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była inna niż zwykle. Panował niezwykły ruch. Grupy 
ludzi przemieszczały się po całym mieście, jakby czegoś 
szukając. Tej nocy otwartych dla zwiedzających było kilka-
set obiektów, nie tylko muzealnych. Otworzyły swoje pod-

woje również urzędy państwowe, ministerstwa, teatry, kina, bib-
lioteki, stacja filtrów, Tramwaje Warszawskie, Komenda Główna 
Policji, niektóre ambasady i dwieście kilkadziesiąt innych insty-
tucji. 
W Ursusie czynna była Izba Tożsamości Ursusa w Ośrodku Kultury 
„Arsus”, Galeria Ad-hoc, wystawa Harcerskiego Kręgu Senio rów 
i Hufca ZHP Ursus w Domu Kultury „Kolorowa” i niewątpliwa atrak-
cja – „Kolekcja Ursus” przy ul. Posag 7 Panien 8A – udostępniona 
na ten dzień przez obecnego właściciela (Polski Holding Obron-
ny) kolekcja pamiątek po Zakładach Mechanicz nych „Ursus”, 
obejmująca okres 100 lat. 
W następnym wydaniu Mocnych Stron (8 czerwca 2017 r.) 
zamieścimy obszerne relacje z placówek w Ursusie. Dziś zapra-
szamy do obejrzenia fotoreportażu na naszej stronie internetowej 
mocnestrony.com.pl.                        Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

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
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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.

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

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

WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.plZapraszamy!

PRZYCHODNIA lekarsko-rehabilitacyjna

l    DIATERMIA KRÓTKOFALOWA 

l    ŚWIATŁOLECZNICTWO
l    ULTRADŹWIĘKI
l    LASEROTERAPIA

l    ELEKTROTERAPIA
l    FALA UDERZENIOWA
l    POLE MAGNETYCZNE
l    TERAPULS

l    KRIOTERAPIA
l    KINEZYTERAPIA
l    MASAŻE WIROWE
l    MASAŻ KLASYCZNY

Piknik	rodzinny	w	parafii
W niedzielę, 14 maja na terenach wokół Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Zagłoby 
odbył się wielki piknik pod hasłem „Rodzinne spotkanie w Ursusie”.

O rganizatorom zależało, aby w to niedzielne po-
południe przybyły całe rodziny. Dlatego prze-
widziano atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla 

dorosłych. Wystąpił zespół poetycko-wokalno-
-kabaretowy Klubu Seniora „Wesoła Chata” i ze-
spół dziecięcy „Wesołe Nutki” pod kierownictwem 
Anny i Bogdana Kałużnych. Odbył się pokaz tańca 
egzotycznego pod kierownictwem Sylwii Ikpeze. 
Zaśpiewał chór parafialny pod kierownictwem 
Mateusza Pietrzyka. Wystąpił zespół muzyczny 
Parafii Matki Bożej Fatimskiej pod kierownictwem 
Marka Muchy. Przez cały dzień w dolnym kościele 
czynna była wystawa 1000. Madonn Polskich.

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji
Odbyło się spotkanie z policyjnym psem tropią-
cym, który stawił się w towarzystwie policjantów. 
Wielką atrakcją było dosiąść policyjny motocykl 
pościgowy. Był kącik chemiczny, można było bez-
płatnie oznakować rower. Nie zawiedli też straża-
cy. Przybyli ze sprzętem pożarniczym i dzieci mo-
gły założyć hełm strażacki i wcielić się na chwilę 
w strażaka. Dzieci mogły spróbować własnych sił 
w kręceniu waty cukrowej, uczestniczyły w kon-

kurencjach sportowych i tańcu – pod okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów. Klaun wprowadzał 
w arkana sztuki robienia postaci i figur z balonów. 
Było też: malowanie buziek, przygotowanie masy 
plastycznej, zwanej przez dzieci  potocznie glutem, 
oraz własnej biżuterii, makaronu i wiele innych.

Tańce i konkursy
Uczestnicy bawili się tańcząc belgijkę, poloneza 
i zorbę. Wiele osób wzięło udział w konkursie 
dla rodzin z wiedzy o historii objawień w Fatimie. 
Rodzinny piknik był ukoronowaniem obchodów 
100-lecia objawień fatimskich. Organizatorzy 
liczyli na przybycie 500–600 osób, tymczasem 
między 13.00 a 18.00 na terenach wokół kościoła 
pojawiło się ok. 1800 osób. Taką liczbę uczestni-
ków na lokalne imprezy były w stanie przyciągnąć 
tylko czołowe gwiazdy disco polo, ale i w takich 
przypadkach publiczność zazwyczaj składała się 
z mieszkańców kilku pobliskich miejscowości. 
Okazało się, że zgodnie z planami na niedzielny 
piknik parafialny przyszli w wielkiej liczbie przede 
wszystkim mieszkańcy Ursusa: dziadkowie, rodzi-
ce, dzieci, z niemowlakami w wózkach włącznie.

Dla ciała i ducha
Dla wszystkich były darmowe potrawy z grilla, cia-
sta i napoje (hibiskusowy, woda z miętą i limonką). 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warszta-
ty dla rodzin „Stres w rodzinie – jak sobie z nim 
radzić”, które przeprowadzili specjaliści Centrum 
Diagnozy i Pomocy Psychologicznej. Była także 
możliwość bezpośredniej rozmowy z osobami za-
angażowanymi w życie wspólnot przyparafialnych.

Wspaniały deser
Punktem kulminacyjnym pikniku był piękny 
koncert Antoniny Krzysztoń z towarzyszeniem 

zespołu. Artystka, korzystając z okazji zapowie-
działa swoją najnowszą płytę „Skarb”, której 
premiera odbędzie się 26 maja.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem im-
prezy był znany z działalności społecznej Darek 
Stępień, mieszkaniec osiedla Niedźwiadek, który 
powiedział, że ogromny wkład pracy w przygo-
towania włożył również ksiądz Krzysztof. Pan 
Darek wystąpił z wnioskiem o organizację wy-
darzenia do władz dzielnicy w ramach inicjaty-
wy lokalnej i spotkało się to ze zdecydowanym 
poparciem. W pikniku wzięli udział: zastępca 
burmistrza dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień 

n  URSUS. Organizatorzy liczyli na przybycie 500–600 osób. Pojawiło się 1800.
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n  URSUS. Koncert Jubileuszowy 15-lecia Szkoły Muzycznej Yamacha

WARTO ZADBAĆ O DOM I OGRÓD WIOSNĄ
Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany czas, gdy możemy wyciąg-
nąć meble, grille czy inne ogrodowe akcesoria, aby w gronie najbliż-
szych spędzać czas w zielonym przydomowym ogródku. Chętniej 
też planujemy weekendowe wypady za miasto. Aby w pełni cieszyć 
się miłymi chwilami nie zapominajmy o coraz częściej występujących 
wiosną i latem anomaliach pogodowych. Jeśli jesteśmy w domu, 
możemy się do takich wydarzeń przygotować i szybko zareagować. 
Gdy zostawiamy dom bez opieki najlepszym zabezpieczeniem jest 
dobra polisa mieszkaniowa.

JAK NAJLEPIEJ 
UBEZPIECZYĆ DOM i OGRÓD 

radzi EWA DOMINIAK z agencji 
oferującej ubezpieczenia WARTY i HDI.

Dom, to najcenniejsze miejsce jakie mamy. Dlatego ważne jest jego odpo-
wiednie ubezpieczenie. Godna uwagi jest nowa oferta mieszkaniowa Warty, 
która właśnie pojawiła się na rynku. Obejmuje ona ochroną nie tylko mury 
i przedmioty, które posiadamy w mieszkaniu czy domu, ale i poza nim. Za-
bezpiecza także mieszkańców przed finansowymi skutkami różnych zdarzeń. 
Już podstawowy zakres ubezpieczenia WARTA DOM KOMFORT jest jednym 
z najszerszych na rynku. Uwzględnia on nie tylko typowe dla polis mieszka-
niowych sytuacje takie jak zalanie, pożar czy kradzież z włamaniem. Tu lista 
sytuacji objętych ubezpieczeniem jest bardzo długa – są to również np. szko-
dy powstałe w wyniku dewastacji (np. graffiti), stłuczenie szklanych elemen-

tów wyposażenia, takie jak np. płyta kuchenna, wewnętrzna balustrada, czy 
też coraz popularniejsze panele słoneczne i kolektory solarne. Ubezpieczy-
ciel wypłaci także odszkodowanie gdy grad zniszczy dach lub gdy podczas 
burzy, w wyniku przepięcia, uszkodzeniu ulegnie sprzęt elektro niczny.

ZABEZPIECZONY OGRÓD
Jednym z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu podczas cie-
płych weekendów jest grill we własnym ogrodzie. Dlatego coraz więcej 
uwagi poświęcamy przydomowym ogródkom i chętnie w nie inwestuje-
my. Kupujemy drogie rośliny, altanki, baseny i trampoliny dla dzieci. Nadal 
jednak rzadko pamiętamy, że gwałtowna burza, gradobicie, czy silny wiatr 
mogą w jednej chwili zniszczyć nasz starannie wypielęgnowany ogród. A to 
właśnie wiosną i latem zgłaszanych jest do ubezpieczycieli najwięcej szkód 
spowodowanych tego typu anomaliami pogodowymi. Warto więc pomy-
śleć o tym wcześniej i zabezpieczyć swój ogrodowy dobytek. Co ważne, 
ubezpieczenie w Warcie chroni nie tylko meble i drobną architekturę 
ogrodową, ale także rośliny.

BEZPIECZNI NA ROWERZE
Najchętniej uprawianym przez Polaków sportem jest jazda na rowerze. 
Chętnie wybieramy się na rowerowe wycieczki, by pobyć z rodziną i przyja-
ciółmi, a także odkrywać nowe miejsca. Kilka rowerów w rodzinie to zazwy-
czaj już standard – Warta uwzględniła to w swojej ofercie mieszkaniowej 
i do podstawowego ubezpieczenia oferuje dodatkowy pakiet dedykowany 
rowerzystom. Ubezpieczenie to, oprócz ochrony sprzętu poza domem, 
zawiera rowerowe assistance, dzięki któremu bez strachu można wybrać 
się nawet w najdłuższą podróż.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
ZADZWOŃ:  501 361 571 
NAPISZ:  tania.polisa@wp.pl 
lub PRZYJDŹ do agencji ubezpieczeniowej  
przy ul. Poznańskiej 280 lokal 9A  
w Ożarowie Mazowieckim



Teraz, podczas wiosennej promocji, ubezpieczenie Warty można wykupić nawet 50% taniej.

„Bawmy się muzyką” 
W piątek, 12 maja 2017 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” odbył się uroczysty koncert Jubi-
leuszowy z okazji 15-lecia Szkoły Muzycznej Yamaha z Ursusa. Wydarzenie objęli Patronatem Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursus Pan Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus Pani Urszula Kierzkowska.

Szkoła Muzyczna Yamaha w Ursusie to placówka, 
która należy do jednej z największych systemów 
edukacji muzycznej na świecie, skupiających rocz-

nie około 700 tys. uczniów. Od momentu otwarcia 
pierwszej Szkoły Muzycznej Yamaha w 1954 r. w Ja-
ponii liczba absolwentów sięga prawie 5 milionów. Do 
dyspozycji uczniów pozostaje 20 tys. nauczycieli w po-
nad 6 tys placówek na całym świecie. System edukacji 
YAMAHA pragnie rozbudzić uzdolnienia muzyczne 
osób w każdym wieku, poczynając od najmłodszych, 
a  w celu dalszego rozwoju umiejętności muzycznych, 
oferuje szeroki zakres ciągłego wsparcia w formie nau-
czania. Szkoła Muzyczna Yamaha z Ursusa przez 15 lat 
swojej działalności wykształciła około 2 tys. uczniów, 
a wśród jej absolwentów jest wielu wybitnych muzyków 
kontynuujących muzyczną drogę na uniwersytetach 
muzycznych. 

Blisko 30 koncertów w ciągu 15 lat
Koncert Jubileuszowy był uwieńczeniem cyklu około 
30. koncertów, które w latach 2002–2017 odbyły się 
w gościnnym Ośrodku Kultury ,,Arsus’’. Uroczystość 
przebiegła w miłej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 
Po wdzięcznych występach dzieci z Przedszkola Delfin-
ki zaprezentowali się  uczniowie szkoły, przedstawiciele 
poszczególnych klas: śpiewu, instrumentów klawiszo-
wych, fletu prostego, gitary klasycznej i elektrycznej 
oraz perkusji. W ich wykonaniu można było usłyszeć 
przepiękną muzykę w różnych stylach i o różnym cha-
rakterze. Uwieńczeniem koncertu były brawurowe 
występy Gości Specjalnych – Młodzieżowego Zespołu 
Tanecznego z Broadway School Pani Agnieszki Grze-
sik z Ursusa oraz międzypokoleniowego Chóru Miasta 
Grójec pod dyrekcją Pana Jarosława Praszczałka. Wy-
stępy te wzbudziły zachwyt wśród licznie zgromadzo-
nej publiczności. 

Statuetki i nagrody dla najwytrwalszych
Emocjom nie było końca. Wielką radość sprawiła dzie-
ciom zorganizowana pod koniec koncertu Loteria Fan-
towa, oraz degustacja okazałego Tortu Urodzinowego. 

Następnie podziękowania za krzewienie kultury mu-
zycznej dla dyrektorki szkoły muzycznej Pani Moniki 
Narożniak przekazali Pani Beata Żeromska – Dyrektor 
Gimnazjum nr 132 w Ursusie – oraz Pan Marek Kar-
wański – Dyrektor Generalny Centrali Szkół Yamaha 
w Polsce. Uroczystą Galę zakończyło rozdanie oko-
licznościowych medali dla wszystkich uczniów oraz 
statuetek i nagród dla najwytrwalszych uczniów, którzy 
w Szkole Muzycznej Yamaha w Ursusie uczą się ponad 
8. lat. Nagrodzeni to Ewelina Białek, Michał Kosiński, 
Adam Kłos, Zuzanna Seweryn oraz Krzysztof Koczko-
daj. Koncert zakończyło wspólne wykonanie piosenki 
z repertuaru Budki Suflera – ,,Piąty Bieg’’.

Życzymy Szkole Myzycznej Yamaha z Ursusa kolejnych 
15 lat dalszych sukcesów i radości płynącej z muzyko-
wania.

Agnieszka Gorzkowska 

Fot.  Archiwum  YAMAHA Szkoła Muzyczna Warszawa Ursus

n  URSUS. Organizatorzy liczyli na przybycie 500–600 osób. Pojawiło się 1800.

i przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Dzielnicy Wanda Kopcińska. 
Jak powiedział proboszcz parafii, ks. 
Wojciech Tomczyszyn, ta rodzinna 
impreza w 100% spełniła jego oczeki-
wania i ma nadzieję na kontynuowanie 
tego rodzaju spotkań.

Podziękowania
Pan Dariusz Stępień prosił o możli-
wość podziękowania na naszych ła-
mach wolontariuszom i wszystkim 
zaangażowanym w sukces, jakim było 

„Rodzinne spotkanie w Ursusie”, co 
niniejszym czynimy. 

Specjalne podziękowania za poświę-
cenie czasu i zaangażowanie dla 
specjalistów z Centrum Diagnozy 
i Pomocy Psychologicznej: Katarzy-
ny Suchańskiej, Marioli Dumicz i Ja-
kuba Nowaka.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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PORADY l MICHAŁOWICE

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...*	

MIESZKANIE	NA	WKŁAD	WŁASNY
Chcę zbudować dom jednorodzinny. Razem ze szwagrem mam zamiar zrobić go syste-
mem gospodarczym. Muszę jednak wziąć kredyt na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, 
nie mam jednak gotówki na wymagany wkład własny do kredytu hipotecznego. Mam 
jednak swoje mieszkanie. Czy bank może je potraktować jako wkład własny?
Teoretycznie tak! W zasadzie w tej chwili banki prezentują dwa sposoby uznawania po-
siadanych przez potencjalnego kredytobiorcę nieruchomości za wkład własny. Pierwszy 
sposób – najbardziej korzystna dla naszego Czytelnika – zakłada, że wartość mieszkania, 
którego jest właścicielem może być w całości uznana za wkład własny do kredytu hipotecz-
nego. Inaczej rzecz ujmując klient nie musi posiadać ani grosza w gotówce a i tak kredyt 
dostanie bo ma inną nieruchomość. W takiej sytuacji jednak banki wymagają na ogół, żeby 
potencjalny kredytobiorca złożył oświadczenie, że ma zamiar sprzedać swoje mieszkanie 
i pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na pokrycie pierwotnej wpłaty wymaganej 
przez kredytodawcę. Problemem jest jednak ustalenie jaką wartość lokalu na potrzeby kre-
dytu przyjmie bank. Nie ma co do tego żelaznej reguły. Najlepiej jest znaleźć kupca na 
lokal i zanieść do banku podpisaną z nim umowę przedwstępną sprzedaży. Wtedy najwięk-
sza część wartości takiej transakcji (czasem nawet 90% ceny ustalonej z nabywcą) będzie 
uznana za wymagany wkład. Gorzej będzie jeśli jeszcze nie mamy kupca na swój lokal. 
W takiej sytuacji albo bank zażąda wyceny zrobionej przez biegłego albo sam ustali war-
tość nieruchomości. Zdarzają się – niestety rzadko – i takie sytuacje, w których bankowi 
wystarczy wystawienie lokalu na sprzedaż i oświadczenie jesgo właściciela, co do zamiaru 
przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na pokrycie wkładu własnego. Niestety 
trzeba się sporo nabiegać, żeby znaleźć banki które w taki właśnie sposób podchodzą do 
finansowania wkładu własnego. A wszystko dlatego, że Komisja Nadzoru Finansowego nie 
lubi takiego podejścia – w przypadku kredytów hipotecznych preferuje gotówkowe wkłady 
własne wyjątek robiąc dla wartości działki pod budowę i wydatków z nią związanych. Dru-
gi sposób zakłada, że klient musi jednak posiadać jakąś część wkładu w gotówce (ale mniej 
niż 20% wartości kredytu – zazwyczaj jest to około 15%). Brakującą część można w takim 
przypadku pokryć wartością posiadnej przez siebie nieruchomości. W tej sytuacji radzimy 
przygotować się na długą wędrówkę po oddziałach banków.

REKLAMACJA	ZA	ODWOŁANY	KURS
Kupiłam bilet na przejazd autobusem. Zupełnie bez uprzedzenia firma transportowa 
odwołała kurs. Czy mogę jakoś zareklamować tak skandaliczne zachowanie?
Tak! Jest nawet akt prawny, który reguluje zasady składania takich reklamacji. To rozpo-
rządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania 
stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38, poz. 266). Zgod-
nie z tym aktem może Pani złożyć reklamację z powodu niewykonania (tak będzie w Pani 
przypadku) lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika. Składa się ją 
pisemnie i należy do niej dołączyć oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy 
przewozu (w szczególności bilet na przejazd). Trzeba pamiętać, że przepis określa jak po-
winna wyglądać taka reklamacja. Musi ona zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię 
i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika,  imię i nazwisko i adres 
zamieszkania osoby składającej reklamację, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę 
roszczenia,  wykaz załączonych dokumentów i koniecznie podpis osoby uprawnionej do 
wniesienia reklamacji. To bardzo ważne bo dokumentu w takim kształcie przewoźnik nie 
może odrzucić. Powinniśmy niezwłocznie otrzymać odpowiedź na nasze pismo. W żadnym 
wypadku przewoźnik nie może jednak zwlekać z tym więcej niż 30 dni od chwili przyjęcia 
reklamacji. Jeśli w tym terminie przewoźnik nie odpowie na nasze żądania uznaje się, że są 
one uzasadnione a tym samym reklamacja została przez niego uwzględniona.

BRAT	MOŻE	BYĆ	PEŁNOMOCNIKIEM
Mieszkam na stałe za granicą. Mam w polskim sądzie sprawę związaną z mieszkaniem. 
Czy mogę wyznaczyć swojego brata, żeby reprezentował mnie przed sądem?
Tak! Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza, żeby pełnomocnikami w czasie proce-
su cywilnego byli  także małżonek, rodzeństwo (a więc i Pani brat), zstępni lub wstępni 
strony procesu oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Pełnomocnictwa 
radzimy udzielić na piśmie. Brat na pierwszej rozprawie wręczy je sędziemu. Powienien 
też mieć ze sobą dokumenty potwierdzające istniejący stopień pokrewieństwa np. akt uro-
dzenia. Pełnomocnictwo powinno też określać w jakiej sprawie brat będzie Panią reprezen-
tował. Proszę pamiętać, że pełnomocnik ma bardzo szerokie uprawnienia - może nie tylko 
podejmować wszelkie czynności procesowe, ale także udzielać dalszych pełnomocnictw 
np. adwokatowi albo rady prawnemu oraz zawierać wszelkie ugody.

Anna	Kamińska	o	Simonie	Kossak
Simona Kossak miała być kontynuatorką tradycji i dokonań swoich wielkich przodków ma-
larzy –  Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków. Niestety – zdaniem matki – od narodzin 
rozczarowywała płcią, brakiem artystycznego talentu, wyglądem. Tak Anna Kamińska rozpoczęła 
spotkanie z czytelnikami w bibliotece przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach.

A nna Kamińska jest dziennikarką i wydawcą 
telewizyjnym. Publikowała m.in. w „Wyso-
kich Obcasach”, „Urodzie Życia”, „Zwier-

ciadle”, „Sukcesie”, współpracuje z magazynem 
„Pani”. Napisała kilka książek, mieszczących 
się w segmencie literatury faktu: „Odnalezieni. 
Prawdziwe historie adoptowa-
nych”, „Miastowi. Slow food 
i aronia losu” i „Simona. Opo-
wieść o niezwyczajnym życiu 
Simony Kossak”. Tej właśnie, 
fascynującej, wydanej w 2015 
roku, opowieści poświęcone 
było spotkanie w michałowi-
ckiej książnicy.

Najpierw pokaz zdjęć
Autorka wyświetliła szereg 
zdjęć Simony Kossak, pocho-
dzących z wielu różnych archi-
wów i niezwykle ciekawie i ob-
szernie objaśniała ich kontekst. 
Uczestnicy spotkania usłyszeli 
fascynującą opowieść o nie-
zwykłej kobiecie, ubarwioną opisami spotkań 
Kamińskiej z ludźmi, którzy ją znali.

Opowieść o kimś bliskim 
Anna Kamińska opowiadając mówiła o swojej 
bohaterce Simona. Słuchając, miało się wra-
żenie spotkania z przyjaciółką, a co najmniej 
powierniczką Simony Kossak, która przecież 
zmarła w Białymstoku w 2007 roku i urodzo-
na w 1980 r. Kamińska nigdy jej nie spotkała. 
Żeby jak najwierniej przenieść tę postać na 
karty książki, spotkała się z około setką osób. 
Zajęło je to blisko dwa lata. Jak powiedziała, 
ta książka nie jest klasyczną biografią, tylko 
opowieścią, w której starała się odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego Simona znalazła się 

w puszczy i prowadziła takie, a nie inne życie. 
Odpowiedź znalazła w Krakowie. – „I dlatego 
napisałam o jej życiu tam – od początku, od mo-
mentu, kiedy przyszła na świat. Chciałam, żeby 
Simona została w końcu zrozumiana. Żeby nie 
była odbierana jako ekscentryczka, tylko ktoś, 
kto naprawdę nie miał lekkiego życia, ale miał 
wizję swojego życia i ją spełnił”. Jej bohaterka, 
urodzona w Krakowie w 1943 roku, spędziła 35 
lat swojego życia w leśniczówce „Dziedzinka” 
w Puszczy Białowieskiej, obserwując przyrodę 
i badając życie zwierząt. Bez prądu i początko-
wo bez bieżącej wody. Mieszkała m.in. z dzi-
kiem, rysiem, lisem, krukiem i.... fotografem 
i miłośnikiem przyrody Lechem Wilczkiem. 
Była profesorem doktorem habilitowanym nauk 
leśnych. Ale Anna Kamińska nie pisała o na-
ukowcu, ale o człowieku, o jej misji przybliże-
nia do nas świata zwierząt. Jej studenci mówili 
o jej niezwykłej charyzmie. Wielką popular-
ność zyskał cykl ponad 2 tys. gawęd przyrodni-
czych Simony Kossak „Dlaczego w trawie pisz-
czy” w Radiu Białystok w latach 2001–2006. 
Łączyła badania z miłością do przyrody. Słynę-
ła z bezkompromisowych poglądów, wrażliwo-
ści na los zwierząt i działań na rzecz ochrony 
przyrody, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej. 

Pytania i polityka
Czytelnicy zadawali wiele pytań, na które pi-
sarka chętnie i obszernie odpowiadała. Nie 
obyło się też bez bieżących tematów poli-
tycznych. Jedna z uczestniczek zauważyła, że 
gdyby Simona Kossak żyła, miałaby zapewne 
wiele do powiedzenia ministrowi ochrony śro-
dowiska na temat wycinek w Puszczy Biało-
wieskiej, a także na temat polowań, których 
była zdecydowaną przeciwniczką. Kamińska, 
zapytana o następne książki, zdradziła że 
w czerwcu tego roku pojawi się jej najnowsze 
dzieło „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. 
Historia Wandy Rutkiewicz”. W tym momen-
cie można było odnieść wrażenie, że właśnie 
rozpoczyna się spotkanie na temat kolejnej 

książki, ale zapadające ciem-
ności i interwencja organiza-
torów położyły temu kres.
Jeszcze tylko autografy na eg-
zemplarzach książek, wspólne 
zdjęcia i 2,5-godzinne spotka-
nie się zakończyło. Pozostały 
refleksje, ciekawość pisarstwa 
Anny Kamińskiej i pewność, 
że jest ona prawdziwą doku-
mentalistką, z wielkim ta-
lentem pisarskim i pasją nie 
mniejszą niż jej bohaterki.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

n  MICHAŁOWICE. Spotkanie z pisarką w Bibliotece Publicznej
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

INWESTYCJE	
NA	MEDAL!
Dwie gminne inwestycje (świetlica i boisko w Grani cy) zostały laureata-
mi konkursu „Inwestycja Roku 2016”. Świetlica zwyciężyła w kategorii 
obiekty kultury i edukacji, zaś boisko – zajęło trzecie miejsce w kategorii 
obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku.

B udynek świetlicy został wybudowany w systemie pasywnym. 
Uzyskał Certyfikat Małopolskiego Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, co oznacza to, 

że obiekt cechuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi 
oraz przy jego budowie zastosowano szereg rozwiązań, który mi-
nimalizuje zużycie energii.
Pełnowymiarowe boisko w Granicy wybudowano wraz z trybu-
nami. Spełnia ono wymogi Polskiego i Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej dla rozgrywek IV ligi, a także posiada certyfikat FIFA 
QUALITY PRO, potwierdzający najwyższą jakość wykonania. 
Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki 
Nieruchomościami. Kapituła konkursu składająca się z osób profe-
sjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków 
samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem 
akademickim oceniała zgłoszone inwestycje m.in. pod względem in-
nowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonal-
ności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udo-
godnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu 
urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.
Nagroda „Inwestycja Roku 2016” jest ważnym osiągnięciem, 
a także dowodem, że gminne obiekty wyróżniają się wśród innych.  

n  Gmina Michałowice zajęła 2. pozycję w ogólnopolskim rankingu 
„Miejsc sprzyjających edukacji”.

Wielki	sukces	oświaty
Ranking „Miejsc sprzyjających edukacji" wskazuje 
te samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym 
poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe 
wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują 
z uczniami o różnym potencjale i borykają się 
z odmiennymi wyzwaniami. Jednak metodologia 
rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej 
wskazuje miejsca o wysokiej jakości nauczania. 
Miejsca, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli 
i samorządów jest większy i przynosi lepsze 
efekty. Są to wreszcie miejsca, które znalazły 
klucz do tego, żeby współpracować dla dobra 
uczniów, tworząc nową jakość. 

źródło:�http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-samorzadow/

R anking został opracowywany  w oparciu 
o ogólnodostępne dane dotyczące trzech 
poziomów nauczania – w przedszkolach, 

szkołach podstawowych oraz gimnazjach. 
Składał się z trzech miar: 

MIARA	DOBREGO	STARTU, gdzie oceniana była do-
stępność edukacji przedszkolnej na terenie gmi-
ny oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasistów.

MIARA	 NIERÓWNOŚCI, która odzwierciedla zróż-
nicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasi-
stów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie 
gminy z lat 2014–2016. 

MIARA	 POSTĘPU, która odzwierciedla jak duży 
postęp w gimnazjum uczynili uczniowie nie-
zależnie od ich potencjału po szkole podsta-
wowej.

Ranking został przygotowany przez fundację 
Evidence Institute, zajmującą się badaniami 

oświatowymi oraz promowaniem najlepszych 
praktyk edukacyjnych, związani są z czołowy-
mi polskimi uczelniami, współpracującą z in-
stytucjami badawczymi z Europy i USA.

Dyplom za zajęcie 2. miejsca odebrał wójt 
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, 
podczas konferencji Rankingu samorządów 
sprzyjających edukacji 2017, która odbyła się 
22 maja w Warszawie.

Tak wysoka pozycja w Polsce jest rezultatem 
bardzo dobrych wyników jakie uzyskują nasi 
uczniowie, zaangażowania nauczycieli i ro-
dziców, a także  pracy wszystkich osób zwią-
zanych bezpośrednio lub pośrednio z edukacją 
w naszej gminie. 

źródło: http://www.michalowice.pl/ 
dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/
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NASZE	STRONY

NATURMED • POMOC 
w usuwaniu bólu

Z	KSIĘGI	WPISÓW	OŚRODKA	NATURMED:

Mam 71 lat, przepracowałam uczciwie pra-
wie 50, a dziś stwierdzam, że to co mnie spo-
tyka w przychodniach NFZ to chyba ukryta 
eutanazja. Uzyskać skierowania, leczenie – 
graniczy z cudem. Terminy b. odległe. Gdyby 
nie ten ośrodek NATURMED, pomocy bym 
nie miała. Pan Papajewski Wojciech pomógł 
mi jak nikt dotąd wrócić do sprawności bez 
bólu. Chodzę od ponad miesiąca bez laski.

Wacława T., lat 71


Ból, drętwienie rąk, sztywny kark. Nie mogłam 
drgnąć głową. Córka mnie czesała i ubierała. 
Lekami zniszczyłam wątrobę i nerki, wystąpiło 
nadciśnienie. Wszystko było nieskuteczne. Do-
piero u Pana Papajewskiego otrzymałam wy-
zwolenie z bólu. Dziękuję całym sercem.

Maria z Sochaczewa, lat 49



Nikomu bym nie uwierzył, że można bez le-
ków zlikwidować ból pleców i barku trwający 
ponad 3 lata. Nie mogłem siedzieć, prowadzić 
samochodu, spałem po 2–3 godziny, jadłem 
na stojąco, koszmar! A pan Wojciech Papa-
jewski wyprowadził mnie z tego cierpienia. 
Jestem zachwycony i wdzięczny.

Wacław Lisiecki, 53 lata



Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze oburzały 
mnie tego typu praktyki. Dziś jednak chylę 
czoło przed panem Wojtkiem. Z zażenowa-
niem stwierdzam, że wszystkie metody szpital-
ne i ambulatoryjne nie dawały efektu na ból 
kręgosłupa szyjnego, barku i lędźwiowego. To 
co on zrobił, mnie zachwyca.

Internista, lat 56, Warszawa

O sób w różnym wieku cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa przyby-
wa w zastraszającym tempie. Terminy wizyt u lekarzy wydłużają się do kil-
ku – kilkunastu miesięcy, ludzie narzekają na zdrowie po zażywaniu leków, 
często nieskuteczne okazuje się nawet leczenie sanatoryjne.

Mimo postępu medycyny akademickiej – nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie do 
„utrzymania” kręgosłupa, poszczególnych kręgów, stawów.
Nagłe lub przewlekłe bóle stawów (stawu łokciowego, nadgarstka), rąk, nóg, zabu-
rzenia czucia, bóle i zawroty głowy, ograniczenia ruchomości barku, „piekące” plecy 
i wiele, wiele innych, jak np. dyskopatie czy przepukliny – utrudniają życie. Nie-
rzadko to właśnie chory kręgosłup jest „sprawcą” tych dolegliwości. Bardzo często 
ratunkiem na nie stają się stale reklamowane przez środki masowego przekazu pre-
paraty – bo to najszybciej, najprościej. Nie mamy jednak świadomości, jak opłakane 
mogą być tego skutki.
Kiedy boli ząb, powstał ubytek – nie leczymy go tabletką czy płynem do płukania 
– tylko udajemy się do dentysty. Analogicznie należy leczyć kręgosłup – u specjalisty.   

INFORMUJEMY	CZYTELNIKÓW,	ŻE	DOSKONAŁĄ	METODĄ		
NA	POZBYCIE	SIĘ	PRZYCZYN	UCIĄŻLIWYCH	DOLEGLIWOŚCI	JEST	

TERAPIA	FIZYKALNO-MANUALNA,	
JAKĄ	STOSUJE	OŚRODEK	NATURMED	W	GOŁĄBKACH.	

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED jest następujące: najpierw bez-
płatna wizyta kwalifikacyjna, na którą należy przynieść wyniki badań (rentgen, rezo-
nans lub tomografię), aby ustalić na ich podstawie i po przeprowadzonym z pacjen-
tem wywiadzie PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości leczenia albo 
przeciwwskazania. Dopiero po takich ustaleniach można wykonać pierwszy zabieg 
dostosowany do danego przypadku, mając też na uwadze wiek pacjenta oraz ewen-
tualne choroby towarzyszące.
RÓŻNORODNE,	BEZINWAZYJNE	METODY	ZABIEGÓW stosowanych na problemy bólowe, np.: 
osteopatia, chiropraktyka ortopedyczna, specjalistyczne masaże, mobilizacja krę-
gów, stawów, mięśni i wiele innych – BARDZO	CZĘSTO	RATUJĄ	PRZED	OPERACJAMI.

••
OŚRODEK MEDYCZNY 
NATURMED

URSUS-GOŁĄBKI 
ul. Koronacyjna 15

tel.: 22 662 49 07
     604 092 007

WOJCIECH PAPAJEWSKI

Poszli po agregat, ukradli migomat
Kryminalni z komendy w Starych 
Babicach sprawdzają każdą uzyska-
ną informację i prowadzą czynności 
na terenie całego powiatu. Tak też 
było i tym razem, gdy dowiedzieli 
się o kradzieży migomatu, do któ-
rej miało dojść w zeszłym miesiącu 
z hali magazynowej jednej z firm na 
terenie ożarowskiej gminy oraz o oso-
bach, które mogły dokonać tego prze-
stępstwa. Najpierw postanowili po-
twierdzić tę informację. W rozmowie 
z właścicielem firmy ustalili, że do 
kradzieży urządzenia spawalniczego 
wartego blisko 1,3 tys. złotych doszło 
pod koniec kwietnia br. Mężczyzna 
podczas rozmowy z policjantami 
postanowił złożyć zawiadomienie 
o przestępstwie.
Następnie kryminalni ustalili miejsce 
pobytu Wiesława D. oraz Andrzeja Sz. 
i jeszcze tego samego dnia zatrzymali 
mężczyzn. Następnego dnia w ręce 
policjantów wpadł Kamil P. Jak ustali-
li policjanci, mężczyźni wspólnie uda-
li się do firmy z zamiarem kradzieży 
agregatu prądotwórczego. Ponieważ 
nie znaleźli urządzenia, postanowili 
zabrać ze sobą migomat. Mężczyźni 
usłyszeli już zarzut kradzieży działa-
jąc wspólnie i w porozumieniu. Poli-
cjanci zatrzymali też Marka D., który 
odkupił od mężczyzn urządzenie za 

kwotę 250 złotych. 42-latek usłyszał 
zarzut paserstwa.
Podczas wyjaśniania sprawy kra-
dzieży migomatu, funkcjonariusze 
ustalili, że na terenie firmy doszło do 
kolejnego przestępstwa. Następnego 
dnia Wiesław D. wspólnie z Kamilem 
P. usiłowali ukraść wózek widłowy 
warty około 50 tys. złotych. Jednak 
po wyjechaniu nim z hali, zakopali 
się w błocie, z którego nie potrafili 
wyjechać i pozostawiali tam pojazd, 
a sami uciekli. Powiadomiony o tym 
fakcie właściciel, złożył zawiado-
mienie o przestępstwie, a mężczyźni 
odpowiedzą jeszcze za usiłowanie 
kradzieży.

Areszt za ciężkie uszkodzenie ciała
Policjanci z warszawskich Włoch za-
trzymali 38-letniego obywatela Ukra-
iny. Mężczyzna trafił w ręce mundu-
rowych, chwilę po tym jak zaatakował 
nożem 41-latka.
Do zdarzenia doszło kilka dni temu 
w jednym z mieszkań na terenie war-
szawskich Włoch. Z relacji świad-
ków wynikało, że dwaj mężczyźni 
pili wspólnie alkohol. W pewnym 
momencie doszło pomiędzy nimi do 
kłótni, podczas której 38-latek chwy-
cił za nóż i zaatakował nim 41-latka. 
Obecni na miejscu ratownicy me-
dyczni zabrali pokrzywdzonego do 
szpitala.
Policjanci zatrzymali 38-latka i prze-
wieźli do policyjnej celi. Badanie 
alkomatem wykazało, że mężczy-
zna miał blisko 3 promile alkoholu 
w organizmie. Śledczy na podstawie 
zgromadzonego materiału dowodo-
wego przedstawili mu zarzut ciężkie-

go uszkodzenia ciała. Decyzją sądu 
38-latek został tymczasowo areszto-
wany na okres trzech miesięcy. Grozi 
mu kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

Nietrzeźwy spowodował kolizję
Policjanci kilka minut po 22.30 zo-
stali wezwani na ulicę Kleszczo-
wą, gdzie miała miejsce kolizja. Na 
miejscu funkcjonariusze ustalili, że 
kierowca grand cherokee stracił pa-
nowanie nad pojazdem, a następnie 
uderzył w dwa inne pojazdy. Badanie 
stanu trzeźwości Piotra K. wykazało 
ponad promil alkoholu w organi-
zmie.
Mężczyzna trafił do komisariatu we 
Włochach. Po przesłuchaniu usły-
szał zarzut za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Za tego typu 
przestępstwo grozi kara do 2 lat po-
zbawienia wolności. 32–latek nie 
uniknie również odpowiedzialności 
za spowodowanie kolizji.

Nie otwierał drzwi, policjanci 
zaangażowali straż pożarną
Policjanci z zespołu poszukiwań 
ochockiej komendy w wyniku włas-
nej pracy operacyjnej uzyskali in-
formację, że poszukiwany przez 
nich 49-letni Robert K. ukrywa się 
w jednym z mieszkań na terenie war-
szawskich Włoch. Za kierowanie po-
jazdem pod wpływem alkoholu miał 
trafić do aresztu śledczego na 120 
dni. Funkcjonariusze niezwłocznie 
pojechali na miejsce. Nikt jednak nie 
otwierał im drzwi, choć z mieszkania 
dochodziły odgłosy świadczące, że 
ktoś jest w środku. W związku z tym 

policjanci do pomocy wezwali straż 
pożarną. Poszukiwanemu zostały 
odcięte wszystkie drogi ewentualnej 
ucieczki. Po chwili został wyprowa-
dzony z mieszkania. Robert K. trafił 
do komendy, a stamtąd do aresztu 
śledczego, gdzie będzie musiał odbyć 
zasądzoną wcześniej karę.

Areszt za usiłowanie zabójstwa
Do zdarzenia doszło kilka dni temu 
na terenie Ursusa. Jak ustalili mun-
durowi, którzy zostali wezwani na 
interwencję do jednego z lokali ga-
stronomicznych, pomiędzy dwoma 
mężczyznami doszło do awantury. 
25-latek chwycił za nóż i zaatakował 
nim 35-latka, zadając mu kilka cio-
sów. Pokrzywdzony z ranami kłutymi 
trafił do szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia. W wyniku podjętych działań 
funkcjonariusze zatrzymali mężczy-
znę podejrzanego o dokonanie tego 
przestępstwa. 25-letni Łukasz K. tra-
fił do policyjnej celi. Badanie stanu 
jego trzeźwości wykazało 1,5 promila 
alkoholu w organizmie. Dalsze czyn-
ności w sprawie wykonywali funkcjo-
nariusze z komisariatu w Ursusie. Na 
podstawie zebranego materiału dowo-
dowego mężczyzna usłyszał w pro-
kuraturze zarzut za usiłowanie zabój-
stwa. Został tymczasowo aresztowany 
przez sąd na okres trzech miesięcy. 
Za popełnione przestępstwo grozi mu 
kara nawet dożywotniego pozbawie-
nia wolności.

Zebrał Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna

Punkty karne on-line. Uwaga na fałszywe strony www!
Policja przypomina, że e-usługa „Sprawdź swoje punkty karne” 
dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl 
i można ją zrealizować całkowicie darmowo.
W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszy się e-usługa, oszuści, 
chcąc w sposób nielegalny pozyskać nasze dane i pieniądze, podszywają 
się pod oficjalny serwis do sprawdzenia punktów karnych w internecie.
Do sprawdzenia punktów karnych drogą elektroniczną potrzebny jest 
tylko Profil Zaufany (eGO), a jedyną stroną internetową, przez którą kie-
rowcy mogą sprawdzić punkty jest obywatel.gov.pl. Usługa nie wymaga 
udostępniania żadnych danych osobowych.
Wszelkie inne strony www, które „oferują” rzekome informacje o stanie 
punktów karnych, w zamian za podanie jakichkolwiek danych lub wnie-
sienie jakiejkolwiek opłaty, należy traktować z dużą ostrożnością, ponie-
waż może to być próba wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Ministerstwo Cyfryzacji/ KGP

NA ŻYCZENIE CZYTELNIKÓW



Mocne Strony    |    25	MAJA	2017	R.    |    NR 9(18)/2017  (ROK II)
7OŻARÓW	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

Szanowni Państwo,

4 czerwca  2017 r. w Gminie Ożarów Ma-
zowiecki odbędzie się referendum gmin-
ne. To pierwsze referendum w 27-letniej 

historii ożarowskiej wspólnoty samorządowej. 
Gorąco zachęcam Państwa do licznego wzię-
cia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu 
i wypowiedzenia własnego zdania w kwestii 
przyszłości naszej Małej Ojczyzny. Jedno-
cześnie serdecznie dziękuję mieszkańcom za 
obecność i aktywny udział w spotkaniach infor-
macyjnych, które już za nami, i zapraszam na 
kolejne, podczas których omawiać będziemy 
potencjalne szanse i zagrożenia przyłączenia 
Ożarowa Mazowieckiego do Warszawy. Jak 
pokazują wyniki i frekwencja głosowań w Le-
gionowie, a szczególnie w Nieporęcie, miesz-
kańcy trafnie oceniają zasadność przepro-
wadzania referendów w fundamentalnych dla 
nich sprawach. Jestem przekonany, że w na-
szej gminie będzie podobnie… Jednocześnie 
z całym szacunkiem i powagą odnoszę się do 
odmiennego punktu widzenia w omawianej 
sprawie. Podkreślam, że wbrew przekazowi 
medialnemu referendum w Ożarowie Mazo-
wieckim nie jest bezprzedmiotowe. Uchwa-
ła o referendum nie została uchylona przez 
Wojewodę Mazowieckiego, co samo w sobie 
wzmacnia jej pozycję w obiegu prawnym, ale 
ma też wymiar zupełnie praktyczny i funkcjo-
nalny.

Pragnę przypomnieć, że pytanie referendalne 
brzmi: „Czy jest Pan/Pani za tym żeby m.st. 
Warszawa jako metropolitalna jednostka 
samorządu terytorialnego objęła Gminę 
Ożarów Mazowiecki”. 

Pytanie nie dotyczy  wad czy zalet wycofa-
nego projektu ustawy o ustroju m. st. War-
szawy, który wzbudził tak ogromny opór 
znacznej części opinii publicznej, nie odno-
si się też do informacji, że prace nad projek-
tem kolejnej ustawy metropolitalnej będą 
kontynuowane. Mieszkańcy są w czytelny 
sposób pytani, czy chcą aby stolica objęła 

swym zasięgiem naszą gminę… Zatem trud-
no uznać zarzut o bezprzedmiotowości za 
zasadny i trafiony.

Wyniki referendum posłużą władzom gminy 
jako istotny argument w dyskusji podczas prac 
nad nowym  projektem ustawy metropolitalnej.  
Jest oczywiste, że stolica i jej bezpośrednie za-
plecze, jakimi są choćby powiaty do niej przy-
ległe, wymagają dobrego prawa służącego 
mieszkańcom. Prawa, które podkreślając sto-
łeczność rejonu, zachowa autonomię poszcze-
gólnych gmin, nie zrujnuje ekonomicznych 
podstaw ich istnienia i nie wpłynie negatywnie 
na tworzące się więzy społeczne i kulturowe 
w poszczególnych gminach. Do takiej mery-
torycznej dyskusji jestem gotowy. Liczę też na 
to, że strona samorządowa, reprezentująca 
głosy i argumenty poszczególnych wspólnot 
samorządowych, zostanie z należytą uwagą 
wysłuchana przez naszych parlamentarnych 
i rządowych partnerów.

Podkreślam, że Referendum Gminne nie ma 
charakteru politycznego, a ściśle społeczny, 
zrodziło się z potrzeby chwili i jest reakcją na 
liczne głosy mieszkańców oczekujących od 
demokratycznie wybranych władz samorzą-
dowych zgodnej z prawem reakcji na ostatnie 
wydarzenia. Nie ulega wątpliwości, że miesz-
kańcy naszej Gminy w sprawach o charakterze 
ustrojowym i fundamentalnym dla ich przyszło-
ści mają prawo wypowiedzieć się wprost. Re-
ferendum jest najlepszą ku temu sposobnoś-
cią i formą przewidzianą przez prawo. Dlatego 
jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału 
w referendum gminnym 4 czerwca 2017 r.

Bądźmy tego dnia prawdziwą Wspólnotą, sko-
rzystajmy z przysługującego nam prawa głosu 
i użyjmy go zgodnie ze swoimi przekonaniami 
dla dobra nas wszystkich.

 Z wyrazami szacunku
Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
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KULTURA l PIASTÓW

PIASTÓW

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 
 l Turniej szóstek piłkarskich organizowany przez 

Nauczycieli SP1 na boisku Gimnazjum nr 2 
w godz. 9.00–12.00 

 l Przeciągania autobusu „w rytmie walki” ulica-
mi miasta 11.00–13.00 

– organizowane przez Akademię Inicjatyw Mło-
dzieżowych 

SCENA: 
12.00  Przebojowy start z zespołem Natural 

Made Rockers 
13.00  Oficjalne rozpoczęcie, „Wirujące przed-

szkolaki”, występy szkół 
14.00  Spektakl dla dzieci Teatru „Maska” pt.: 

„Skradzione marzenia” 
15.00  Występy szkół, zespół Nok Pęd Band
16.00  BROZI MAGIC SHOW 
17.00  Grupa taneczna z Egurrola Dance Studio 
17.15  Koncert Marcina Błądzińskiego 
18.00  Muzyczna niespodzianka 
19.00  Koncert zespołu Wszyscy byliśmy harce-

rzami WBH 

STOISKA: 
 l loteria fantowa 
 l Smykałka (prace plastyczne dla dzieci) 
 l Majsterkowo (stoisko aktywności Castoramy) 
 l Słuchobus Kajetany (badania słuchu) 
 l pokaz ratownictwa medycznego z Centrum 

Zdrowia Dziecka, - punkt badań lekarskich CM 
„Zdrowie” 

 l stoisko harcerskie Hufca ZHP Piastów: strze-
lanie z łuku, broni ASG, decupage, wytwórnia 
czekolady, escape room 

 l grupa rekonstrukcyjna spadochroniarzy amery-
kańskich Airborne 

 l pokazy Krav Magi 
 l Półki do spółki 
 l planszówki 
 l stoisko UPC: malowanie buziek - gry i zabawy 

po angielsku, 
 l samochody Adama Kornackiego- dziennikarza 

motoryzacyjnego 
 l wóz strażacki 
 l niespodzianki. 

Kawiarenka rodziców, Grill Sokołów, Catering 
GastroTeam 

ZAPRASZAMY!

TERMIN: SOBOTA l  3 czerwca 2017 r. l  godz. 1200–2000
 

MIEJSCE: PIASTÓW l  Stadion Miejski l  AL. TYSIĄCLECIA 1

PIKNIK charytatywny

 ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie  
 pod patronatem burmistrza miasta Piastowa www.oczymsniania.pl

Muzeum	Dulag	121	
zaprasza 05-800	PRUSZKÓW	

UL.	3	MAJA	8A

27 maja o godzinie 1700 w Muzeum Dulag 121 
odbędzie się spotkanie z cyklu PRUSKOVIANA poświęcone 

Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
i jej roli w rozwoju Pruszkowa.

W programie spotkania wykład HUBERTA BOJARSKIEGO – historyka, muzealnika 
i znawcy dziejów kolejnictwa oraz dyskusja z udziałem publiczności. 

Zapraszamy serdecznie. WSTĘP WOLNY.

Opowieść o „wiedence” jest nierozerwalnie związana z losami ludzi. W tym z losami nie tylko 
jej pracowników, ale także pasażerów. To kolej wyznaczała nowe standardy życia lokalnych 
społeczności, nadawała tempo rozwojowi miast i wprowadzała do małych i większych miej-
scowości nowe spojrzenie na szeroki świat. Nie inaczej było w Pruszkowie, który już od 1854 
roku na stałe wpisał się w historię kolejnictwa. Pociągi stanowiły istotny element dziejów 
Pruszkowa nie tylko za czasów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Odkąd tory kolejowe 
połączyły miasto ze stolicą, stało się ono ważnym świadkiem wielu historycznych wydarzeń 
z pociągiem w roli głównej.  O tych wydarzeniach i roli kolei w rozwoju Pruszkowa opowie 
Huber Bojarski, którego gościć będziemy w Muzeum Dulag 121 w ramach cyklu Pruskoviana.

HUBERT BOJARSKI – absolwent KUL, UKSW oraz UJ. Historyk, muzealnik, współtwórca 
Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Ordynariatu Polowego, 
konsultant merytoryczny Centrum Turystyki i Informacji w Parku Kulturowym Ossów 1920 
„Wrota Bitwy Warszawskiej”. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw, wiele artykułów 
i publikacji. Obecnie pracuje w Stacji Muzeum (dawnym Muzeum Kolejnictwa), gdzie zaj-
muje się tematyką historii transportu oraz jej wpływowi na społeczności lokalne.
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BEZPŁATNIE	DLA	MIESZKAŃCÓW	PIASTOWA

PIASTÓW l  OGŁOSZENIA
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www.piastow.pl 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

LEKARSKIE

l   WIZYTY DOMOWE. Lekarz specjalista PSYCHIATRA 
z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu: 
–  problemów wieku podeszłego (psychogeriatria), 
– osób cierpiących na zaburzenia nastroju, nerwice oraz 

psychozy. 
Elastyczne godziny wizyt domowych. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

INNE

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

OGŁOSZENIA DROBNE (tekstowe) – ZA DARMO do 15 słów. 
Chcesz zamówić – NAPISZ treść reklamy w mailu na adres:  

reklama@mocnestrony.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE (wyróżnione w ramce) 
od 20 zł (czarno-biale bez grafiki) 

od 50 zł (kolorowe + grafika / zdjęcie)
Chcesz zamówić – NAPISZ treść reklamy  w mailu na adres:  

reklama@mocnestrony.com.pl

Wszystkie ogłoszenia widoczne są przez 2 tygodnie 
również na naszej stronie internetowej  
www.mocnestrony.com.pl

Dostarczenie tekstu reklam/materiałów reklamowych  
– 7 dni przed datą wydawniczą gwarantuje publikację

WYTRESUJĄ	ROBOTY		
W	BIBLIOTECE	PUBLICZNEJ	W	PIASTOWIE

Warsztaty kodowania w Piastowie
22 maja pięcioro uczniów weźmie udział w warsztatach z ko-
dowania. Przygotowuje je dla nich Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Piastowie, która – jako jedna ze stu instytucji w Pol-
sce – zakwalifikowała się do projektu „Link do przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę”. 
 Każda osoba, która weźmie udział w warsztatach, będzie 
miała okazję odkryć, czym jest programowanie. I zrobi to 
w wyjątkowy sposób – zadaniem uczniów będzie przygoto-
wanie robota o nazwie Finch do udziału w wyścigu w labi-
ryncie ułożonym z książek i pudełek. Trzeba będzie więc go 
zaprogramować, czyli napisać kod, pod którym kryją się po-
lecenia, które robot powinien wykonać. Tak, by w rezultacie 
sprawnie nim sterować, omijać wszystkie przeszkody i jak 
najszybciej dotrzeć do mety. 

 Iwona Kolosek, specjalistka projektu „Link do przyszło-
ści”: Programowanie to nic innego, jak komunikowanie się 
z maszynami w sposób, który jest dla nich zrozumiały. Dzięki 
temu winda – która jest przecież maszyną – wie, że wciśnięcie 
przycisku z cyfrą 5 oznacza, że powinna zawieźć nas na 5 pię-
tro, wykonując przy tym określoną sekwencję działań (m.in. 
musi zamknąć drzwi, zatrzymać się na określonej wysokości, 
wydać dźwięk, a następnie otworzyć drzwi). Nieustannie ota-
czają nas maszyny, które ktoś wcześniej zaprogramował. Z ko-
dowaniem spotykamy się korzystając z komputera, przegląda-
jąc strony WWW, używając smartfona, ale również korzystając 
z windy, pralki czy ruchomych schodów.

Zdobywanie kompetencji procentuje
Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają 
otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich 
korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać. Wzmac-
nia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia. 

 Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobędą więc kompeten-
cje, które zaprocentują w przyszłości i być może przyczynią się 
do wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi techno-
logiami. A to niezwykle ważne, ponieważ szacuje się, że do 
2020 roku w Unii Europejskiej będzie brakowało nawet 825 ty-
sięcy informatyków, zwłaszcza programistów. A w Polsce, jak 
wynika z danych GUS, zaledwie 4,6% młodych ludzi decyduje 
się na studia informatyczne. Największym powodzeniem nadal 
cieszą się wśród nich kierunki ekonomiczno-administracyjne, 
społeczne oraz pedagogiczne, które łącznie wybiera aż 46,3% 
kandydatów. Po nich jednak nie zawsze łatwo jest znaleźć pra-
cę. W rezultacie, według danych Eurostat bezrobocie w Polsce 
wśród osób poniżej 25. roku życia jest ponad 3-krotnie wyższe 
niż w starszych grupach wiekowych i wynosi 15,8%. 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie organizuje war-
sztaty dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę”. Jego celem jest zachęcanie 
młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. 
Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach ini-
cjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym 
Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Są jeszcze wolne miejsca! 
Zapisy na kolejne zajęcia (odbywające się w poniedziałki 
o 18:00 i w czwartki o 17:00) prowadzone są pod numerem 
telefonu 665-206-188.

Więcej informacji:
http://www.piastow.naszabiblioteka.com

http://fb.com/bibliotekawpiastowie
Joanna Pszenicyn, 665-206-188

promocja.bibliotekapiastow@gmail.com

Zapraszamy do gry  
na boisku piaskowym

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie zaprasza do korzystania 
z wielofunkcyjnego boiska piaskowego, na którym można rozgrywać spotkania: 

l piłki siatkowej plażowej, 
l siatkonogi 
l kometki.

Niezbędny do gry sprzęt jest do pobrania u gospodarza obiektu. 

Boisko czynne jest codziennie w godzinach od 9.00 do 20.00. 

PIŁKA	PLAŻOWA	na	Dniach	Piastowa	–	pomyślny	start
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

przygotował na tegoroczne Dni Piastowa 
(2–3 maja) niespodziankę – boisko 

piaskowe. Do wielu atrakcji, które  
na stałe wpisały się w harmonogram 

święta miasta, w tym roku z dużym 
sukcesem dołączył Turniej Siatkowej 

Piłki Plażowej organizowany przez  
MUKS Tie-Break oraz MOSiR Piastów. 

Dwudniowa impreza cieszyła się du-
żym zainteresowaniem – już na kilka 
dni przed zawodami trzeba było za-

mknąć listy startowe. 

Zawody uświetnił swoją obecnością – 
w charakterze sędziego – środkowy re-
prezentacji Polski, wielokrotny mistrz 
i wicemistrz kraju, Marcin Nowak 
(wzrost: 2,17 m). Organizatorzy spo-
dziewają się, że z roku na rok będzie 

więcej zarówno startujących zespołów, 
jak i kibiców. Już wiadomo, że w przy-
szłym roku rozgrywki będą się toczyć na 
dwóch boiskach. 
To dopiero początek przygody z siat-
kówką plażową, bowiem boisko będzie 
dostępne dla mieszkańców Piastowa 
przez całe lato, a organizatorzy zapew-
nili, że to nie ostatnia taka impreza.

Zebrał 
Jacek Sulewski

NAGROBKI
już od 1990 zł

RATY
granit

lastryko
granit

lastryko tel.: 22 214 06 31
500 290 360

EKSPOZYCJA: W-wa, ul. Palisadowa 15
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UWAGA, KLESZCZE!
Przypominamy: Wiosna to czas budzenia się kleszczy. W tym roku przychodnie 
weterynaryjne odnotowują wyjątkowo duży wzrost zachorowań na groźną dla 
psów chorobę – babeszjozę, wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Babe-
sia. 

N osicielami tych pierwotniaków są 
różne gatunki kleszczy, a na naszych 
terenach głównie kleszcz pstry (łąko-

wy) Dermacentor reticulatus lub kleszcz 
psi Rhipicephalus sanguineus. Wojewo-
dztwo Mazowieckie obok Pomorskiego, 
Wielkopolskiego, Małopolskiego i Ślą-
skiego należy do województw, w których 
populacja kleszczy będących nosicielami 
jest największa. Okres inkubacji choroby 
trwa od kilku dni do kilku tygodni. Ob-
jawy, które mogą świadczyć o jej wystą-
pieniu to: osłabienie, gorączka do 42oC, 
blade lekko zażółcone śluzówki, mocz 
koloru czerwonego do zielonobrunatne-
go, brak apetytu. W momencie zauwa-
żenia ww. objawów należy niezwłocznie 
udać się do lekarza weterynarii. 

Inną chorobą przenoszoną przez 
kleszcze jest borelioza. Wywołuję ją 
bakteria z rodzaju Borelia, która przeno-
szona jest głównie przez kleszcze z ro-
dzaju Ixodes, a w szczególności Ixodes 
ricinus. Przypuszczalnie większość za-
każeń przebiega bezobjawowo. W od-
różnieniu od człowieka nie występuje za-
czerwienienie w stadium początkowym. 
Objawy mogą wystąpić od 2 do 5 miesię-
cy od ukąszenia: brak apetytu, gorączka, 
kulawizny, obrzęk, bolesność stawów, 
mięśni, kręgosłupa. W momencie zaob-
serwowania w/w objawów należy udać 
się do lekarza weterynarii, który wdroży 
odpowiednie leczenie.

Co zrobić by nasi pupile nie chorowali 
na choroby przenoszone przez kleszcze? 
W myśl zasady lepiej zapobiegać niż 
leczyć, należy stosować profilaktykę. 
Bardzo skuteczne, bezpieczne i smaczne 
dla piesków są tabletki Bravecto działają-
ce 3 m-ce (dostępne również dla kotów), 

dodatkowo obroże przeciw kleszczom, 
preparaty typu „spot on” dostępne  u le-
karza weterynarii. Ważne jest również by 
po każdym spacerze w lesie lub parku 
dokładnie sprawdzić czy nie przybłąkał 
się naszemu pupilowi niechciany pasażer. 

W momencie stwierdzenia klesz-
cza najlepiej usunąć go w przecią-
gu 24 godzin, co znacznie obniży 
ryzyko zakażenia.

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

IDEALNE MIEJSCE 
NA REKLAMĘ TWOJEJ FIRMY!

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

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

Michałowice	–	ANKIETA	w	sprawie	żłobków
W związku z tym, że wielu mieszkańców po-
trzebuje opieki nad małymi dziećmi poniżej 
3 lat, Urząd Gminy Michałowice postanowił 
sprawdzić ile dzieci i z jakich miejscowości 
gminy uczęszczałoby do żłobków niepublicz-
nych od września tego roku, jeśli opłata za 
pobyt w żłobku byłaby znacząco niższa (część 
kosztów ponoszonych przez rodziców pokryła-
by gmina).
Zainteresowane osoby proszone są o podanie 
danych poprzez WYPEŁNIENIE ANKIE-

TY (w razie chęci zgłoszenia więcej niż jedne-
go dziecka należy wypełnić ankiety dla każde-
go z nich oddzielnie). Ankieta jest do pobrania 
ze strony www.bip.cuw.michalowice.pl
Zainteresowani proszeni są o dostarczenie 
(przesłanie) ankiet do 2 czerwca 2017 r.
Dodatkowych informacji udziela Centrum 
Usług Wspólnych pod numerami telefonów 22 
350 91 54 oraz 22 350 91 52.

Zebrał Tadeusz Kotus

BEZPŁATNE	PRZEDSZKOLA	w	Warszawie
Od 1 września 2017 r. w stolicy 46 000 dzieci będzie korzystać z zajęć w przedszkolach 
za darmo. 

O d 2013 roku opłata za przedszkola wy-
nosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dzie-
cka w placówce powyżej sześciu godzin 

opieki. Dzięki likwidacji opłat rodzice w do-
mowym budżecie mogą zaoszczędzić nawet 
1000 zł rocznie. Rodzice będą płacić jedynie 
za posiłki. Dzięki temu rozwiązaniu zmniej-
szą się również bariery ekonomiczne w do-
stępie do edukacji przedszkolnej dla rodzin 
o niskich dochodach.

Coraz więcej miejsc w przedszkolach
Od 2007 roku miasto zbudowało 27 przed-
szkoli, a około 200 placówek zostało zmo-
dernizowanych lub wyremontowanych. Na 
ten cel wydano ponad 650 mln zł. Co roku 
na utrzymanie przedszkoli publicznych 
i niepublicznych Warszawa przeznacza oko-
ło 700 mln zł.

W dzielnicy Ursus prowadzimy obecnie kil-
ka inwestycji i remontów mających na celu 
zwiększenie ilości dostępnych miejsc w pub-
licznych przedszkolach. Prace trwają m.in. 
w placówce przy ul. Balbinki, w odzyskanym 
przez dzielnicę budynku przy ul. Wojcie-
chowskiego oraz w lokalu przy ul. Szancera. 
Jednocześnie rozpoczynamy nowe projekty – 
15 maja br. ogłosiliśmy przetarg, w którym 
wyłonimy wykonawcę nowego przedszkola 
przy ul. Hennela. Realizacja wymienionych 
zadań umożliwi uruchomienie ok. 350 no-
wych miejsc w przedszkolach na ternie Ur-
susa. Większość prac powinna zakończyć 
się do września 2018 roku – przekonuje bur-
mistrz dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska

Na podstawie Informacja ze strony  
Urzędu Dzielnicy Warszawa - Ursus Tadeusz Kotus

MAMMOBUS	w	Ożarowie	Mazowieckim
Darmowe badania w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

P rzypominamy wszystkim Paniom w wieku 50–69 lat o możliwości skorzystania z bez-
płatnej mammografii. Mammografia to bardzo ważne badanie, któremu powinna się cy-
klicznie poddawać każda kobieta. Jest to najlepsza metoda wczesnego wykrycia zmian 

w piersi, które mogą (ale nie muszą) być zmianami nowotworowymi. Kobiety, u których 
takie zmiany zostaną ujawnione, są kierowane do dalszej diagnostyki. Mobilne laboratorium 
Lux Med będzie oczekiwało na pacjentki 1 czerwca 2017 r. przy  ul. Kolejowej 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim, w godzinach 9.00–16.00 (Lux Med, tel.: (58) 666 24 44)
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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.

SYLWIA
CHUTNIK:	
„Książka
nie	zniknie”

Sylwia Chutnik doskonale wie, 
że  jest postrzegana jako osoba 
kontrowersyjna. Zdarzyło się na  - 
wet, że pewna biblioteka odwo- 
łała umówione z autorką spot-
kanie ze względu na ostry 
sprzeciw radnych. – Zdaję sobie 
sprawę, że w Polsce jestem 
w szufladce „radykalna femi-
nistka” i wiele osób nigdy 
w życiu nie sięgnie po mój tekst 
tylko dlatego, że tak mnie ko-
jarzy. Choćbym napisała tam np. 
o osobach starszych. I długo mi 
zajęło oduczanie się poczucia, że wszyscy 
powinni nas lubić – przekonywała podczas 
spotkania z czytelnikami Dyskusyjnego Klu-
bu Książki w Biblioteki Publicznej w Ursusie. 
Tematyka spotkania prowadzonego przez 
bibliotekarkę Lucynę Dąbrowską zatoczyła 
szerokie horyzonty, poza rynek książki.

P isanie książek to wcale nie jedyne zajęcie 
Sylwii Chutnik. Właśnie jest w trakcie two-
rzenia doktoratu z kulturoznawstwa. Ponadto 

jest przewodniczką miejską – stworzyła prze-
wodnik po Warszawie „Warszawa kobiet”, gdzie 
proponuje trasy śledzące życie zamieszkujących 
je w przeszłości rzeźbiarek, nauczycielek czy pi-
sarek. Skończyła również podyplomowe studia 
Gender Studies. – W czasach licealnych mama 
przebąkiwała coś o handlu zagranicznym, pew-
nie żebym spełniała bardziej jej marzenia niż 
swoje – przypomniała. Wówczas skończyła lice-
um księgarskie.

Fakty elementem podejrzanym
Zadebiutowała w roku 2008 powieścią „Kie-
szonkowy atlas kobiet” – przyniósł jej Paszport 
Polityki w kategorii Literatura.  Za sobą ma 
już 8 tytułów. Wierzy, że książka nie zniknie. 
Gorąco kibicuje nowoczesnemu podejściu do 
promocji czytelnictwa i osadzaniu bibliotek np. 
w centrach handlowych. Nie wierzy do końca 
w efekty wprowadzenia w Polsce jednolitej ceny 
książki. Jej zdaniem, lepiej przyzwyczajać ludzi 
do przeznaczania części pieniędzy za dostęp do 
kultury dzięki Internetowi. Których autorów ze 
sceny współczesnej literatury polskiej ceni? Za 
zaufanie do wrażliwości, języka i sposobu mó-
wienia o świecie wskazuje na Olgę Tokarczuk 
i Dorotę Masłowską. Michał Witkowski jest dla 
niej współczesnym Mironem Białoszewskim.  
– Zajmuję się dużo drobiazgami i codziennoś-
cią. To głównie wykorzystuję w pisaniu, nieza-
leżnie od formy literackiej. Zawsze wszystko, 
co zobaczę, jest przetwarzane w mojej głowie. 
To pewnego rodzaju kreacja, nie reportaż. Nie-
zależnie od tego co piszę i z czego korzystam, 
fakty są u mnie elementem podejrzanym – tłu-
maczyła. Czytelników interesowały pomysły 
na kreacje bohaterów jej książek. Dopytywali 
o Czarną Mańkę – bohaterkę warszawskich 
ballad. Femme fatale przedwojennej warszawy, 
związana z mężczyzną z półświatka warszaw-
skiego, musiała ponieść surową karę za zdradę. 
Okazuje się, że balladę śpiewał jej dziadek, gdy 
była mała. 

Powieść  
z Ursusem w tle
Akcję książki 
„Dzidzia” autor-
ka umieszcza na 
ursuskich Gołąb-
kach, gdzie wraz 

z matką mieszka 16-letnia, kaleka od urodzenia 
dziewczynka, niezdolna do samodzielnego ży-
cia. Pomysłem na „Dzidzię” stały się listy, któ-
re przychodziły do fundacji MaMa [pisarka jest 
jej założycielką i prezeską od 11 lat] z prośbą 
o pomoc finansową dla ciężko chorych dzieci. 
Dlaczego akurat Gołąbki? – Kiedyś wsiadłam 
nie w ten pociąg co trzeba – zdradziła Sylwia 
Chutnik. Przez godzinę, czekając na powrot-
ny, wymyślała historię na powieść. Dużo cza-
su zajęło klubowiczom Dyskusyjnego Klubu 
Książki omówienie ostatniej książki „Smutek 
cinkciarza” (wyd. 2016) – Sylwia Chutnik po 
raz pierwszy wprowadza w treść męskiego nar-
ratora. Z książki wyłania się kolejny zlepek po-
staci i ważnych tematów, takich jak autentyczny 
półświatek polskich lat 80. nielegalny handel, 
prostytucja czy seksizm. 

Pożegnanie z MaMą
„Smutek cinkciarza” stał się na spotkaniu moto-
rem do dyskusji na aktualne problemy politycz-
no-społeczne w Polsce i na świecie. Warto przy-
pomnieć, że pisarka chętnie angażuje się w akcje 
społeczne, protesty i manifestacje. Należy m.in. 
do Porozumienia Kobiet 8 marca, które co roku 
organizuje Manify. Chętnie pojawia się na para-
dach seniorów. Zorganizowała zbiórki pomocy 
dla Ukraińców po wydarzeniach na Majdanie. 
Jest laureatką konkursu Dama Warszawy 2007 
oraz Wawoaktywnych 2008. Słuchacze oraz 
prowadząca spotkanie Lucyna Dąbrowska py-
tali Sylwię Chutnik o sytuację obecnego rządu 
w Polsce – zdaniem pisarki ekipa z ul. Wiejskiej 
dryfuje kompletnie oderwana od rzeczywistości 
w nieznanym kierunku. Na istotne problemy 
organizacji pozarządowych sama zwróciła uwa-
gę pisarka. Wymieniała brak zaufania i wiedzy 
o działalności 3. sektora w polskim społeczeń-
stwie. Prawdziwą bolączką okazuje się często 
brak finansów na prowadzenie działalności. 
Właśnie ten czynnik spowodował, że po 11 la-
tach działania Fundacja MaMa (działa na rzecz 
praw matek w Polsce organizując kampanie 
społeczne, akcje na rzecz praw pracowniczych, 
konkursy oraz projekty prawne i artystyczno-
-edukacyjne) jest właśnie na etapie likwidacji.  
– Już nie mamy siły działać bojąc się o fakturę 
za każdy miesiąc. Każda z nas chce jednak dzia-
łać dalej. Podczepiamy się pod inne działające 
fundacje i stowarzyszenia – mówiła ze smutkiem 
Sylwia Chutnik. Kariery pisarskiej jednak nie 
zarzuca. Zdradziła po spotkaniu, że aktualnie 
pracuje nad kolejną książką. 

Agnieszka  
Gorzkowska
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KULTURA

PROGRAM kina „URSUS”
Nowy cyfrowy projektor! Nagłośnienie DOLBY SURROUND!
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
BILETY w cenie 15 zł i 20 zł, kino  retro – 5 zł

MAJ–CZERWIEC 2017

27.05
sobota godz.

1400
RIKO PRAWIE BOCIAN

Belgia l b/o l animacja1600

1800
GWIAZDY

Polska l 15 lat l biograficzny2000

28.05
niedziela godz.

1400
RIKO PRAWIE BOCIAN

Belgia l b/o l animacja1600

1800
GWIAZDY

Polska l 15 lat l biograficzny2000

3.06
sobota godz.

1700

THE CIRCLE.KRĄG
USA l 15 lat l thriller

1900

4.06
niedziela godz.

1700

1900

10.06
sobota godz.

1500

DUDI. CAŁA NAPRZÓD
HISZPANIA/USA l b/o l animacja

1700

11.06
niedziela godz.

1500

1700

PARKING DLA ZMOTORYZOWANYCH WIDZÓW

www.arsus.pl        facebook.com/kinoursus

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

5–30 CZERWCA 
od poniedziałku do piątku 

godz. 10:00–18:00

WYSTAWA ZBIOROWA  
MALARSTWA OLEJNEGO

Krystyny Tworek, Hanny Drabik, Barbary Lipskiej, Joanny Jabłczyń-
skiej Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Stanisława Wojciechow-
skiego W Ursusie.

13 czerwca, godz. 18:00
WERNISAŻ	WYSTAWY	MALARSTWA	OLEJNEGO Krystyny Tworek, Hanny 
Drabik, Barbary Lipskiej, Joanny Jabłczyńskiej.

8 CZERWCA, godz. 18:00
„RÓŻNE	OBLICZA	SZCZĘŚCIA	I	MIŁOŚCI”

Spotkanie autorskie i twórcza dyskusja z JANUSZEM NIŻYŃSKIM, autorem 
m.in „Trzydziestu krótkich opowiadań o miłości” oraz dwujęzycznych „Bajeczek 
dla dzieci. Stories for kids”. Autorowi będzie towarzyszyć tłumaczka „Bajeczek 
dla dzieci. Stories for kids” oraz jego menadżerka literacka Diana Holleran. Po 
spotkaniu istnieje możliwość nabycia książek po promocyjnej cenie z autogra-
fem autora.

10 CZERWCA, godz. 16:00
„SŁONECZNA	SAMBA” – wieczorek taneczny dla członków Klubu Seniora.

11 CZERWCA, godz. 12:30  
NIEDZIELNE	SPOTKANIE	Z	TEATREM

BAJKA	DLA	DZIECI	„Nad	wiślanym	brzegiem	starej	Warszawy”. 
Naszych bohaterów czyli panią Walusiową i jej gości spotykamy nad brzegiem 
Wisły. Była tam niegdyś, w XVII wieku, u brzegu starej, drewnianej Warszawy, 
wieś Rybaki. Tu właśnie, pewnego mglistego dnia, pojawiają się na przystani 
u pana Walusia Flisacy z gór i Olędrzy z drugiej strony Wisły a nawet Żyd 
Herszełe, handlujący rybami na rynku Starego Miasta. Wszyscy czekają na 
pana Walusia, który wypłynął na połów ryb. Ale rybaka nie widać w gęstej 
mgle. Czyżby porwała go Wisła? Albo zabłądził w gęstej mgle? A może nie 
łowi ryb tylko coś zupełnie innego? O tym dowiedzieć musicie się już sami…

 WSTĘP WOLNY

17 CZERWCA, godz. 16:00 
„TO	JUŻ	LATO…” – zabawa taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

20 CZERWCA, godz.10:00 
„BYĆ	BEZPIECZNYM	NA	WAKACJACH” - spotkanie prowadzone przez funk-
cjonariuszy Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy 
o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku w górach, nad 
wodą, w lesie.

20 CZERWCA, godz.17:00 
UROCZYSTE	ZAKOŃCZENIE	ZAJĘĆ	EDUKACYJNO	–	ARTYSTYCZNYCH.	

Występy	 zespołów:	 „Wesołe	 nutki”,	 „Prymka”, dzieci grających na pianinie 
i gitarze oraz grupy karate.

22 CZERWCA, godz.10:00
„WITAJ	LATO”	– spotkanie integracyjne w Domu Opieki Społecznej na 
Solcu z członkami  Klubu Seniora „Wesoła Chata”.

DOM KULTURY 
„KOLOROWA”

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

Od 27 MAJA
Wystawa fotogramów Ireneusza Barskiego 

„OCALIĆ	PAMIĘĆ	ZAKŁADÓW	MECHANICZNYCH	URSUS"

3–4 CZERWCA (sobota–niedziela) 
TURNIEJ	SZACHOWY	O	PUCHAR	BURMISTRZA	URSUSA

7 CZERWCA (środa) GODZ. 18:00
„FANTAZJE	WAKACYJNE”- Koncert zespołu operetkowego Belcanto 

 WSTĘP WOLNY

11 CZERWCA (niedziela) GODZ. 12:30
„BAJKI	W	MUZYCE	I	MUZYKA	W	BAJKACH”- Poranek muzyczny dla dzieci 
w Domu Kultury „Kolorowa” w wykonaniu kwartetu waltorniowego 
MazoHornQuartet w składzie: Igor Szeligowski, Henryk Kowalewicz, 
Krzysztof Stencel, Marek Michalec.

 Projekt Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.

bezpłatne wejściówki do pobrania  
w Domu Kultury „Kolorowa”

2.06 
piątek

3.06 
sobota

4.06 
niedziela

mAmY2mAmY
Francja  l  l. 15 l  94 min.

jUTRO 
BęDZIEmY sZCZęśLIWI

Francja  l  l. 12 +  l  117 min.

PONAD WsZYsTKO 
USA  l  l. 14 +  l  96 min.

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

godz.  19.00

godz.  19.00

godz.  17.00
godz.  19.00

godz.  16.00

godz.  19.00

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

KWIECIEŃ–MAJ 2017

            
  

26.05 
piątek

27.05 
sobota

28.05 
niedziela

DUDI. CAŁA NAPRZÓD
Hiszpania l  b/o  l  dubbing  l  92 min. 

THE CIRCLE. KRĄG
USA/ZEA l  l. 15 l  110 min.

godz. 17.00

godz.  19.00

9.06 
piątek

10.06 
sobota

16.06 
piątek

17.06 
sobota

18.06 
niedziela

23.06 
piątek

24.06 
sobota

25.06 
niedziela

smURfY 
POsZUKIWACZE 

ZAGINIONEj WIOsKI
USA  l  b/o  l  dubbing  l  89 min. 

Trwa rozbudowa przedszkola nr 200 
„Gąski Balbinki”. W ramach inwestycji 
wartej blisko 8 mln zł zostanie 
wybudowane nowe skrzydło obiektu, 
a istniejący budynek przejdzie gruntowną 
modernizację. 

Zakończenie robót zaplanowano na połowę 
2018 roku. Inwestycja zakłada wybudo-
wanie nowej części budynku wraz z zago-

spodarowaniem przyległego terenu, budową 
miejsc postojowych, przebudową chodników 
i zjazdu z drogi publicznej oraz inną niezbędną 
infrastrukturą techniczną. W rezultacie prowa-
dzonych prac z pięciu do ośmiu zwiększy się 
liczba oddziałów przedszkolnych dla dzieci 
w wieku 3–6 lat, poprawi się standard i funk-
cjonalność obiektu, który zostanie w pełni do-
stosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Docelowo placówka pomieści 200 dzieci 
oraz ok. 40 osób personelu. Nowe skrzydło 

budynku będzie miało nowoczesną formę ar-
chitektoniczną, dwie kondygnacje i częściowe 
podpiwniczenie. Pomieści 3 dodatkowe od-
działy. Dla każdego z nich zaplanowano osob-
ny zestaw pomieszczeń składający się m.in. 
z sali zajęć i łazienki. Dwa oddziały zostaną 
dodatkowo wyposażone w odrębną sypialnię. 
W każdej sali oddziałowej przewidziano kącik 
zabaw – labirynt, wykonany jako pełna, stała, 
wielopoziomowa zabudowa typu meblowe-
go. W nowym skrzydle przewidziano także 
hol ogólny na każdej kondygnacji, salę gim-
nastyczną z możliwością organizacji imprez 
i uroczystości, hol – poczekalnię dla rodziców 
oraz część administracyjną, zaplecze sanitarne, 
szatnie, pomieszczenia socjalne, gospodarcze 
oraz techniczne. Istniejący taras zostanie za-
budowany ogrodami zimowymi, przyległymi 
do sal zajęć. Po zakończeniu prac powierzch-
nia całkowita budynku wzrośnie z obecnych 
1279 m2 do ponad 3000 m2.

Źródło: www.ursus.warszawa.pl/

     O�jubileuszu�50-lecia�Przedszkola�„Gąski�Balbinki”�piszemy�na�str.�14

Rozbudowa	przedszkola
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URSUS
DNI URSUSA

27 MAJA  
Park Czechowicki

godz. 17:00
VEOLIA	URSUS BIEGA	–	bieg uliczny

godz. 19:00  
KOCERT	BOGDANA	BOROWSKIEGO	

godz. 20:00–21:30  
POTAŃCÓWKA	z	zepołem	FORTE	

1 CZERWCA 
Park Hassów

godz. 17:00–20:00
DZIEŃ DZIECKA		

„ANI	CHWILI	NA	NUDĘ”	z aktorem Robertem Rozmusem

3 CZERWCA 
Park Czechowicki

godz. 17:00
DISCO URSUS 2017

l	BOYS	l	DEFIS	l	DYSTANS	l	PLAYBOYS

17 CZERWCA 
Park Czechowicki

godz. 17:00
SKALDOWIE	l	FUN	FACTORY

godz. 20:30
KAMIL	BEDNAREK

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

5 CZERWCA, godz. 16.00 (sala klubowa)
WARSZTATY	TWÓRCZE w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska.

WSTĘP WOLNY.

6 CZERWCA, godz. 17.00 (sala kameralna)
PROGRAM	LITERACKO-MUZYCZNY „Fraszki panny Igraszki”. 
Prowadzenie Janina Wielogurska.

WSTĘP WOLNY.

8 CZERWCA, godz.19.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu pt. „KTÓRĘDY	DO	PIEKŁA” w wykonaniu 
artystów grupy teatralnej „Scena Przyfarbryczna”. 
Reżyseria Joanna Godlewska.

CENA BILETU 10 ZŁ.

10 CZERWCA, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
BIENNALE	SZTUKI	URSUSA	I	REGIONU	MAZOWIECKIEGO		
pt.	„Sztuka	dziecka	i	dla	dziecka”. Wystawa zbiorowa. Kurator: 
Grażyna Kostawska i Piotr Szałkowski.

WSTĘP WOLNY.

11 CZERWCA, godz. 15.00–22.00 
(park „Czechowicki”, ul. Spisaka)

OGÓLNOPOLSKI	FESTIWAL	SZANTOWY	„LATAJĄCY	HOLENDER”.	
Wstąpią: „Zejman i Garkumpel”, Grupa Musicalowa Arsus, 
„Żeglarze Portowi”, „Załoga jachtu WARSZAWA”, „EKT 
Gdynia”. Prowadzenie Szymon Kusarek.

18 CZERWCA, godz. 14.00–22.00 
(park „Czechowicki”, ul. Spisaka)

V	FESTYN	„ART.	URSUS” w ramach Warszawskiego Festiwalu 
Edukacji Kulturalnej. Występ zespołów artystycznych 
z placówek Ośrodka Kultury „Arsus” oraz zaproszonych 
gości. Prowadzenie Szymon Kusarek.

19 CZERWCA, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
KONCERT	FINAŁOWY	(zakończenie	roku)	grupy	tańca	nowoczesnego	
STOP	AND	GO.  
Prowadzenie Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska.

WSTĘP WOLNY.

22 CZERWCA, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
PREMIERA	SPEKTAKLU	PT.	„REWOLUCJA” na podstawie tekstu 
Sławomira Mrożka pod tym samym tytułem w wykonaniu 
Młodzieżowego Teatru „MIR” w reżyserii Radosława 
Mazura. 

WSTĘP WOLNY.

25 CZERWCA, godz. 15.00–18.00  
(tereny wokół „Arsusa”)

„POPOŁUDNIOWA	KAWA	NA	TRAWIE	–	KULTURALNE	PODWÓRKO”.	
Program dla całych rodzin. Malowanie, rysowanie, 
filmy, gry planszowe i podwórkowe, czytelnia. Spotkania 
sąsiedzkie przy kawie i herbacie.
Koordynacja i informacje – Justyna Ścibor.

WSTĘP WOLNY.

IZBA TOŻSAMOŚCI URSUSA
czynna: czwartki, godz. 10.00 – 15.00  
 piątki, godz. 16.00 – 20.00. 

WSTĘP WOLNY.

Grupy zorganizowane – po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Kontakt: tel. 22 478 27 70,  

e-mail: agnieszka.gorzkowska@arsus.pl

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

DNI OŻAROWA 
MAZOWIECKIEGO

2 CZERWCA – piątek – godz. 18.00
MSZA	ŚWIĘTA w intencji mieszkańców Gminy Ożarów 
Mazowiecki
PIOTR	RUBIK	–	Koncert	„THE	BEST	OF”  największe 
przeboje z towarzyszeniem chóru i orkiestry
(Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji 
Warszawskiej)

3 CZERWCA – sobota – w godz.: 13.00–23.30 
FESTYN	RODZINNY - gwiazdami wieczoru będą m. in. 
Thomas Anders & Modern Talking Band, Fancy, 
Francesco Napoli. Na zakończenie zaplanowano pokaz 
sztucznych ogni. Szczegóły na plakacie; (teren boiska 
UKS Ołtarzew, ul. Parkowa 16/18)

4 CZERWCA – niedziela – godz. 15.00 
Teatr Rodziców działający w Domu Kultury „Uśmiech” 
zaprasza na spektakl pt.: „TANIEC	KWIATÓW” (Scena 
Ołtarzew)

4 CZERWCA – niedziela – godz. 19.00 
UROCZYSTA	GALA	PRZYZNANIA	NAGRODY	HONOROWEJ	GMINY	
OŻARÓW	MAZOWIECKI	-	FELICJI	2017 (Hotel Lamberton) - 
impreza zamknięta

9 CZERWCA – piątek – godz. 18.00 
WYSTAWA	PRAC	DZIECI z pracowni plastycznej w Domu 
Kultury „Uśmiech”

26–30 CZERWCA 
AKCJA	„LATO	Z	UŚMIECHEM”. Szczegóły będą dostępne na 
stronie www.dk.usmiech.eu.   
 

CENTRUM  
INICJATYW SPOŁECZNYCH
(ul. Poznańska 292)

26 MAJA – piątek – godz. 19.00 
FOTOGRAFICZNA	OPOWIEŚĆ	„KUBA	–	W	POGONI	ZA	UCIEKAJĄCYM	
CZASEM”	- opowieść i fotorelacja z wyspy Kuby 
ożarowskiego fotografa Edyty Chrząszcz

30 MAJA – wtorek – godz. 18.00 
SAMOOBRONA	DLA	KOBIET, którą przeprowadzą 
funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim. Wstęp wolny, obowiązują 
zapisy  cisprzyparku@gmail.com

1 CZERWCA – czwartek – godz. 17.00 
DZIEŃ	DZIECKA  organizowany przy współpracy z Biblioteką 
Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. W programie 
m.in.: warsztaty plastyczne (rzeźbienie z masy solnej), 
„kocie gry i zabawy”, kolorowanie książeczki o Ożarowie 
Mazowieckim.

9 i 23 CZERWCA – piątek – godz. 16.30  
Cykl międzypokoleniowych warsztatów edukacyjno - 
artystycznych pt. „ARTYSTYCZNE	SPOTKANIA	Z	FOTOGRAFIĄ” 
skierowanych do seniorów i ich wnucząt

12 CZERWCA – poniedziałek – godz. 18:00  
„LAKTACJA	-	ZALETY	I	JAK	JĄ	WSPIERAĆ?” Otwarty wykład 
o laktacji prowadzony przez mgr pedagogiki specjalnej 
i mgr położnictwa Renatę Makowską - położną 
środowiskową i doradcę laktacyjnego
 

FILIA W JÓZEFOWIE
(ul. Fabryczna 15)

1 CZERWCA – czwartek – w godz.: 16.00–20.00 

IMPREZA PLENEROWA Z OKAZJI  
DNIA DZIECKA

 W programie m. in. występy dzieci uczęszczających na 
zajęcia w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, 
konkursy i zabawy, pokaz gigantycznych baniek 
mydlanych, „Biblioteczny stolik z atrakcjami”, a także 
stoiska z lodami, watą cukrową i popcornem.

PIASTÓW
28 MAJA (NIEDZIELA), godz. 17.00 

GALOWY KONCERT PLENEROWY 
BOGNA	SOKORSKA	–	SŁOWIK	WARSZAWY 

Park im. B.J. Sokorskich przy Obelisku  
przy Urzędzie Miasta Piastowa

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
(ul. Warszawska 24)

4 CZERWCA, godz. 13.00 
TRZEJ	BRACIA	CHRUM - przedstawienie teatralne dla dzieci 

CENA BILETU 10 ZŁ.

10 CZERWCA, godz. 19.00 
KONCERT	DOROCZNY	CHÓRU	KAMERALNEGO	POWIDOKI

l	Chór Kameralny	Powidoki
l	Chór Dziecięcy Semper Iuvenes
Dyrygent Mateusz Mularczyk

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Żbikowska 26

GM. MICHAŁOWICE

27 MAJA (sobota), godz. 11:00–13:00 
3 CZERWCA (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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W przedszkolu nr 200 im. „Gąski Balbinki” przy ul. Babinki 1, w piątek, 12 maja odbyły się 
obchody 50-lecia jego istnienia. Było bardzo uroczyście.

G ośćmi wydarzenia byli m.in.: byłe dyrektor-
ki i pracownice przedszkola, zastępcy bur-
mistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień 

i Kazimierz Sternik, przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Dzielnicy Ursus Wanda Kopciń-
ska, ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg – dziekan de-
kanatu ursuskiego oraz dyrektorzy i przedstawi-
ciele placówek oświatowych z terenu dzielnicy.

Życzenia i prezenty
Burmistrz Krzemień w serdecznych słowach 
podziękował wszystkim dyrektorom placó-
wek przedszkolnych w Ursusie za ciężką pra-
cę ich i wszystkich pracowników. Zauważył, 
że to oni uczą i wychowują dzieci, które są 
naszą przyszłością. Przypomniał, że 
dyrektor Małgorzata Kopp długo 

czekała, ale wreszcie nadszedł czas na roz-
budowę jej placówki. Obiecał, że w tym roku 
w dzielnicy nie zabraknie miejsca dla żadne-
go przedszkolaka. Ksiądz Sajnóg życzył Bo-
żego błogosławieństwa przez następne 50 lat. 
W trakcie uroczystości przedstawiciele Zarzą-
du Dzielnicy Ursus przekazali dla przedszkola 
specjalistyczne urządzenie logopedyczne do 
ćwiczenia jamy ustnej i prawidłowego wyma-
wiania głosek. Przedszkole to miejsce twórcze-
go działania, gdzie każdy ma szansę wykazać 
się swoimi umiejętnościami i rozwijać własne 
zainteresowania, aby w przyszłości zostać bo-
haterem swoich marzeń – powiedział zastępca 
burmistrza Kazimierz Sternik. Składając ju-
bileuszowe życzenia wspomniał, że wiele lat 
temu chodził do tego przedszkola.

Przedstawienia teatralne i tańce
Dzieci ze wszystkich grup wystąpiły z progra-
mami artystycznymi. Był nawet pięknie przygo-
towany i rewelacyjnie zatańczony przez dzieci 
polonez. Specjalne przedstawienie wkompono-
wane w występy dzieci zaprezentowali rodzice. 
Ich amatorski teatr stworzony specjalnie na po-
trzeby przedszkola działa już 10 lat. Z okazji 
tych dwóch jubileuszy aktorzy poprosili burmi-
strza Krzemienia o wylosowanie nazwy dla ich 
teatru. Burmistrz wyciągnął z wielkiego kape-
lusza karteczkę z nazwą „Teatrzyk Balbinki”. 
Na zakończenie na salę wjechał ogromny ju-
bileuszowy tort, było też wiele innych pysz-
ności. Liczni goście zajadając się specjała-
mi wspominali dawne, przedszkolne czasy, 
40–50-letnie już byłe przedszkolaki witały się 
ze swoimi paniami, a Dyrektor Małgorzata 
Kopp opowiedziała historię przedszkola.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

 

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

JUBILEUSZ „GĄSKI BALBINKI”

P rzedszkole zostało otwarte 
w marcu 1967 r. Pierwszym 

dyrektorem przedszkola była pani 
Maria Bielaczyk-Sima. Placówka 
otrzymała numer 2 i od tego mo-
mentu była nazywana „dwójką”. 
Przedszkole nr 2 było przedszko-
lem Zakładów Mechanicznych „Ur-
sus” i uczęszczały do niego dzieci 
osób pracujących w zakładach. 
Placówka była dumą Ursusa, 
ponieważ, jak na owe czasy była 
nowocześnie urządzona. Składała 
się z 4 jasnych i pełnych zabawek 
sal z łazienkami, z dużej kuch-
ni i szatni dla dzieci.  Jedynym 
mankamentem nowo powstałej 
placówki był brak telefonu. Z tą 
niedogodnością dyrekcja i pracow-
nicy borykali się ponad rok. 

Bardzo często gośćmi przed-
szkola byli redaktorzy gazety 

„Głos Ursusa”, dokumentujący 
i opisujący różnego rodzaju im-
prezy przedszkolne. Do placówki 
zapraszani byli przeróżni goście 
np.: odlewnicy, milicjanci, żołnie-
rze. Częstymi gośćmi byli rów-
nież przedstawiciele i dyrektorzy 
Zakładów Mechanicznych oraz 
PZPR. Jedną z najważniejszych 
wizyt, do której przedszkole przy-
gotowywało się szczególnie była 
wizyta gości z Indii w 1969 r. 

P rzedszkolu Nr 2 prawie od 
początku towarzyszyła postać 

sympatycznej  Gąski Balbinki, 
która znajdowała się w małym 
oczku wodnym z przodu bu-
dynku. Dzięki staraniom Pani 
Dyrektor Marii Bielaczyk-Simy 
rozpoczęto dobudowę sali gimna-
stycznej. Jednak bardzo szybko 
okazało się, że dzieci chętnych 
do przedszkola jest bardzo dużo 
i nowe pomieszczenie zostało 
zaadaptowane na oddział przed-
szkolny. Dzięki temu przedszkole 
Nr 2 stało się jedynym 5-oddzia-
łowym przedszkolem w Ursusie. 

Po Marii Bielaczyk-Simie stano-
wisko dyrektora przedszkola 

Nr 2 objęła pani Stanisława Rycz-
kowska. Pełniła ona swoją funk-
cję niecałe 2 lata. Po niej wielolet-
nim dyrektorem placówki została 
Irena Pudewil. 

Za czasów dyrektorowania pani 
Pudewil zaczęły następować 

zmiany w naszym kraju. Zakła-
dy Mechaniczne podupadły i nie 
mogły już obejmować patronatem 
Przedszkola. Nasza placówka 
stała się więc placówką państwo-
wą. Jednak mimo to cały czas 
charakteryzowała się wysokim 
poziomem nauczania. Sale przed-
szkolne były dobrze wyposażone 

w zabawki i kąciki zainte-
resowań. Dumą przedszkola był 
jego piękny i duży plac zabaw 
z górką do zjeżdżania na sankach 
zimą. 

Następną dyrektorką przed-
szkola została w 2003 r. 

pani Małgorzata Kopp. Dzięki 
niej przedszkole przeszło wiele 
remontów, tj.: remont kuchni i jej 
dobudowa, remont sal i podłóg 
oraz co najważniejsze dobudo-
wę pięknej, dużej, profesjonalnej 
sali gimnastycznej. Pani dyrektor 
dowiedziawszy się o Gąsce Bal-
bince, która niegdyś znajdowała 
się na terenie przedszkola, rozpo-
częła staranie, aby placówkę na-
zwać Przedszkolem Gąski Balbin-
ki. W między czasie zmieniono 
numer przedszkola z 2 na 200.  

W 2007 r. została zorganizo-
wana uroczystość nazwania 

placówki imieniem tej starej i już 
trochę zapomnianej Gąski Bal-
binki. Przepiękną figurkę Gąski 
ufundowała pierwsza dyrektorka 
przedszkola Maria Bielaczyk-
-Sima. 

Obecnie Przedszkole Nr 200 
„Gąski Balbinki” cieszy się 

dużą popularnością i zaufaniem 
zarówno ze strony rodziców jak 
i władz oświatowych.

Historia Przedszkola
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BADMINTON

Kolejny sukces! W dniach 11–14 maja br. w Suwałkach rozegrano Indywidualne Mistrzos-
twa Polski Młodzików w badmintonie. 

Ursusowskie Towarzystwo Sportowe 
Akro-Bad reprezentowała trójka zawod-
ników: Nina Żwan, Kacper Kopacz oraz 
Kacper Linke. Bardzo dużym sukcesem 
jest zdobycie przez Ninę Żwan srebrnego 
medalu w grze podwójnej kobiet (w parze 
z Zofią Tomczak AZS WAT Warszawa). 
Dziewczęta na turnieju były rozstawione 
z nr 1. W drodze do finału pokonały trzy 
pary deblowe. W finale przegrały z parą 
Zuzanna Luban (STB Energia Lubliniec) 
i Aleksandra Radziszewska (UKS Hubal 

Białystok) 21/15, 21/10. Szczęścia zabrakło mę-
skiej części naszej reprezentacji. Kacper Linke 
w grze pojedynczej przegrał w pierwszej run-
dzie z rozstawionym z nr.2 Kajetanem Jezia-
kiem (PTS Puszczykowo). W deblu z Kacprem 
Kopaczem w 1/8 finału przegrali z parą Jakub 
Melaniuk (UKSB Milenium Warszawa) i Szy-
mon Ślepecki (LKS Technik Głubczyce). Kac-
per Kopacz w parze z Niną Żwan ulegli w 1/16 
finału parze Michał Kosztyło (UKS Orbitek 
Straszęcin) i Jessica Orzechowicz (UKS Mix-
Team Tarnowiec).

PIŁKA NOŻNA

Mamy medal!!! Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 14 w mini piłce nożnej dziewcząt 
prowadzona przez Pana Rafała Pajnowskiego zajęła rewelacyjne II miejsce w finałach 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 

Bardzo dobra gra dziewcząt zaowocowa-
ła awansem do ścisłego finału. Do same-
go końca ważyły się losy złotego medalu, 
jednak to ekipa z Wawra zdołała strzelić 
zwycięskie bramki ustalając wynik w koń-

cówce pojedynku na 5:3. Gratulujemy sukce-
su!!! Oto „srebrny” skład SP14: Karolina 
Chutkowska, Amelia Druś, Gabrysia Możdżeń, 
Judyta Mucha, Martyna Reszka, Klaudia Tu-
cholska, Marysia Wołoszyn, Ola Bazga.

SPORT URSUS KARATE

W dniach 28–30 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Świata World Shotokan Federation w  
Warnie, w którym rywalizowali sportowcy z 25 krajów. Możemy pochwalić się ogromnym 
sukcesem naszych reprezentantów Karate WKF Warszawa, którzy zdobyli łącznie 12 me-
dali. Po jednym medalu złotym i srebrnym oraz 10 brązowych.

Indywidualne sukcesy to:
 l  Łukasz Sulejczak – II  miejsce w kon-

kurencji Kata Kadetów,
 l  Anita Białecka – III miejsce Kumite 

Shobu Ippon i Kumite WKF Dziewcząt 
12-13 lat,

 l  Agnieszka Koryczan – III miejsce Kata 
Dziewcząt 10–11 lat,

W konkurencjach drużynowych:
 l  Jakub Kosiński – I miejsce – Kata Dru-

żynowe Juniorów,
 l  Kasper Szubski – II miejsce Kata Dru-

żynowe Chłopców 10–11 lat,
 l  Team Atemi (Łukasz Sulejczak, Jakub 

Koryczan, Krzysztof Niedolistek) – III 
miejsce Kata Drużynowe Kadetów,

 l  Anita Białecka – III miejsce Kata Dru-
żynowe Dziewcząt 12–13 lat i III miejsce 
Kumite Drużynowe Dziewcząt 12-13 lat,

 l  Agnieszka Koryczan – III miejsce Kata 
Drużynowe Dziewcząt 12–13 lat.

Nie zawiedli również nasi „Mastersi” – Shi-
han Mirosław Boguski i Senesi Marcin Rozmus 
– zdobywając po dwa brązowe medale w swo-
ich kategoriach wiekowych Kata i Shobu Ippon 
Kumite.
Bezpośrednio po zwycięstwach w Bułgarii nasi 
reprezentanci udali się do seminarium w Przy-
jezierzu, Karate z Mistrzem Rudolfem Heijne 
10 Dan Karate Shotokan. W trakcie seminarium 
troje z naszych najmłodszych zawodników wy-
startowało w turnieju Kata, zajmując I miejsce 
– Szymon Szczepański i II miejsce Aleksandra 
Rozmus. 

Na koniec stażu odbył się tradycyjnie egza-
min na stopnie mistrzowskie Dan, gdzie czar-
ne pasy oraz tytuł „Sensei” (mistrz, nauczyciel) 
uzyskali: Krzysztof Niedolistek (egzamin zda-
ny z wyróżnieniem), Jakub Koryczan (egzamin 
zdany z wyróżnieniem), Mariusz Kądziołka, 
Marcin Rozmus.

SZACHY
Szachowy klub UKS CZTERNASTKA może poszczycić się ogromnymi sukcesami zarówno 
na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Obecnie w Polskim Związku Szachowym za-
rejestrowane jest ponad 600 klubów. W tym  roku  nasz lokalny klub na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie młodzieży rozegranej w Drzonkowie zajął  II miejsce. 

Ten ogromny sukces to zasługa ciężkiej 
pracy i determinacji naszych zawodni-
ków. Najlepszy wynik  a zarazem I miejsce 
w grupie 12-latków zdobył nasz mieszkaniec 
Tymon Czernek. Natomiast Zuzia Rejniak 
zdobyła III miejsce w grupie dziewcząt do 
lat 12. W tym roku UKS CZTERNASTKA 
zagra wśród 10 zespołów w I lidze. Mamy 
duże nadzieje na awans do 10 ekstraklasy. 
Natomiast nasz drugi zespół rozegra zawody 
w II lidze. Nasi zawodnicy wywalczyli prawo 
startu na mistrzów świata w Brazylii, które 
rozegrane będą pod koniec sierpnia. Repre-
zentantem Polski na arenie światowej jest 
nasz podopieczny Tymon Czernek.

W mistrzostwach Mazowsza 
wśród Szkół Podstawowych 
w turniejach szachowych 
nasze szkoły wygrywały 
kilkakrotnie. Szkoła Pod-

stawowa nr. 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej 
oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława 
Broniewskiego wygrały 3-krotnie. Zwycięstwa 
uczniów nie przełożyły się na występy w Mi-
strzostwach Polski Szkół z powodu braku fun-
duszy. W związku z trudną sytuacją finansową 
i zaangażowaniu środków w rozwój szachowy 
przystąpiliśmy do projektu budżetu partycy-
pacyjnego. Dając tym samym wsparcie szkól 
w sprzęt szachowy, zajęcia oraz udział w wy-
jazdy na Mistrzostwa Polski. Zgodnie z zapo-
wiedzią minister edukacji Anny Zalewskiej od 
1 września 2017 r. w szkołach podstawowych 
wprowadzana zostanie nowa podstawa progra-
mowa, m.in wzmocniona ma zostać nauka mate-
matyki poprzez elementy gry w szachy. 

Nasz klub UKS CZTERNASTKA działa wy-
łącznie dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy oraz 
Biura Sportu Urzędu m.st. Warszawy. Dlatego 

gorąco zachęcamy Państwa 
do wsparcia naszego pro-
jektu w głosowaniu do bu-
dżetu partycypacyjnego 
w dniach 16–30 czerwca.



Tradycyjny	bieg	ulicami	Ursusa	rozpocznie	oficjalne	obchody	dni	dzielnicy.	Blisko	350	biegaczy	weźmie	udział	
w	Veolia	Ursus	Biega	z	okazji	40-lecia	przyłączenia	Ursusa	do	Warszawy.	Z	numerem	„1”	na	liście	startowej	
ruszy	 sama	 Burmistrz	 Dzielnicy	 –	 Pani	 Urszula	 Kierzkowska.	Wszyscy	 sportowcy	 będą	mogli	 się	 wykazać	
na	dystansach	5	oraz	10	kilometrów,	a	nagrody	przewidziano	nie	tylko	dla	najszybszych.	W	tym	roku	start	oraz	
meta	biegu	znajdować	się	będzie	w	pięknym	Parku	Czechowickim,	gdzie	wydarzeniu	będzie	towarzyszyć	część	
muzyczno-rozrywkowa	–	zagrają	dla	nas	Bogdan	Borowski	i	Zespół	muzyczny	FORTE.

Różnorodność dystansów i formuły biegu
Biegacze rozpoczną swoją przygodę w Parku Czecho-
wickim. Długość jednej pętli trasy (patrz: mapa) wynosi 
5 kilometrów. Uczestnicy sprawdzą się podczas jedne-
go z czterech wariantów sportowych zawodów. Możliwy 
będzie bieg na dystansie zarówno 5-kilometrowym jak 
i 10-kilometrowym. Natomiast w opcji krótszej możliwy 
będzie bieg z elementami CrossFit „Workout run & fun” 

lub spokojniejsza wersja Nordic Walking. Każdy wariant 
da uczestnikom porządną dawkę wysiłku, a buzujące en-
dorfiny wprawią wszystkich w dobry nastrój. 

Nagrody nie tylko dla najszybszych
Uhonorowani zostaną nie tylko najlepsi zawodnicy wszyst-
kich biegów. Każdy, kto dobiegnie do mety będzie mieć 
szansę na zdobycie nagrody! Organizatorzy ufundowali 
bowiem nagrody dodatkowe – dwa rowery marki Kross do 
rozlosowania spośród wszystkich, którzy bieg ukończą.  
To miła niespodzianka, ale i duża motywacja dla więk-
szości uczestników do pokonania całego wybranego dys-
tansu.

A wśród biegaczy nie tylko ludzie 
Razem z zawodnikami pobiegnie stała uczestniczka impre-
zy „Veolia Ursus Biega”, a mianowicie suczka o imieniu 
Tunia. Tunia, która ma już 13,5 roku, na początku miesz-
kała w Schronisku na Paluchu, ale później Pan Adam dał 
jej dom i swoje serce, a także zaraził pasją do biegania. 
W ten sposób ursusowski bieg, będzie prawdopodobnie 
184 biegiem Tuni. Motto uczestniczki to „Przygarnij – nie 
kupuj”, a jej radosne usposobienie bez wątpienia zachęci 
mieszkańców Ursusa do opieki nad bezdomnymi psiakami. 

Na koniec zabawa przy muzyce
Gdy wszyscy już dobiegną do mety, a najlepsi zawodnicy 
zostaną nagrodzeni, rozpoczną się kolejne atrakcje – zarów-
no dla sportowców, jak i ich kibiców. Jedną z nich będzie 
zaplanowany na terenie Parku Czechowickiego koncert 
Bogdana Borowskiego. Jego piosenki do dziś bawią kolejne 
pokolenia fanów na różnego rodzaju imprezach. W latach 
90. Bogdan Borowski był wokalistą zespołu Milano i współ-
twórcą takich utworów jak – Jasnowłosa, Bara, bara, O To-
bie kochana, Jesteś moją naj, Kasiu Katarzyno, Puste Słowa 
– ówczesnych topowych przebojów disco polo. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!  
Uwaga! Do biegu można dołączyć  

najpóźniej dzień przed samym wydarzeniem,  
kontaktując się bezpośrednio z organizatorami.

Marta Michalska 
Zdjęcia: Organizator

W sobotę 27 maja 2017 r.
ulice Ursusa na chwilę przejmą biegacze
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