Warszawa) i Jacek Ostaszewski (administrator nieruchomości 
dworca i przylegających terenów) wyjaśnili, że na etapie projek-
towania były rozmowy z różnymi spółkami kolejowymi i inwe-
storami. Jeszcze w tym roku powstanie studium wykonalności, 
które pozwoli dodatkowo skoordynować projekty z działaniami 
innych spółek. 
Mimo wszystko nie ma gwarancji, że inwestycja budowy dworca 
zostanie zgrana dokładnie w czasie z inwestycją torową i pero-
nową PKP PLK. 

Wciąż można konsultować
Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, 
realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. 

Podobne warsztaty kreatywne przeprowadzone zostały także np. 
w Błoniu. – Od ok. roku praktykujemy konsultacje społeczne, 
blisko 500 obiektów w kraju przed nami do wspólnego konsulto-
wania – zdradza Paweł Wróblewski. Informuje wszystkich zain-
teresowanych, że w maju br. pojawi się możliwość dołączenia do 
zamkniętej grupy na portalu społecznościowym Facebook. Będą 
tam prezentowane pomysły modernizacji dworca w coraz bar-
dziej zaawansowanej formie. Przede wszystkim, pojawi się też 
raport z warsztatów kreatywnych. 

Wszyscy zainteresowani planowaną inwestycją mogą kontakto-
wać się ze spółką poprzez adres mailowy warsztaty@pkp.pl. 
Tam można zgłaszać wszelkie uwagi i pomysły nawet mimo nie-
obecności na spotkaniu.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

n  OŻARÓW. Mieszkańcy mają wpływ na poprawę infrastruktury dworca PKP i jego otoczenia
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

NIC o NAS bez NAS
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki,
Referendum gminne dotyczące objęcia Gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. 
Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu 
terytorialnego, zostanie przeprowadzone 4 czerwca 2017 r. w godzinach od 7.00 
do 21.00.

W referendum gminnym odpowiedzą Państwo na pytanie „Czy jest Pan/Pani za 
tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, 
objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”, stawiając na karcie do głosowania znak „×” 
(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok odpowie-
dzi pozytywnej „TAK” albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej 
„NIE”. Postawienie znaku „×” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „×” w żad-
nej kratce powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie 
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym lub kore-
spondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego (w tym z użyciem nakładki 
Braille’a) powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim najpóźniej do 15 maja 2017 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wybor-
cy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Ożarów Mazo-
wiecki składa wniosek w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim najpóźniej 
do 26 maja 2017 r.

Każdy wyborca w dniach od 15 do 29 maja 2017 r. może sprawdzić w Urzędzie 
Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 (budynek DK Uśmiech), 
pok. 310 , III piętro, czy został umieszczony w spisie wyborców.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania moż-
na zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2,  
tel. 22 731 32 00, e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl.

Szanowni Państwo, los Gminy to nasza wspólna sprawa, dlatego gorąco zachę-
cam do udziału w referendum 4 czerwca 2017 roku. To od Państwa decyzji zależeć 
będzie przyszłość Naszej Małej Ojczyzny.

 Z wyrazami szacunku
 Paweł Kanclerz
 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

JAKA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM? 

Konsultacje	z	mieszkańcami	
przy	współpracy	z	projektem	„W	Dialogu”
Jak mieszkańcy oceniają ofertę kulturalną w naszej Gminie? Czy chętnie korzystają z propozycji 
kulturalnych? Jakie, zdaniem mieszkańców, są najważniejsze potrzeby w zakresie oferty kultu
ralnej? W jakim kierunku powinna się ona rozwijać? Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do dzielenia się opiniami i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych!

U rząd Miejski w Ożarowie Ma-
zowieckim organizuje konsul-
tacje dla mieszkańców doty-

czące tworzenia strategii rozwoju 
kultury w gminie, przy współpra-
cy z projektem „W Dialogu”.
Projekt „W Dialogu”, wspierany 
przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, to interdyscyplinarny 
zespół tworzony przez Uniwersy-
tet Warszawski, Politechnikę War-
szawską, Stowarzyszenie „Miasta  
w Internecie”, Polski Związek 
Głuchych i Spółdzielnię Socjalną 
„Fado”, a także Studio Promocji 
MIT. 

Konsultacje odbywają się na plat-
formie internetowej „W Dialogu” 
(dla mieszkańców, którzy zareje-
strowali się do 8 maja na stronie:
https://ozarow-mazowiecki.wdia-
logu.uw.edu.pl), 24 maja 2017 r. 
o godz. 18.00 w Sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Ożaro-
wie Mazowieckim (ul. Kolejowa 2, 
III piętro) odbędzie się debata. 
Ankietę można będzie wypełnić 
również poza platformą „W Dia-
logu”: dostępna jest (od 8 maja) 
na stronie internetowej Gminy 
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/ 
oraz w wersji papierowej w na-
stępujących placówkach:
1)  w Urzędzie Miejskim przy ul. 

Kolejowej 2 (biuro Podawcze, 
parter) oraz przy ul. Poznań-

skiej 165 (Wydział Spraw 
Społecznych, III piętro, pok. 
312), 

2)  w Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Maz., ul. Poznań-
ska 165, oraz filiach: w Bro-
niszach, ul. Przyparkowa 15 
i Józefowie, ul. Fabryczna 15;  
w Centrum Inicjatyw Społecz-
nych w Ożarowie Maz., ul. Po-
znańska 292,

3)  w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Ożarowie Maz., 
ul. Szkolna 2a, 

4)  w Bibliotece Publicznej w Oża-
rowie Maz., ul. Szkolna 2 oraz 
filiach: w Józefowie, ul. Fa-
bryczna 15 i Święcicach, 
ul. Warszawska 53.

KALENDARZ SPOTKAŃ w sprawie  
REFERENDUM GMINNEGO
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący 
Rady Miejskiej oraz sołtysi i przewodniczący zarządów 
osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w spra-
wie przedmiotu referendum gminnego zarządzonego 
na 4 czerwca 2017 roku. 

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji.

DATA SOŁECTWO/ 
/OSIEDLE

MIEJSCE 
SPOTKANIA

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W KONSULTACJACH!

ABY ZAPISAĆ SIĘ 
NA DEBATĘ BEZPOŚREDNIĄ 
można skontaktować się 

telefonicznie z Wydziałem Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego:

tel. 22 731 32 57.

Wszystkie informacje o projekcie 
znajdą Państwo pod adresem:

www.wdialogu.uw.edu.pl
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PIASTÓW

DNI PIASTOWA

WYSTE,PY

POJEDYNKI

Na zakończenie  wieeelki tort  
– dla WSZYSTKICH !

Miasto Piastów tradycyjnie w świąteczne 
majowe dni obchodzi swoje święto. W roku 
ubiegłym święto przebiegało niezwykle 
okazale, gdyż zbiegło się z 90 rocznicą 
powstania miasta i z 1050 rocznicą chrztu 
Polski. W tym roku obchody Dni Piasowa 
były równie imponujące.

O rganizatorzy wszystkich imprez to: Miasto Pia-
stów, Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Program został rozłożony na 

dwa dni: 2 maja, kiedy cała Polska obchodzi Świę-
to Flagi i 3 maja, kiedy świętowaliśmy 226 rocznicę 
uchwalenia pierwszej w Polsce i Europie konstytucji. 
Wokół Ośrodka Kultury zorganizowano Park Rozryw-
ki dla Dzieci, były też kiermasze, wystawy klubu pla-
styka Walor, stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
W Parku Miejskim przy Al. Krakowskiej powstało 
miasteczko rycerskie, które przygotowała drużyna 
z Podkowy Leśnej odtwarzająca wczesne średniowie-
cze. Odbywały się pokazy walk rycerskich połączone 
z opowieściami o zakonach rycerskich i ówczesnym 
uzbrojeniu.
Ogromną atrakcją był 25-metrowy balon Gaspolu na 
ogrzane powietrze, który miał pilotować mistrz Polski 
w baloniarstwie Arkadiusz Iwański. Niestety z powo-
du zbyt silnego wiatru balon nie mógł wystartować, 
ale można było zrobić sobie zdjęcia w jego koszu.
Atrakcji było przez dwa dni jeszcze więcej, nie spo-
sob było wszystkie zobaczyć i we wszystkich uczes-
niczyć. Frekwencja, mimo nie najlepszej pogody, 
dopisała.
Planszówki przyciągnęły entuzjastów
Odbyło się VII spotkanie Piastowskiego Klubu Plan-
szówkowego. Przybyło blisko 100 osób! VII spot-
kanie Klubu było wyjątkowe – odbył się pierwszy 
w dziejach miastach Turniej Gry w Carcassone . Jest 
to strategiczna gra planszowa, która ma rzesze fanów 
na całym świecie.
Gra Miejska „Vivat Maj, Trzeci Maj!”
Gra została zorganizowana przez nauczycieli Gim-
nazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcąceg im. A. Mi-
ckiewicza. Do udziału w zabawie zgłosiło się dziewięć 
drużyn: sześć ze szkół gimnazjalnych i trzy z pia-
stowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza. Szczególne podziękowania należą się 
p. Robertowi Piskorzowi – za wypożyczenie strojów 
dla wolontariuszy, którzy obsługiwali Grę. Stroje były 
charakterystyczne dla okresu, w którym przyjęta była 
Konstytucja 3 Maja.
Koncerty i występy
Wieczorami na scenie zbudowanej na placu OSP 
występowały zespoły: Power Play, 2 plus 1, Boys, 
Sound'n'Grace i Poparzeni Kawą Trzy. Trzeciego maja 
w ciągu dnia prezentowały się dzieci z piastowskich 
przedszkoli, szkół i Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Odbywały się również konkurencje sportowe, ale 
o tym na str. 14.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

SMACZNEGO
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POPARZENI KAWĄ TRZY

2 PLUS 1 BOYS

Pogoda nie sprzyjała, 

ale w końcu udało się!

Imponujący balon 
GASPOLU 

zagórował nad 
Piastowem.

Wygraj Sukces 
w	Piastowie
W Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piastowie 26 kwietnia 2017 r. odbyły 
się eliminacje w ramach XXII edycji 
Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.

P ierwsza edycja tego konkursu miała miejsce 
w 1996 roku w Tarnobrzegu. Organizatorzy 
(Tarnobrzeski Dom Kultury i Jarosław Piąt-

kowski ze Studia Pro-Media) postawili sobie za 
cel prezentację i popularyzację dorobku arty-
stycznego solistów i instruktorów przede wszyst-
kim z ośrodków wiejskich. Wówczas do rywa-
lizacji przystąpiło blisko 300 dzieci. Przez lata 
konkurs coraz bardziej zyskiwał na popularności 
i w tegorocznej edycji wzięło udział 2346 woka-
listów. W kwalifikacjach, które odbyły się w 54 
ośrodkach w całej Polsce, wzięli udział uczniowie 

w 4. kategoriach wieko-
wych. Warunkiem udziału 
w konkursie było wykona-
nie 2 piosenek w języku 
polskim. 
W Piastowie wystąpiło 
50 młodych wykonaw-
ców. Oceniała ich komisja 
artystyczna w składzie: 
Aneta Figiel, Agnieszka 
Kowalska oraz Bogdan 

Koblański. Do kolejnego 
etapu zostało wybranych 
9 osób. Znalazły się 
wśród nich Maja Fal 
ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Pruszkowie 
z opiekunem artystycz-
nym Anną Piotrowską, 

Małgorzata Konieczna 
z Miejskiego Ośrodka Kul-

tury w Piastowie z opiekunem 
artystycznym Bogumiłą Jaroszuk 

i Zuzanna Bomze z Opaczy Kolonii z opieku-
nem artystycznym Magdaleną Ptaszyńską. Wy-
różnieni zostali m.in.: Tymon Krylik ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum „Azymut” Fundacji 
„Sternik” w Pruszkowie z opiekunem Mateuszem 
Dudzikiem, Zuzanna Głodkowska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Pruszkowie z opiekunem Anną 
Piotrowską i Anna Głosek z Gimnazjum nr 1 im. 
Zbigniewa Gęsickiego 
„Juno” w Piastowie 
z opiekunem Ewą Ja-
rocką-Sadowską. 
Finał odbędzie się 
21 czerwca w Tar-
nobrzegu. Główną 
nagrodą 22 edycji 
Konkursu dla laure-
ata Grand Prix i jego 
instruktora jest wy-
cieczka do Eurodis-
neylandu pod Paryżem 
(realizacja od 1 lipca 
do 15 sierpnia 2017 r.).

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

KONCERTY
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URSUS

n  Na spotkaniu wielkanocnym członków i sym-
patyków Fundacji rodzinom zmarłych działa-
czy „Solidarności” były wręczane medale. 
Proszę opowiedzieć jak do tego doszło i jaka 
była Pana rola w tym przedsięwzięciu.

– Z Ursusem jestem związany prawie 40 lat. 
Rozpocząłem tutaj pracę jako elektromonter 
w 1978 r. Tu spotkałem Zbyszka Bujaka. Byłem 
przewodniczącym zakładowej „Solidarności” do 
13 grudnia 1981 r. Wyrzucili mnie tego samego 
dnia, co ówczesnego dyrektora, Zbyszka Wilka. 
Potem przez 3 lata się ukrywałem.
Moje bezpieczeństwo i moja praca były oparte 
o struktury Tajnej Komisji Zakładowej  „Soli-
darność”. Wszystkie moje łączniczki pracowały 
albo mieszkały w Ursusie. W stanie wojennym 
kilkakrotnie ukrywałem się w różnych miesz-
kaniach w Ursusie. Wróciłem do zakładów 
po okrągłym stole w 1989 r. odbudowywać 
„Solidarność”. Wkrótce dostałem propozycję 
kandydowania z list Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” i 4 czerwca 1989 r. zostałem po-
słem na Sejm RP. Miałem wtedy 36 lat. Tę za-
szczytną funkcję pełniłem przez kolejne 12 lat. 
Utrzymywałem cały czas kontakt z działaczami 
dawnej „Solidarności” - Bogdanem Rogowskim, 
Czesiem Latuskiem, Józiem Michalakiem, Sta-
siem Romanowskim, Januszem Kucharczykiem. 
Spotykaliśmy się stale. To prawdziwi robotnicy, 
a jednocześnie działacze. Nowy związek nie 
chciał nas znać. W którymś momencie zauważy-
łem, że ludzie z naszego środowiska zaczynają 
odchodzić – umierają.  Dowiedziałem się, że jest 
taka fundacja, która przestała działać i dwa lata 
temu ją przejąłem. To „Fundacja dla Ursusa”, 
której jestem prezesem.

n  Czym ta reaktywowana fundacja będzie się 
zajmować?

– Wszystkie nasze działania są nakierowane na 
utrwalanie pamięci o historii Zakładów. Chcemy 
działać na rzecz pamięci o tym zakładzie, o tym 
mieście. To jest historia polskiej myśli technicz-
nej. Historia marki Ursus ma przeszło 100 lat. Bę-
dziemy upamiętniać przedwojenną historię fabry-
ki, działania Armii Krajowej w Ursusie w okresie 
okupacji niemieckiej, rok 1976, rok 1980, dzia-
łanie konspiracyjnej Tajnej Komisji Zakładowej 
w latach 1981–1989 i okres po 1989 roku.

n  To piękne teorie, ale jak to ma wyglądać 
w praktyce? Czy chcecie wyjść ze swoimi 
działaniami poza Ursus?

Już jest wystawa na Domu Kultury „Arsus” 
o wydarzeniach 1976 roku, teraz na noc muzeów 
przygotowujemy wystawę poświęconą Janowi 
Józefowi Lipskiemu, który 13 grudnia wszedł 
do zakładu. Odpowiadał przed sądem w tym sa-
mym procesie, co działacze z Ursusa. Był prze-
cież jednym z założycieli  KOR-u. W tym trud-
nym momencie chciał być właśnie z robotnikami 
z Ursusa. Będą następne wystawy, związane 
z Ursusem i „Solidarnością”. One będą tu prze-
chowywane i będą na liście wystaw do wypoży-
czenia za darmo. Historia Zakładów i wydarze-
nia lat przełomu w Ursusie miały duży wpływ na 
sytuację w całym kraju. Przychodzą już propo-
zycje eksponowania naszych wystaw w różnych 
miejscach Polski. Ja znalazłem się, kompletnie 
zresztą przypadkowo, w Radzie Nadzorczej Ur-
susa w Lublinie. Mam od nich duże wsparcie dla 

naszych działań. Lubelski Ursus również stara 
się kultywować historię Zakładów.
Wszyscy w Fundacji pracujemy społecznie. 
Nasi wolontariusze to w większości dzieci 
i wnuki naszych kolegów z Tajnej Komisji Za-
kładowej.

n  A wracając do wręczanych medali...
– Ważna część naszej działalności to przywra-
canie pamięci o ludziach, którzy przynieśli nam 
wolność. My, jako fundacja, zorganizowaliśmy 
akcję „Dziękujemy za Wolność”. „Solidarność” 
nie ma swojej alei zasłużonych. Zostały zapro-
jektowane medale, które wręczamy rodzinom 
nieżyjących, zasłużonych kolegów i koleżanek, 
którzy pochowani są na najróżniejszych cmen-
tarzach. Jeden medal jest na pomnik, drugi dla 
rodziny. Niektóre rodziny otrzymują kilka ursu-
skich niedźwiadków – dla wszystkich, do wnu-
ków włącznie. Członkami Kapituły medalu są: 
Jerzy Kaniewski – przywódca strajku w Ursusie 
13 grudnia, 3,5 roku więzienia, Bogdan Bujak – 
Szef Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidar-
ność w Ursusie, więzień polityczny i Witold Ka-
szuba – dwukrotny więzień polityczny.

n  Skąd bierzecie na to środki?
Chodzę i żebrzę. Piszę projekty i szukamy środ-
ków. Szukamy sponsorów – na szczęście nasze 
idee znajdują poparcie. Ostatnio Sponsorem 
medalu został Totalizator Sportowy – wielka 
państwowa firma.

n  Proszę wymienić, kto oprócz Pana działa 
w fundacji. 

– Nie chciałbym nikogo pominąć, więc wspo-
mnę tylko Alka Miećka, który zaczął działal-
ność, będąc w I klasie liceum. Razem z moim 
synem stworzył i administruje naszą stronę inter-
netową. Sekretarzem Kapituły jest Ewa Konar-
ska, najmłodsza łączniczka podziemia, gdy zo-
stała zatrzymana przez bezpiekę nie miała 17 lat 
i Alę Szot, która ogarnia pracę wolontariuszy. To 
nasza koleżanka z podziemia od 1981 r. Druko-
wała, kolportowała w stanie wojennym, spajała 
środowisko pierwszej Solidarności., utrzymywa-
ła kontakty. Szefowa wszystkich szefów. 

n  Czy jeszcze jakieś pomysły?
– Mamy dużo projektów. Instalacja, stojąca 
przed Ośrodkiem Kultury „Arsus” (kiedyś był 
to zakładowy dom kultury), zrobiona z gruzów 
dawnej fabryki Ursus jest naszą własnością. Tam 
będzie galeria. W środku na noc muzeów przy-
gotujemy pierwszą wystawę. Trzeba się będzie 
schylić i wejść do środka. Należy pamiętać, że 
historia Ursusa to nie tylko historia Zakładów. 
Również historia np. współpracy polsko-cze-
chosłowackiej, przerzuty przez granicę. Na spot-
kania w górach z kolegami z Czech i Słowacji 
chodziłem ja i kurierzy związani z kolegami 
z Ursusa. Dotarłem do nich przez Arka Czer-
wińskiego (wyrok 3 lata w więzieniu) i Witka 
Kaszubę. Działania ludzi z Ursusa były szersze 
niż lokalne. I o tym też będziemy mówić.
n  Dziękuję i życzę realizacji planów oraz hoj-

nych sponsorów w tym godnym największej 
pochwały dziele.

Rozmawiał 
Jacek Sulewski

Pielęgnujemy
pamięć...

Wywiad ze ZBIGNIEWEM JANASEM  
– legendą „Solidarności”,  

Prezesem  „Fundacji dla Ursusa”

 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  GOTÓWKA DO RĘKI!

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

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

Zdrowy	uśmiech	czworonoga
Niedługo wakacje, zadbajmy o zdrowy uśmiech naszego czworonożnego pupila.

W ielu właścicieli piesków i kotków przy-
chodzi do przychodni z problemem nie-
przyjemnego zapachu z pyszczka swo-

jego ukochanego pupila. Jest on najczęściej 
spowodowany chorobami dziąseł. Jak docho-
dzi do ich powstawania? 
Na początku tak samo jak u ludzi na zębach 
tworzy się płytka nazębna powstająca z zawar-
tych w ślinie białek i bakterii. Sprzyjają temu: 
żywienie miękkim, nie wymagającym gryzie-
nia pokarmem, zakażenia bakteryjne i wiru-
sowe jamy ustnej, skład śliny u psów, predys-
pozycje genetyczne zwierzęcia. Nie usuwana 
płytka, ulega mineralizacji i powstaje kamień 
nazębny. Nasila to stan zapalny i powoduje 
uszkodzenie dziąseł. Długotrwałe zapalenie 
dziąseł prowadzi do powstania tzw. kieszonek 
dziąsłowych, w których gromadzą się i roz-
mnażają bakterie, wywołując zapalenie całej 
jamy ustnej oraz zmiany szkliwa i uszkodzenie 
kości wokół korzeni zębów. Dlatego w koń-
cowej fazie choroby dochodzi do wypadania 
zębów. 
Oprócz utraty zębów choroby przyzębia mają 
inne bardzo poważne konsekwencje. Olbrzy-
mie ilości bakterii, które znajdują się w cho-
rej jamie ustnej mogą przedostawać się do 
innych organów ciała np. serca, płuc, nerek 
czy wątroby, powodując poważne schorzenia 
tych narządów. Możemy uchronić przed tym 
wszystkim naszego pupila poprzez: codzienne 
mycie zębów (kot ma 30 a dorosły pies 42 stałe 
zęby, więc jest o co dbać) szczoteczką i pastą 
smakową, regularne podawanie zwierzaczkom 
specjalnych gryzaków: oral bar, greenies etc. 
Jeżeli zwierzę ma już kamień nazębny, wtedy 
koniecznie należy go usunąć najlepiej za po-
mocą urządzenia rozbijającego kamień ultra-
dźwiękami. 
Do wykonania tego zabiegu konieczne jest 
wprowadzenie zwierzęcia w stan znieczulenia 
ogólnego. Znieczulenie niesie ze sobą pewne 
ryzyko, ale można je zminimalizować dobiera-
jąc indywidualnie narkozę dla każdego zwie-
rzaka oraz wykonując przed zabiegiem bada-
nia profilaktyczne krwi. 
U kotów mogą występować ubytki szkliwa, 
które powodują silny ból i problemy z przyj-
mowaniem pokarmu. Ubytki te czasami nazy-
wane są próchnicą, ale nie są to zmiany, jakie 
występują u ludzi. Te ubytki występują jedy-
nie na zębach stałych i powodują zniszczenie 
części korony zęba aż do odsłonięcia miazgi 
i nerwu. Silny ból może objawiać się u kota 

np. niechęcią do jedzenia, wkładaniem łapy do 
pyska, obfitym ślinieniem się lub wypadaniem 
jedzenia w czasie posiłków.

Podsumowując, w myśl zasady lepiej zapo-
biegać niż leczyć: czyszcząc zęby i regular-
nie odwiedzając lekarza weterynarii jesteśmy 
w stanie utrzymać u swojego pupila zdrowy 
uśmiech, dzięki czemu z pyszczka nie będzie 
nieprzyjemnego zapachu.
Przed każdym zabiegiem stomatologicznym, 
wskazane jest wykonanie badania RTG jamy 
ustnej. Przychodnia Weterynaryjna Dla Psa 
i Kota od maja 2017 roku posiada najnowszej 
generacji cyfrowe RTG. Pozwala to na bez-
pieczniejsze  dla czworonogów i dokładniejsze 
wykonanie zdjęć. 

W miesiącach maj, czerwiec, lipiec  
przy każdym zabiegu stomatologicznym  

zdjęcie RTG będzie wykonane  
za symboliczną złotówkę.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

GODZINY OTWARCIA:

 pon.–pt. 9.00–20.00

 sobota 10.00–14.00

 niedziela 10.00–13.00

02-495 Warszawa-Ursus 
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
www.ursusweterynarz.pl

n  DLA PSA I KOTA
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W kwietniu 2017 roku w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyło się uroczyste spotkanie 
wielkanocne członków i sympatyków „Fundacji dla Ursusa”. 

MEDALE	DLA	RODZIN		
BOJOWNIKÓW	O	WOLNOŚĆ

N a wstępie  prezes fundacji Zbigniew Janas 
złożył zebranym życzenia świąteczne oraz 
poinformował o przyjęciu w skład zarządu 

dr n. med. Grzegorza Luboińskiego, znanego 
chirurga onkologa, chemioterapeutę. Luboiń-
ski był od początku członkiem „Solidarności”, 
od wielu lat walczy z korupcją i pogonią za pie-
niędzmi w środowisku lekarskim. 
Prezes powitał członków kapituły medalu 
„Dziękujemy za Wolność”, stworzonego dla 
uczczenia pamięci zmarłych działaczy Taj-

nej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 
w Ursusie, a w przyszłości również działaczy 
z innych zakładów i z regionów z którymi Tajna 
Komisja współpracowała: Józefa Kaniewskiego, 
Bogdana Bujaka i Witolda Kaszubę. Oprócz 
wymienionych na spotkaniu obecni byli, m.in.: 
Mirosław Chojecki, działacz KOR i założyciel 
w 1977 r. pierwszego niezależnego wydaw-
nictwa – Niezależna Oficyna Wydawnicza 
NOWA, Jerzy Domżalski – działacz Solidarno-
ści, historyk, dziennikarz, autor wielu książek 

URSUS
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o Ursusie oraz wielu innych zasłużonych dzia-
łaczy. Zbigniew Janas podziękował sponsorom, 
m.in.: Totalizatorowi Sportowemu, rodzinie 
Zarajczyków, Polskiemu Centrum Optyki, wła-
dzom Warszawy, Michalinie Wiczkowskiej oraz 
partnerom – Domowi Spotkań z Historią i Dy-
rektorowi Orodka Kultury „Arsus” Bogusławo-
wi Łopuszyńskiemu. Janas opowiedział o pla-
nach fundacji na najbliższy okres, a następnie 
przystąpiono do uroczystego wręczania medali 

rodzinom zmarłych koleżanek i kolegów. Meda-
le „Dziękujemy za Wolność” były przeznaczone 
do zamontowania na grobach, a żonom, mężom, 
rodzeństwu, dzieciom i wnuczkom wręczono 
medale „Niedźwiadki”, mające przypominać 
o tych wspaniałych ludziach.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Więcej informacji na temat „Fundacji dla Ursusa”   
w wywiadzie ze Zbigniewem Janasem na stronie 10.

Fundacja  
dla Ursusa

ZAPRASZAMY  
do odwiedzenia naszej strony:
www.fundacjadlaursusa.pl

Fundacja dla Ursusa  
pragnie gorąco zaprosić 
do odwiedzenia wystawy

„Jan Józef Lipski  
- niepolityczny polityk” 

podczas NOCY MUZEÓW w Ursusie  
w dniu 20 maja 2017 roku.

Wystawa prezentowana jest w unikatowej 
instalacji –  przestrzennej bryle, w której 
ściany wtopione zostały fragmenty mu-
rów dawnych Zakładów Mechanicznych 
Ursus. Przestrzeń ta stanie się tłem dla cy-
klicznych wystaw organizowanych przez 
Fundację dla Ursusa i znajduje się tuż przy 
wejściu to Ośrodka Kultury Arsus. 

Jest to doskonała okazja żeby lepiej poznać 
wybitną postać Jana Józefa Lipskiego – po-
wstańca, członka AK, społecznika, pisarza. 
Jako współzałożyciel KOR-u, zaangażował 
się w 1980 roku w powstanie Solidarności. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczest-
niczył w strajku załogi ZM Ursus, gdzie 
14 grudnia 1981 roku został aresztowany 
po pacyfikacji zakładu przez ZOMO. 

Wybitny eseista i architekt idei otwartego 
społeczeństwa obywatelskiego. 

WSTĘP WOLNY!
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KULTURA

„Kocham Cię Ojczyzno”,  
czyli koncertowo i konkursowo w Arsusie

 
W piątek 28 kwietnia 2017 r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury „Arsus” w Ursusie odbył się  
Koncert Galowy V Mazowieckiego Przeglądu Piosenki 
Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” zorganizowany przez 
Dom Kultury „Miś” wraz z Ośrodkiem Kultury „Arsus”.  
Był to Koncert Laureatów, na którym zostały wręczone 
nagrody i wyróżnienia trwającego od drugiej połowy 
kwietnia Przeglądu Piosenki Polskiej. 

K onkurs odbył się pod patrona-
tem Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Ursus Henryka Li-
nowskiego, Burmistrza Dziel-
nicy Ursus Urszuli Kierzkow-

skiej oraz Dyrektora Ośrodka Kultury 
„Arsus” Bogusława Łopuszyńskiego. 
Większość wymienionych osób przy-
była też na uroczystość. Obecni byli 
również: Wiesław Krzemień – zastęp-
ca burmistrza Dzielnicy Ursus, Paweł 
Wyrzykiewicz – kierownik Domu 
Kultury „Miś”, Anna Lewandowska – 
 wiceprezes Stowarzyszenia Obywatel-
skiego w Ursusie oraz Wanda Kopciń-
ska przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Dzielnicy Ursus.

Uczestnicy Przeglądu i kategorie
Przegląd miał charakter otwarty, mo-
gły w nim wziąć udział osoby powyżej 
pięćdziesiątego roku życia z woje-
wództwa mazowieckiego. W konkur-
sie wyodrębniono sześć kategorii 
muzycznych: soliści – wokaliści, du-
ety, zespoły wokalno-instrumentalne 
(ocenie jury podlegają tylko wyko-
nawcy – seniorzy), zespoły wokalne 
do 20 osób, chóry i zespoły folklory-
styczne. W Przeglądzie Piosenki Pol-

skiej „Kocham Cię Ojczyzno” wzięło 
udział 9 zespołów wokalnych, 3 zespo-
ły wokalno-instrumentalne, 4 chóry, 
19 solistów oraz 3 duety – w sumie 
z 40 instytucji kultury na Mazowszu. 
Od pierwszej edycji celem tego kon-
kursu jest krzewienie polskiej tradycji 
i historii, ukazywanie aktualnych wa-
lorów pieśni polskich, a także promo-
cja osób utalentowanych muzycznie 
i motywowanie ich do systematyczne-
go doskonalenia swoich umiejętności. 
Należy podkreślić, że impreza ta od lat 
cieszy się wielką popularnością wśród 
artystów z całego Mazowsza.

Radość z muzykowania
Mimo zimnego i rzęsistego deszczu, 
już przed rozpoczęciem koncertu da-
wało się wyczuć gorące emocje licz-
nych przybyłych uczestników, groma-
dzących się w holu Ośrodka Kultury 
„Arsus”. Wszyscy zaproszeni wyko-
nawcy byli poruszeni możliwością 
zaprezentowania swoich umiejętności. 
Przyjeżdżały zespoły z wielu zapro-
szonych na galę ośrodków kultury na 
Mazowszu, aby rywalizować w du-
chu wzajemnej życzliwości i radości 
wspólnego muzykowania. 

Jak mówił w oficjalnym powitaniu 
współorganizator konkursu, Paweł 
Wyrzykiewicz: „Ważne jest umożli-
wienie publicznej prezentacji umie-
jętności wokalnych i muzycznych 
wszystkich przybyłych na koncert 
zespołów, chórów, duetów i solistów 
oraz wyróżnienie najciekawszych wy-
stępów i promocja laureatów”. 

Pieśni, piosenki, przyśpiewki...
Koncert Laureatów „Kocham Cię Oj-
czyzno” charakteryzowało bogactwo 

i różnorodność form artystycznego 
wyrazu. Nie zabrakło piosenek, czy 
też pieśni rzewnych, patriotycznych, 
jak Polonez rycerski z repertuaru 
Jana Nepomucena Kamińskiego, 
Tu wszędzie jest moja ojczyzna Ewy 
Zawadzkiej, czy też przedwojennych 
szlagierów np. Tango Milonga Jerze-
go Petersburskiego. Zaprezentowane 
zostały pieśni ludowe, np. ballada 
Stanisława Moniuszki Dziad i baba, 
pełne humoru i satyry piosenki ka-
baretowe, jak również współczesne, 

melancholijno-poetyckie, m.in. Za-
miast z repertuaru Edyty Geppert.
Niektórzy wykonawcy wzbogacali 
występ wokalny oprawą taneczną lub 
gestykulacją. 

Widownia zachwycona
Artyści zostali ciepło przyjęci przez 
publiczność – brawom i aplauzom 
nie było końca – a jednemu z naj-
starszych uczestników konkursu za-
śpiewano chóralne sto lat. Jednym 
słowem w trakcie koncertu panowa-

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!
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ła bardzo pozytywna energia, która 
udzieliła się wszystkim obecnym na 
sali. Większego splendoru uroczysto-
ści dodawał również akompaniament 
grany na pianinie, akordeonie oraz 
gitarze. 

Elegancko, kolorowo, z charakterem
Nawet stroje były przemyślanym ele-
mentem inscenizacji. Zespoły ludo-
we jak zawsze charakteryzowały się 
bogactwem kolorów, ale także inni 
wokaliści prezentowali się wspania-

le w kolorowych, czy też stonowa-
nych eleganckich kreacjach. Panie 
miały piękne szale lub różowe, lilio-
we i niebieskie kwiaty wpięte do su-
kien czy bluzeczek, a panowie wy-
różniali się wspaniałymi muszkami, 
krawatami. Na scenie bardzo ładnie 
prezentowała się wiosenna kreacja 
Pań z makami wymalowanymi na 
sukniach. To była prawdziwa uczta 
dla oka i ucha. Nie zabrakło nawet 
takich rekwizytów, jak np. kosa, bę-
dąca ważnym elementem utworu. 

Wszyscy wykonawcy zaprezentowa-
li wysoki poziom i widać było jak 
ogromnie dużo pracy i serca włożyli 
w przygotowanie się do Przeglądu 
Piosenki Polskiej i finalnego kon-
certu galowego.

Wyłonienie laureatów
Galę prowadził Bogdan Kałużny, 
a Komisja w składzie: przewodniczą-
ca Anna Orłowska, członkowie Anna 
Dudek i Piotr Orłowski – miała bar-
dzo trudne zadanie wyłonienia lau-

reatów w trakcie trwania kilkudnio-
wych przesłuchań. Jury przyznało 
po trzy nagrody w każdej kategorii 
muzycznej, a w uzasadnionych przy-
padkach dodatkowo indywidualne 
nagrody i wyróżnienia. Ocenie pod-
legał dobór repertuaru zgodny z for-
mułą konkursu, poziom warsztatu 
wykonawczego, interpretacja prezen-
towanych utworów i ogólny wyraz 
artystyczny.
Anna Orłowska podkreśliła, że 
wszyscy wykonawcy byli wspania-
li i zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom. Niemniej jednak, laurea-
tami zostali wymienieni (w ramce) 
twórcy.

Puchary i dyplomy wręczały osoby 
zaproszone na galę, pod których au-
spicjum odbywał się konkurs i finalna 
uroczystość, m.in.: Henryk Linowski, 
Wiesław Krzemień, Bogusław Łopu-
szyński.
Był to niezapomniany Koncert Lau-
reatów, który dał możliwość wyka-
zania się talentem i pasją śpiewania 
wielu zdolnym osobom. 
Konkurs „Kocham Cię Ojczyzno” 
pokazał jak dużym zainteresowa-
niem cieszą się tego typu chwalebne 
przedsięwzięcia. 

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka

W	kategorii	SOLISTA	(nagrody	odrębne	dla	wyko-
nawców	indywidualnych	i	instytucjonalnych):	
I	miejsce –  Grażyna Troniarz z Centrum 

Kultury w Raszynie 
I	miejsce –  Wiesław Rutecki – zgłoszenie 

indywidualne Ursus 

W	kategorii	ZESPÓŁ	INSTRUMENTALNO-WOKALNY: 
I	miejsce –  „Orion” – Dom Kultury „Orion” 

SBM „Ateńska” 

W	kategorii	ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY: 
I	miejsce –  „Barwy jesieni” – Centrum Kultu-

ry w Raszynie 

W	kategorii	ZESPÓŁ	WOKALNY: 
I	miejsce –  „Seniorki” – Centrum Kultury 

w Raszynie 

W	kategorii	CHÓR:	
I	miejsce –  „Ale Babki Plus” – Staromiejski 

Dom Kultury 

W	kategorii	DUET: 
I	miejsce	–  „Alizet” – Alina Stencka, 

Zofia Olejnik – zgłoszenie 
indywidualne 

Wyróżnieni	i	nagrodzeni	zostali	również	
reprezentanci	Dzielnicy	Ursus:
II	miejsce	w	kategorii	DUET zajęli Zuzanna 
Skalska i Tadeusz Drągowski z Towarzy-
stwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

III	miejsce	w	kategorii	ZESPÓŁ	INSTRUMEN-
TALNO-WOKALNY zajęła „Wesoła Chata” 
z Domu Kultury „Miś” Ośrodka Kultury 
„Arsus”.

Wyróżnienie	w	kategorii	CHÓR otrzymała 
„Viva Musica” z Towarzystwa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Ursusie. 

Liderzy	stowarzyszenia	Obywatelskiego	w	bibliotece

S potkanie prowadzili: przewodniczący 
SO Paweł Dilis i wiceprzewodniczą-
ca Anna Lewandowska. Na pytania 

mieszkańców odpowiadali wiceburmi-
strzowie Ursusa: Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik. 

Niedawno rosły tu kalafiory
Na wstępie burmistrz Krzemień przy-
pomniał, że jeszcze w latach dziewięć-
dziesiątych  na miejscu, gdzie dzisiaj 
stoją dziesiątki wielopiętrowych bloków 
mieszkalnych rozciągały się pola i rosły 
kalafiory i kapusta. Pierwsze bloki zostały 
wybudowane na przełomie lat 1999/2000. 
Nie było wtedy jeszcze planu zagospo-
darowania przestrzennego i o zabudowie 
decydowali deweloperzy. Są więc loka-
le usługowe, sklepy, restauracje, Urząd 
Dzielnicy wynajął lokal na bibliotekę, ale 
brakuje parku, przedszkola, szkoły. Obec-

nie mieszka tu ok. 20 tys. mieszkańców, 
w większości młodych, a więc z dziećmi.

Bezpiecznie, zdrowo i bogato
Burmistrzowie mówili o stałych zmia-
nach na lepsze w całej dzielnicy. Ursus 
jest najbezpieczniejszą dzielnicą Warsza-
wy. Do pięknego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Sosnkowskiego, a przede 
wszystkim na basen przyjeżdżają ludzie 
z innych dzielnic i gmin (do tysiąca gości 
dziennie). Otwarte dla mieszkańców są 
obiekty sportowe: stadion, boiska, park 
linowy. Jak nadmienił burmistrz Sternik 
zielone, zadrzewione tereny OSiR-u peł-
nią również rolę parku. Udało się dopro-
wadzić po wielu latach do likwidacji bazy 
MPO, zniknęły kominy ciepłowni na tere-
nach pozakładowych, wkrótce powstanie 
na miejscu obecnego bazaru pierwszy 
w Warszawie Ekopark. Poprawia się więc 

powietrze, którym oddychamy. Veolia 
wkrótce poprowadzi sieć ciepłowniczą 
na teren Skoroszy. Mieszkańcy Niedź-
wiadka, korzystający z niej już prawie od 
roku płacą ok. 30% mniej za ciepłą wodę 
i ogrzewanie. Budują się nowe szkoły 
i przedszkola. Powstały miejsca stałego 
pobytu dla seniorów oraz dla osób niepeł-
nosprawnych. Zdecydowanie poprawiło 
się skomunikowanie dzielnicy z pozo-
stałymi częściami stolicy. Zaskoczenie 
wzbudziło informacja, że mieszkańcy Ur-
susa są na czwartym miejscu w Warsza-

wie pod względem wysokości płaconych 
w ramach PIT podatków.

Pytania i odpowiedzi
Radna Lewandowska pochwaliła miesz-
kańców Skoroszy za  liczne inicjatywy 
obywatelskie i zachęciła do wypowiedzi 
i pytań. Przybyli na spotkanie w więk-
szości twierdzili, że nie traktują Ursusa 
jak sypialni, ponieważ wszystko jest na 
miejscu: lekarz, biuro paszportowe, kino, 
domy kultury, biblioteki, małe i duże skle-
py. Chwalono Ośrodek Kultury „Arsus” 

za różnorodność imprez i zajęć kultural-
nych i ogromną salę widowiskową. Pyta-
nia dotyczyły przede wszystkim szans na 
nowy park, losów bazaru przy ul. Gier-
dziejewskiego, absurdalnego malowania 
ścieżek rowerowych uniemożliwiających 
parkowanie na starych, wąskich ulicach i o 
wiele spraw szczegółowych, na które bur-
mistrzowie starali się rzetelnie odpowia-
dać. Mieszkańcy dowiedzieli się m. in., 
że nowoczesny, o wiele większy bazar po-
wstanie w trójkącie przy łuku ul. Trakto-
rzystów koło Urzędu Dzielnicy obok wia-
duktu. Nowy mini park o powierzchni ok. 
10 tys. m2 będzie utworzony w ciągu kil-
ku lat między ul. Apartamentową a szko-
łą przy ul. Dzieci Warszawy. Planowane 
jest przedłużenie ul. Tomcia Palucha do 
ul. Sosnkowskiego. Burmistrz Krzemień 
wspomniał również o zamiarze umiesz-
czenia kolekcji pamiątek po Zakładach 
„Ursus” w planowanym Centrum Kultury. 
Burmistrzowie mówili o zasadzie ciągło-
ści władzy i o planach długofalowych. 
Przecież nie wiadomo, kto będzie rządził 
w kolejnej kadencji, a oni, jako wieloletni 
mieszkańcy Ursusa, doskonale wiedzą, co 
jest ważne dla dzielnicy.

Tekst i zdjęcie  
Jacek Sulewski

W Bibliotece Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy liderzy Stowarzyszenia 
Obywatelskiego w Ursusie spotkali się z mieszkańcami. Hasło wiodące 
spotkania brzmiało – „Ursus. Sypialnia czy miejsce zamieszkania”.
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DNI PIASTOWA

Bieg uliczny Konstytucji Trzeciego Maja
W biegu na dystansie 1791 metrów 
wystartowało 87 osób i 13-letnia suka 
Tunia (to jej 180 start od 2007 roku). 
W kategorii mężczyzn zwyciężył Ar-
kadiusz Pajdosz, w kategorii kobiet 
pierwsza dobiegła Anna Szewczykow-
ska, w kategorii liceum: mężczyźni 
– Jakub Jochemski, kobiety – Kinga 
Gardyna, w kategorii gimnazjum: męż-
czyźni: Mateusz Zakrzewski, kobiety: 
Monika Markocka. 

Koszykówka uliczna
Wielką atrakcją był turniej koszyków-
ki ulicznej. Najlepszym zawodnikiem 
w konkursie rzutów wolnych, został 
Sławomir Fijałkowski, który trafił 19 
rzutów wolnych z rzędu.
W kategorii open zwyciężyła drużyna 
Starych Dziadów przed Pruszków Squ-
ad, Troinstal i Atomówkami, a w kate-
gorii do lat 13 – AGKS Pruszków przed 
Wildcat i Pivotkami.

Bieg Przedszkolaka i inne konkurencje 
sportowe
W Piastowskim Biegu Przedszkolaka 
na dystansie 100 metrów udział wzięło 
140 dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale. Bieg nie był 
klasyfikowany, ale pierwszy dobiegł 
do mety Karol Kozłowski z oddziału 
przedszkolnego w SP nr 3. Na obiek-
tach Piastowskiego Towarzystwa Teni-
sa i Bocce odbyły się zawody tenisowe, 

turniej bocce na trawie, a na stadionie 
– gry pokazowe i rekreacyjne. W zawo-
dach tenisa dla dzieci zwycięzcami zo-
stali Ala Caban, Paweł Kraciuk i Kuba 
Gryszkiewicz. 

Turniej Siatkówki Plażowej
Po raz pierwszy w Piastowie został 
zorganizowany Turniej Siatkówki Pla-
żowej. Turniej sędziował sam Marcin 
Nowak, były środkowy reprezentacji 
Polski w piłce siatkowej (2,17 wzrostu), 
wielokrotny mistrz i wicemistrz kraju, 
Marcin Nowak. 
Wyniki turnieju open: 1 miejsce Iskier-
ki (Daniel Ajdys/Kacper Dyliński), 
kolejne: Tie-Break I (Tomasz Wroński/
Piotr Kowalik), Szwagry (Aleksandra 
Grzeszczak/Grzegorz Pietkiewicz) 
i Tie-Break II (Filip Górski/Sławomir 
Dobosz). W turnieju singli dla naj-
młodszych 1. miejsce zajęła Weronika 
Jabłońska, kolejne Julia Szatkowska, 
Filip Kowalik, Kacper Kabała i Mikołaj 
Wolski. Aleksandra Grzeszczak dodat-
kowo odebrała z rąk Marcina Nowaka 
nagrodę dla Najlepszej Zawodniczki 
Turnieju. Tytuł Najlepszego Zawod-
nika Turnieju otrzymał Piotr Kowalik, 
którego zaangażowanie w obronie nie 
umknęło czujemu oku głównego sę-
dziego.
Boisko do siatkówki plażowej i kometki 
będzie dostępne dla mieszkańców Pia-
stowa przez całe lato!

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

KONKURENCJE SPORTOWE NA ULICACH MIASTA  
I NA TERENIE MOSiR PIASTÓW
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Ursusowska Liga Piłki 
Nożnej	–	WIOSNA	2017

I LIGA
W I lidze rozgrywki osiągnęły półmetek. Bar-
dzo dobrą postawę prezentują zawodnicy z  
drużyny Ochota, co aktualnie pozwala na im 
na satysfakcję bycia liderem rozgrywek. Kroku 
starają się jej dotrzymać Hiszpanie, którzy mają 
trzy punkty mniej. W dobrej sytuacji również są 
Wicemistrzowie Pucharu Burmistrza 2017, któ-
rzy mają komplet zwycięstw, ale rozegrali dwa 
mecze mniej, choć w maju mają trudnych prze-
ciwników. Na tym etapie poniżej oczekiwań 
plasuje się drużyna Sparty oraz obecny mistrz 
ULPN, czyli drużyna Furious Pigeons.

Tabela I ligi 

1. OCHOTA 6 16 31:17

2. HISZPANIE 6 13 43:29

3. WICEMISTRZOWIE PUCHARU  
BURMISTRZA 2017

4 12 25:8

4. STREFA XERO 5 10 22:15

5. GALIA 5 7 22:23

6. LIDERZY 6 6 18:41

7. SPARTA 4 4 14:19

8. SEVROLL UNITED 6 4 20:28

9. FOURIOUS PIGEONS 5 1 23:28

10. SPOKOJNIE 5 1 15:24

Trzech najlepszych strzelców w I lidze

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

17 GOLICZEWSKI Mateusz Hiszpanie

14 KILON Jerzy Strefa Xero

10 RĘBACZ Tomasz Galia

II LIGA
W drugiej lidze prym wiedzie spadkowicz z I 
ligi, czyli drużyna Drim Tim. Jako jedyna ma 
komplet zwycięstw. Obecnie w walce o awans 
liczy się również drużyna Gramynaawans. Ta-
belę zamykają drużyny Wiki Team oraz Re-
gional Acf. Pamiętajmy, że w II lidze grają 
drużyny reprezentujące wyrównany poziom 
i tak naprawdę dużo może się jeszcze zmienić 
w układzie tabeli, bo do końca rozgrywek po-
zostało jeszcze pięć kolejek.

Tabela II ligi 
1. DRIM TIM 4 12 20:6

2. GRAMYNAAWANS 4 9 19:11

3. MARINES 4 6 21:17

4. FC COSMOS 4 6 12:10

5. PRZEPIÓRKI WŁOCHY 4 6 9:12

6. WHITE WARRIORS 4 6 17:22

7. FC SKOROSZE 4 4 9:13

8. DZIKIE WĘŻE 4 4 11:17

9. REGIONAL ACF 4 3 9:12

10. WIKI TEAM 4 2 9:16

Trzech najlepszych strzelców w II lidze

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

10 ŻEBROWSKI Tomasz Gramynaawans

10 PASTUSIAK Jakub Marines

7 LYSIUK Anton FC Cosmos

III LIGA – GRUPA ŻÓŁTA
Grupie żółtej przewodzi drużyna Rekiny Bizne-
su, która z kompletem zwycięstw pewnie zmie-
rza do wygrania końcowej klasyfikacji. Wydaje 
się, że jedyną drużyną, która może im pokrzyżo-
wać plany jest ekipa FC Drewniaki z najlepszym 
strzelcem w składzie. Pozostałe drużyny raczej 
będą rywalizować o utrzymanie w III lidze, 
a utrzymują się tylko ekipy z miejsc od drugiego 
do piątego. Pozostałe spadają do IV ligi.  

Tabela III ligi  grupy żółtej

1. REKINY BIZNESU 4 12 39:11

2. FC DREWNIAKI 4 10 35:20

3. AC RUSIEC 4 7 27:21

4. FC ZORDON 4 6 31:26

5. FC RABONA 4 6 27:24

6. ROSSONERI 4 6 16:14

7. PYRAMID 4 6 21:26

8. LOS BEBECHOS 4 3 17:23

9. KS PARTYZANT WŁOCH 4 3 11:23

10. KS JANUSZE 4 0 14:50

Trzech najlepszych strzelców w III lidze  
– grupa żółta

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

21 TRUSZKOWSKI Alan FC Drewniaki

10 ZIĘBA Michał AC Rusiec

8 GNAŚ Grzegorz Rekiny Biznesu

III LIGA – GRUPA NIEBIESKA 
Grupa niebieska wydaje się mieć faworyta 
do awansu do II ligi, a jest nim drużyna Wło-
chowski Szpont. Jako jedyni mają komplet 
zwycięstw. Być może do walki o awans włączy 
się jeszcze drużyna Podaj Wynik oraz WPR. 
Ostatniego słowa nie powiedziała jeszcze dru-
żyna Sudany Football Club. Pozostałe drużyny 
raczej będą grały o utrzymanie, chyba, że któ-
raś niespodziewanie eksploduje formą. Warto 
odnotować fakt, że po oddaniu dwóch walko-
werów z rywalizacji została wycofana drużyna 
Niedogazowani. „Plaga kontuzji wyklucza nas 
z kontynuowania rozgrywek” oznajmił kapitan 
drużyny.

Tabela III ligi grupy niebieskiej

1. WŁOCHOWSKI SZPONT 3 9 25:3

2. WPR 3 6 20:9

3. PODAJ WYNIK 3 6 20:14

4. SUNDAY FOOTBALL CLUB 3 6 15:13

5. SZARAŃCZA 2 3 16:10

6. ESPORTIVA 3 3 11:19

7. AKRO-SKŁAD 4 3 14:37

8. MŁODE TALENTY 3 0 14:30

Trzech najlepszych strzelców w III lidze  
– grupa niebieska

BRAMKI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA

9 KOBUS Krzysztof Włochowski Szpont

8 DOMIN Sergiej WPR

6 STĘPIEŃ Kamil Włochowski Szpont

TRAKTORKI remisują  
przed własną publicznością
W sobotę 22 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.00 Traktorki podejmowały na własnym boisku 
przy S3 łódzką ekipę. Spotkanie zgromadziło sporą rzeszę kibiców. Pogoda dopisywała 
więc wszyscy z utęsknieniem czekali na dobry spektakl. 

T uż przed meczem został zaprezentowany 
nowy hymn naszej drużyny. Gościem ho-
norowym był prezes Polskiego Związku 

Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który sympa-
tyzuje drużynie z Łodzi. Wszyscy oczekiwa-
li dobrej gry i gradu goli. Na bramki trzeba 
było jednak poczekać do drugiej połowy. 
Goście w 70 minucie wyszli na prowadzenie 

za sprawą Piotra Okuniewicza, który wyko-
rzystał zamieszanie pod bramką „Traktor-
ków”. Trzeba jednak przyznać, że dawno nie 
widzieliśmy tak dzielnie walczącego i dobrze 
grającego Ursusa w tym roku, co przerodzi-
ło się w wyrównującą, samobójczą bramkę. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, lecz 
kibice nie mogli narzekać na brak emocji.

ULPN  I LIGA               I miejsce drużyna OCHOTA

n  URSUS WARSZAWA kontra WIDZEW ŁÓDŹ
6 MAJA 

URSUS WARSZAWA –
– LECHIA TOMASZÓW 

MAZOWIECKI
3:1

Z ostatniej chwili...



n  Siódma edycja rankingu najaktywniejszych czytelników 2016 roku

18 TYSIĘCY CZYTELNIKÓW
Jak co roku, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ursus im. 
Władysława Jana Grabskiego ogłosiła (już po raz siódmy) 
wyniki rankingu na najaktywniejszych czytelników.   
Odbyło się to niezwykle uroczyście w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury „Arsus”.

R anking czytelników to najważniejsze wydarzenie dla 18-ty-
sięcznej społeczności czytelniczej w Ursusie i zarazem 
podsumowanie działalności Biblioteki i jej trzech filii w mi-

nionym roku. Wyboru najbardziej aktywnych czytelników doko-
nuje automatycznie Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej 
„Sowa” w 6 grupach wiekowych oraz w kategorii Rodzinna Bi-
blioteka i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Biblioteka w Ursusie – 
prawdziwa placówka kultury
Gospodarzami wieczoru byli 
dyrektor BP Ursus Piotr Jan-
kowski i zastępca dyrektora 
Małgorzata Kołodziejczyk. 
Licznie zebraną publiczność 
powitał dyrektor Jankowski. 
Po przywitaniu przybyłych 
gości przedstawił działalno-
ści Biblioteki w minionym 

roku podkreślając, że był to dobry rok, bowiem udało się utrzy-
mać na niezmienionym poziomie  liczbę aktywnych czytelników 
oraz liczbę wypożyczeń sięgającą 250 tys. Czytelnikom w sumie 
udostępniono 108 tys. woluminów książek i 10 tys. dokumentów 
elektronicznych, w tym audiobooków i płyt dvd. We wszystkich 
placówkach dostępnych było 30 stanowisk komputerowych dla 
czytelników. Tym, co szczególnie wyróżniło miniony rok, była 
organizacja aż 20 spotkań z pisarzami i twórcami. Ważnymi punk-
tami działalności Biblioteki były też: Koło Wolontariatu, liczące 
blisko 40 członków, zajęcia grupy literacko-teatralnej „Dziwa-
ki”, Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora i kursy komputerowe 
dla dorosłych czy spotkanie edukatorów z 5 krajów europejskich 
w ramach projektu „We are Europe”. Flagowym wydarzeniem 
organizowanym przez Bibliotekę był jak zawsze Międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka” – edycja 2016, 
w której wzięło udział ponad 1300 artystów z 13 krajów Europy 
i Azji. Drugim ważnym wydarzeniem była zorganizowana pod 
opieką Małgorzaty Kołodziejczyk olimpiada języka angielskiego 
„Władcy Wielkiej Brytanii”. Dyrektor wspomniał o ścisłej współ-
pracy z Kręgiem Seniorów ZHP i o wydawnictwach biblioteki 
(Harcerstwo w warszawskim Ursusie 1970–1982).

Przybyli dostojni goście
Na uroczystości byli obecni m.in: Przewodniczący Rady Dziel-
nicy Ursus – Henryk Linowski, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy 
Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wanda Kopcińska, radna Anna 
Lewandowska i Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński.
H. Linowski pogratulował bibliotekarzom i czytelnikom i słusz-
nie zauważył, że – „Kto czyta, ten więcej wie, a jak więcej wie, 
to łatwiej mu żyć”. Burmistrz Krzemień poinformował o wyku-
pieniu przez dzielnicę lokalu filii biblioteki na Skoroszach, dzię-

ki czemu w budżecie placówki  będzie 
więcej bieżących pieniędzy na rozwija-
nie działalności.

Czytelniczka XXI wieku
Laureatką Grand Prix dla najaktywniej-
szego czytelnika ufundowanego przez 
Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszulę 
Kierzkowską została 16-letnia Izabela 
Ogłoza. Zdobywczyni trofeum wypoży-
czyła w ubiegłym roku 592 książki. Jak 
mówią pracownicy biblioteki  – „tego-
roczną laureatkę społeczność Biblioteki 
Publicznej w Ursusie zna doskonale.  
Tej dynamicznej, pełnej energii osoby 

nie sposób nie zauważyć i można powiedzieć, że uosabia ona ideał 
nowoczesnej czytelniczki biblioteki XXI wieku, bowiem Izabe-
la Ogłoza nie tylko sama dużo czyta, ale również jako aktywna 
wolontariuszka w niebywały sposób promuje zbiory biblioteki, 
wypożyczając książki dla kręgu osób, które same nie mają czasu 
lub po prostu nie mogą przyjść do Biblioteki. Jest prawdziwą ani-
matorką czytelnictwa i wspaniałym wzorem dla swoich rówieśni-
ków”.  Iza w nagrodę otrzymała też książkę Mechthild Glaser pod 
znamiennym tytułem „Strażniczka książek”.

Pożeracze książek
Laureatami pierwszych miejsc rankingu „Czytelnicy 2016” zostali: 

GRUPA  
WIEKOWA IMIĘ I NAZWISKO LICZBA  

WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

do 6 lat Marika Cymerman 191

 7–12 lat Kacper Ciechowski 385

 13–19 lat Aleksandra Gołębczyk 136

 20–39 lat Aldona Praska 300

 40–59 lat Urszula Kołkowska 366

 60+ Grażyna Zwęglińska 435

Wszyscy otrzymali statuetki i dyplomy.  Podczas uroczystości uho-
norowani zostali również uczestnicy zajęć edukacyjno-kulturalnych 
prowadzonych w placówkach Biblioteki Publicznej w Ursusie: Klu-
bów Małego Czytelnika, Dyskusyjnych Klubów Książki, kursów 
komputerowych dla dorosłych, zajęć plastycznych, literacko-teatral-
nych i muzycznych oraz Koła Wolontariatu.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski


