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na stadionie miejskim w Piastowie podczas 
sobotniego wielkiego pikniku charytatywne go 
dla trzynastoletniej Ani. Dziew czynka od uro
dzenia cierpi na bardzo rzadką chorobę ....... 9

PIASTÓW

facebook.com/Mocne-Strony

DOŁĄCZ DO NAS!

zapraszamy na naszą stronę

NOWY PRZEPIS, NOWA KSIĄŻKA
Teo Vafidis – z pochodzenia Grek,  
z zawodu szef kuchni i ekspert kulinarny, 
z pasji ambasador kultury i kuchni  
greckiej w Polsce poleca kolejny przepis 
wg swojego pomysłu .. ......................... 11

GOTUJ Z TEO VAFIDISEM

PIERWSZY „HONOROWY OBYWATEL”
Mając na uwadze uhonorowanie osób szczególnie 
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Mazowiecki  .................................................. 7

OŻARÓW MAZOWIECKI

W niedzielę, 28 maja, na terenach sportowych UKS w Ołtarzewie odbył się wielki  Festyn Rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka, którego głównym organizatorem był ożarowski Dom Kultury „Uśmiech”. 
Centralny punkt programu stanowił mecz z udziałem gwiazd telewizji o puchar Burmistrza Gminy 
Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza.

F estyn rozpoczął się inauguracją XVI Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom przygotowaną 
przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowie-

ckim. W Ożarowie od trzech lat odbywa się to pod 
nazwą „Ożarowskie czytanie dzieciom”. W tym roku 
wiersz Lidii Balcerzak z kolorowanki o Ożarowie, 
wydanej przez Bibliotekę i DK „Uśmiech” czytali 
m.in.: Autorka, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Cichal, zastępca burmistrza Tomasz Tymoftyjewicz, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Elżbieta Paderewska, 
Anna Konieczna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
Ewa Sobieraj i Hanna Wojaczek z biblioteki.

Na scenie
Scenę trzykrotnie zajmowały grupy Zespołu Ludo-
wego „Ożarowiacy” z DK „Uśmiech”. Zespół sku-
pia dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych. 

W repertuarze zespołu znajdują się polskie pieśni 
i tańce ludowe z regionu Mazowsza, Krakowa, Śląska, 
Spiszu, Kaszub i Lachów Sądeckich. Występowali już 
nawet poza granicami kraju. Dom Kultury reprezen-
towały również dzieci uczęszczające na różnorodne 
zajęcia, grupy baletowe (dzieci od 4 do 8 lat), grupa 
teatralna, studio piosenki, Happy Dance Studio (tańce 
nowoczesne, hip-hop, jazz). Najmłodsza grupa to baby 
dance – 2-, 3-latki z rodzicami.
Po tych prezentacjach wystąpiła z zespołem CHESTI-
TY – wokalistka o intrygującej barwie głosu i nietuzin-
kowej osobowości. Pochodzi z Litwy i jest prawnuczką 
księcia Juliana Giedroycia. W jej żyłach płynie głów-
nie rock, a w duszy gra miłość do śpiewania, kompo-
nowania i pisania tekstów. Dzień zakończył  występ 
znanego zespołu disco polo DOXXX. Imprezę popro-
wadził Michał Chorosiński. 

n  OŻARÓW MAZOWIECKI. Festyn Rodzinny i mecz z gwiazdami telewizji na boisku
w Ołtarzewie
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DZIECI SIĘ BAWIĄ,

GWIAZDY ATAKUJĄ
Wizją lokalną rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany w studium 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Michałowice na terenie Reguł.

Wojewoda Mazowiecki unieważnił ze wzglę-
dów formalnych uchwałę Rady Gminy 
Michałowice z 2016 roku w sprawie prze-

znaczenia terenu (ok 38 ha) pomiędzy Alejami 
Jerozolimskimi, ul. Regulską i kolejką WKD. 
Według ustaleń z 2013 roku teren ten miał 
być wykorzystany pod budowę galerii handlo-
wej. Trzy lata później nastąpiła zmiana – Rada 
przegło sowała przeznaczenie terenu pod handel 
wielko powierzchniowy. Zastrzeżenia Wojewody 
dotyczyły braku konsultacji społecznych w tej 
sprawie. 
Urząd Gminy w ramach projektu „Przestrzeń dla 
partycypacji” uzyskał grant na przeprowadzenie 
konsultacji społecznych i pierwszym punktem 
był spacer rozpoznawczy dla mieszkańców po 
ww. terenie. Wydarzenie rozpoczęło się krót-
kim spotkaniem z Wójtem Krzysztofem Grabką, 
na które przyszła duża grupa zainteresowanych 
tematem mieszkańców. Wójt zapowiedział szero-
kie konsultacje społeczne, a wycieczkę tereno-
wą poprowadził kierownik referatu planowania 
przestrzennego Jarosław Sobol. Uczestnicy 
obejrzeli zielone tereny (obszar „Reguły, Al. Je-
rozolimskie”), dowiedzieli się, gdzie przebiegają 
linie energetyczne, magistrala gazowa i obecne 
drogi. Całemu wydarzeniu przyglądała się urocza 
sarenka, która już wkrótce zamiast pól i zagajni-

ków może tutaj zastać beton i asfalt. Odniosłem 
wrażenie, że w spotkaniu wzięli udział wyłącznie 
przeciwnicy planowanego przez gminę rozwiąza-
nia. Zwracali uwagę, że powstanie tutaj moloch 
ukierunkowany na handel hurtowy. Inwestor jest 
właścicielem hal w Wólce Kosowskiej.
Kolejny punkt konsultacji stanowiło otwarte 
spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy 
kawie o rozwiązaniach przestrzennych" prze-
widziane na 7 czerwca w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy. Na stronie internetowej Gminy 
Michałowice można przeczytać: „Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do włączenia się 
w projektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia 
czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem 
obszaru wskazanego w Studium, czy też innego 
rejonu gminy. Dzięki konsultacjom chcemy po-
znać opinie jak największej liczby osób zainte-
resowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej 
móc dostosować Studium do lokalnych potrzeb 
i wspólnie wypracować rozwiązania”.
Od 9 do 30 czerwca będzie prowadzone 
badanie ankietowe dotyczące tego obszaru. 
O szczegółach spotkania w dniu 7 czerwca  
w UG Michałowice i możliwych efektach konsultacji 
napiszemy w kolejnym numerze „Mocnych Stron”.

Tekst i zdjęcia JACEK SULEWSKI

Rekonesans przed konsultacjami
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NASZE STRONY

SENIORZY Z URSUSA 
na JASNEJ GÓRZE

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

 

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

cd. ze str. 1

Atrakcje na wesoło i edukacyjnie
Przez cały czas licznie przybyli 
– najczęściej całymi rodzinami – 
mieszkańcy Ożarowa i całej gmi-
ny korzystali z wielu atrakcji. Była 
Wioska Indiańska jak prawdziwa, 
bizonica, którą można było wydo-
ić, strzelanie z łuku, z dmuchawki, 
tańce z publicznością, najpierw 
indiańskie, później country. Szef 
wioski, Aleksander Jermakow ze 
Stowarzyszenia Tubylczych Ame-
rykanów powiedział, że to był 
piękny dzień, piękna uroczystość 
i piękni ludzie. W Miasteczku 
Rowerowym dzieci mogły się 
uczyć podstawowych przepisów 
ruchu i bezpiecznego korzystania 
z jezdni na rowerach. Ucznio-
wie i nauczyciele z technikum 
gastronomioczno-hotelarskiego 
prowadzili dla dzieci warsztaty 
kulinarne. Była darmowa wata 
cukrowa i popcorn, balony, gry, 
zabawy, konkursy, dmuchańce, 
malowanie buzi. W foto-budce 
można było sobie bezpłatnie zro-
bić śmieszne zdjęcie. Każdy, kto 
zagrał z organizatorami w jedną 
z gier planszowych o tematyce 
przyrodniczo-historycznej infor-
mujących dzieci, młodzież, rodzi-
ców o atrakcjach  przyrodniczo-
-historycznych gminy Ożarów 
Mazowiecki, otrzymywał jedną 
z gier na własność. 

Gwiazdy na boisku
Gwoździem programu był mecz 
z udziałem Gwiazd Telewizji o pu-
char Burmistrza Pawła Kanclerza. 
W Drużynie Gwiazd wystąpili: 
Jarek Jakimowicz, Tomek Bedna-
rek, Przemysław Cypryański, Mar-
cin Mroczek, Michał Chorosiński, 
Marcin Buchalski, Kuba Szrek, 
Mateusz Muranowicz, Artur 
Nadolny, Tomasz Kalczyński, Ke-
vin Aiston oraz sędzia piłkarski 
Marcin Wróbel. Samorządowców 

reprezentowali: Paweł Kanclerz, 
Dariusz Skarżyński, Lech To-
ruszewski, Piotr Kuśmierczyk, 
Dariusz Galant, Jacek Rosłon, 
Marek Parafiniuk, Andrzej Dzie-
kański, Robert Bieńko, Michał To-
ruszewski, Łukasz Czyż, Dariusz 
Jasionek, Maciej Cieślak, Maciej 

Górski, Paweł Białecki, Paweł Dą-
browski i Piotr Włodarczyk.
Było to już drugie spotkanie tych 
drużyn. Pierwszy mecz – dwa lata 
temu – wygrała drużyna gwiazd. 
W niedzielę triumfowali samo-
rządowcy 6 : 4. Gwiazdą gospo-
darzy okazał się Łukasz Czyż, 

który zaliczył hat-tricka (strzelił 
3 bramki). Burmistrz Kanclerz, 
grający z numerem 19 na koszulce 
był oczywiście bardzo zadowolony 
z wyniku. – Przed meczem wszy-
scy zawodnicy mówili, że to tylko 
zabawa, jednak gdy zabrzmiał 
pierwszy gwizdek rozpoczęła się 
prawdziwa walka, chociaż prze-
biegająca w przyjaznej atmosferze 
– zauważył. Na szczęście obyło się 
bez kontuzji. Burmistrz wyróżnił 
grających z ogromnym poświęce-
niem: Roberta Górskiego, Marka 
Parafiniuka i oczywiście rewela-
cyjnie spisującego się na bramce 
Jacka Rosłona. Wspomniał też 
o „dobrym duchu” zespołu – Lesz-
ku Toruszewskim.
Serialowa gwiazda i celebry-
ta Marcin Mroczek, który zali-
czył już kilkadziesiąt występów 
w zespole „Gwiazd Telewizji” 
powiedział nam, że dla jego dru-
żyny było zdecydowanie za ciepło, 
a na dodatek gospodarze ubrali 
ich w czarne stroje. Według niego 
przeciwnicy mieli „konia trojań-
skiego” w osobie Kevina Aistona 
(bramkarz Gwiazd), który grał 
bardziej z przeciwnikami niż ze 
swoją drużyną. – Mieliśmy kilka 
stuprocentowych okazji, ale piłka 
była jak zaczarowana  – dodał na 
koniec rozmowy. 
Z kolei Kevin Aiston zapytany 
przeze mnie o swoją rolę w meczu, 
stwierdził, że nie jest zawodowym 
bramkarzem i gra jak umie. – Na 
pewno lepiej gaszę pożary, niż bro-
nię bramki, a mecz miał być dobrą 
zabawą. 

Puchary i zaproszenia
Po zakończeniu spotkania, na 
scenie odbyło się uroczyste wrę-
czenie wspaniałych pucharów dla 
obu drużyn. Ceremonii dokonała 
skarbnik gminy Małgorzata Pio-
trowska. Burmistrz podziękował 
arbitrom za ich pracę, a publiczno-
ści za wspaniały doping i zaprosił 
mieszkańców na kolejne wydarze-
nia związane z obchodami 50-lecia 
Ożarowa Mazowieckiego.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Zarząd Rady Seniorów Dzielnicy WarszawaUrsus zaproponował 
dokonanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej całej społeczności 
seniorskiej z prośbą o siłę, mądrość i dar miłości w pracy na 

rzecz dzielnicy. Wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie. 
Jak powiedział wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Szczerba po
mysł ten był potrzebą chwili i wypłynął z serca i duszy. Radni udali 
się po wsparcie do księdza dziekana Zbigniewa Sajnóga, który za
deklarował pełną pomoc i wyszedł z propozycją, żeby zawierzenie 
odbyło się w czasie corocznego czuwania przed obrazem Matki 
Bożej Jasnogórskiej. 150osobowa pielgrzymka z parafii pw. Św. 
Józefa udała się do Częstochowy 30. maja 2017 r. Uczestniczyło 
w niej ośmioro radnych z Rady Seniorów. Uroczystości rozpoczę
ły się o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim, a o godz. 24.00 rad
na Barbara Banaszek odczytała Akt Zawierzenia. Uroczystej Mszy 
Świętej przewodniczył ks. Sajnóg. Czuwanie przed Świętym Obra
zem zakończyło się o godz. 4.00, po czym pielgrzymi udali się do 
autokarów i wrócili do Warszawy. Jeden oryginał Aktu Zawierzenia 
pozostał na zawsze na Jasnej Górze, drugi radni przekazali do Parafii 
Św. Józefa, a trzeci zawiśnie w sali obrad Rady Dzielnicy.						(JS)
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ZDROWIE

NATURMED •

mgr JAKUB GÓRNICKI  
jest wykładowcą w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale Fizjoterapii  
i Wydziale Medycyny Osteopatycznej.

•
Ośrodek Medycyny Manualnej  
i Osteopatii NATURMED
Warszawa-Ursus, Osiedle Gołąbki,  
ul. Koronacyjna 15 

ZAPISY I INFORMACJE:
pn.–pt. w godz. 9.00–19.00
tel.  22 662 49 07 

604 092 007

Magister	 fizjoterapii	–	osteopata,	JAKUB GÓRNICKI	
przyjmuje pacjentów w każdym wieku. Leczy ostre i prze-
wlekłe bóle kręgosłupa, stawów i mięśni. Do najwięk-
szych zalet zabiegów u osteopaty należy szybki 
i długotrwały efekt, a poprawa następuje często 
po 3–5 zabiegach. 
Pan JAKUB GÓRNICKI zajmuje się trudny-
mi przypadkami klinicznymi leczonymi nie-
skutecznie innymi metodami. Takie zabiegi 
w ogromnej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa oraz sta-
wów: kolanowego, biodrowego, ramieniowego. 
Usprawniane jest połączenie i zależność od krę-
gosłupa – układu krwionośnego i więzadeł pod 
kontrolą układu nerwowego, ponieważ ograniczone 
ukrwienie, wokół jakiegoś kręgu lub stawów powoduje 
stany zapalne, zwyrodnienia i problemy bólowe.

Uwzględniając badania (RTG lub rezonans MR) – osteopata 
odblokowuje nieprawidłowości likwidując ból.

Wskazaniami	do	zabiegów	są	m.in.: zaburzenia czu-
cia, drętwienie kończyn, stany pourazowe, zwich-

nięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa 
kulszowa i barkowa, bóle pleców i szyi. To 
ogromna szansa pomocy osobom cierpią-
cym, a nie mogącym poddać się operacji, 
ani brać leków. Jest to uznana i bardzo cenio-
na metoda leczenia w systemie medycznym.
Zabiegami stosowanymi przez mgr JAKUBA 

GÓRNICKIEGO usuwane są także zaburzenia 
funkcjonowania układu gastrycznego, urolo-

gicznego, gi ne kologicznego, oddechowego, bóle 
głowy u dzieci i dorosłych, zespoły bólowe u kobiet 

w ciąży. Mgr Górnicki prowadzi również diagnostykę 
i korektę wad postawy, a także profilaktykę okołoporodową.

OSTEOPATIA  
to metoda, która nie tylko  
leczy, ale i ukierunkowuje 
organizm do prawidłowego 

funkcjonowania.

•

•

PROSIMY	O	PRZYNOSZENIE	WYNIKÓW	BADAŃ	KRĘGOSŁUPA	(nawet tych sprzed lat) oraz	dotyczących	innych	chorób	aktualnych	i	przebytych.

Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk. 
Badania najróżniejsze nie były w stanie 
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałyka-
łam się mnóstwo leków, ale po Panu Gór-
nickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę 
brać żadnych leków.

Anna Z., lat 49 z Błonia


Zniszczyłam wątrobę i nerki, leki na bóle 
wywołały u mnie cukrzycę. Pan Jakub 
Górnicki spowodował swoimi zabiegami, 
że mogłam odstawić leki, a rwa kulszowa 
i sztywność poranna niemal całego ciała, 

oraz zawroty głowy ustąpiły zupełnie. 
To dla mnie jest niesamowite. Ponad 3 
lata leczenia bez efektów, wydatki na leki 
i utrata zdrowia. Jestem Panu Jakubowi 
wdzięczna.

Barbara Kunik, lat 69 z Ursusa


Mgr Górnicki zlikwidował mi ból barku 
i drętwienie rąk, które było leczone lekami 
i fizykoterapią bezskutecznie. Gorąco Mu 
dziękuję!

Janusz Zwada, lat 56 z Otwocka

Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek 
spowodowany skoliozą u mojej 12-let-
niej córki, choć skolioza była bardzo po-
ważna. Gimnastyka, pływanie – niewiele 
pomagało – choć trwało ponad 4 lata.

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch



Dziękuję Panu Górnickiemu za zabiegi. 
Dzięki niemu uniknąłem operacji kręgo-
słupa i barku. Mogę być znów aktywny 
zawodowo i w sporcie.

Marek W., lat 41 z Warszawy

POMOC 
w usuwaniu bólu

KRĘGOSŁUP

PSYCHIATRIA	–	prawdy	i	mity
Wiele osób z mojego otoczenia  
– nie tylko pacjentów, ale również 
znajomych – zadaje mi pytania: 
Czym dzisiaj jest psychiatria,  
kto chodzi na wizyty, kiedy trzeba 
brać leki, a kiedy można uznać, 
że poradzimy sobie sami?; bądź 
stwierdza: Tyl ko wariaci chodzą 
do psychiatry! (myślę,  
że większości z nas obiło się 
o uszy takie stwierdzenie).  
Czy psychiatry należy się 
bać? – Może nie bać, ale na 
pewno wstydzić! – takie zdanie 
usłyszałem ostatnio.  
Czy tak jest rzeczywiście? 

Wszyscy jesteśmy „wariatami”
Niewątpliwie psychiatria i psy chiatrzy 
wielu osobom nie kojarzą się dobrze. 
Może to wynikać z nikłej (bądź żadnej) 
znajomości złożoności zagadnień psy-
chiatrii, za to z bardzo rozległej „wie-
dzy podwórkowej”.
No bo dlaczego kogoś nazywamy 
wariatem, albo stosujemy określenie 
„nienormalny”?. Ma to wydźwięk ne-
gatywny, złośliwy. Ulegamy presji oto-
czenia, nie chcemy być przecież obiek-
tem kpin, odwzajemniamy się więc 

takimi samymi epitetami, opowiadamy 
kawały.
Wiele też zostało zrobione w przeszło-
ści, żeby psychiatria miała negatywne 
konotacje: używanie jej przeciwko 
przeciwnikom politycznym, w mało 
tolerancyjnych środowiskach – dys-
kredytowanie osób z dolegliwościami 
psychicznymi, przekazy niektórych 
filmów, jak np. „Lot nad kukułczym 
gniazdem”, nie mówiąc o kawałach. 

Nie dajmy się zwariować
Ale na szczęście świat się zmienia 
– to dobrze – większa staje się przy 
tym świadomość jednostki. Świat 
się zmienia, a my razem z nim, tylko 
nie dla wszystkich tempo zmian jest 
właściwe. Różnimy się przecież. Nie 
jesteśmy klonami, jesteśmy indywidu-
alnościami. Często nie  nadążamy… 
Nie nadążamy za coraz szybszymi 
zmianami w technologiach, za pędem 
za pieniędzmi, brakuje nam czasu na 
sen, brakuje wsparcia przyjaciół, rodzi-
ny – z braku czasu… Tworzy się pętla, 
z której trudno się samemu oswobo-
dzić. Jak długo wytrzymamy? 

Psychiatra rękę ci poda…
Obecna rzeczywistość wygląda jed-
nak zgoła inaczej. Dziś liczba ludzi 
korzystających z pomocy psychia-
trycznej – zarówno w Polsce, jak i na 
świecie – rośnie lawinowo. Depresja 
już jest uznawana za epidemię XXI 

wieku. Pęd życia, konieczność osiąg-
nięcia sukcesu, bycia lepszym, stres 
korporacyjny, kredyty, zubożenie 
kontaktów międzyludzkich na rzecz 
komputera czy Internetu – wszystko to 
powoduje (i nic w tym dziwnego), że 
ludzie coraz częściej i w coraz młod-
szym wieku nie radzą sobie ze swoimi 
emocjami, myślami, nie potrafią bu-
dować trwałych związków, zaś w sy-
tuacjach stresowych reagują lękiem 
bądź ucieczką. Albo wybierają drogę, 
z której nikt już nie wraca.
Równie często pomocy psychiatrów 
potrzebują ludzie starsi. Żyjemy co-
raz dłużej, ale niekoniecznie jesteśmy 
na tę starość przygotowani. Poczucie 
odrzucenia, samotność czy proble-
my z pamięcią – są najczęstszymi 
dolegliwościami psychicznymi ludzi 
w podeszłym wieku. 
Inną plagą naszych czasów, którą 
zajmują się psychiatrzy są przeróżne 
uzależnienia. Dziś to już nie tylko 
alkohol, ale także narkotyki, leki, ha-
zard, zakupy czy sex. I choć w tym 
przypadku najważniejszą rolę pełni 
zawsze terapeuta uzależnień, to kon-
sultacja i diagnoza psychiatryczna 
jest zawsze niezbędnym punktem 
terapii. 

… może też uratować życie
Jeśli dodamy do tego bardzo roz-
powszechnione zaburzenia lękowe, 
a także psychozy czy zaburzenia od-

żywiania – to widzimy wyraźnie, że 
grupa osób, która ze swoimi proble-
mami może wymagać specjalistycz-
nej opieki jest olbrzymia. Według 
różnych danych to nawet 6–8 mln 
ludzi w Polsce. Dlatego szczególnie 
ważne jest, aby uzmysłowić sobie, 
że jeśli tego typu problemy dotykają 
kogoś z Twojego otoczenia lub Cie-

bie, to najgorsze co można zrobić, to 
bać się lub wstydzić wizyty u psy-
chiatry. 

Rafał Osiński
lekarz specjalista psychiatra

PAMIĘTAJMY!

Wczesna profesjonalna pomoc 
może bardzo poprawić komfort 
życia, a czasem nawet to życie 

uratować.

WIZYTY  w DOMU PACJENTA

LEKARZ SPECJALISTA 

psychiatra 
z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu: 
l   problemów wieku podeszłego (psychogeriatria), 
l   osób cierpiących na zaburzenia nastroju,  

nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt domowych. 
Teren URSUSA, WŁOCH i okolic. 

tel.:	694-380-980
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KONCERT TRIO 
– STANIEWICZ, STROBEL, JAGODZIŃSKI
Wybitny muzyczny spektakl w niedzielę, 28 maja odbył 
się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Michałowicach. Spektakl, który przez wielu ludzi określany 
jest jako muzyczna perła na koncertowej mapie Polski.
„Trzeba marzyć” to tytuł niedzielnego koncertu, w którym artyści 
zaprezentowali najpiękniejsze piosenki m.in. Jonasza Kofty i Jana 
Wołka, do których muzykę skomponował wybitny aranżer i gitarzysta, 
Janusz Strobel.
Jak niezwykłe było to wydarzenie wystarczy wspomnieć o artystach 
w nim występujących. Nula Stankiewicz – delikatna, klimatyczna 
i śpiewająca ciepłą barwą potrafi znakomicie przekazać sens śpie-
wanych utworów. Janusz Strobel – aranżer, wybitny wirtuoz gitary 
klasycznej i twórca muzyki do tekstów najbardziej znanych autorów: 
Magdy Czapińskiej, Jonasza Kofty, Jana Wołka i Wojciecha Młynar-
skiego. Andrzej Jagodziński – artysta wszechstronny, pianista jazzowy, 
akordeonista, kompozytor, aranżer, pedagog i laureat wielu nagród.
Koncert, w trakcie którego znalazły się piosenki o miłości, marzeniach 
i tęsknocie. Wszystko zaprezentowane w jazzowej aranżacji, w której 
nie zabrakło solowych partii improwizowanych przez Janusza Strobla 
i Andrzeja Jagodzińskiego.
Było nastrojowo, refleksyjnie, ale i również zabawnie, a to wszystko 
za sprawą takich piosenek jak: „Trzeba marzyć”, „Kiedy księżyc jest 

w nowiu”, „Chcę z tobą być”, „Nieobecni”, „Jeśli musisz kłamać”, 
Źródełko ciepełka”, „O kominiarzu Panu Stanisławie”, „Pośpij jesz-
cze”, „Do góry dnem”, „To nie miało być o łzach”, „Zawołałem za 
późno”, „Piosenka o pospiechu”, „Jeśli w nas”, „Tak młodo jak teraz”, 
„Dzień dobry dniu”.
To była naprawdę wyjątkowa muzyczna uczta. Połączenie artyzmu 
i niebanalnych tekstów piosenek wielokrotnie wprowadzało publicz-
ność w zachwyt i doskonały nastrój, a kto nie było ma po prostu, czego 
żałować.

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

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz	
	problem	prawny?

Napisz	do	nas...*	

WAKACJE	DLA	NASTOLATKA	Z	ZFŚS
Do tej pory co roku mój syn jeździł na wakacje na 
kolonie dofinansowane z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (zfśs). Niestety w tym 
roku w sierpniu kończy 18 lat i nie będzie mógł 
skorzystać już z tej formy wypoczynku. Czy 
jest jakiś sposób, żeby pracodawca wspomógł 
mnie finansowo i dał pieniądze na wakacje dla 
dziecka?
Pani syn w dalszym ciągu może jechać na wa-
kacje dofinansowane przez zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych! Trzeba tylko zgrabnie 
zgrać termin wypoczynku z jego urodzinami. 
Zwolnienie podatkowe przewidziane na wypadek 
dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzie-
ży z ZFŚS może być stosowane, jeśli korzystają-
ce z niego dzieci pracowników nie ukończyły 18 
roku życia. Organy skarbowe orzekły, że warunek 
ten uważa się za spełniony o ile w jakimkolwiek 
dniu trwania turnusu kolonii dziecko miało mniej 
niż 18 lat. W skrajnym przypadku oznacza to, że 
wystarczy nawet jeden dzień na wyjeździe, kiedy 
Pani syn nie będzie miał jeszcze osiemnastki i to 
już uprawnia do skorzystania z tego zwolnienia. 

W praktyce więc chłopak dalej może pojechać na 
wakacje dofinansowane przez działający w Pani 
firmie ZFŚS, o ile tylko zadba się o to, by 18 uro-
dziny obszedł już na wyjeździe. Nawet jeśli samą 
dopłątę dostanie Pani już po tym jak syn stanie się 
pełnoletni, dalej nie odbiera prawa do korzystania 
z tego typu zwolnienia podatkowego. Zakładamy 
przy tym, że spełnione zostaną inne warunki ko-
nieczne do korzystania ze zwolnienia podatkowe-
go. Pierwszym jest zorganizowanie wyjazdu wa-
kacyjnego przez podmiot prowadzący działalność 
w tym zakresie. Nie ma przy tym znaczenia czy 
jest to wyspecjalizowane biuro podróży czy, np. 
fundacje albo kościoły. Chodzi tylko o to, żeby 
w dokumentach tych organizacji (np. statucie 
fundacji) był wyraźny zapis, że zajmuje się ona 
organizowaniem wypoczynku. Niestety, zwolnie-
niem nie są objęte wczasy pod gruszą czy rodzinne 
wyjazdy organizowane przez samych rodziców. 
Drugim warunkiem korzystania ze zwolnienia jest 
to, aby wypoczynek był w odpowiedniej formie. 
Powinny to być wczasy, kolonie albo obozy, a zimą 
zimowiska – w tym także takie, które połączone są 
z różnego rodzaju nauką – w tym także np. języka 
obcego. Warto przy okazji pamiętać, że zwolnienie 
na dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży nie 
są objęte żadnym limitem. A to oznacza, że firmo-
wy ZFŚS może sfinansować nawet 100% kosztów 

wakacji i to bez względu na to, ile taki wyjazd bę-
dzie kosztował.

NOWY	LEPSZY	BAT	NA	ALIMENCIARZY
Jestem po rozwodzie. Mój były mąż ma 
zasądzone alimenty na nasze wspólne dziecko, 
ale od kilku miesięcy niestety ich nie płaci. 
Słyszałam, że teraz dużo łatwiej może za to trafić 
do więzienia. Czy to prawda?
Tak! W czerwcu br. weszła w życie zmiana Ko-
deksu karnego, zgodnie z którą kto uchyla się od 
wykonania obowiązku alimentacyjnego określone-
go co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą 
zawartą przed sądem albo innym organem, albo 
inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych 
wskutek tego zaległości stanowi równowartość co 
najmniej 3 świadczeń okresowych podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. W praktyce raczej trudno ocze-
kiwać, że Pani były mąż za niepłacone alimenty 
wyląduje za kratkami. Może z łatwością uchylić 
się od kary, jeśli dobrowolnie pokryje zaległo-
ści w ciągu 30 dni od pierwszego przesłuchania 
w charakterze podejrzanego.

TANIEJ	WCALE	NIE	ZNACZY	DOBRZE
Wybieram się ze znajomymi na wakacje do 
Czech. Chcę kupić polisę turystyczną, ale zu
pełnie nie wiem na co wrócić uwagę wybierając 
ofertę ubezpieczyciela.
W przypadku typowego wyjazdu turystycznego 
(zakładamy bowiem, że nie będzie Pani uprawia-

ła ekstremalnej wspinaczki wysokogórskiej czy 
nurkowała w podwodnych jaskiniach) kluczowe 
są koszty leczenia. Przede wszystkim należy się 
zorientować co wchodzi w jego zakres. Poza wi-
zytami u lekarza powinno to być pokrycie kosztów 
leczenia w szpitalu i – co bardzo ważne – także 
koszty ewentualnego transportu chorego turysty do 
kraju. Dobre polisy oferują także pokrycie kosztów 
dojazdu i pobytu za granicą bliskich osoby objętej 
ubezpieczeniem. Wybierając polisę warto się także 
upewnić czy nie zawiera on zapisów o tak zwanej 
franszyzie integralnej. Rozwiązanie to polega na 
tym, że ubezpieczyciel wprowadza pewną ustalo-
ną w gotówce granicę kosztów – jeśli wydatki na 
leczenie będzie poniżej tej granicy nie dostaniemy 
ani grosza. Jeśli jednak wydatki na leczenie okażą 
się większe – towarzystwo ubezpieczeniowe za-
płaci za nie pełny rachunek. Oczywiście im niższa 
franszyza tym lepiej dla ubezpieczonego. Można 
także dopłacić do ubezpieczenia tak, żeby towa-
rzystwo ubezpieczeniowe ponosiło wszelkie kosz-
ty bez żadnych ograniczeń, ale to oznacza sporo 
wyższy wydatek. Jeśli jedzie Pani w góry warto 
się też upewnić jak wyglądają w kraju, który ma 
Pani zamiar odwiedzić, koszty poszukiwań zagi-
nionych turystów. W Czechach trzeba zapłacić za 
taką usługę, i to całkiem sporo! Dlatego kupiona 
przez Panią polisa powinna zapewniać pokrycie 
kosztów tego typu. 

Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne 

problemy związane z domem, rodziną i finansami

*  Pytanie można zadać drogą emailową pod adresem: re-
dakcja@mocnestrony.com.plw tytule emaila wpisując:  
PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko 
jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

Komorowscy koszykarze z rocznika 
2005 zostali bezapelacyjnymi mistrzami 
województwa mazowieckiego!!! Nie mie
li sobie równych, wygrywając wszystkie 
mecze w sezonie ligowym 2016/2017. 
Jest to ich drugie z rzędu mistrzostwo. 
Gratulujemy!

P rzy okazji rozgrywek ligowych odbył się 
plebiscyt na najwartościowszego zawod-
nika w lidze  (MVP) oraz na najlepszego 

trenera. Głosowali trenerzy wszystkich ze-

społów biorących udział w Mistrzostwach 
Mazowsza w koszykówce chłopców.  W 
obydwu tych kategoriach docenieni zo-
stali reprezentanci Akademii Koszykówki 
Komorów. Najlepszym zawodnikiem ligi 
został Franciszek Szular, a najlepszym 
trenerem – trener z Komorowa, Grzegorz 
Tomaszewski. 
Warto dodać, że także młodsi koledzy, ze-
spół  UKS Akademia Koszykówki z rocznika 
2006, uczestniczy w rozgrywkach koszykar-
skiej ligi Mazowsza. Drużyna jak dotąd jest 
niepokonana i w tym sezonie wiemy już, że 

zajmie co najmniej drugie miejsce. O wszyst-
kim zadecyduje ostatni mecz, w którym nasz 
zespół zmierzy się z  MKS Grójec.
Koszykarze  z Komorowa są najlepszą 
wizytówką gminy Michałowice. Chłopcy 
dzięki systematycznym treningom i wy-
trwałości kształtują swój charakter, robią 
duże postępy i  kroczą od zwycięstwa do 
zwycięstwa. 
Udział koszykarzy w rozgrywkach ligowych 
jest dofinansowywany z dotacji gminnej 
dla organizacji  pozarządowych z zakresu 
kultury fizycznej i sportu. 

Niedzielny koncert, który odbył się w  ramach cyklu „Muzyczny Maj” 
zakończył się specjalnymi podziękowania dla  artystów, które w  imieniu 
zgromadzonej publiczności złożył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka 
i przewodnicząca rady, Elżbieta Biczyk.

Koszykarze z Komorowa MISTRZAMI MAZOWSZA!
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URSUS l OŻARÓW	MAZOWIECKI

WYNIKI	REFERENDUMPierwsza NOC MUZEÓW 
w Ośrodku Kultury „ARSUS”
Już od 18:00 chętni mogli zwiedzać Izbę Tożsamości Ursusa oraz na parterze OK.”ARSUS” podziwiać wystawę zdjęć Ursusa 
autorstwa fotoreporteralegendy Ireneusza Barskiego. Obok zapraszała Galeria sztuki współczesnej ADHOC. Na zewnątrz, tuż 
przy wejściu do budynku, premierę miała wystawa przygotowana przez Fundację dla Ursusa pt. „Jan Józef Lipski – Niepolitycz
ny polityk, jedna z największych postaci demokratycznej opozycji”. Ostatni goście wyszli pół godziny po północy.

W	Izbie Tożsamości Ursusa – otwartej pod koniec ub. roku – 
można było poznać technikę wytwarzania buttonów, czyli 
badzików i własnoręcznie wykonać okolicznościową, okrą-

głą przypinkę z logo Nocy Muzeów 2017 oraz Izby Tożsamości 
Ursusa. Do stolika, przy którym stała specjalna prasa stołowa 
prezentowana przez instruktor OK „ARSUS” Justynę Ścibor. 
Ustawiały się kolejki chętnych w różnym wieku. Podobnie zain-
teresowaniem cieszył się stolik, przy którym można było poznać 
zasady wydanej w tym roku przez Urząd Dzielnicy Ursus gry 

„URSUS – gra planszowa”. Z sitodrukiem współgrała sąsiadu-
jąca wystawa przygotowana przez Fundację dla Ursusa „Stan 
wojenny w Ursusie – 13–14 grudnia 1981” (wykonanie ekspozy-
cji: Alicja Szot). Na wystawę składa się kilkanaście wybranych 
plansz z informacjami oraz fotografiami i dokumentami. Obok 
gabloty z wybranymi tytułami prasy zakładowej, na czas Nocy 
Muzeów pojawiła się wystawa (6 plansz) wypożyczona ze Sto-
warzyszenia Wolnego Słowa „Prasa zakładowa NSZZ ››Solidar-
ność‹‹ w latach 1980–1989”. 

Nowa ekspozycja
Goście po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć element nowej eks-
pozycji stałej Izby Tożsamości Ursusa – poświęconej Zakładom 
Mechanicznym „Ursus”. Na jednej ze ścian pojawiła się instala-
cja (wykonanie Dariusz Skrzymowski, Agnieszka Gorzkowska) 
będąca próbą odtworzenia warsztatu pracy robotników zakładów, 
z wykorzystaniem prawdziwego stołu zachowanego z fabryki trak-
torów, narzędzi, książek byłego pracownika fabryki na temat m.in. 
odlewnictwa, tablic BHP. W ścianę wkomponowany został unikal-
ny obraz przedstawiający wnętrze fabrycznej modelarni – wykona-
ny przez byłego, nieżyjącego już pracownika ZM „Ursus” – Józefa 
Mederera (z darów Aleksandry Brodman). 

Nikt nie wyszedł bez prezentu
Przez cały czas trwania imprezy w Izbie Tożsamości Ursusa 
wyświetlane były filmy historyczne na temat historii dzielnicy. 
Goście mogli również spróbować swoich sił w rozwiązywaniu 
specjalnie przygotowanych quizów. Niemal całkowicie wybrane 
zostały przez odwiedzających Izbę Tożsamości Ursusa wartoś-
ciowe wydawnictwa ufundowane przez Stowarzyszenie Wolnego 
Słowa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego i Ośrodek Kultury „ARSUS”. 
Rozlosowano nagrody główne, których fundatorem był Urząd 
Dzielnicy Ursus. 

Wystawy w plenerze i nie tylko
W podświetlanej bryle, tzw. STACJI URSUS – instalacji przed OK 
„ARSUS” wykonanej przez Fundację dla Ursusa z gruzów daw-
nych Zakładów Mechanicznych „Ursus”, premierę miała wystawa 
„Jan Józef Lipski – Niepolityczny polityk, jedna z największych 
postaci demokratycznej opozycji”. Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego uczestniczył w strajku załogi Zakładów Mechanicznych 
Ursus, gdzie 14 grudnia 1981 roku został aresztowany po pacyfika-
cji zakładu. Jedna z najznakomitszych postaci życia opozycyjnego 
w PRL, w ostatnich latach często zapominana. Wystawa składa 
się z plansz z materiałami archiwalnymi (również archiwum ro-
dzinne), notatkami historycznymi, fragmentami twórczości, której 
można nawet posłuchać przez zamontowane głośniki.
W  Galerii sztuki współczesnej AD-HOC goście oglądali „EPOS 
KOŚCIUSZKOWSKI” – wystawę malarstwa batalistycznego Gra-

REFERENDUM
w Ożarowie Mazowieckim 

JEST WAŻNE
Referendum gminne przeprowadzone 4 czerwca 2017 r. 

w Gminie Ożarów Mazowiecki jest ważne. 
Frekwencja wyniosła 35,67%.

Mieszkańcy gminy odpowiadali na jedno pytanie: 
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa  

jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego,  
objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”.  

Głosów na TAK było 279 (4,4%),  a na NIE – 6039 (95,6%).
Liczba osób uprawnionych do głosowania to 17 881. 

Aby referendum było ważne, konieczna była co najmniej 
30-procentowa frekwencja. Referendum było inicjatywą 

radnych, którzy uchwałę w tej sprawie przyjęli  
podczas sesji 13 kwietnia  2017 r.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

Nic o NAS 
bez NAS

żyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego w ramach światowych ob-
chodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Na ekspozycję 

składa się kilkadziesiąt obrazów autorstwa Grażyny Ko-
stawskiej  (cykle: „Ochotnicy Insurekcji”, „Wiara Nadzieja 
Ojczyzna”, „Insurekcja 1794” oraz „Kościuszkowskie cza-
sy”) oraz malarstwo Piotra Szałkowskiego  (cykle: „Wiara 
Nadzieja Ojczyzna”, „Insurekcja 1794” oraz „Kościusz-
kowskie czasy”). W Sali Kameralnej podziwiać można 
było grafiki Piotra Szałkowskiego ilustrujące poezję Marii 
Konopnickiej ze zbioru „Śpiewnik historyczny”.

Blisko 200. zwiedzających
Atrakcje OK. „ARSUS” obejrzało blisko 200. gości. 
Obecny był dyrektor Ośrodka Kultury „ARSUS” Bogu-
sław Łopuszyński, jak również byli opozycjoniści: fotore-
porter Ireneusz Barski, Alicja Szot (Fundacja dla Ursusa) 
i Mirosław Bertowski (Stowarzyszenie Wolnego Słowa), 
Marek Jarosiński, a także darczyńcy eksponatów: Alicja 
Nowakowska i Olga Głowacka. Pomieszczenia zwiedzili 
m.in.: burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, 
zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik, 
naczelnik wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Ursus 
Aleksandra Magierecka, radna Dzielnicy Ursus Maria 
Miszkiewicz.

Tadeusz Kotus
Zdj. Jacek Sulewski
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

LESZEK	STACHLEWSKI		
–	pierwszy	„Honorowy		
Obywatel	Gminy	Ożarów	Mazowiecki”
Na sesji Rady Miejskiej w maju, po raz pierwszy przyznany został tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki. Wyróżnienie to 
otrzymał Pan LESZEK STACHLEWSKI – mieszkaniec Ożarowa Ma-
zowieckiego, zasłużony strażak Ochotniczej Straży Pożarnej.

U
roczystość wręczenia honoro-
wego obywatelstwa odbyła się 
podczas sesji Rady Miejskiej.
Samorządowcy chcieli w ten 
sposób podziękować mu za 

wieloletnią współpracę. 
Leszek Stachlewski urodził się 3 grud-
nia 1948 r. Od najmłodszych lat zwią-
zany jest z Ożarowem Mazowieckim, 
a od 1956 r. ze strażą pożarną. Przez 
45 lat (od 1972 r.) pełnił funkcję na-
czelnika ożarowskiej OSP. Ukończył 
Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Po-
znaniu, uzyskując stopień chorążego 
pożarnictwa. Obecnie jest Komen-
dantem Miejsko-Gminnym Straży Po-
żarnych w Ożarowie Mazowieckim. 
W czasie swojej służby strażackiej 
uczestniczył w ponad pięciu tysiącach 
akcji ratowniczo-gaśniczych. Odzna-

czony m.in. Odznaką Strażak Wzo-
rowy, Brązowym, Srebrnym i Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, 
Złotym Znakiem Związku OSP RP, 
Brązowym i Srebrnym Krzyżem za 
Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odzna-
ką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 
Zaangażowany od wielu lat w służbę 
strażaka, cieszy się dużym autorytetem 
wśród młodych druhów strażaków. Po-
święcenie, pasja, narażanie własnego 
zdrowia i życia dla ratowania miesz-
kańców gminy i ich majątków, praca 
na rzecz gminy, honorowe oddawanie 
krwi dla potrzebujących, ale również 
skromność i bezinteresowność w dzia-
łaniach – w pełni uzasadniają przy-
znanie tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Ożarów Mazowiecki Panu 
Leszkowi Stachlewskiemu.

Mając na uwadze uhonorowanie osób 
szczególnie zasłużonych dla Gminy 
Ożarów Mazowiecki, Rada Miej-
ska 27 kwietnia podjęła Uchwałę 
Nr XXXVIII/398/17 w sprawie usta-
nowienia tytułu: Honorowy Obywa-
tel Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 
przyjęcia Regulaminu zasad i trybu 
jego nadawania. 
Zgodnie z regulaminem tytuł ten jest 
najwyższym gminnym wyróżnieniem 
przyznawanym wybitnym osobowoś-
ciom. Stanowi on wyraz szczególnego 
uznania nadawanego bez względu na 
miejsce urodzenia, zamieszkania czy 
narodowość, dla osób zasłużonych dla 
Gminy Ożarów Mazowiecki w dzie-
dzinie gospodarki, kultury, nauki, spor-
tu, oświaty i działalności społecznej, 
działających na rzecz poprawy jakości 
życia społeczności lokalnej i promocji 
gminy.  Tytuł nadawany jest w formie 
uchwały, podejmowanej zwykłą więk-
szością głosów. 
Z wnioskiem o nadanie tytułu może 
wystąpić burmistrz Ożarowa Mazowie-
ckiego, grupa co najmniej 5 radnych 
i grupa co najmniej 100 mieszkańców. 
Tytuł przyznaje kapituła, w skład któ-
rej wchodzą:  przewodniczący Rady 
Miejskiej, burmistrz Ożarowa Mazo-
wieckiego, przewodniczący stałych 
komisji Rady Miejskiej oraz przewod-
niczący klubów radnych.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości 
będziemy świadkami wielu pięknych 
i wzruszających uroczystości jak ta, 
26 maja. Pan Leszek otrzymał ho-
norowy tytuł, pamiątkową statuetkę 
oraz  kwiaty. W sesji brało udział 
wielu strażaków, którzy w ten sposób 
uhonorowali również zasługi swojego 
kolegi. 
Serdeczne gratulacje dla Pana Leszka 
Stachlewskiego – Honorowego Oby-
watela Gminy Ożarów Mazowiecki.

Urząd Miejski  
w Ożarowie Mazowieckim
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URSUS l PIASTÓW

PIASTÓW www.piastow.pl

PROGRAM 
„Lato w Mieście 2017” 
KOORDYNATOR: Barbara Dudzińska 22 4436048 bdudzinska@um.warszawa.pl

ZASTĘPCA KOORDYNATORA: Norbert Pyza 22 443 6073 npyza@um.warszawa.pl

WAKACYJNE PLACÓWKI EDUKACYJNE

Lp. Nazwa	placówki adres termin	 kierownik telefon adres	e-mail
uczest-
nicy		

z	klas

1
Szkoła 
Podstawowa 
nr 11

ul. Keniga 20
26.06–

–28.07
Dorota 

Porzezińska 667 09 27 dporzezinska@tlen.pl  I – VI

2 Zespół Szkół 
nr 80 

ul. Orłów 
Piastowskich 47

31.07–

–31.08
Krystyna Zych 
Włodarczyk 667 46 54 k.z.w@interia.pl I – VI

3
Szkoła 
Podstawowa 
nr 14

ul. Sosnkow - 
skiego 10

31.07–

–31.08
Lucyna 

Pytlewska 662 64 05 lucyna.pytlewska@interia.pl  I – VI

4

Szkoła 
Podstawowa  
nr 4  
wraz ze  
Szkołą Filialną 

ul. W. Sławka 9 

ul. Konińska 2

26.06–

–28.07
Zofia  

Kościak 662 67 80 zofiakosciak@onet.eu I – VI

Ośrodek	Kultury	„ARSUS”

NOWY SYSTEM 
SPRZEDAŻY BILETÓW
Od 1 czerwca w Ośrodku Kultury „AR
SUS” wprowa dzony został nowoczesny 
system sprzedaży BILETYNA – dzięki 
niemu publiczność będzie mogła zakupić 
bilety na wydarzenia nie tylko trady
cyjnie, przy okienku w kasie, ale również 
przez Internet.

Uruchomienie internetowego zintegro-
wanego systemu sprzedaży jest odpo-
wiedzią na potrzeby klientów cenią-

cych czas i wygodę. System działa obecnie 
w ponad 35. ośrodkach kultury w Polsce, 
a także w kinach, klubach muzycznych 
czy teatrach. Od 1 czerwca nowoczesny 
kanał dystrybucji biletów zawitał też do 
Ośrodka Kultury i jego filii w Ursusie. 
Zainteresowani już mogą zaopatrywać się 
przez Internet w bilety na seanse kinowe, 
kabarety, koncerty i inne imprezy. 
Wystarczy wejść na stronę www.bi-
letyna.pl (ponad 400 tys. użytkowni-
ków miesięcznie) bądź na specjalnie 

utworzony moduł biletowy – zakładkę na 
fanpejdżu Ośrodka Kultury „ARSUS”. 
W najbliższym czasie system sprzedaży 
pojawi się też bezpośrednio na stronie 
www.arsus.pl. Pracownicy „ARSUSA” 
otrzymali też dostęp do aplikacji Android 
wraz ze skanerem służącym do skanowa-
nia biletów PDF. Natomiast, od września 
zainteresowane osoby będą mieć możli-
wość zapisywania się na zajęcia i warszta-
ty w O.K. „ARSUS” i filiach poprzez stro-
nę www.strefazajec.pl. Wystarczy tylko 
założyć konto i zalogować się. Dzięki tej 
formie uczestnik będzie mógł przeprowa-
dzać również wykonać płatności online, 
kontrolować należności, mieć dostęp do 
harmonogramu zajęć on-line. Dodatkowo, 
system powiadomi uczestników mailowo, 
np. o płatnościach, odwołanych zajęciach 
itp. Jest również możliwość generowania 
sms do uczestników.

Agnieszka Gorzkowska



Mocne Strony    |    8	CZERWCA	2017	R.    |    NR 10(19)/2017  (ROK II)
9

Chętnych, którzy okazali wsparcie, nie zabrakło na stadionie 
miejskim w Piastowie podczas sobotniego wielkiego pikniku 
charytatywnego dla trzynastoletniej Ani Ługowskiej. Dziew
czynka od urodzenia cierpi na bardzo rzadką chorobę – ciężki 
zespół CCHS, zwany również Klątwą Ondyny. Gdyby nie res-
pirator, mogłaby przestać oddychać we śnie.  Ale jest szan-
sa na operację, która umożliwi Ani powrót do normalności, 
przespane noce dla niej i jej rodziców. Wszyscy mogli spełnić 
marzenia dziewczynki o normalnym życiu wrzucając dzięki 
zorganizowanej zbiórce publicznej datki na kosztowny za-
graniczny zabieg wszczepienia stymulatora nerwów
– Mam nadzieję, że dziś dołoży-
my  potężne kwoty do wymaga-
nej sumy 417 tys. zł. Ania to có-
reczka mojej ciotecznej siostry, 
dlatego też wspieram je całym 
sercem –  zdradził nam pro-
wadzący sobotni piknik Adam 
Kornacki, dziennikarz moto-
ryzacyjny. Ujawnił też, że już 
kilka dni przed piknikiem udało 
się zebrać ponad 117 tys. zł z au-
kcji i wpłat Fundacji Dzieciom 

„Zdążyć z pomocą”. – Jest bar-
dzo fajnie i bardzo cieszę się, 
że tyle osób chce mi pomóc. 
Jestem szczęśliwa. Bardzo bym 
chciała, by operacja się udała. 
Dziękuję naprawdę wszystkim, 
którzy mnie wspierają – mówiła 
w rozmowie z nami wzruszona 
Ania Ługowska, której towarzy-
szyli w tym wyjątkowym dniu 
członkowie rodziny. Ania była 
w Polsce drugim dzieckiem do-

tkniętym Klątwą Ondyny. Na 
Oddziale Intensywnej Terapii 
po przyjściu na świat spędziła 
niemal rok. Na co dzień uczy 
się w  klasie integracyjnej 
w Szkole Podstawowej nr 1 
w Piastowie. Sama jako wolon-
tariuszka, niesie pomoc innym 
potrzebującym. Poza wyjątko-
wą osobowością, Ania wyróż-
nia się jako uczennica: co roku 
odbiera świadectwo z biało-
-czerwonym paskiem, śpiewa 
również w chórze szkolnym. 
Jest laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu „Mój szkolny kolega 
z Misji” w kategorii muzycznej 
zorganizowanego przez Dzieło 
Pomocy „Ad Gentes”.

Przygotowania od lutego
Akcja „O czym śni Ania” na-
rodziła się w listopadzie ze-
szłego roku. gdy okazało się, 
że istnieje szansa na wszcze-
pienie stymulatora nerwów 
przeponowych, co pozwoliłoby 
na zmianę komfortu życia Ani 
i uwolnienia jej od respiratora 
i rurki tracheostomijnej. Zaś 
pomysł na piknik pojawił się 
dzięki Szkole Podstawowej nr 1 
w Piastowie. Już od lutego br. 
trwały intensywne przygoto-
wania – wiele pomysłów wy-
szło od rodziców i społeczności 
szkolnej. W organizację pikniku 
włączyło się wiele organizacji 
i grup działających w Piasto-
wie. Imprezę objął patronatem 
burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski. Szkołę wsparło 
Stowarzyszenie Możesz (or-
ganizator zbiórki publicznej) 
i Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, którego kierownik Jerzy 

Derlatka – przez cały czas był 
na miejscu. Duży udział w przy-
gotowaniach miał Hufiec ZHP 
Piastów oraz wszystkie inne 
piastowskie szkoły i przedszko-
la. Do wsparcia włączyły się 
także firmy prywatne. Podczas 
pikniku na stadionie miejskim 
uczestnicy mogli wrzucać datki 
aż do 50. puszek. Dzięki Akade-
mii Inicjatyw Młodzieżowych 
z Gostynina chętni mogli prze-
ciągnąć ulicami Piastowa au-
tobus ważący 12 ton! Każdy 
siłacz wrzucał oczywiście 
najpierw datki do puszki na 
operację Ani. Trasa wynio-
sła prawie 5 km! Dochód 
na operację umożliwiały też 
warsztaty z decoupage, food 
artu i bilety do escape room 

wewnątrz budynku „Piast” dzię-
ki Hufcowi Piastów. Atrakcją 
były też zdjęcia przy samocho-
dzie rajdowym wartym ponad 
milion zł, pokaz ratownictwa 
medycznego, słuchobus. Swo-
je stoiska miały również m.in.: 
Piastowski Klub Planszówko-
wy, wymiana książek Półki do 
Spółki, Majsterkowo, Smykał-
ka, punkt medyczny Centrum 
Medycznego Zdrowie z ul. 

Kleszczowej, kawiarenka 
szkolna i kilka innych.

Atrakcyjne licytacje
Pomiędzy koncertami i wy-
stępami zespołów tanecznych 
i wokalnych odbył się m.in. 
spektakl Teatru „Maska”, pokaz 
iluzji Brozi Magic Show. Zgro-
madzona tłumnie publiczność 
najbardziej angażowała się w li-
cytacje. Do zdobycia były m.in. 
Koszulka Legii, kask Krzysz-
tofa Hołowczyca, vouchery 
do teatru, „Gościnnej Chaty”, 

salonu kosmetycznego i week-
endu w Szczyrku, jak również 
vouchery na kursy językowe, 
audiobooki, płyta Kasi Stankie-
wicz, piłka Orłów Górskiego, 
koszulka Mai Włoszczowskiej 
oraz Rafała Majki i Cracovii. 
Czekamy z niecierliwością na 
podliczenie zebranej podczas 
pikniku kwoty. Organizatorzy 
mają podsumować datki w cią-
gu kilku dni. 

Tekst i zdjęcia 
Agnieszka Gorzkowska
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n  PIASTÓW. Piknik charytatywny „Piastów dla Ani”.

„Bardzo	cieszę	się,	że	tyle	osób	chce	mi	pomóc.	Jestem	szczęśliwa”

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



 NR 10(19)/2017  (ROK II)    |    8	CZERWCA	2017	R.    |    Mocne Strony10
dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina	 MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS

NASZE STRONY

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

n  NASZE STRONY. Od września 2017 r. – 12 miesięcy bez pociągów.

Jaka		komunikacja	zastępcza	
na	czas	modernizacji	linii	
Warszawa	–	Grodzisk?
Podczas konferencji prasowej z udziałem 
przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskie
go pod koniec maja poznaliśmy szczegóły 
dotyczące funkcjonowania komunikacji 
zastępczej w związku z modernizacją linii 
kolejowej nr 447 – 22kilometrowego odcinka 
pomiędzy stacjami Grodzisk Mazowiecki 
a Warszawa Włochy. Cztery specjalne linie 
autobusowe oraz zwiększona częstotliwość 
istniejących połączeń miejskich mają zapewnić 
optymalną komunikację na czas przebudowy 
linii grodziskiej. Zmiany zostaną wprowadzone 
od września br. i potrwają 12 miesięcy. 

W poprzednich wydaniach informowaliśmy 
o pracach przygotowawczych, które trwa-
ją od maja (planowane są na 2 miesiące). 

Roboty trwają właśnie w przejściach pod-
ziemnych na przystankach: Warszawa Włochy, 
Warszawa Ursus, Piastów, Parzniew (nowo bu-
dowany w ramach modernizacji), Milanówek, 
buduje się nowe przejście pieszo-rowerowe 
w Brwinowie. Są to obiekty wspólne dla li-
nii podmiejskiej i linii dalekobieżnej. Wyko-
nywane są specjalne tymczasowe konstruk-
cje umożliwiające przebudowę przejść. Od 
września wykonawca przystąpi do gruntownej 
przebudowy torów, sieci trakcyjnej, urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym i infrastruktury 
pasażerskiej. 

Grodzisk Mazowiecki-Warszawa  
–  rok bez pociągów
Od września rozpocznie się kluczowy moment 
dla inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Ruch pociągów pomiędzy Grodziskiem Mazo-

wieckim a Warszawą zostanie wstrzymany na 
12 miesięcy. W tym czasie dojazd do i ze stolicy 
zapewnią autobusy komunikacji zastępczej. Or-
ganizację przejazdów opracował Zarząd Trans-
portu Miejskiego oraz Koleje Mazowieckie we 
współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowy-
mi S.A. 

Komunikacja zastępcza
Na trzon zastępczej komunikacji składa się 
pięć autobusowych linii dedykowanych miesz-
kańcom Grodziska Mazowieckiego, Prusz-
kowa, Milanówka, Brwinowa i Piastowa. 
Połączenia zapewniają nie tylko przejazd do 
Warszawy, ale także umożliwiają komunikację 
między miastami leżącymi wzdłuż linii kole-
jowej. 

 l LINIA ZG (Warszawa – Grodzisk Mazowiecki) 
– Koleje Mazowieckie
–  kursy w dni robocze co 15 minut, a w dni 

świąteczne – co 30 minut;
–  przejazd w pobliżu przystanków kolejo-

wych;
–  12-metrowe autobusy;

 l LINIA ZM (Milanówek – Grodzisk Mazowie-
cki) – Koleje Mazowieckie
–  wahadłowe kursy w dni robocze w godzi-

nach szczytu przewozowego co 15 minut;
–  połączenie umożliwi przesiadkę z autobu-

su do pociągu w Grodzisku Mazowieckim;
–  12-metrowe autobusy;

 l LINIA ZB (Brwinów – Warszawa) – Koleje 
Mazowieckie
–  linia przyspieszona;
–  kursy w dni robocze co 10 minut w szczycie 

przewozowym, w godzinach pozaszczyto-
wych w dni robocze – co 15 minut, a w dni 
wolne od pracy – co 30 minut;

w godzinach popołudniowych w dni robocze 
co drugi kurs w kierunku Brwinowa będzie 
kierowany na drogę S2 i autostradę A2;
–  12-metrowe autobusy;

 l LINIA ZP (Pruszków – Warszawa) – Zarząd 
Transportu Miejskiego
–  linia przyspieszona;
–  kursy w dni robocze w szczycie przewo-

zowym co 8 minut, a w godzinach poza-
szczytowych i w dni wolne od pracy – co 
15 minut; w przypadku realizacji kursów 
autobusami 12-metrowymi częstotliwość 
w szczycie przewozowym będzie zwięk-
szona

–  autobusy 18-metrowe lub 12-metrowe (w za-
leżności od rozstrzygnięcia przetargu);

Istniejąca LINIA 717 z Piastowa do Warszawy 
zostanie wzmocniona. W szczycie przewozo-
wym autobusy będą odjeżdżały co 10 minut. 
W godzinach pozaszczytowych i w dni wolne 
od pracy – co 15 minut. Pasażerowie będą ko-
rzystać z 18- i 12-metrowych autobusów. 

Połączenia z Ursusa i Włoch do centrum War-
szawy zostaną dodatkowo wzmocnione ok. 20 
autobusami przegubowymi. Wybór linii prze-
widzianych do wzmocnienia będzie wynikał 
z możliwości lokalnych dróg w pobliżu moder-
nizowanej linii kolejowej. 
Pasażerowie linii grodziskiej będą mogli korzy-
stać także z połączeń WKD. Bezpośredni dojazd 
do Warszawy z Grodziska Mazowieckiego bez 
postojów na stacjach i przystankach zapewnią 
połączenia Kolei Mazowieckich ze Skierniewic 

i Żyrardowa. Analizowana jest możliwość wpro-
wadzenia na linię dalekobieżną dodatkowych po-
łączeń z Grodziska Mazowieckiego.
Przystanek Warszawa Aleje Jerozolimskie 
umożliwi sprawne przesiadki z autobusów za-
stępczych do pociągów SKM, KM i WKD. 

Szczegółowe informacje na temat zmian w organi-
zacji ruchu będą przekazywane pasażerom na sta-
cjach, przystankach i w środkach komunikacji miej-
skiej. O zmianach będzie można także przeczytać 
na stronach internetowych zarządcy infrastruktury 
oraz przewoźników. 

Wygodniej w aglomeracji warszawskiej
Przebudowana linia kolejowa między Warszawą 
a Grodziskiem Mazowieckim zapewni większy 
komfort podróży dla pasażerów. 6 stacji i przy-
stanków zostanie kompleksowo przebudowanych 
i dostosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Dojście na perony ułatwią windy zamonto-
wane w przejściach podziemnych. Wybudowany 
zostanie nowy przystanek Parzniew, który umoż-
liwi lepszy dojazd do stolicy i Grodziska Mazo-
wieckiego. Sprawny przejazd pociągów umożli-
wią wymienione tory, sieć trakcyjna i urządzenia 
sterowania ruchem. Koszt całej inwestycji na 
linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa wyno-
si 285 mln zł. Projekt „Prace na linii kolejowej 
Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 
nr 447)” jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. 

Na podstawie aktualności ZTM.WAW.PL  
opracowała Agnieszka Gorzkowska
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Podróżuj z
W nadchodzącym SEZONIE LETNIM 2017  Hellas Tra-
vel  zasko czy nas zupełnie nowymi destynacjami, odkrywając 
przez polskim turystą uroki malowniczej Grecji, w najpiękniej-
szych jej odsłonach.

A bsolutną gwiazdą tegorocznych programów będą urzekające Cykla-
dy, które oczarują swoich gości mnogością różnorodnych wysp oraz 
lazurem morskiej wody kąpiącym się w blasku słońca – świecącego 

w tym rejonie wyjątkowo intensywnie. Malownicze zatoki oraz śnieżnobiała 
zabudowa, a przede wszystkim długa historia oraz niezliczona ilość zabytków 
to tylko niektóre z powodów, dla których Cyklady są archipelagiem zupełnie 
wyjątkowym, stanowiąc idealny cel niezwykłej podróży.

Spośród wszystkich urokliwych wysp Cyklad –  Hellas Travel  wybrało dla 
swoich gości te najpiękniejsze i najciekawsze, takie które rozkochają w sobie 
wszystkich odwiedzających. Zaliczają się do nich: Santorini, Mykonos, Naxos, 
Sifnos i Milos.

Niezwykłe widoki sprawią, że nie będziemy chcieli opuścić tego miejsca.
Eleganckie hotele, rejsy, wycieczki oraz niezapomniane przeżycia czekają 
właśnie na Ciebie. Serdecznie polecam wakacje na Cykladach. To doskonałe 
miejsce na beztroski wypoczynek. Tu poczujesz że żyjesz – przekonuje właści-
ciel biura podróży Hellas Travel, Theofilos Vafidis, z pochodzenia Grek, z pasji 
podróżnik oraz Mistrz Kulinarny.

Każdy kto choć raz odwiedzi Cyklady, już zawsze będzie chciał tam wracać, 
ostrzegamy – to uzależnia!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi programami!

Warszawska 58c lok. 5
Galeria „GAWRA”

02-496 Warszawa Ursus

22 291 55 05
790 807 055

info@hellastravel.pl
www.hellastravel.pl

GRECJA I CAŁY ŚWIAT

BURACZKI PIECZONE z musem z Fety i miętą
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:
• Oliwa z oliwek Extra Virgin .........................  100 ml
• Orzeszki piniowe prażone  ...............................  50 g
• Świeża mięta drobno posiekana  ............... 2  łyżki
• Ser Feta rozdrobniony  ...................................  150 g 
• Pepperoni Macedońskie drobno posiekane   4 szt.
• Czosnek przeciśnięty przez praskę  .......... 1 ząbek
• Sól morska gruboziarnista  ................... 1 łyżeczka
• Pieprz czarny świeżo mielony  ...........  0,5 łyżeczki

• Sok z cytryny  .......................................... 3 łyżeczki
• Buraczki średniej wielkości  ...........................  8 szt.

SKŁADNIKI NA SOS VINAIGRETTE:
• Sok z pomarańczy  .......................................  100 ml
• Oliwa z oliwek Extra Virgin ..........................  100ml
• Musztarda Dijon  ...................................... 2 łyżeczki
• Miód tymiankowy  ................................... 2 łyżeczki
• Sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Miksujemy składniki musu (ser Feta, czosnek, 
miętę, Pepperoni Macedońskie, sok z cytryny, sól 
i pieprz do smaku) na jednolitą, kremową masę 
i odstawiamy do lodówki. Buraczki smarujemy 
oliwą z oliwek, oprószamy solą i pieprzem, a na-
stępnie zawijamy w folię aluminiową. Pieczemy 
w rozgrzanym do temperatury 180°C piekarniku 

przez około 45 minut, aż będą miękkie. Usuwamy 
skórkę i kroimy na krzyż (od strony liści do ko-
rzonków zostawiając u podstawy nie przekrojone). 
Na środku umieszczamy porcję musu. Miksujemy 
wszystkie składniki na vinai grette i skrapiamy ob-
ficie buraczki. Posypujemy prażonymi orzeszkami 
piniowymi. 

   Gotuj z TEO VAFIDISEM

ZAPRASZAMY!

Plaża czy zabytki? A może plażowanie 
przeplatane zwie dzaniem? 
Oferujemy jedno i drugie  
– WYBÓR NALEŻY DO WAS.

DLA UŁATWIENIA KONTAKTU, oraz jak 
najlepszego dostosowania oferty do Państwa 
wymagań STWORZYLIŚMY SPECJALNE 
DZIAŁY:
l wyjazdy grupowe
l wyjazdy tematyczne
l turystyka sportowa
l rejsy
l wille w Grecji i na Cyprze
l podróże kulinarne
l bilety lotnicze przewoźników regularnych 

i czarterowych
l All Inclusive i last minute
l oferta 10 największych touroperatorów.

Charakteryzuje nas indywidualne 
podejście do klienta, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie zorganizować wszelkie 
wymarzone przez Państwa atrakcje.

TEO VAFIDIS – z pochodzenia 
Grek, z zawodu szef kuchni i ekspert kuli-
narny, z pasji ambasador kultury i kuchni 
greckiej w Polsce, osobowość telewizyjna. 
Często gości w naszych domach za po-
średnictwem programów, takich, jak Kawa 
czy herbata, Pytanie na śniadanie. Jest 
także pomysłodawcą i gospodarzem pro-
gramów podróżniczo-kulinarnych NIEna-
ŻARTY, Teo-ria smaku Teo Vafidisa oraz 
Filozofia smaku Teo Vafidisa, które są re-
alizowane w różnych zakątkach świata. 
W książce przedstawia swoje ulubione 
przepisy kuchni greckiej, które każdy może 
przygotować w domu. Opowiada o smakach 
dzieciństwa, potrawach i miejscach dla niego 
ważnych, tradycji i regionalnych produktach.

www.vafidis.pl

Bezdyskusyjnie Polacy kochają Greków, 
ich sposób bycia, temperament, ale przede 
wszystkim ich kuchnię. Cieszę się, że naj-
słynniejszy Grek w Polsce, a przede wszyst-
kim doskonały szef Teo Vafidis przyczyni się do tego, byśmy częściej sięgali po tzatziki, 
dolmadiaki, czy moją ulubioną chałwę z pistacjami. Książka z greckimi przepisami na 
pewno jest brakującą pozycją wśród kulinarnych periodyków nie tylko w księgarniach... 
lecz także na mojej półce.

Polecam
Robert Sowa

Kultura i tradycja to jedność. Wspaniała grecka kuchnia i antyczna kultura – co za har-
monia! Znam grecką kuchnię i bliską jej orientalną, jednak nie da się ich ze sobą po-
równać. Wspaniały smak i aromatyczne przyprawy zadowolą nawet najbardziej wyma-
gających smakoszy. Kiedy myślimy o greckiej kuchni, przed oczami pojawiają się tzatziki 
i moussaka. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z jej bogactwa! Dla mnie jest ona 
równie zmienna co ten kraj, różna w zależności od regionu. Od lekkiej kuchni śródziemno-
morskiej, przez delikatną jagnięcinę aż po wyborne sery i ryby prosto z Santorini. Różno-
rodność greckiej kuchni i kultury zebrane na kartach jednej książki to wyzwanie, któremu 
podołał Teo Vafidis. Rozkoszujcie się smakami Grecji samodzielnie, zanurzając się jedno-
cześnie w jej fantastycznej kulturze.

Kurt Scheller

GRECJA        od kuchni
Teo Vafidis

Smacznego!
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KULTURA

Rekordowa XV TULIPANADA
Konkurs Piosenkarski Tulipanada już od 2003 roku cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Ma on charakter otwartego, edukacyjnego przeglądu pio
senki, w którym można zaprezentować utwory śpiewane 
w języku polskim z dowolnego repertuaru. Na scenie mogą 
spróbować swoich sił amatorskie zespoły wokalne, wokalno
instrumentalne, chóry, soliści ze szkół oraz innych placówek 
wychowawczych i kulturalnych, jak również twórcy działający 
samodzielnie. Konkurs ma na celu m.in. zmotywowanie uczest
ników do dalszego rozwoju muzycznego, a także umożliwienie 
im publicznej prezentacji swoich umiejętności wokalnych oraz 
wyróżnienie i promocję najlepszych. Impreza przygotowana 
jest dla czterech grup wiekowych, równych następującym 
przedziałom: 6–9, 10–12, 13–17 i od 18 lat. Piosenki mogą 
być zaprezentowane w trzech kategoriach muzycznych: soliści 
– wokaliści, chóralna i zespoły wokalnoinstrumentalne. 

K iedy 15 lat temu odbył 
się pierwszy konkurs, do 
którego zgłosiło się 90 

uczestników, to realizatorzy 
nie sądzili, że zapisze się on 
na trwałe w historii działal-
ności Domu Kultury „Kolo-
rowa”. Okazuje się, że przez 
ten czas wpłynęło ponad 4700 
zgłoszeń – solistów, zespołów 
wokalnych i chórów – łącznie 
wzięło w nim udział około 
6000 uczestników. 

Rekordowa liczba wykonawców
Organizatorem konkursu jest 
niestrudzenie Dom Kultu-
ry „Kolorowa”, a osobiście 
– Pan Janusz Łukaszewicz. 
XV edycja Tulipanady oka-
zała się wyjątkowa, ponieważ 
przyciągnęła największą liczbę 
wykonawców w dziejach im-
prezy – ponad 400. W dniach 
7 i 21 kwietnia 2017 roku odbył 
się I etap eliminacji, a następ-
nie, 5 maja, jury przesłuchało 
wszystkich uczestników kon-
kursu zakwalifikowanych do 
II etapu. Podczas występów 
jury oceniało m.in.: precyzję 
intonacji, dykcję i interpretację, 
oprawę artystyczno-estetyczną, 
a także dobór repertuaru. Wy-
łonionych zaś 29 zwycięzców 
tegorocznego konkursu można 
było posłuchać podczas Kon-
certu Galowego, na wieczorze 
laureatów, w dniu 24 maja 2017 
roku w Ośrodku Kultury „Ar-
sus” w Ursusie. 
Tę wyjątkową galę poprowadził 
Janusz Łukaszewicz. Słowa 
powitania, a zarazem gorące 
podziękowania skierował do 
rodziców, grona pedagogiczne-
go, koleżanek i kolegów, mó-
wiąc, że nie tylko pomagali oni 
w przygotowaniach do udziału 
w konkursie, ale także niejed-
nokrotnie motywowali jego 
uczestników. 

Konkursowe utwory...
W większości przypadków 
młodzi wykonawcy zaprezen-

towali się na scenie jak praw-
dziwi profesjonaliści. Włożyli 
dużo zaangażowania i pracy 
w nadanie prezentowanemu 
utworowi niepowtarzalnego 
klimatu, głównie dzięki odpo-
wiedniej intonacji i interpreta-
cji utworu. Utwory konkurso-
we były bardzo różne zarówno 
w formie, jak i treści. Wśród 
nich wykonano utwory pięk-
ne, liryczne, takie jak: O desz-
czu, jesieni i... (słowa Celina 
Smędra, muzyka Anna Ozner) 
czy Kochanie, pachniesz desz-
czem (słowa Jaromir Nohavica, 
muzyka Janusz Stokłosa i Ja-
romir Nohavica). Wyjątkowo 
przejmująco zabrzmiał utwór 
zespołu Dżem, skądinąd trud-

ny do wykonania dla młodego 
uczestnika, pt. List do M. (sło-
wa Ryszard Riedel, muzyka 
Benedykt Otręba).
Nie zabrakło również dzieła 
polskiego wieszcza, Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego, pt. 
Pteromania (muzyka Ewa Kor-
necka). Usłyszeć można było 
też przebój Krąg życia z filmu 
Król Lew ze słowami Filipa 
Łobodzińskiego i muzyką El-
tona Johna. Można było także 
posłuchać melodii z repertuaru 
ludowego, jak np. Hej, bystra 
woda (słowa Piotr Janczarski, 
muzyka i opracowanie Jerzy 
Krzemiński). Nie sposób zresz-
tą wymienić tu wszystkich za-
prezentowanych piosenek, ale 
przykłady pokazują, po jak 
trudny repertuar sięgali młodzi 
wykonawcy.

... i utalentowani wykonawcy 
Najtrudniejszą rolę mieli zda-
ni tylko na siebie soliści, któ-
rzy podczas występu musieli 

przekonać jury do swojego 
talentu, czy też do swojej in-
terpretacji utworu. Czasami 
pomagały im w tym odpo-
wiednio dobrane rekwizyty, 
jak trzymany przez dziew-
czynkę pluszowy piesek, 
innym razem odpowiednie-
go znaczenia nadawały ele-
menty stroju, jak np. kape-
lusz. Ważną rolę odgrywały 
w interpretacji utworu gesty 
i taniec. Również chóry 
i zespoły wokalne spisały 
się wspaniale. Piosenki śpie-
wane były z pasją i energią 
charakteryzującą młodych 
wykonawców. Nie zabrakło 
też pięknych, barwnych lub 
stonowanych strojów, które 
stanowiły uzupełnienie ca-
łości utworu. 

Nagrody i dyplomy  
dla najlepszych
Po koncercie nastąpiło uro-
czyste wręczenie laureatom 
nagród i dyplomów. 

Patronat honorowy nad 
15.  edycją konkursu 
objęli Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursus – 
Henryk Linowski i Bur-
mistrz Dzielnicy Ursus 
Urszula Kierzkowska. 
Oprócz nich na wieczór 
laureatów przybyli m.in.: 
Elżbieta Zdanowska-
-Cozac – kierownik DK 
„Kolorowa”, Wiesław 

Krzemień – Zastępca Burmi-
strza Dzielnicy Ursus, Bogu-
sław Łopuszyński – Dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus”, 
Aleksandra Magierecka – Na-
czelnik Wydziału Kultury 
Urzędu Dzielnicy Ursus.
Trudnej roli jury podjęli się zaś: 
Małgorzata Kustosz-Piątosa – 
jako przewodnicząca, a także 
Justyna Stępień, Krzysztof Ma-
tuszak i Wojciech Zieliński. Po 

ciężkich wahaniach postanowi-
li przyznać nagrody (w ramce 
na dole – nazwiska najlepszych 
wykonawców).
To był niezapomniany wieczór 
dla uczestników i słuchaczy. 
Pozostajemy z nadzieją, że 
w przyszłym roku konkurs 
wzbudzi równie duże zainte-
resowanie. 

tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka

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

CZERWIEC 2017
10.06
sobota godz.

1500

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

1700

11.06
niedziela godz.

1500

1700

17.06
sobota godz.

1500

SMERFY. POSZUKIWACZE  
ZAGINIONEJ WIOSKI

USA l b/o l animacja/familijny

1700

18.06
niedziela godz.

1500

1700

24.06
sobota godz.

1500

PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA 
SALAZARA

USA l 10 lat l fantasy/przygodowy

1715

25.06
niedziela godz.

1500

1715

PARKING DLA ZMOTORYZOWANYCH WIDZÓW

www.arsus.pl        facebook.com/kinoursus

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.  17.00
godz.  19.00

godz.  16.00

godz.  18.00

godz.  19.00

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

CZERWIEC 2017
9.06 
piątek

10.06 
sobota

16.06 
piątek

17.06 
sobota

18.06 
niedziela

23.06 
piątek

24.06 
sobota

25.06 
niedziela

SMERFY 
POSZUKIWACZE 

ZAGINIONEJ WIOSKI
USA  l  b/o  l  dubbing  l  89 min. 

OLD FAShIONED
PREMIERA

USA  l  l.15  l  115 min. 

KATEGORIA	WIEKOWA	
I	(6–9	LAT)
KATEGORIA	MUZYCZNA	
SOLIŚCI	–	WOKALIŚCI
I	nagroda
Stanisław	Kukul-
ski	– zgłoszenie 
indywidualne

KATEGORIA	MUZYCZNA	
CHÓRALNA
I	nagroda	– nie przyznano

II	nagroda
Chór	z	Przedszkola		
nr	197 Warszawa

III	nagroda
Chór	z	Przedszkola	
w	Laskach

KATEGORIA	WIEKOWA	
II	(10–12	LAT)
KATEGORIA	MUZYCZNA	
SOLIŚCI	–	WOKALIŚCI
I	nagroda
Anna	Draczka	– Pałac 
Młodzieży Warszawa
Julia	Gąsiorkiewicz	
– zgłoszenie indywi-
dualne
KATEGORIA	MUZYCZNA	
CHÓRALNA
I	nagroda
Chór	„The	Mints”		
– Punkt Kultury Trele 
Morele Warszawa
II	nagroda	–	nie	przyznano

III	nagroda
Chór	„Cantabile”		
– Szkoła Podstawowa  
Nr 6 Grodzisk Mazo-
wiecki

KATEGORIA	WIEKOWA	
III	(13–17	LAT)
KATEGORIA	MUZYCZNA	
SOLIŚCI	–	WOKALIŚCI
I	nagroda
Magdalena	Dąbkowska	
– zgłoszenie indywi-
dualne
Paulina	Pytlak		
– Koncertowe 
Centrum Edukacji Mu-
zycznej im. Fryderyka 
Chopina

KATEGORIA	MUZYCZNA	
CHÓRALNA
I	nagroda
Chór	Gimnazjum	nr	93	
– Warszawa
Zespół	„Grupa	I”	– 
Wyszkowski Ośrodek 
Kultury „Hutnik”

KATEGORIA	WIEKOWA	
IV	(OD	18	LAT)
KATEGORIA	MUZYCZNA	
SOLIŚCI	–	WOKALIŚCI
I	nagroda
Sylwia	Lewicka	– Gmin-
ne Centrum Kultury 
Kurzętnik 

KATEGORIA	MUZYCZNA	
ZESPOŁY	WOKALNO-
-INSTRUMENTALNE
I	nagroda	– nie przyznano
II	nagroda
Zespół	„Pragma” 
Warszawa
NAGRODA	GRAND	
PRIX	BURMISTRZA	
DZIELNICY	URSUS	m.st.	
Warszawy		
Urszuli	Kierzkowskiej
Daria	Domitrz	– zgło-
szenie indywidualne

NAGRODZENI
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CHCEMY	MUZEUM	URSUSA
Wciąż nie wiadomo, czy i kiedy Ursus odzyska pamiątki po fabryce, która była podstawą ro
zwoju miasta, a później dzielnicy. Prezes Polskiego Holdingu Obronnego, obecnego właściciela 
kolekcji, w trakcie Nocy Muzeów spotkał się z członkami Zarządu Dzielnicy Ursus.

Szeroko o tej sprawie pisaliśmy w nr 2/2017 
Mocnych Stron z 2 lutego 2017 roku. Chodzi 
o kolekcję ok. 400 eksponatów – pamiątek 

z niemal stuletniej historii fabryki (traktory, sil-
niki, kronika, dokumenty, filmy, zdjęcia, sztan-
dary i wiele innych) pozostałych po muzeum, 
mieszczącym się kiedyś w „Arsusie”, który 
przed 1990 rokiem funkcjonował jako zakłado-
wy dom kultury. Należy przypomnieć, że Mu-
zeum Historii Ursusa po raz pierwszy powstało 
w 2006 r. – uroczyście otwierał je Andrzej Lep-
per, ówczesny wiceminister rolnictwa.
Przez 90 lat zakłady opuściło 2 miliony trak-
torów. W latach trzydziestych XX wieku pro-
dukowano tutaj czołgi, ciągniki artyleryjskie, 
samochody wojskowe, autobusy, motocykle. 
Motocykl Sokół 1000 z 1936 r. znajduje się 
wśród ocalałych eksponatów. W 2011 roku, 
odkąd ich obecny właściciel, Polski Holding 
Obronny postanowił sprzedać kolekcję, nad za-
bytkami zawisły czarne chmury. Kolekcja wciąż 
znajduje się w Ursusie przy ul. Posag 7 Panien, 
ale bardzo rzadko jest udostępniana publiczno-
ści. Ostatnią taką okazją była Noc Muzeów. 

Pomimo późnej informacji...
Zarząd Dzielnicy Ursus już po wydrukowaniu 
warszawskiego informatora o obiektach muzeal-
nych, mających być udostępnionych 20 maja 2017 
r., a rozprowadzanego na długo przed NOCĄ 
MUZEÓW – krótko przed wydarzeniem wystąpił 
z prośbą do PHO o otwarcie na tę noc pomiesz-
czenia, w którym znajduje się kolekcja. Spotkało 
się to z pozytywnym odzewem i – mimo spóźnio-
nej informacji publicznej – kolekcję obejrzało ok. 
300 osób, które najczęściej dowiedziały się o jej 
udostępnieniu  pocztą pantoflową lub na porta-
lach społecznościowych. Gości oprowadzał były 
pracownik fabryki inż. Kazimierz Okraszewski 
– opowiadał o ciekawych wydarzeniach z histo-
rii zakładów, których był uczestnikiem i odpo-
wiadał na wszystkie pytania, dotyczące historii 
zakładów. Obecny był również nowy prezes za-
rządu PHO Dominik Sawicki.
To wydarzenie stało się okazją do osobiste-
go spotkania pełniącego obowiązki prezesa 
Członka Zarządu PHO Dominika Sawickiego 
z Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszulą Kierz-
kowską i Zastępcą Burmistrza Kazimierzem 
Sternikiem, którzy odwiedzili kolekcję. 

Co dalej z kolekcją
Przeprowadziłem rozmowę z prezesem Do-
minikiem Sawickim na temat obecnej sytuacji 

i przyszłości kolekcji. Dowiedziałem się, że to 
już drugie jego spotkanie z Zarządem Dzielni-
cy w ostatnim okresie. Kilka dni wcześniej pre-
zesa odwiedzili zastępcy burmistrza Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik. 
Z tych spotkań można domniemywać, że obie 
strony chcą pozostania kolekcji w Ursusie, ale 
dzielnica jest uwarunkowana finansami i planami, 
gdzie miałoby się znaleźć stałe miejsce dla ekspo-
natów. Z kolei holding musi się kierować ekono-
mią. Prezes zauważył, że holding jest właścicie-
lem zarówno kolekcji jak budynku i terenu po ZM 
Ursus, i wobec braku aktywizacji nieruchomości 
– cały czas ponosi koszty utrzymania zarówno 
budynku jak i kolekcji (nadzór, konserwacja, 
ogrzewanie, pracownicy). Powiedział m.in. – My, 
jako aktualni posiadacze tej wyjątkowej kolekcji, 
czujemy się zobowiązani do działania na rzecz 
udostępnienia eksponatów szerokiej publiczności, 
przede wszystkim mieszkańcom Ursusa – zarówno 
dawnym, jak i dziesiątkom tysięcy młodych ludzi, 
zaludniających nowe osiedla. Chcemy pomóc 
w upamiętnieniu ponad stuletniej historii zakła-
dów, które wpisały się też w najnowszą historię 
Polski, mając znaczący udział w walce o odzyska-
nie wolności i demokracji. Ja zdaję sobie sprawę 
z nieocenionej niematerialnej wartości kolekcji, 
ale ma też ona wartość materialną. PHO zapła-
cił za samą kolekcję 1,3 mln zł i od kilku lat się 
nią opiekuje. W tym okresie wielokrotnie z oka-
zji wydarzeń dzielnicowych ją udostępnialiśmy. 
(...) Jako spółka prawa handlowego, musimy się 
kierować przepisami prawa. Jesteśmy związani 
operatem (obecnie holding dysponuje wyceną ko-

lekcji na kwotę 1.837.640 
zł netto, a rzeczoznawca 
poproszony przez Urząd 
Dzielnicy Ursus wycenił 
wartość kolekcji na ok. 

800 tys. zł – przyp. red.). My nie jesteśmy insty-
tucją kultury i nie udostępniamy kolekcji na co 
dzień, a moim zdaniem, biorąc również pod uwagę 
fakt, że jest to dokumentacja rozwoju polskiej myśli 
technicznej przez cały XX wiek, powinna być udo-
stępniona.(...) Oczekujemy konkretnych propozycji 
od Urzędu Dzielnicy Ursus, a na pewno się nad 
nimi pochylimy. Do tej pory słyszymy, że chcą, ale 
nie wpłynęła żadna konkretna propozycja ani ofer-
ta. Nie była podpisywana żadna umowa, chociaż-
by przedwstępna.

A więc w czym problem?
Z różnych wypowiedzi członków zarządu dziel-
nicy można wysnuć wnioski, że mają dobrą wolę, 
różne pomysły (np. pawilon wystawowy), zmie-
niające się pod wpływem zmian w budżecie. Ale 
nie wydaje się, żeby istniał realny plan, gdzie 
będzie kolekcja teraz, do kiedy i gdzie będzie do-
celowo. Nie ma też prawdopodobnie wyliczeń fi-
nansowych, dotyczących ewentualnej nowej sie-
dziby kolekcji i rocznych kosztów jej utrzymania. 

Młodzi mieszkańcy a KOLEKCJA URSUS
Nie jest prawdą twierdzenie, głoszone przez 
niektórych urzędników, że młodych ludzi nie 
interesuje to, co było tu kiedyś, że ważne są dla 
nich tylko żłobki, przedszkola dla ich dzieci 
i miejsca rozrywki. Przedstawiciele samorządu 

lokalnego, radni dzielnicowi powinni starać się 
o zachowanie historii miejsca i poczucie tożsa-
mości dla dawnych i przede wszystkim – no-
wych mieszkańców. Kiedy zostaną zaspokojone 
podstawowe bieżące potrzeby, zacznie brakować 
świadomości „skąd jesteśmy”. Warto wiedzieć 
i móc się pochwalić, że w miejscu, gdzie ży-
jemy, powstawał polski przemysł, walczono 
o wolność, że fabryka, która tu była, na której 
gruzach mieszkamy, to nasza historia.

Jednym z dowodów, że wielu młodych ludzi 
też tak myśli i czuje, jest obecność setek osób 
w trakcie nocy muzeów. Wiele młodych, na-
wet kilkunastoletnich osób, było żywo zain-
teresowanych opowiadanymi przez inż. Okra-
szewskiego historiami, zadawali wiele pytań. 
Zapytałem dwóch mężczyzn w wieku ok. 35 
lat o wrażenia po obejrzeniu wystawy. Ojciec 
rozmówcy – pana Piotra Brzozy – przepraco-
wał w zakładach 40 lat, mama – 35. On sam 
po raz pierwszy zobaczył tę kolekcję. O takiej 
możliwości dowiedział się kilka godzin wcześ-
niej z facebooka. Powiedział – Fajnie, że się 
coś zaczyna dziać, bo to straszne, żeby zaprze-
paścić ponad 100 lat tradycji. Ja jestem zafa-
scynowany tym, co zobaczyłem. To jest nasza 
tożsamość. Opowiem o tym moim dzieciom. 
Z kolei Paweł Niesłuchowski, również urodzo-
ny w Ursusie uważa, że – Każdy powinien to 
zobaczyć. To jest wielki dar dla całego kraju, 
a nasza tożsamość.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Na zdjęciu (od lewej): inż. Kazimierz Okraszewski – były 
pracownik fabryki, Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula 
Kierzkowska, Prezes Zarządu PHO Dominik Sawicki, 
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik.  

KOLEKCJA URSUS  
na	ul.	Posag	7	Panien

Pan Zygmunt Poreda mieszkaniec 
Ursusa, były wieloletni (1977–
2011) pracownik Zakładów, w któ
rych pracował jako technolog. Od 
2011 r. zatrudniony przez Polski 
Holding Obronny do opieki nad  
nieruchomością i kolekcją na ul. 
Posag 7 Panien. Jest tu cały czas. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ  
NA  MOCNESTRONY.COM.PL
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V	Bieg	Veolia	Ursus Biega	zainaugurował	Dni Ursusa 2017

Ursus biega, śpiewa i tańczy
V Bieg Ursusa zapoczątkował 27 maja 2017 r. wyjątkowo 
w tym roku okazałe i rozciągnięte na kilka majowych i czerw
cowych weekendów obchody Dni Ursusa

B ieg Veolia Ursus Biega, wpisał się już na stałe w tradycję 
masowych imprez sportowych w Polsce. Trasa biegu prze-
biega ulicami Ursusa. W tym roku start i meta umieszczone 

były w Parku Czechowickim, co spotkało się z zadowoleniem 
większości uczestników. Bieg jest rozgrywany w 4 konkuren-
cjach i tym razem zgromadził ponad 330 zawodników i tłumy 
kibiców. Stawili się biegacze z całej Polski (Suwałki, Opole, Ka-
towice, Radom, Skarżysko Kamienna, Piastów, Pruszków i wie-
le innych), a nawet z Ukrainy i Białorusi. Przygotowane zostało 
miasteczko biegowe, w którym czekało na kibiców i uczestników 
wiele atrakcji. Można było m. in. rozmasować zmęczone ciała 
oraz dokonać konsultacji z ekspertami, w razie potrzeby wyko-
nać również badanie USG. Każdy mógł spotkać się ze specjali-
stami od zdrowego ciała.
Z roku na rok rekord ursuskiego biegu jest coraz bardziej wyśrubo-
wany. W 2016 roku pierwszy zawodnik dobiegł do mety w czasie 
32,56 min.

Do biegu... gotowi... START!
Tegoroczny bieg rozpoczęła 
wystrzałem z pistoletu Bur-
mistrz Ursusa Urszula Kierz-
kowska, która wzięła udział 
w biegu w konkurencji Nor-
dic Walking z numerem 1 na 
koszulce i w kategorii kobiet 
uplasowała się na 5 miejscu. 
Po biegu pozostawała nadal 
w doskonałej kondycji i na-
tychmiast ruszyła w kierunku 
muszli koncertowej. W biegu 
na dystansie 5 km uczestniczył 
Norbert Pyza, kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ur-
sus. Jednak niekwestionowaną gwiazdą i maskotką imprezy była 
13-letnia, niezwykle sympatyczna suka Tunia (numer startowy 
334). Tunia zajęła 74 miejsce w kategorii open 10 km z czasem 
49,42 min., ale wielu kibiców twierdzi, że wygrałaby wszystkie 
klasyfikacje, gdyby pan jej nie opóźniał. Ze swoim panem, Ada-
mem Zaborskim z Pruszkowa, brała udział we wszystkich biegach 
organizowanych w Ursusie, a na przestrzeni 10 lat jest to już jej 
184. bieg na terenie Polski na różnych dystansach.

Wyniki Veolia Ursus Biega 2017
Kategoria open 10 km 
1. Pavel Vereckyi (nr 300) z Doniecka, czas 31,33 min.
2. Andrzej Starżyński (nr 331) z Klementowic, czas 31,34 min.
3. Aleksandr Kruchlenia (280) z Mińska, czas 31,34 min.
4. Przemysław Kaliński (303) z Ursusa, czas 36,19 min.
5. Valentyna Kiliarska (299) z Nikołajewa, czas 36,51 min.
6. Anna Łapińska (220) z Warszawy, czas  min.

Kategoria open 5 km
1. Damian Walczak (nr 92) ze Staszowa, czas 15,20 min.
2. Damian Drzewiecki (nr 58) z Piastowa, czas 15,24 min.
3. Leszek Kielak (nr 301) z Sulejówka, czas 19,19 min.
Kategoria Crossfit
1. Beata Oprzała (nr 113) z Crossfit Ursus, czas 43,16 min.
2. Piotr Oprzała (nr 114)  z Crossfit Ursus, czas 45,23 min.
3. Krzysztof Bernadzki (nr 6), czas 1.00,44 min.
Kategoria Nordic Walking
1. Arkadiusz Szlaga (nr 128) z Warszawy, czas 36,44 min.
2. Rafał Skwarski (nr 285) z Raszyna, czas 39,11 min.
3. Stanisław Jedynak (nr 138) z Raszyna, czas 40,37 
min.
W klasyfikacji mężczyzn w wieku 50+ wygrał 
Kazimierz Radomski (nr 201) z czasem 43,10 min., 
a wśród kobiet 50+ zwyciężyła Renata Tula (nr 55) 
z czasem 50,41 min.
Kiedy przeglądaliśmy listy startowe, szukając uczest-
ników z Ursusa, zwróciliśmy uwagę na numer 285. 
Srebrny medalista Nordic Walking Rafał Skwarski 
wpisany był jako zamieszkały w Raszynie, ale ponie-
waż pan doktor leczy zwierzęta w przychodni koło 
OSP w Ursusie, możemy przyjąć, że był również re-
prezentantem Ursusa.

Włodarze dzielnicy wręczali nagrody
Po zmaganiach sportowych, które zakończyli pomyślnie wszyscy 
uczestnicy, rozpoczęły się uroczystości na scenie niedawno pięk-
nie odnowionej muszli koncertowej. Burmistrz Kierzkowska oraz 
jej zastępcy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik wręczali na-
grody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Wśród wszyst-
kich, którzy wrzucili losy, rozlosowane zostały 2 rowery. Losy wy-
ciągała – przez dłuższy czas, ponieważ wiele osób wylosowanych 
było nieobecnych – trójka burmistrzów. W kolejnej odsłonie hono-
rowani byli zwycięzcy tegorocznych rozgrywek Ursusowskiej Ligi 
Siatkówki. Burmistrzowie wręczali puchary i dyplomy.

Śpiewające zespoły, urzędnicy i Bogdan Borowski
Podczas trwania biegów na scenie wystąpił zespół IMEO. Popis 
dał również amatorski zespół utalentowanych muzycznie pracow-
ników Urzędu Dzielnicy Ursus. Zespół pod kierunkiem znanej 
artystki Sary May rewelacyjnie zaśpiewał znane polskie utwory 
takie jak: Serduszko Puka, Sen o Warszawie, Takie Tango czy Być 
Kobietą. Urzędnicy dostali od licznie zgromadzonej publiczności 
owację na stojąco, ale mimo próśb o bis, zawstydzeni sukcesem 
uciekli ze sceny. Zespół wystąpił w składzie: Aleksandra Magiere-
cka  Wydział Kultury, Dorota Tomaszewska Wydział Kadr, Anna 
Klorek Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Jacek Bachulski 
Delegatura Biura Organizacji Urzędu, Zofia Szymańska Wydział 
Budżetowo-Księgowy, Barbara Pasim Wydział Organizacyjny, 
Zdzisław Zawadzki Wydział Zasobów Lokalowych.
Koncert dał również Bogdan Borowski, założyciel i wokalista ze-
społu Milano. Przybyłą publiczność zaprosił do aktywnego udziału, 
z czego skwapliwie skorzystali i ruszyli do tańca w rytm przebojów.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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PRACA
l   Poszukujemy Pracowników na stanowisko Kierowcy Kat B.  

Praca na terenie Ożarowa Mazowieckiego 
517-386-919

l   Poszukujemy Pracowników na stanowisko magazyniera. 
Praca na terenie Ożarowa Mazowieckiego 

517-386-919
l   Firma Byś z Warszawy zatrudni mechanika samochodów 

ciężarowych z doświadczeniem. Kontakt: 607-656-767 lub 
tomasz.jonak@bys.com.pl

INNE

l   Noclegi dla pracowników – pokoje z wygodami Ursus. 
Cena 510 osoba/miesiąc.   Kontakt: 500-319-196

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

NAGROBKI
już od 1990 zł

RATY
granit

lastryko
granit

lastryko tel.: 22 214 06 31
500 290 360

EKSPOZYCJA: W-wa, ul. Palisadowa 15

OGŁOSZENIA DROBNE

Ursusowska Liga Piłki Nożnej	–	WIOSNA	2017
I LIGA

Mistrzem Wiosny 2017 została drużyna Wicemistrzowie Pucha-
ru Burmistrza 2017. 
Po dziewięciu spotkaniach Galii udało się uplasować na drugim 
miejscu. Trzecie zaś zajmuje Strefa Xero.
Warto pochwalić trzech strzelców, którzy wykazali się najwięk-
szą ilością bramek w sezonie w I lidze. 
Rębacz Tomasz z Galii zajmuje pierwsze miejsce. Zaledwie 
z różnicą o jedną bramkę zajmując drugie miejsce gratulujemy 
Goliczewskiemu Mateuszowi z Hiszpanów, zaś trzecie zdobywa 
Kilon Jerzy ze Strefy Xero.

Tabela I ligi 

1. WICEMISTRZOWIE  
PUCHARU BURMISTRZA 2017 9 22 47:33

2. GALIA 9 19 50:33
3. STREFA XERO 9 17 32:26
4. HISZPANIE 9 16 67:48
5. OCHOTA 9 16 39:40
6. SPARTA 9 13 41:39
7. FURIOUS PIGEONS 9 10 37:40
8. LIDERZY 9 9 28:56
9. SPOKOJNIE 9 4 24:34

10. SEVROLL UNITED 9 4 30:49

Trzech najlepszych strzelców w I lidze
BRAMKI NAZWISKO	I	IMIĘ DRUŻYNA

22 RĘBACZ Tomasz Galia

21 GOLICZEWSKI Mateusz Hiszpanie

18 KILON Jerzy Strefa Xero

II LIGA
W drugiej lidze na pierwszym miejscu zasiada Drim Tim. Drugie 
należy do FC Cosmon. Trzecie zaś wywalczyli Gramynaawans. 
Najlepszym strzelcem okazał się Żebrowski Tomasz z 15 bram-
kami z drużyny Gramynaawans. Za Tomaszem z różnicą w jed-
nej bramce Grzesiński Mateusz z Drim Tim. Trzecim został Sa-
wicki Dawid z FC Cosmos z wynikiem 13 bramek. 

Tabela II ligi 
1. DRIM TIM 9 27 55:14
2. FC COSMOS 9 19 47:18
3. GRAMYNAAWANS 9 18 50:31
4. DZIKIE WĘŻE 9 13 30:39
5. WIKI TEAM 9 12 23:25
6. PRZEPIÓRKI WŁOCHY 9 12 23:35
7. MARINES 9 9 32:53
8. WHITE WARRIORS 9 9 20:42
9. FC SKOROSZE 9 7 26:34

10. REGIONAL ACF 9 6 24:39

Najlepsi strzelcy w II lidze
BRAMKI NAZWISKO	I	IMIĘ DRUŻYNA

15 ŻEBROWSKI Tomasz Gramynaawans

14 GRZESIŃSKI Mateusz Drim Tim

13 SAWICKI Dawid FC Cosmos

III LIGA – GRUPA ŻÓŁTA
W grupie żółtej liderem rozgrywek zostali FC Drewniaki z 25 
punktami. Zaraz za nimi znajdują się Rekiny Biznesu wraz z AC 
Rusiec, którzy wywalczyli po 22 punkty w dziewięciu spotka-
niach.
Wśród strzelców w pierwszej trójce witamy Truszkowskiego 
Alana z FC Drewniaków, który zdobył aż 50 bramek. Drugie 
miejsce należy do Weryńskiego Mateusza, który dumnie repre-
zentuje Pyramid i na ich korzyść zdobywa 25 bramek. Trójkę 
najlepszych zamyka z FC Rabony Woźniak Przemysław z 18 
golami. 

Tabela III ligi grupy żółtej
1. FC DREWNIAKI 9 25 91:36
2. REKINY BIZNESU 9 22 66:40
3. AC RUSIEC 9 22 57:28
4. FC RABONA 9 16 52:44
5. ROSSONERI 9 12 37:44
6. LOS BEBECHOS 9 12 42:43
7. FC ZORDON 9 9 53:59
8. PYRAMID 9 9 55:62
9. KS PARTYZANT WŁOCHY 9 6 21:67

10. KS JANUSZE 9 0 14:65

Trzech najlepszych strzelców w III lidze – grupa żółta
BRAMKI NAZWISKO	I	IMIĘ DRUŻYNA

50 TRUSZKOWSKI Alan FC Drewniaki

25 WERYŃSKI Mateusz Pyramid

18 WOŹNIAK Przemysław FC Rabona

III LIGA – GRUPA NIEBIESKA 
Zgodnie z przewidywaniami pierwsze miejsce w grupie niebie-
skiej należy do Włochowskiego Szpontu. Wywalczyli piękne 17 
punktów.
Drugie zasłużone należy do Sudany Football Club. Trzecie zaś 
do WPR, które było największym rywalem dla Włochowskiego 
Szpontu.
Najlepszym strzelcem w lidze zostaje Domin Siergiej 
z WPR.  
Tabela III ligi grupy niebieskiej

1. WŁOCHOWSKI SZPONT 7 17 42:15
2. SUNDAY FOOTBALL CLUB 7 15 59:25
3. WPR 7 14 58:21
4. PODAJ WYNIK 7 14 38:28
5. ESPORTIVA 7 11 40:35
6. SZARAŃCZA 7 6 26:36
7. AKROSKŁAD 7 3 17:55
8. MŁODE TALENTY 7 0 21:86

Trzech najlepszych strzelców w III lidze – grupa niebieska
BRAMKI NAZWISKO	I	IMIĘ DRUŻYNA

26 DOMIN Sergiej WPR

18 ROŻNIATA Marek Sunday Football Club

13 KOBUS Krzysztof Włochowski Szpont




