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Parafia św. Józefa w Ursusie ma już 75 lat
To był pierwszy odbywający się w przestrzeni publicznej festyn, organizowany przez parafię i od razu wielki sukces. 
Całość wydarzenia poprowadził znany dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.

N a scenie przez cały czas trwały występy artystyczne. Wystąpił 
chór Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Męckowskiej. Pięknie 
zaprezentowała się schola „Józefowe promyczki”. Zaśpiewał 

zespół wokalny pod kierownictwem Anny Kałużnej. Na zakoń-

czenie wystąpił z koncertem ewangelizacyjnym znany zespół 
„Kultywacja”. Artyści od lat wykonują muzykę z pogranicza ro-
cka i reggae z tekstami o tematyce chrześcijańskiej. Swój występ 
rozpoczęli hymnem o miłości.
Burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępca Burmistrza Wiesław 
Krzemień oraz wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy i równo-
cześnie Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie Paweł 
Dilis w imieniu władz dzielnicy wręczyli ks. dziekanowi Zbi-
gniewowi Sajnógowi kielich mszalny i list gratulacyjny.
Furorę zrobiły pyszne słodkości własnoręcznie pieczone i de-
korowane przez siostry pallotynki. Odbywały sie gry i zabawy 
dla dzieci, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami: plastyczny 
i wiedzy religijnej, bieg z przeszkodami, zabawy z chustą Klau-
za, był punkt edukacyjny o zdrowej żywności. W pikniku uczest-
niczyła również drużyna Skautów Europy, funkcjonująca przy 
Parafii Św. Józefa. Wilczki organizowały zabawy z najmłodszy-
mi uczestnikami pikniku. Nazewnictwo, używane przez skautów 
oparte jest na „Księdze dżungli” R. Kiplinga. Drużynowa dziew-
cząt Barbara Sarnecka to przywódca gromady wilków – Akela, 
jej przyboczne to Bagheera (pantera) i Baloo (niedźwiedź).
Mimo zróżnicowanej pogody (były momenty deszczowe) pub-
liczność dopisała nadzwyczajnie. Byli przedstawiciele wszyst-
kich pokoleń ursusiaków. Każdy dostał pamiątkowy balonik.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

HISTORIA PARAFII    
w materiale ks. Zbigniewa Sajnóga  
pt. JUBILATE DEO!

 czytaj na str. 3

cd. zdjęć z festynu   str. 3
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NASZE STRONY

Magiczna	Noc	Świętojańska
Noc Świętojańska, czyli wigilia Św. Jana to noc z 23 na 24 czerwca. Jest z nią związanych 
wiele obrzędów, wywodzących się nie tylko z tradycji słowiańskiej, ale zawierających również 
m.in. pierwiastki celtyckie czy germańskie. Obrzędy te sięgające czasów przedchrześcijańskich, 
związane z kultem ognia i wody, z czasem zatraciły jednak swój pogański charakter. Obecnie 
wiążą się z kultem świętego Jana Chrzciciela, którego święto obcho dzimy 
24 czerwca. Noc Świętojańska to także święto powitania lata, okazja do 
spotkań towarzyskich i wspólnej zabawy. Noc pełna tańca i radości.

Noc Kupały czy Noc Świętojańska
Noc Kupały i Noc Świętojańska to nie to samo. 
Noc Kupały obchodzono 21 czerwca, w najkrót-
szą noc w roku. To słowiańskie święto, związa-
ne z letnim przesileniem słońca, było wielkim 
misterium ognia i wody. Rytuał krzesania ognia 
rozpoczynał Noc Kupały. Rozpalano ogniska 
na polanach, nad brzegami rzek, na wzniesie-
niach i rozstajach dróg. Do ognia wrzucano 
zioła, których zapach roznoszący się po polach 
miał chronić je przed klęskami żywiołowymi. 
Wierzono, że wiązanki ziół i kwiatów zebrane 
w Noc Kupalną miały magiczną moc. Zawie-
szano je w chatach, strojono nimi zwierzęta, 
a także wrzucano do wody, aby ich moc chroni-
ła przed złymi siłami.
Wierzono, że zarówno ogień jak i woda mają 
właściwości oczyszczające ciało i duszę. Rytu-

alne zanurzenie 
w wodzie miało 
zapewniać urodę, 
zdrowie i powo-
dzenie. 
W czasie chry-
stianizacji Europy 
pogańskie wierzenia 
i rytuały były zwalcza-
ne przez Kościół.  Aby 
zatrzeć pogańskie tradycje Koś-
ciół połączył elementy obrzędów Nocy Kupały 
z obrzędowością chrześcijańską. Zamiast Ku-
pały patronem święta został św. Jan Chrzciciel.
Noc Kupały, Noc Świętojańska, Sobótka czy 
Wianki, bez względu na to jak ją nazwiemy, za-
wiera w sobie pamięć o minionych tradycjach, 
dlatego warto te zwyczaje pielęgnować.

„Przybądź do mnie dam Ci kwiat paproci…”, 
czyli obrzędy i zwyczaje świętojańskie
Do najważniejszych tradycji świętojańskich, 
z których część przetrwała aż do czasów obec-
nych należą:
●	 	 	 ognie Świętego Jana, zwane też sobót-

kowymi. Tradycja nakazywała, aby ogień 
był rozpalany z drzewa jesionu i brzozy. 

Wokół płonących ognisk gromadziły 
się młode dziewczęta, ubrane w bia-
łe suknie, w wiankach na głowie. 
Tańczyły wokół ogniska i śpiewały 
pieśni, prosząc w ten sposób św. 
Jana o szczęśliwą miłość i dobrego 
męża;

●	 skakanie przez ogień – miało 
oczyszczać oraz chronić przed złem 

i nieszczęściem. Jeśli para zakocha-
nych przeskoczyła przez ogień trzymając 

się za ręce to czekał ich ślub i szczęśliwe 
małżeństwo;

●	 	 wianki – puszczanie wianków na wodę to 
wróżba dla panien i kawalerów. Wianek 
wrzucony do wody przez pannę powinien 
wyłowić kawaler. Jeśli tak się nie stało panna 
pozostawała samotna przez następny rok, po-
dobnie jak kawaler, który nie złowił wianka. 
Wianek powinien odpłynąć z nurtem rzeki. 
Złą wróżbą było zatrzymanie się wianka 
w szuwarach, oznaczało bowiem staropa-
nieństwo. W wiankach ustawiane były świe-
ce. Zgaśnięcie świecy symbolizowało wy-
palenie uczucia. Zakochani mogli puszczać 
wianki do wody razem. Jeśli płynęły jednym 
torem, obok siebie była to dobra wróżba dla 
związku;

●	 kwiat paproci – według legendy paproć 
zakwitała tylko raz w roku w noc święto-
jańską. Znalezienie kwiatu paproci gwa-
rantowało szczęście w miłości i bogactwo. 
Spacery w poszukiwaniu kwiatu paproci 
były dobrym powodem dla zakochanych, by 
udać się na romantyczny spacer. Niestety do 
tej pory nikomu nie udało się znaleźć kwiatu 
paproci. Legenda głosi, że strzegą go niewi-
dzialne moce;

●	 poświęcenie wody – według dawnych wie-
rzeń nie można było kąpać się przed dniem 
św. Jana, gdyż utopce i inne demony wodne 
czyhały na człowieka i stanowiły dla niego 
zagrożenie. Mówi się nawet, że aby można 
było zażywać letnich kąpieli św. Jan Chrzci-
ciel musi poświęcić wodę. Stąd też 24 czerw-
ca rozpoczyna się sezon kąpielowy.

Opracowała  
Agnieszka Zuchowicz

PRZYSŁOWIA  
ŚWIĘTOJAŃSKIE

Gdy Jan Chrzciciel skropi,  
mokre będą kopy.


Gdy się święty Jan rozpłacze,  

liche będą kołacze.


Gdzie sobótki zapalają,  
tam grady nie przeszkadzają.


Jak święty Jan się obwieści,  

takich będzie dni czterdzieści.


Jutro święty Janek,  
puść na wodę wianek.


Już Jan ochrzcił wszystkie wody,  

umyjcie się dla ochłody.


Już świętego Jana, ruszajmy  
do siana.


Kiedy z Janem przyjdą deszcze,  
to sześć niedziel kropi jeszcze.


Na świętego Jana  

Wisła bywa wezbrana.


Na święty Jan, jagód dzban.


Wanda z Janem wianki puszczają  
po wodzie i wspólnie radzą 

o żniwnej pogodzie.


W święty Jan  
gdy deszcze pluszczą,  

to się orzechy wyłuszczą.


Zbieraj rumianek,  
bo święty Janek.

(http://www.nocswietojanska. 
swieta.biz/przyslowia.php)

WIANKI	NAD	WISŁĄ	2017	
w	Warszawie
Podczas Nocy Świętojańskiej w wielu miastach odbywają się imprezy plenerowe, 
również w Warszawie, na Podzamczu. Organizatorem imprezy Wianki 2017 
jest Stołeczna Estrada. Będzie to już 22 edycja Wianków. Program imprezy, jej 
oprawa i klimat co roku przyciągają nad Wisłę tysiące warszawiaków.  PIKNIK 
ŚWIĘTOJAŃSKI to wspaniała okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi 
oraz wspólnego powitania lata.

C o w tym roku przewidują organizatorzy? 
Atrakcji jak zwykle będzie cała moc. 
Podczas pikniku świętojańskiego przewi-

dziane jest plecenie wianków, a także War-
szawskiego Wianka Świętojańskiego, który 
wieczorem zostanie puszczony w dół rzeki. 
Wianek ma mieć około 5 metrów średnicy. 
Będzie można obserwować jak wykonywa-
no stare zawody, posłuchać kapel ludowych, 
oglądać stoiska z rękodziełem. Będzie moż-
na również spotkać wróżkę i z jej pomocą 
poszukać kwiatu paproci.
Zostanie też zainscenizowany bazar, na 
wzór Kercelaka, przypominający klimatem 
starą Warsza wę, na którym  będzie można 
m.in.:

	● zagrać w trzy karty,
	● potargować z przekupką,
	● spróbować cwaniaka,
	● wyczyścić buty u pucybuta.

Przewidziano również potańcówkę na drew-
nianym podeście.

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki 
Wisły. Celem tej inicjatywy jest urucho-
mienie szeregu działań kulturalnych, spo-
łecznych i turystycznych o charakterze lo-
kalnym i ogólnokrajowym. Z tej okazji na 
przystani przy Bulwarze Karskiego od-
będzie się mnóstwo atrakcji związanych 
z Wisłą. Będą to m.in.:

	● rejsy na drugą stronę Wisły tradycyjną, 
drewnianą łodzią,

	● wyścigi wioślarzy,

	● pokazy jazdy na nartach wodnych i wa-
keboardzie.

Podczas tegorocznych Wianków nad Wisłą 
nie może zabraknąć także artystów. Organi-
zatorzy zapowiadają występy gwiazd, które 
swoimi koncertami uświetnią ten magiczny 
wieczór. 

NA PODZAMCZU  
WYSTĄPIĄ W TYM ROKU:

✶	 DJ AFROJACK – laureat nagrody 
Grammy, DJ, producent i autor tekstów,

✶	 O.S.T.R.  – zdobywca Fryderyka w kate-
gorii „Album roku hip-hop”,

✶	 T-LOVE – obchodzący w tym roku 35 
rocznicę działalności

✶	 XXANAXX – duet tworzący muzykę 
elektroniczną

✶	 VAVAMUFFIN – zespół grający muzykę 
reggae z elementami dub i dancehall.

Tradycyjnie już tegoroczna impreza zakoń-
czy się pokazem sztucznych ogni, zaś jego 
kulminacyjnym momentem będzie wystrze-
lenie napisu:

IWarsaw
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

(AZ)
Na podstawie informacji ze strony  

http://www.estrada.com.pl
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W bieżącym roku parafia 
św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny 
(najstarsza w Ursusie) 
świętuje Jubileusz 75 lat. 
Z tej okazji Duszpasterze 
z parafianami podjęli 
szereg inicjatyw, by uczcić 
tę rocznicę i podziękować 
Bogu za Łaski otrzymane 
przez te wszystkie lata.  

Jubileusz został zainicjowany 19 mar-
ca, czyli w dniu Odpustu parafial-
nego. Wówczas głównej Mszy św. 

przewodniczył ks. bp Michał Janocha, 
biskup pomocniczy warszawski. Z kolei 
miała miejsce pielgrzymka do sanktua-
rium św. Józefa w Kaliszu (od Józefa do 
Józefa). Był to dzień 29 kwietnia, który 
w kalendarzu liturgicznym Kościoła 
w Polsce jest obchodzony jako Dzień 
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 
w czasach II wojny światowej. Kolej-
nym bardzo ważnym akcentem obcho-
dów była pielgrzymka na Jasną Górę 
(z 30 na 31 maja) połączona z całonoc-
nym czuwaniem przed Obrazem Matki 
Bożej Królowej Polski. W pielgrzymce 
wzięło udział 155 osób. Wreszcie, 4 
czerwca czyli w Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego (Zielone Świątki) 
w Parku Czechowickim odbył się Fe-
styn Jubileuszowy, który poprowadził 
red. Marek Sierocki (znany widzom 
„Teleekspresu”). Była modlitwa, kon-
certy, gry i zabawy dla dzieci (np. 
malowanie twarzy, konkurs biblijny 
i rysunkowy). Najważniejsze, że dopi-
sali parafianie, goście i przyjaciele św. 
Józefa w różnym wieku. Nie zabrakło 
przedstawicieli Zarządu i Rady Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy, którzy z oka-
zji Jubileuszu przekazali dla parafii 
piękny dar – nowy kielich mszalny. 

Wróćmy do historii: przed II 
wojną światową dzisiejszy Ur-
sus nazywał się Czechowice, 

liczył 1200 mieszkańców i należał do 
parafii Piastów. W miarę rozbudowy 
fabryki ciągników rozrastały się dziel-
nice mieszkaniowe. W 1939 r. pierw-
szą Mszę św. na korytarzu Szkoły nr 
1 przy ul. Piłsudskiego odprawił ks. 
proboszcz z Piastowa. Potem na kaplicę 
przeznaczono dom prywatny. 

Dnia 28 maja 1942 r. Abp Stanisław 
Gall erygował (powołał do życia) 
parafię w Czechowicach pod we-

zwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP. 
Po Powstaniu Warszawskim dla wysied-
lonych mieszkańców stolicy parafia była 
miejscem odpoczynku i skromnego po-

siłku, który przygotowywali parafianie, 
parafialna Caritas i Delegatura Rady 
Głównej Opiekuńczej. Gdy Niemcy 
zajęli budynek szkoły, Msze św. od-
prawiano w prywatnym domu przy ul. 
Malinowej. Tam urządzono tymczaso-
wą kaplicę. Ponieważ kaplica okazała 
się za mała, w roku 1943 wybudowano 
kościół drewniany. Stało się to dzięki 
staraniom miejscowego wójta o nazwi-
sku Godurkiewicz, który znał dobrze 
język niemiecki. On wyjednał u władz 
okupacyjnych zgodę na przydział drew-
na i budowę pierwszego kościoła.

W	latach 1946–1952 na zaple-
czu tego kościoła wzniesiono, 
a następnie rozbudowano dom, 

w którym aż do maja 2005 r. mieściła 
się kaplica. Odtąd w niedziele i święta 
Msze święte sprawowano jednocześnie 
w drewnianym kościele i w kaplicy.
W 1950 r. rozpoczęto starania o zezwo-
lenie na budowę nowego kościoła od-
powiadającego potrzebom rozrastającej 
się parafii. Czekano... 27 lat! Projekt 
kościoła w nowoczesnym stylu przygo-
towali architekci Wojciech Kowalczyk 
i Andrzej Ustjan. Nowy kościół stanął 
na miejscu drewnianego. 

Kamień węgielny poświęcił dnia 
3 czerwca 1978 r. Stefan Kardynał 
Wyszyński  Prymas Polski. Działo 

się to w obecności biskupa Jerzego Mo-
dzelewskiego i wielotysięcznej rzeszy 
wiernych z ks. Kazimierzem Szklarczy-
kiem, który od pięciu lat był probosz-
czem parafii. 

Nową świątynię poświęcił 14 
grudnia 1980 r. Bp Bronisław 
Dąbrowski (w zastępstwie chore-

go wówczas  Ks. Prymasa Wyszyńskie-
go). Kościół konsekrował Józef Kard. 

Glemp Prymas Polski dnia 22 listopada 
1992 r. w uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata i w 50-tym roku istnie-
nia parafii. W zamyśle architektów 
świątynia swoim kształtem miała przy-
pominać rozpięty baldachim.  W latach 
1981–1982 wzniesiono dom parafial-
ny. Z czasem z macierzystej parafii św. 
Józefa wyłoniły się cztery kolejne:
1)  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na 

Osiedlu Niedźwiadek
2)  Parafia Świętej Rodziny na Osiedlu 

Chrobry
3)  Parafia Najświętszego Serca Pana Je-

zusa przy ul. Piastowskiej.
4)  Parafia Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa przy ul. Wojciechowskie-
go.

W	Roku Eucharystii (2005), któ-
ry był także rokiem śmierci św. 
Jana Pawła II, podjęto kolejną, 

bardzo ważną inwestycję materialną, 
tzn. przebudowę i adaptację dużej sali 
pod kościołem na kaplicę całodzien-
nej adoracji Przenajświętszego Sakra-
mentu. Okazało się, że to miejsce było 
bardzo potrzebne parafianom oraz goś-
ciom i przyjaciołom św. Józefa, którzy 
chętnie modlą się w Kaplicy Adoracji.

Księża Proboszczowie  
w latach 1942–2017

●	 ks. prałat Bronisław Piórkowski 
1942 – 1947

●	 ks. prałat  Kazimierz Peciak 
1947 – 1966

●	 ks. kanonik Józef Jamiński  
1966 – 1973

●	 ks. infułat  Kazimierz Szklarczyk 
1973 – 2001

●	 ks. prałat Zbigniew Sajnóg 
od 2001 do chwili obecnej…

Wracając do dnia dzisiejszego, 
warto zaznaczyć, że jeszcze 
przed wakacjami, a także na 

jesieni odbędą się kolejne uroczysto-
ści w parafii św. Józefa świętującej nie 
tylko 75-lecie istnienia, ale też 25-lecie 
konsekracji kościoła. 
W imieniu własnym, wszystkich Dusz-
pasterzy i wiernych serdecznie  zapra-
szam do wspólnego świętowania.

Ks. Zbigniew Sajnóg

Ks. ZBIGNIEW SAJNÓG,  
proboszcz parafii i dziekan  

dekanatu ursuskiego

JUBILATE  
DEO!

Zdjęcia autorstwa ursuskiego fotografa-dokumentalisty IRENEUSZA BARSKIEGO: 1. Pierwszy drewniany kościół (wybudowany w 1943 r.), 2. Poświę-
cenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego (3 czerwca 1978 r.) 3. Uroczysta 
konsekracja kościoła przez Kardynała Józefa Glempa (22 listopada 1992 r.) 

NA FESTYNIE
JUBILEUSZOWYM

z okazji 75 rocznicy  
powołania do życia  
parafii św. Józefa Oblubieńca  
Najświętszej Maryi Panny
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NASZE STRONY ● MICHAŁOWICE

ALERGIA u psa i kota
Wiosna w pełni, a właściwie lato za pasem. Kwitną rośliny, słońce nas rozpieszc-
za, i w związku z powyższym chcę dziś Państwu przybliżyć problem, z którym 
często spotykam się w swojej pracy. 

A lergia na alergeny środowiskowe i związana 
z tym choroba pn. Atopowe zapalenie skó-
ry psów i Syndrom atopowy kotów. Blisko 

15% psów i kotów boryka się z tym problemem, 
są to schorzenia, które ostatnio zdominowały 
inne choroby alergiczne. Na chwilę obecną, nie 
mamy wiedzy, jaki gen jest odpowiedzialny za 
rozwój choroby, natomiast wiemy, że u psów 
występuje skłonność do dziedziczenia. Naj-
większym problemem pupili , których dotknę-
ła  ta choroba, jest jej przewlekły i nawrotowy 
charakter (czyli zmaga się z tym schorzeniem 
do końca życia). Głównym i najbardziej mę-
czącym objawem jest świąd, który doprowadza 
do powstawania wyłysień, uszkodzeń skóry, 
a w konsekwencji do różnego rodzaju powi-
kłań bakteryjnych i drożdżakowych.
No dobrze, ale co tą są te alergeny środowisko-
we, które tak utrudniają naszym czworonoż-
nym przyjaciołom życie? Alergeny są białkami 
i glikoproteinami,  najczęściej są to roztocza 
kurzu domowego, wśród nich najczęściej wy-
stępującym jest „Skórnożarłaczek skryty”. 
Również roztocza magazynowe dosyć często 
doskwierają zwierzakom. Roztocza te spotkać 
można najczęściej w produktach mącznych, 
pieczywie, w suchych karmach dla zwierząt, 
a także w niektórych rodzajach sera. Przyno-
simy je najczęściej z zakupami. Wśród aler-
genów sezonowych najczęściej uczulające są 
pyłki drzew takich jak brzoza, wierzba, jesion, 
dąb, topola.  Należy też pamiętać o pchłach, 
które również są częstym powodem wystę-
powania alergii, w tym przypadku uczulają 
odchody i ślina. Zdarzają się pacjenci, którzy 
uczuleni są na kilka alergenów równocześnie, 
zarówno sezonowych jak i całorocznych. Psiaki 
i kociaki uczulone na roztocza i pchły mają ob-
jawy przez cały rok, co można czasami mylnie 
interpretować jako objaw alergii pokarmowej. 
Natomiast uczulone na pyłki , często wykazują 
sezonowość objawów. No właśnie jak rozpo-
znać te uciążliwe dla Naszych czworonogów 
schorzenie? Tak jak pisałem wcześniej naj-
częstszym objawem jest świąd, który  manife-

stuje się: drapaniem, lizaniem i gryzieniem łap 
oraz tarzaniem się. Dochodzi do wyłysień, wy-
stępują nawracające zapalenia uszu, skóra jest 
zaczerwieniona – szczególnie pod pachami i w 
pachwinach. Ma nieprzyjemny zapach, docho-
dzi do powstawania ran w wyniku samooka-
leczeń podczas drapania. Doprowadza to  do 
zakażenia bakteryjnego i grzybiczego skóry. 
Jak sobie  radzić z tym problemem? Obecnie 
medycyna weterynaryjna dysponuje ogrom-
nym wachlarzem narzędzi diagnostycznych. 
W PRZYCHODNI  DLA PSA I KOTA pracują 
lekarze weterynarii posiadający aktualną wie-
dzę z dziedziny dermatologii weterynaryjnej.

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

POROZUMIENIE	
w	sprawie	dróg
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu 
WD-64 w Ursusie coraz bliżej. 12 czerw ca 
2017 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pia-
stowie zostało podpisane porozumienie, które umożliwi realizację inwesty cji. Rozpoczęcie prac 
budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

Podpisane dziś porozumienie pozwoli nam praw-
dopodobnie już w przyszłym roku uruchomić trze-
ci przejazd samochodowy przez tory, które dzielą 
Ursus na dwie części. Oczekiwana przez mieszkań-
ców inwestycja znacznie usprawni komunikację 
wewnątrz dzielnicy i skróci czas przejazdu w go-
dzinach szczytu, szczególnie w zachodniej części 
dzielnicy – Urszula Kierzkowska burmistrz dziel-
nicy Ursus.
Budowa dróg dojazdowych do istniejącego w gra-
nicach trasy POW wiaduktu wymaga przeprowa-
dzenia części prac inwestycyjnych, realizowanych 
ze środków m.st. Warszawy, na terenie sąsiadują-
cego z Ursusem Piastowa. Porozumienie podpisa-

ne przez przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy – burmistrz Urszulę Kierzkowską, 
zastępców burmistrza Kazimierza Sternika i Wie-
sława Krzemienia oraz burmistrza Miasta Piastowa 
Grzegorza Szuplewskiego określa zasady współ-
pracy i umożliwia dokończenie zadania.
Do realizacji został ostatni etap zadania, który 
wiąże się z prowadzeniem prac w granicach Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy. Drogi dojazdowe, 
które w części zostały zrealizowane przez dzielnicę 
w ostatnich latach, będą przebiegać od ulicy Orląt 
Lwowskich do ul. Witosa i dalej do ul. Piastowskiej.

UD Ursus

n  PIASTÓW. Podpisanie umowy w sprawie drogi przejazdowej przez tory

BRAWA	dla	gminnych	gimnazjalistów!
Znów uczniowie III klas gimnazjów uzyskali średni wynik z obowiązkowego egzaminu gim-
nazjalnego wyższy nich ich koledzy uczęszczający do szkół w Warszawie czy na terenie 
powiatu pruszkowskiego. Gratulujemy!!!

E gzaminy odbyły się w kwietniu. W gmin-
nych gimnazjach przystąpiło do nich 
161 uczniów.Nasi uczniowie, podobnie 

jak w całym kraju, najlepsze wyniki uzy-
skali z języka angielskiego (wersja pod-
stawowa) – 84,5% oraz języka polskiego 
– 80,9%. 
Na tle gminy najlepiej wypadli uczniowie 
ze szkoły w Michałowicach.

Tegoroczne wyniki uczniów nie są przypad-
kowe. Od lat egzamin gimnazjalny wypada 
w naszych szkołach dużo lepiej niż w kraju, 
woj. mazowieckim, powiecie pruszkowskim 
i Warszawie.
Przypomnijmy także, że gminna oświata 
uplasowała się niedawno na 2. miejscu ogól-
nopolskiego rankingu „Miejsc sprzyjających 
edukacji”.
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Za nami festyn z okazji Dni Gminy Michałowice. Wydarzenie, którego nie można było przegapić. 
Piękna pogoda, moc atrakcji i muzyka na żywo w wykonaniu gwiazdy wieczoru, którą w tym 
roku była znakomita wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, Anna Wyszkoni. To wszystko 
dostarczyło mieszkańcom solidną dawkę energii.

J uż od godzin południowych w niedzielę 
18 czerwca mieszkańcy wypełniali plac przy ul. 
Księdza Jerzego Popiełuszki w Michałowicach, 

gdzie odbył się tegoroczny festyn. Oficjalnego ot-
warcia tego wydarzenia dokonał wójt gminy Micha-
łowice, Krzysztof Grabka, który życzył wszystkim 
wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń.
Chwilę po oficjalnym otwarciu aktor, Wojciech 
Asiński, prowadzący imprezę zaprosił na scenę 
pierwszych artystów, uczniów z ZSO w Komorowie. 
Występ rozpoczął prowadzony przez Sławomira Ry-
muzę zespół kameralny «Gradus ad Parnassum». 
Zespół wykonał utwory Johna Pittsa „Elephants”, 
„Indian Warrior”, „Skateboard Ride”, „Fandango”, 
„Karen’s Waltz i „Adel’s Walz”. Kolejne prezenta-
cje to już piosenki w wykonaniu Weroniki Widery 
– „Make a Silly Fcae”, Mai Ogonowskiej – „Colour  
of Your Life”, Amelii Kaczyńskiej – „O, Mamma 
mia, He’s Italiano” oraz Juliana Dawida i Ewy 
Kaszewskiej – „I See Fire”. Dodajmy, że wszyscy 
piosenkarze są laureatami Gminnego Konkursu Pio-
senki Angielskiej.
Po szkole z Komorowa przeszedł czas na prezentację 
artystów ze szkoły w Nowej Wsi. I tak: Magda Grą-
dalska z Małgorzatą Gajownik wykonały piosenkę 
„Obudź się i żyj”, Kuba Maliszewski zaśpiewał „Jej 
czarne oczy”, Zosia Mocarska „Chcę do Bodzia”, 
a wspólnie zaśpiewali „Wznieś serce nad zło”. Na 
scenie wystąpiła również Iza Gajownik, która zapre-
zentowała nam choreografię taneczną oraz Julian 
Niedbała ze swoim perkusyjnym koncertem. Wytęp 
artystów z Nowej Wsi zakończyła Zofia Zaprzał 

z przepięknymi piosenkami „Boję się” i „The mens 
world”.
Oliwia Orzełowska piosenką „Cud w szafie” roz-
poczęła występ uczniów z ZSP w Michałowicach, 
a wśród kolejnych artystów z tej szkoły znaleźli się 
Łucjan Gawin – „Happy”, Julia Baczkowska – „Nie 
zapomnij” i Paulina Pastuszak, która perfekcyjnie 
zaśpiewała „Kasztany” i „Mercy”.
Wśród wielu artystów, którzy zaprezentowali się na 
scenie „Dni Gminy Michałowice” nie mogło oczy-
wiście zabraknąć występu chórów z Opaczy-Kolo-
nii „Czerwone Korale” i michałowickich seniorów 
„Michałowiczanka”. 
Bardzo ciekawie było także podczas występu Teatru 
Tańca OBF oraz OBF Broadway, gdzie panie zapre-
zentowały niezwykły układ choreograficzny nawią-
zujący do znanych musicali.
Prezentacje umiejętności wokalno-tanecznych 
mieszkańców gminy to tylko część z atrakcji tego-
rocznego festynu. Już od jego początku na najmłod-
szych czekało wiele niespodzianek. Odważni mogli 
się sprawdzić na dużych lub tych nieco mniejszych 
dmuchanych zjeżdżalniach, a wiele doskonałej za-
bawy i fikołków było także dzięki Bumper Ball. 
Pompowane, przezroczyste kule bardzo szybko 
stały się jedną z najbardziej ulubionych zabaw, a do 
tego na dzieci czekały także mega bańki mydlane 
i śmieszne balonowe cudaki.
Wzorem lat ubiegłych pracownicy Urząd Gminy, 
Gminnych Bibliotek, ZOEAS i GOPS przygotowali 
i poprowadzili wiele animacji i warsztatów. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, gdzie 

choćby na chwilę można było 
się stać projektantem mody 
i własnoręcznie ozdobić od-
jechaną koszulkę, plecak czy 
torbę na zakupy.
Działo się również na stoi-
sku twórczości artystycznej, 
na którym to dzieci tworzyły 
przepiękną i wyjątkową bi-
żuterię. Natomiast co można 
zrobić z wykorzystaniem su-
rowców wtórnych mogliśmy 
się dowiedzieć podczas war-
sztatów ekologicznych.
Sporo radości i zabawy dostar-
czyła dzieciom i ich rodzicom 
fotobudka, dzięki której chętni 
mogli utrwalić tą niezapo-
mnianą chwilę w wyjątkowej 
i niepowtarzalnej stylizacji.

Jedna z atrakcji festynu była także bardzo ciekawa 
i pouczająca wystawa «Gmina dawniej i dziś». Wy-
stawa, która prezentowała ważne i charakterystycz-
ne miejsca. Wszystko to co na przestrzeni wielu lat 
wydarzyło się w naszej gminie i wpłynęło na jej 
aktualny obraz.
Jeśli natomiast chodzi o wpływanie, to idealnym 
przykładem naszego wpływu na rzeczywistość 
i przyszłość była akcja gminnego wolontariatu „Oś-
miorniczki dla wcześniaków w Gminie Michałowi-
ce”. Przypomnijmy, że jest to akcja, która polega na 
ręcznym wykonaniu wełnianych „Ośmiorniczek”, 
dzięki którym wcześniaki przebywające w inkuba-
torach uspokajają się, nie wyrywają rurek i prze-
wodów, do których są podłączone. To wspaniała 
inicjatywa, a wszystkie wykonane podczas festynu 
„Ośmiorniczki” zostaną przekazane do szpitali.
Niezły popis umiejętność popisali się także pod-
opieczni prowadzonego przez Krystynę Grabińską 
i Małgorzatę Gajownik Ośrodka Szkolenia Psów 
HauHau. Pokaz posłuszeństwa i psich sztuczek 
wzbogacony o porady o najważniejszych elemen-
tach tresury psów okazał się nie tylko ciekawym 

wydarzeniem, ale i okazją dla zainteresowanych jak 
tresować i kiedy rozpocząć tresurę swojego pieska.
Dla szukający nieco większej aktywności organi-
zatorzy przygotowali trening fitness z instruktorką 
Martą, która porwała publiczność do wspólnych 
ćwiczeń.
W trakcie festynu nie mogło oczywiście zabraknąć 
licznych konkursów, w których głównymi z nagro-
dami były 2 koszulki Reprezentacji Polski w piłce 
nożnej. Uwaga !!! z podpisami wszystkich piłkarzy.
Wielkimi krokami zbliżał się czas występu gwiazdy 
wieczoru, ale zanim to nastąpiło jako suport wystą-
pił Franchesco Chiarini. Włoski muzyk, który jak 
mówi „Moim marzeniem jest, aby dzięki mojej mu-
zyce ludzie mogli podróżować, przez ciepłe i naj-
bardziej ekskluzywne miejsca Italii”. I tak się stało. 
Za sprawą takich piosenek jak Volare i L’italiano 
mogliśmy choćby na chwilę przenieść się do sło-
necznej Italii.
Po całym dniu wyśmienitej i nieustającej zabawy 
przyszedł czas na wisienkę na torcie, a dokładniej 
mówiąc na występ gwiazdy wieczoru tegoroczne-
go festynu Dni Gminy Michałowice. W tym roku 
przed michałowicką publicznością wystąpiła Anna 
Wyszkoni. Wśród wielu piosenek które mogliśmy 
usłyszeć w niedzielę znalazły się takie przeboje jak 
„Czy ten pan i pani”, „Biegnij przed siebie”, „Wiem, 
że jesteś tam”. Nie zabrakło również piosenek z naj-
nowszej płyty artystki „Jestem tu nowa”, która uka-
zała się blisko miesiące temu.
Jak wiadomo na zabawie czas upływa bardzo szyb-
ko, tym bardziej że atmosfera na festynie była do-
skonała, a biorący w nim udział mieszkańcy mogli 
wspólnie świętować dni naszej gminy. Niestety 
występ Anny Wyszkoni był już ostatnim punktem 
tegorocznego festynu. Festynu, który zakończył się 
kilka minut po 22, a powracający do domów, póź-
nym wieczorem mieszkańcy byli radośni i nałado-
wani pozytywną energią, która mamy nadzieję, że 
wystarczy na cały rok, do kolejnego świętowania 
Dni Gminy Michałowice.                                n

DNI GMINY MICHAŁOWICE
FESTYN A.D. 2017
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OŻARÓW	MAZOWIECKI

n  GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI. Nowa wielka inwestycja w Duchnicach

Kamień węgielny 
wmurowany!
24 maja na terenie parku SEGRO Business Park Warsaw w Ożarowie odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego na budowie największego w Polsce, jednego z największych 
w Europie – centrum dystrybucyjnego CAT LC Polska. 

A kt erekcyjny podpisali: Ra-
dosław Rożek, Dyrektor Za-
rządzający CAT LC Polska 

i Waldemar Witczak, Dyrektor 
Regionalny SEGRO. Dyrektor 
Rożek wyraził uznanie i podzię-
kował dwóm kierownikom pro-
jektu i klientom firmy za wspar-
cie. Obaj dyrektorzy przekazali 
przybyłym gościom i przedsta-
wicielom mediów podstawowe 
informacje o nowopowstającym 
obiekcie i o swoich firmach. 
Następnie przystąpili do pracy 
fizycznej i osobiście zamurowa-
li zamknięty w metalowej tubie 
akt erekcyjny. Po szampańskim 
toaście wszystkich obecnych zaproszono do 
zwiedzania terenu budowy nowego magazynu, 
który ma być oddany do użytku już 1 sierpnia 
2017 r. Powstanie tu budynek o powierzchni 
ponad 12 000 m2, przylegający do już istnie-
jącego obiektu o powierzchni ponad 4500 m2. 
Dzięki realizowanej rozbudowie CAT LC Pol-
ska zwiększy swoją obecność w parku SEGRO 
w Ożarowie, a także zoptymalizuje działania 
poprzez skoncentrowanie ich w ramach jednego 
obiektu. 
CAT LC Polska jest doświadczonym operato-
rem logistycznym należącym do międzyna-
rodowego koncernu Groupe CAT z siedzibą 
we Francji. W Polsce obsługuje klientów od 
1994 r., oferując kompleksowe usługi logi-
styczne w zakresie całego łańcucha dostaw. Są 
to m.in. ekspresowe dostawy nocne – flagowa 
usługa firmy, dostawy komponentów i części do 
produkcji – inbound, międzynarodowa i krajo-
wa spedycja ładunków całopojazdowych i drob-
nicowych oraz pełna obsługa magazynowa. 
Wysoko cenione przez klientów są również do-
stawy najwyższego priorytetu – TopCAT, roz-
wiązania dla logistyki jednośladów – BikeCAT 

oraz dedykowane rozwiązania 
dla branż wózków widłowych, 
szyb samochodowych oraz in-
nych.
Obecnie rozbudowywana, cen-
tralna platforma logistyczna 
CAT LC Polska w Ożarowie 
jest największą w sieci 7 własnych 
platform logistycznych firmy w Pol-
sce – zlokalizowanych w Mysłowicach, 
Strykowie, Śremie, Dobroszycach, Byd-
goszczy i Kowalach.
Jak powiedział Radosław Rożek, Dyrektor Za-
rządzający CAT LC Polska, decyzja o zwięk-
szeniu i skoncentrowaniu w ramach jednego 
budynku powierzchni magazynowej oraz 
przeładunkowej na terenie parku w Ożarowie 
ma bezpośredni związek z rosnącym zapotrze-
bowaniem na wyspecjalizowane usługi logi-
styczne dla klientów z branż motoryzacyjnej 
i przemysłowej. – Likwidujemy część proce-
sów przeładunkowych i skracamy czas dostaw. 
Projekt centrum powstał w 2013 roku. Były 
momenty trudne, ale w roku 2016 sfinalizowa-
liśmy kontrakt i w marcu wbiliśmy pierwszą 

łopatę. Nowy obiekt pozwoli nam na lepszą 
efektywność operacyjną i szybsze przeładun-
ki łącząc funkcje cross-dock z magazynowymi 
w jednym obiekcie. Podkreślił, że lokalizacja 
parku zapewnia dogodne warunki dla pro-
wadzenia działań w ramach łańcucha do-
staw, a możliwość zwiększenia powierzchni 
logistyczno-magazynowej potwierdza wyso-
ką elastyczność dewelopera oraz pełne zro-
zumienie naszych potrzeb. – To nasi klienci, 
a dokładniej ich oczekiwania, zdetermino-

wały nas do realizacji tego 
projektu.
Dyrektor Rożek zapewnił, 
że działalność firmy nie bę-
dzie uciążliwa dla sąsiadów. 
Przewidywany ruch tirów to 
kilka do kilkunastu samo-
chodów dziennie. Docelowo 
zatrudnionych będzie ok. 
100 pracowników biurowych 
i 75 pracowników magazyno-
wych. CAT LC zatrudnia zazwyczaj pracowni-
ków zamieszkałych w okolicy.

Obecny na uroczystości Waldemar Witczak, Dy-
rektor Regionalny SEGRO powiedział, że jednym 
z kluczowych elementów strategii SEGRO jest za-
pewnianie klientom optymalnych warunków dla 
rozwoju ich biznesu. – Właśnie dzięki tym założe-
niom mogliśmy zaoferować firmie CAT LC Polska 
możliwość ekspansji w parku SEGRO w Ożaro-
wie. Pełna gotowość operacyjna nowej powierzch-
ni jest planowana na jesień tego roku. Zarówno 
podczas prac budowlanych, jak i później, w okre-
sie eksploatacji obiektu, zadbamy o zachowanie 
najwyższych standardów ekologicznych. Jeden 
z budynków SEGRO w Nadarzynie otrzymał nie-
dawno najwyższą w Polsce notę BREEAM na po-
ziomie VERY GOOD, co sprawia, że według tej 
certyfikacji jest najbardziej ekologicznym maga-
zynem w kraju. Wkrótce dołączy do niego również 
nowy obiekt CAT LC Polska – dodał dyrektor. 
Dyrektor Witczak opowiedział o swojej firmie. 
Otóż SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów 
zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
autostrady A2 (Warszawa – Poznań – Berlin), 

zaledwie 16 kilometrów od centrum Warsza-
wy. Inwestycja może docelowo zaoferować do 
86 000 m2 powierzchni przeznaczonej na działal-
ność logistyczną oraz lekką produkcję. Jest to je-
den z czterech parków SEGRO w rejonie aglome-
racji warszawskiej, obok SEGRO Business Park 
Warsaw, Żerań; SEGRO Logistics Park Warsaw, 
Nadarzyn oraz SEGRO Logistics Park Warsaw, 
Pruszków. SEGRO, spółka o statusie firmy Real 
Estate Investment Trust („REIT”), jest wiodącym 
właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczes-
nych powierzchni magazynowych oraz produk-
cyjnych. Spółka jest właścicielem lub zarządcą 
portfela nieruchomości obejmującego 6,4 mln m2 
o wartości 8 mld funtów. Spółka świadczy swoje 
usługi klientom z różnych sektorów przemysłu. 
Nieruchomości firmy skoncentrowane są w ob-
rębie kluczowych aglomeracji i węzłów transpor-
towych w dziesięciu krajach Europy, głównie 
w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce. 
Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie 
Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie dewe-
loper prowadzi inwestycje w takich strategicznych 
lokalizacjach jak: Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, 
Praga, Stryków, Tychy, Warszawa i Wrocław. 
Więcej informacji: 
www.segro.com i www.groupecat.pl 

W tekście wykorzystano  
informacje prasowe CAT LC Polska.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
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n  Jest pan burmistrzem drugą kaden-
cję, a więc przeszło 7 lat. Jak Pan 
ocenia obecną sytuację i perspek-
tywy rozwoju Gminy Ożarów Mazo-
wiecki?

Jestem trochę młodszy od mojego miasta. 
Mieszkam tutaj – z krótką przerwą – od 
urodzenia. Jestem ożarowiakiem od po-
koleń. 50 lat skłania do pewnych refleksji. 
Podzieliłbym tę pięćdziesiątkę na 2 mo-
duły. Pierwszy do roku 1990, czyli do po-
wstania w Polsce samorządów przez duże 
„S”. Czasy wcześniejsze miały ogromne 
ograniczenia ze względu na obowiązujący 
model polityczny i gospodarczy, natomiast 
27 lat wolnej Polski i wolnego samorządu 
Ożarowa Mazowieckiego to czas ogrom-
nego rozwoju. Oczywiście zmieniało się 
tempo tych zmian. Pamiętam jak to mia-
sto wyglądało w 1990 roku. Praktycznie 
nie było sieci telefonicznej, były ogromne 
problemy z siecią wodociągową i przede 
wszystkim kanalizacyjną. Każdy z mo-
ich poprzedników funkcjonował w trochę 
innych warunkach ekonomicznych. Ale 
wszyscy, także samorządowcy, radni zo-
stawili tutaj jakąś część serca. Powstawały 
drogi, chodniki, zieleń miejska.

n  Pan włączył się w to wielkie tworze-
nie 7 lat temu?

Niezupełnie. Burmistrzem jestem od 2010 
roku, ale pracę w samorządzie rozpoczą-
łem w 1998 roku na stanowisku wicebur-
mistrza, więc to już prawie dwa dziesięcio-
lecia.

n  Od czego Pan rozpoczął spełnianie 
oczekiwań mieszkańców?

Najpierw trzeba było poprawić podstawo-
wą infrastrukturę, czyli zakopać w ziemi 
to, co konieczne – przede wszystkim sieć 
kanalizacyjna i wodociągowa. Dopiero 
wtedy można było zacząć spełniać wyż-
sze cele i oczekiwania mieszkańców. Dzi-
siaj jesteśmy jedną z najlepszych gmin na 
Mazowszu pod względem zaangażowania 
środków na inwestycje. Bardzo dużo in-
westujemy w bazę oświatową. Dostajemy 
subwencję oświatową na poziomie 17 mln 
zł, a generalnie na oświatę wydajemy po-
nad 40 mln zł. W 2002 r. powstał kom-
pleks szkolno–sportowy z basenem przy 
ul. Szkolnej. Budujemy kolejne szkoły 
i przedszkola. Obecnie Ożarów przeżywa 
boom migracyjny, wkrótce nastąpi boom 
demograficzny. Od 2010 roku na obszarze 
gminy rokrocznie budujemy szkołę albo 
przedszkole. Teraz kończymy pierwszy 

etap rozbudowy szkoły w Umiastowie, 
jesienią zaczynamy budowę szkoły pod-
stawowej dla 650 dzieci z zapleczem 
sportowym w Ołtarzewie. Przymierzamy 
się do budowy kolejnego przedszkola. 
Właśnie podpisałem dokumenty na ter-
momodernizację szkoły przy ul. Szkolnej. 
Ta inwestycja będzie przebiegała przy 
wykorzystaniu środków zewnętrznych. 
Szkoła będzie wyglądała jak nowa. Roz-
budowujemy sieć wodno-kanalizacyjną ze 
środków unijnych i własnych w obszarze 
Święcic i Ołtarzewa Wsi. Środki unijne to 
duża pomoc i szansa na szybszy rozwój, 
ale te pieniądze przecież nie przychodzą 
same. Wymaga to wielu zabiegów. Było-
by ogromnym zaniedbaniem, wręcz grze-
chem, nie aplikować o fundusze unijne, 
jeżeli jest taka możliwość. Stworzyliśmy 
doskonały zespół – dwie fantastycz-
ne dziewczyny, które żyją swoją pracą. 
O konkursach i możliwościach unijnych 
wiedzą chyba wszystko. Wspierane są 
przez pracowników z innych wydziałów 
i ta zespołowa praca przynosi doskonałe 
efekty. Realizujemy projekty kanalizacyj-
ne, termomodernizacyjne. Bardzo jestem 
zadowolony z wygranego wniosku na 
kwotę 2 mln zł, dotyczącego nasadzeń 
terenów zielonych. Staramy się spełniać 
jak najwięcej oczekiwań mieszkańców, 
zarówno starych jak i nowych. 

n  Gmina Ożarów Mazowiecki ma cha-
rakter mieszany – miasto Ożarów 
i dużo terenów wiejskich. To dobrze 
czy źle?

Na takie pytanie nie ma jednoznacznej od-
powiedzi. W każdej sytuacji najwięcej za-

leży od ludzi. Połowa mieszkańców gminy 
mieszka na obszarach wiejskich, połowa 
w Ożarowie Mazowieckim. Jestem bar-
dzo zadowolony z doskonałej współpracy 
z sołtysami i przewodniczącymi zarządów 
osiedli. To jest takie nasze wysunięte ra-
mię. Ci ludzie sprawują się w terenie fan-
tastycznie. Są łącznikiem między miesz-
kańcami a poszczególnymi radnymi i mną. 
Ja oczywiście przyjmuję interesantów, 
komunikuję się również wirtualnie, ale 
natychmiastowe, bezpośrednie przekazy 
o miejscowych potrzebach i problemach 
są niezastąpione. To są prawdziwi społecz-
nicy. Korzystając z tej rozmowy dziękuję 
im na łamach pana gazety.

n  W dobie powszechnej komputery-
zacji społeczeństwo, szczególnie 
dzieci i młodzież, znacznie mniej 
niż kiedyś uczestniczy w zajęciach 
sportowych i rekreacyjnych. Czy 
GOSiR przy ul. Szkolnej to nie za 
mało na dwudziestoparotysięczną 
gminę?

Jeszcze w tym roku lub na początku 
przyszłego oddamy do użytku halę wi-
dowiskowo-sportową na końcu ul. Ponia-
towskiego w Kręczkach – Kaputach. Jest 
tam 11-hektarowy kompleks, przezna-
czony pod inwestycje sportowe. Mamy 
w planach wybudowanie tam, częściowo 
zadaszonego lodowisko – wrotkowiska. 
Jest co robić, a sukces – a Ożarów suk-
ces odnosi – napędza do działania. Nasi 
mieszkańcy są wymagający, ale też bardzo 
dużo wnoszą od siebie - przede wszystkim 
pomysły. Wymieszanie potencjałów „sta-
rych” mieszkańców z „młodymi”, którzy 

pojawili się w ostatnich latach, daje bardzo 
dobre efekty.

n  Czy na terenie gminy rozwija się 
działalność gospodarcza?

Na terenie Gminy Ożarów Mazowie-
cki działa przeszło 2,5 tysiąca firm. Od 
ogromnych, korporacyjnych, globalnych 
do małych biznesów rodzinnych. One 
tworzą rynek pracy. Poziom bezrobocia 
utrzymuje się u nas na poziomie 3– 4%, 
a więc dwa razy niższym niż średnia kra-
jowa. Warto wspomnieć, że dobiega końca 
budowa największego w Polsce zakładu 
produkcyjnego Polpharmy. Docelowo 
znajdzie tu pracę 600 osób. Niewątpliwie 
jednak solą naszej ziemi są małe firmy 
rodzinne, które dają duży wkład w budżet 
gminy. Pieniądze mają obywatele, a my 
staramy się te środki jak najlepiej dystry-
buować. Nie chcemy, żeby Ożarów stał 
się blokowiskiem. Według mnie tutaj ne-
gatywnym przykładem jest gmina Ząbki. 
My stawiamy na niską zabudowę, również 
o charakterze usługowym. Chcemy zadbać 
o zieleń, o ochronę środowiska. Zmiany, 
które dokonują się teraz są gigantyczne.

n  Czy w związku z tym powiedział-
by pan, że jest Pan dumny z bycia 
burmistrzem, a przede wszystkim 
mieszkańcem Ożarowa?

Od dawna podkreślałem, skąd są moje 
korzenie. Zawsze byłem z tego dumny. 
Dlatego, że tu się urodziłem i wychowy-
wałem, ale również przez pryzmat ak-
tywności mieszkańców. W naszej gminie 
działa kilkadziesiąt organizacji – kultural-
ne, kombatanckie, historyczne, klub mam, 
łucznicy, przyjaciele zwierząt, rowerzyści, 
kluby sportowe, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku i wiele innych. Jest to czysta, 
bezinteresowna działalność. Uważam, że 
w funkcjonowaniu społeczeństwa święta 
jest zasada subsydiarności (pomocniczo-
ści – red.). Mówię o przekazywaniu kom-
petencji tam, gdzie są możliwości najsku-
teczniejszego działania. Niepokoi mnie 
dążenie do centralizacji państwa.

n  Wracając do przyczyny naszego 
spotkania. Wiem, że władze zadba-
ły, żeby wszyscy mieszkańcy gminy 
zauważyli, że miasto Ożarów Mazo-
wiecki świętuje okrągły jubileusz...

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy 
Mszą świętą i koncertem Rubika ob-
chody 50. rocznicy nadania Ożarowowi 
Mazowieckiemu praw miejskich. Nasze 
Sanktuarium zamieniło się w salę koncer-
tową. Przybyło co najmniej 2,5 tys. ludzi. 
W ostatnią sobotę na boisku UKS Oża-
rów Maz. zorganizowaliśmy wielki festyn 
z udziałem naszych rodzimych zespołów 
i gwiazd światowego formatu. W nie-
dzielę wręczaliśmy Felicje – honorowe 
nagrody m. i gm. Ożarów Mazowiecki. 
50-lecie obchodzimy w cyklu ciągłym. 
Za kilka dni będziemy obchodzili dzień 
sportu. Przez całe wakacje będą organi-

zowane zabawy albo występy zespołów. 
We wrześniu czekają nas dożynki – liczy-
my na udział zespołu Perfect i Kabaretu 
Moralnego Niepokoju. Myślę, że każdy 
znajdzie coś dla siebie.

n  Czy może Pan zdradzić, czego 
mieszkańcy mogą się spodziewać 
już po zrealizowaniu inwestycji, 
o których mówiliśmy wczesniej?

Przede wszystkim czujemy palącą potrze-
bę zbudowania bezpiecznej przeprawy 
nad torami, która połączy północną i po-
łudniową część gminy. Niezwykle praw-
dopodobne jest wybudowanie Centrum 
Kultury z odpowiednią salą, z multime-
dialną biblioteką, z miejscem spotkań dla 
mieszkańców, z kawiarenką. Uważam, że 
powinno powstać w ciągu najbliższych 3 
- 4 lat. Będziemy budować kolejne szkoły 
i przedszkola, na pewno żłobek.

n  A w sferze marzeń?
Nasze miasto nie ma rynku, ratusza i po 
zaspokojeniu priorytetowych dla miesz-
kańców potrzeb bytowych, społecznych 
być może pomyślimy o zaspokojeniu po-
trzeb administracyjnych.

n  No i jeszcze Pana przyszłość?
Przyjdzie taki moment, kiedy Kanclerz 
przestanie być burmistrzem i zostanie tyl-
ko Pawłem Kanclerzem. Ale chciałbym 
jeszcze raz stanąć w szranki wyborcze 
i dać się zweryfikować mieszkańcom. Do 
rywalizacji jestem gotów.

n  Za Panem na ścianie wisi szabla...
Cóż, trzeba być przygotowanym na każdą 
ewentualność. Dodam jeszcze, że dużą 
satysfakcję przyniosły mi wyniki refe-
rendum. Zapytaliśmy mieszkańców, czy 
chcą być w Warszawie. Frekwencja wy-
maganą dla ważności referendum liczbę, 
przekroczyła o 1000 osób. Prawie wszyscy 
opowiedzieli się za  utrzymaniem pełnej 
samodzielności. Warszawa na nas oczywi-
ście oddziaływuje. Dobrze i źle. Chcemy 
z dużym bratem być w zgodzie, a kiedyś 
przyjdzie czas na myślenie o metropo-
lii warszawskiej. Po 27 latach wolności 
w mojej ocenie jesteśmy może w 1/3 drogi 
do zbudowania społeczeństwa obywatel-
skiego w pełnym tego słowa znaczeniu. 
I właśnie instytucja referendum sprzyja 
napędzaniu aktywności, budowaniu pozy-
tywnych emocji i nawykowi publicznego 
wypowiadania się, ale też działania. Re-
ferendum uświadamia ludziom, że mają 
autentyczny wpływ na swoją przyszłość. 
Swoboda wypowiedzi, myśli, działania 
czasami jest ważniejsza od metra kanaliza-
cji. A każda władza przemija, Bogu dzięki.

n  Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
spełnienia wszystkich planów, rów-
nież tych niewypowiedzianych.

Rozmawiał  Jacek Sulewski 
– redaktor  naczelny „Mocnych Stron”

ZMIANY 
są GIGANTYCZNE

NA ZDJĘCIACH: Budowa hali widowiskowo–sportowej  
w Kręczkach (stan na 12 czerwca 2017 r.)

WYWIAD  
z burmistrzem miasta i gminy 
Ożarów Mazowiecki 

PAWŁEM KANCLERZEM 
z okazji 50 rocznicy uzyskania 
przez Ożarów Mazowiecki  
praw miejskich
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PIASTÓW

PIASTÓW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	–	teoria	i	praktyka	w	liceum	im.	A.	Mickiewicza
Od 2016 r. uczniowie  
LO im. A. Mickiewicza w Piastowie 
uczestniczą w innowacyjnym projekcie 
pt. „Partnerstwo w Biznesie”. 
Młodzież uczy się, uzupełniając wiedzę 
poprzez szkolenia, warsztaty i wizyty 
robocze na wydziałach produkcyjnych 
zaprzyjaźnionych ze szkołą firm. 

W szyscy wiemy, że w podstawie progra-
mowej nauczania na poziomie liceum są 
elementy, które wymagają wsparcia prak-

tycznego. Nauka przez praktykę umożliwia 
uczniom łatwiejsze i szybsze przyswajanie 
treści programowych i motywuje ich do nauki, 
zwłaszcza na kierunkach ścisłych. 

Praktyczne szkolenia i lekcje przedsiębiorczości
Przykładem takiego wsparcia są wizyty w za-
kładzie ZAP Sznajder Batterien S.A. Dzięki 
wizytom w firmie młodzież z klas biologiczno-
-chemicznych uczy się elektrochemii przez 
praktykę. Uczniowie nie tylko poznają proces 
produkcji baterii i akumulatorów, ale też widzą 
szczegóły budowy i działania tych urządzeń. 
Klasy o profilach ścisłych mają też wsparcie 
ze strony firmy Topsil Sp. z o.o., światowego 
potentata w produkcji silikonów i elastomerów 
termoplastycznych. Dzięki szkoleniom prowa-

dzonym osobiście przez prezesa firmy i zaję-
ciom na terenie hali produkcyjnej młodzież 
poznała praktyczne zastosowanie procesów 
polimeryzacji w przemyśle i gospodarce czło-
wieka. Uczniowie zapoznali się z przetwarza-
niem polimerów za pomocą dwóch głównych 
technologii: wtrysku i wytłaczania. Licealiści 
mieli okazję poznać wszystkie szczegóły pro-
dukcji narzędzi do linii produkcyjnych, w tym 
form do wtrysku ciekłego silikonu – najbar-
dziej skomplikowanej i zaawansowanej techno-
logii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma 
wywodząca się z Ursusa nie tylko wzbogaciła 
wiedzę młodych ludzi, ale wykazała się dużą 

hojnością. Właściciele zafundowali uczniom 
liceum lekcję historii i sztuki  oraz posiłki pod-
czas wycieczki do Pałacu w Radziejowicach. 
W spotkaniach studyjnych z szefami firm ucz-
niowie poznają też złożony  proces powstawa-
nia i rozwoju przedsiębiorstw z naszego rejonu. 
Młodzież dostrzega, jak wiele polskich firm 
doskonale radzi sobie na trudnym rynku euro-
pejskim i światowym. Jest to niezwkle cenna 
lekcja przedsiębiorczości dla młodych ludzi. 

Wsparcie ze strony firm
Niektóre firmy wspierają wewnętrzną działal-
ność szkoły. Wywodzący się z Piastowa Mul-
tidekor sp. z o.o. towarzyszy szkole podczas 
konkursów, oceniając merytoryczne prace 
i  fundując nagrody dla uczniów. Część firm nie 
ogranicza swojego wsparcia do obszaru dydak-
tycznego. Przykładem tego jest zaprzyjaźniona 
z liceum firma reklamowa  Ewros Sp. z o.o.  
Projektanci z tej firmy wykonali  projekt wnę-
trza sklepiku szkolnego i po akceptacji przez 
uczniów zajęli się jego realizacją. Firma podjęła  
się nie tylko realizacji  wystroju wnętrza ale też 
jego umeblowaniem. Drugim partnerem w tym 
przedsięwzięciu była  Pracownia Cukiernicza 
Olczak i Syn, która doposażyła wnętrze w lady 
chłodnicze i chłodziarko-zamrażarki. 

Od teorii do praktyki
Działalność wymienionych instytucji miała na 
celu wsparcie naszych uczniów w ich samorzą-
dowej działalności. Dzięki takiej pomocy ucz-
niowie mogą z powodzeniem prowadzić samo-
dzielnie sklepik szkolny, spełniając wszystkie 
wymagania sanitarne i mając wokół siebie pięk-
ny wystrój wnętrza. Prowadząc taką działalność 

uczą się podstaw przedsiębiorczości w praktyce. 
Przed rozpoczęciem działalności spółdzielni 
– wybrali władze, przygotowali statut, wykona-
li badania sanitarne niezbędne do prowadzenia 
sklepiku i zdobyli wiedzę dotyczącą prowadze-
nia dokumentów księgowych. Samodzielnie 
dokonują zamówień, wybierają dostawców, mo-
nitorują daty ważności produków, poznają pod-
stawy marketingu oraz rozliczają faktury. 
Uczniowie liceum założyli Ośrodek Badań 
Opinii Publiczej, który ma dostarczyć wie-
dzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania 
i analizy badań statystycznych. W prowadzeniu 
działalności gospodarczej niezwykle ważne jest 
badanie rynku, zarówno w ocenie funkcjonowa-
nia i planowania rozwoju firmy, jak i w pracach 
nad wprowadzaniem nowego produktu na rynek. 
W projekcie wspiera ucznów Urząd Statystycz-
ny  w Warszawie. Wiedza z zakresu statystyki 
jest zdobywana podczas wielu szkoleń i przy 
tworzeniu, przeprowadzaniu badań, a następnie 
przygotowywaniu danych uzyskiwanych z an-
kiet. Dużym projektem w ramach tej działalności 
było przeprowadzenie badań ankietowych wśród 
mieszkańców Piastowa, dotyczących oceny jako-
ści życia w mieście i ich oczekiwań na najbliższe 
lata. Badania przeprowadziła młodzież liceum 
dla Urzędu Miasta w Piastowie.

Projekt unijny wspiera uczniowską 
przedsiębiorczość
Od nowego roku przedsiębiorczość w szkole 
będzie wspierał projekt unijny. Szkoła złożyła 
wniosek dla swojej placówki oraz Gimnazjum 
nr 2 w Piastowie, i... uzyskała dofinansowanie. 
Dzięki projektowi zbudowana zostanie grywali-
zacyjna platforma edukacyna z zakresu wspie-
rania przedsiębiorczości, z której będą mogły 
korzystać wszystkie piastowskie placówki. Do 
takiej działalności zostanie zakupiony pełny 
sprzęt komputerowy. W każdej ze szkół powsta-
ną nowoczesne pracownie: informatyczne, mate-
matyczne i językowe. Uczniowie wezmą udział 
w kursach komputerowych, językowych i infor-
matycznych zakończonych procesem walidacji 
i certyfikacji. 
Dzięki programowi powstanie nowoczesna in-
frastruktura sieciowo-usługowa, zabezpieczony 
zostanie nieograniczony dostęp do Internetu. 
Młodzież będzie miała możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach przygotowujących do egzami-
nów zewnętrznych z matematyki, informatyki 
i języka angielskiego oraz w zajęciach z grafi-
ki komputerowej, a także w wielu warsztatach 
z kompetencji społecznych.

Hanna Babikowska
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www.piastow.pl

JEST WOLA WSPÓŁPRACY.	Czy	powstanie	wiadukt?
30 maja Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Prezydent Miasta Pruszkowa i Burmistrz 
Miasta Piastowa oraz przedstawiciele PKP PLK Sp. z o.o. podpisali porozumienie 
w sprawie budowy wiaduktu nad torami PKP. 

P lanowany wiadukt zlokalizowany ma być 
w pobliżu dawnej, historycznej przeprawy 
przez tory kolejowe jaką był przejazd na tzw. 

Papierni. W tym miejscu przebiega granica Pia-
stowa i Pruszkowa, a ul. Grunwaldzka styka się 
z drogą powiatową (ul. J. Tuwima – Bohaterów 
Warszawy).  
W treści porozumienia zawarta została ważna in-
tencja opisana następującymi słowami:  „Mając 
na względzie konieczność zapewnienia mieszkań-
com powiatu pruszkowskiego, a w szczególności 
miast Pruszków i Piastów, bezpiecznego i bezko-
lizyjnego przekraczania wielotorowej linii kolejo-
wej nr 001 oraz 447 relacji Warszawa-Żyrardów, 
Strony porozumienia wyrażają wolę współpracy, 

która powinna umożliwić w przyszłości realiza-
cję przedsięwzięcia polegającego na budowie 
wiaduktu drogowego w rejonie km 13+800 linii 
kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi 
zwanego dalej „Inwestycją”. Realizacja Inwe-
stycji umożliwi powstanie w Pruszkowie nowego 
połączenia ciągu ulic od ul. Grunwaldzkiej na 
południu do przebudowanej ul. Broniewskiego 
na północy”. 
Jak się wydaje, najwięcej zależeć będzie od za-
angażowania strony kolejowej, bo to PLK ma 
wybudować wiadukt nad torami i w całym pasie 
pozostającym we władaniu PKP. Rozpoczęcie 
prac powinno nastąpić w II kwartale 2019 r.

UM Piastów

CAŁE MIASTO KIBICUJE i gra w siatkę
Miasto Piastów i AZS Politechnika War-
szawska Klub ONICO podjęły współpracę  
w ramach Projektu „CAŁE MIASTO 
KIBICUJE”. Jej najważniejszym celem jest 
promocja wśród piastowian sportu, szcze
gólnie siatkówki, upowszechnianie zdro
wego trybu życia, wsparcie piastowskiej 
sekcji siatkarskiej Międzyszkolnego Ucz
niowskiego Klub TieBreak oraz promo
wanie miasta Piastowa przez Klub.

W szystko to na najwyższym poziomie dzięki 
światowej klasy siatkarzom drużyny ONI-
CO, m.in. Pawła Zagumnego czy Andrzeja 

Wrony, przy dużym udziale i zaangażowaniu 
reprezentanta Polski i olimpijczyka z Atlanty 
Marcina Nowaka. 

O wszystkich inicjatywach podjętych w ramach 
współpracy będziemy informować na bieżąco.
Jednocześnie wraz ze zbliżającymi się wakacja-
mi zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 
do korzystania (bezpłatnie dla mieszkańców 
Piastowa) z wielofunkcyjnego boiska piasko-

wego na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Można tu 
rozegrać spotkania: pił-
ki siatkowej plażowej, 
siatkonogi oraz kometki. 
Niezbędny do gry sprzęt 
jest do pobrania na miej-
scu. Boisko czynne jest 
codziennie w godzi-
nach: od 9.00 do 20.00

Anna Lorens
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OŻARÓW	MAZOWIECKI

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Rada Miejska, na wniosek Kapituły przyznała nagrody honorowe Gminy Ożarów 
Mazowiecki Felicje 2017 dla Zespołu Ludowego „Ożarowiacy” oraz pana Marka 
Pytkowskiego. Statuetki wręczono 4 czerwca, podczas uroczystej gali. 

Z godnie z uchwałą ustanawiającą nagrodę 
honorową przyznawaną osobom i insty-
tucjom zasłużonym dla rozwoju gminy, 

w tym roku, po raz piętnasty wręczono statu-
etki Felicji.

W tym roku otrzymali je:

n 			W KATEGORII „INSTYTUCJA”  
– ZESPÓŁ LUDOWY „OŻAROWIACY”

Zespół powstał w 2002 roku. Na początku liczył 
około dziesięciorga dzieci, obecnie jest najwięk-
szą grupą folklorystyczną w powiecie warszaw-
skim zachodnim. Zrzesza dzieci, młodzież i do-
rosłych w czterech grupach wiekowych, łącznie 
około 100 członków. Działa w Domu Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. Celem 
jego działalności jest promocja polskiej kultury 

ludowej, jej popularyzacja poprzez taniec, śpiew, 
muzykę i obrzędy.
Od 2002 roku grupę prowadzi instruktor tańca 
i choreograf – Małgorzata Wojciechowska, na 
koncertach zespołowi towarzyszy kapela ludowa 
prowadzona przez Waldemara Dąbrowskiego. 
Program artystyczny obejmuje pieśni i tańce 
z różnych regionów Polski: Łowicz, Kraków, 
Górny Śląsk, Spisz, Kaszuby, region Lasowia-
ków, Lachów Sądeckich. W repertuarze znajdują 
się również polskie tańce narodowe oraz spekta-
kle oparte na zwyczajach i obrzędach ludowych, 
kolędy i pastorałki oraz pieśni patriotyczne.
Grupa koncertuje w Polsce i poza granicami. 
Od wielu lat zdobywa czołowe miejsca na 
przeglądach i festiwalach.  W tym roku Ze-
spół Ludowy „Ożarowiacy” obchodzi 15-lecie 
swojej działalności.

n 			W KATEGORII „OSOBA”  
– PAN MAREK PYTKOWSKI

Przez całe swoje życie zawodowe prowadził 
duże gospodarstwo ogrodnicze położone w Ko-
notopie, które zawsze było wzorem dla innych, 
dzięki ciągłemu wprowadzaniu innowacji i no-
wych technologii. 
W 1978 roku zaczęła się  jego przygoda z ho-
lenderską firmą Bejo Zaden BV. W tym roku 
wraz z dwoma kolegami byli pierwszymi klien-
tami z Polski kupując  nasiona warzyw. Były to 
czasy kiedy brakowało na polskim rynku wyso-
kiej jakości nasion wielu odmian warzyw. Od 
1991 roku współzałożyciel, a następnie członek 
zarządu spółki handlowej. 
Organizator wielu Dni Otwartych, podczas 
których prezentowane są na poletkach do-
świadczalnych wszystkie odmiany warzyw, 
które Bejo Zaden produkuje. Dzięki tym im-
prezom wielu rolników z  całej Polski ma oka-
zję poznać nowe trendy w produkcji warzyw.  
Poza tym filantrop, mecenas wielu wydarzeń 

kulturalnych w gminie, zawsze chętny do 
wsparcia i pomocy. Jego hojność znają  kluby 
sportowe, placówki oświatowe i organizacje 
społeczne.

W	tym roku do nagród honorowych nomino-
wani byli ponadto – w kategorii „osoba” 
– Pan Waldemar Dąbrowski i ks. Leszek 

Daniel, którzy również zostali zaproszeni na 
uroczystą galę i otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i kwiaty.
Podczas gali laureatom nagród i nominowanym 
gratulacje składali – w szczególności – pan Pa-
weł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowie-
ckiego, pan Andrzej Cichal – przewodniczący 
Rady Miejskiej, władze samorządowe Powiatu 
Warszawskiego – Zachodniego, radni Rady 
Miejskiej oraz licznie przybyli goście.
Wieczór uatrakcyjnił swoim recitalem Artur 
Andrus.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Felicje	2017	wręczone	
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Piękna pogoda, atrakcyjne występy arty
styczne, wesołe miasteczko i animacje  
dla dzieci, smaczne jedzenie, ponad 
dziesięć tysięcy mieszkańców i Jarek 
Jakimowicz w roli konferan sjera –  tak 
można podsumować  XV  Dni Ożarowa 
Mazowieckiego, które zorganizowane 
zostały w pierwszy weekend czerwca. 
Tegoroczne imprezy odbyły się w ra-
mach obchodów 50. rocznicy praw miej
skich Ożarowa Mazowieckiego.

O d piętnastu lat przesłaniem obchodów Dni 
Ożarowa Mazowieckiego jest podkreślenie 
potencjału i aktywności mieszkańców gminy, 

integracja  społeczna i promocja gminy w regionie.
Świętowanie rozpoczął wspaniały koncert  Piotra 

Rubika „The best of”, któ-
ry miał miejsce w piątek 
wieczorem w  Sanktua-
rium Miłosierdzia Bożego 
Archidiecezji Warszaw-
skiej.  

Kolejnego dnia organiza-
torzy zaprosili mieszkań-
ców na festyn rodzinny 
na obiektach sportowych 
UKS Ołtarzew. Impreza 

w tym roku obfitowała w wiele atrakcji, rozpoczęła 
się tradycyjnie prezentacją zespołów z Domu Kultu-
ry „Uśmiech” – Wesołe Wdówki, Ożarowskie Ku-
moszki, Kapela z Uśmiechem i zespołu Ludowego 
„Ożarowiacy”.
Następnie mogliśmy na scenie zobaczyć występ 
kwartetu wokalno – rozrywkowego „Szafa Gra”, 
który w 2002 roku założyli artyści związani z mu-
sicalem „Metro” i Studiem Buffo. Repertuar „Sza-
fy” to piosenki z lat 70

,
 80

,
 90

,
 00

, 
w ciekawych 

i zaskakujących interpretacjach – piosenki znane, 
odkryte na nowo, wykonywane z dawką humoru 
i przymrużeniem oka wspaniale przyjęte zostały 
przez zgromadzoną publiczność.
Zmieniając gatunek muzyczny, żeby każdy znalazł 
coś dla siebie wystąpił zespół Verba. 
Atrakcją festynu był niewątpliwie mini kurs tańca 
dla publiczności prowadzony przez Marcina Mrocz-
ka, który miał na celu promocję tańca i wprowadze-
nie publiczności w dobry nastrój.
Wiele atrakcji było również dla najmłodszych 
mieszkańców – wesołe miasteczko,  trampoliny, ka-
ruzele i dmuchane zamki cały czas były oblegane 
przez maluchy. 

W programie obchodów nie zabrakło również 
części oficjalnej i powitania mieszkańców przez 
Pawła Kanclerza – burmistrza Ożarowa Mazowie-
ckiego i Andrzeja Cichala – przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej. 
Na zakończenie Ożarowskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom zebrani na scenie odczy-
tali znaną wszystkim z dzieciństwa „Lokomotywę” 
Juliana Tuwima.  Rozdane zostały również nagro-
dy w XIV konkursie o „Pióro Burmistrza”.
Pogoda jak na zamówienie i występy popularnych 
artystów sprawiły, że obiekt sportowy przy ul. Par-

kowej odwiedziło bardzo wielu mieszkańców, a pro-
gram był tak skonstruowany, aby każdy znalazł dla 
siebie coś interesującego. 
Koncert gwiazd rozpoczął występ laureata Euro-
pejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego 
polskiego i europejskiego wykonawcy – Dawida 
Kwiatkowskiego. Na ten moment wielu młodych 
fanów czekało od wczesnych godzin porannych na 
miejscu imprezy. Koncert tego młodego artysty 
wywołał wielki entuzjazm najmłodszej części wi-
downi, która mogła usłyszeć takie utwory jak:  Na 
zawsze, Countdown, Pop&Roll, Nasze miasto, Say 
yes i inne.

Następnie starszą publiczność porwały przeboje 
włoskiego piosenkarza, który karierę rozpoczynał 
w latach 80-tych – Francesco Napoli. Któż nie zna 
jego największych przebojów – Balla Balla, Sara 
Sara, Vamos a la playa, które wykonał podczas 
tego wieczoru.  Pozostając w klimacie lat 80-tych,  
publiczność z dużym entuzjazmem przywitała ko-
lejną gwiazdę z tamtych lat, którą był  70-letni dziś 
piosenkarz euro disco – Fancy. W jego wykonaniu 
mogliśmy usłyszeć największe przeboje Flames of 
Love, Lady of ice, Slice Me Nice, Chinese Eyes.
Kulminacją wieczoru był występ Thomasa Andersa 
i Modern Talking Band, który wzbudził największy 
aplauz licznie zgromadzonej publiczności. Cheri 
Cheri Lady,  Sexi Sexi Lover,  Brother Louie czy 
inne dobrze znane przeboje śpiewali wszyscy razem 
z artystą.
Ostatnimi akcentami tegorocznych obchodów Dni 
Ożarowa Mazowieckiego był imponujący pokaz fa-
jerwerków. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu 
w Informatorze oraz na stronie internetowej i FB  
Urzędu Miejskiego.
 Festyn cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. 
Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapra-
szamy za rok.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

XV Dni Ożarowa Mazowieckiego za nami
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MICHAŁOWICE l URSUS

Od 14 do 30 CZERWCA br. głosujemy 
na projekty budżetu partycypacyjnego
W DZIELNICY URSUS GŁOSUJEMY WYBIERAJĄC 
PROJEKTY W JEDNYM Z DWÓCH OBSZARÓW: 
1)  W URSUSIE PÓŁNOCNYM Z LISTY 20 PROJEKTÓW, 
2)  W URSUSIE POŁUDNIOWYM Z LISTY 32 PROJEKTÓW.

 W JAKI SPOSÓB GŁOSUJEMY?

➜    PRZEZ INTERNET:  na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl – aby zagłosować musisz 
mieć dostęp do adresu e-mail. Na podany przez Ciebie adres e-mail przyjdzie link akty-
wacyjny, który umożliwi głosowanie. Z każdego adresu e-mail mogą oddać głos, w indy-
widualnym trybie, trzy osoby.

➜   PAPIEROWO: wypełniając kartę do głosowania. Przyjdź do wyznaczonego punktu gło-
sowania, otrzymasz tam kartę z propozycjami projektów do głosowania. Możesz zagłoso-
wać na miejscu, korzystając z pomocy pracownika Urzędu. Przed oddaniem wypełnionej 
karty konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu  tożsamości. Nie ma możliwości 
przyniesienia karty w imieniu innej osoby.

UWAGA! Komplet informacji w linku: Informator głosowania w Budżecie Partycypacyjnym Ursus.

PUNKTY DO GŁOSOWANIA W URSUSIE
Punkty do głosowania na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
1.	Punkty	stałe:
  1)   URZĄD DZIELNICY URSUS – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1  

w dniach	14–30	czerwca	2017	r., w dni robocze, w godz. 8:00–16:00.
  2)    „ACHERÓWKA”, ul. Walerego Sławka 2 (parter)    

w dniach 14–30	czerwca	2017	r.	w dni robocze, w godz. 15:00–18:00.
2.		Punkt	czasowy: w namiocie wystawionym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  

na terenie Parku Czechowickiego, podczas	wydarzenia:	DNI	URSUSA	2017,    
w dniu	17	czerwca	2017	r.,	w godz. 15:00–19:00.

PAMIĘTAJ, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednym obszarze, w jednej  dzielnicy.

WYNIKI GŁOSOWANIA MASZ PYTANIA?
Wyniki ogłosimy do	14	lipca	2017	r.	  Jeśli  masz  wątpliwości  i  pytania,  napisz 

na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl
Rzecznik prasowy Urzędu dzielnicy Ursus M.ST. WARSZAWY  Agnieszka Wall



Konsultacje w Michałowicach
W środę, 7 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spotkanie konsultacyjne 
dotyczące zmiany studium zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły, Al. Jerozolim-
skie”. Na spotkanie przybyło ok. 150 mieszkańców. 

W ójt  Gminy  Krzysztof  Grabka  przywitał 
wszystkich przybyłych, po czym  inicjaty-
wę przejął  kierownik  referatu planowania 

przestrzennego Urzędu Gminy Jarosław Sobol 
i  specjaliści  z dziedziny planowania  i  rozwoju 
z prywatnych firm zewnętrznych, których moż-
na było  zatrudnić dzięki grantowi na przepro-
wadzenie  konsultacji  społecznych  w  ramach 
projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. 
Pierwszą część spotkania wypełnił pokaz filmu 
prezentującego  37-hektarowy  obszar  będący 
źródłem  konfliktu  oraz  informacje  p.  Sobola 

i  planistów  o  uwarunkowaniach  prawnych, 
analizach, prezentacja „Analizy potrzeb i moż-
liwości rozwoju oraz bilansu terenów przezna-
czonych  pod  zabudowę  gminy  Michałowice” 
i  innych  kwestiach  formalnych.  Zwrócono 
uwagę  na  prawdopodobieństwo  roszczeń  fi-
nansowych w stosunku do gminy ze strony in-
westora  w  przypadku  niewprowadzenia  zmian 
w  studium,  zapewniających  mu  dużą  dowol-
ność w organizowaniu przestrzeni. 
Dalsza  część  była  przeznaczona  na  pytania 
i  dyskusję.  Początkowa  koncepcja  pracy  przy-

gotowana  przez  gminę  –  podział  uczestników 
na  kilkuosobowe  grupy  przy  stolikach,  które 
miałyby wypracowywać wnioski – na żądanie 
mieszkańców  została  zmieniona,  a  zgłaszane 
wnioski  (blisko 50) zostały  spisane na dużych 
planszach.
Wielu  obecnych  pytało,  co  z  tymi  wnioskami 
i  uwagami  będzie  się  dalej  działo  i  jaki  będą 
miały  wpływ  na  ostateczny  kształt  studium. 
Zwracano uwagę, że zmiany w studium, a póź-
niej  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 
powinny  służyć  mieszkańcom,  a  nie  tureckie-

mu inwestorowi. Stwierdzono brak jakich-
kolwiek korzyści dla gminy z planowanej 
inwestycji  i  przypominano,  że  gmina  to 
mieszkańcy.  Krytyczne  głosy  dotyczyły 
ryzyka  wzrostu  przestępczości,  paraliżu 
komunikacyjnego,  obniżenia  wartości 
domów  i  działek,  błędów  w  założeniach 

przyjętych  do  analizy  demograficznej,  niebra-
nia pod uwagę bliskiego sąsiedztwa Warszawy 
i  Janek,  gdzie  jest  wiele  tego  typu  obiektów. 
Przypomniano  o  konieczności  wspierania  ma-
łych  i  średnich  przedsiębiorstw,  które  wytwa-
rzają  50%  PKB,  a  także  o  obowiązującym 
obecnie studium z 2011 r., o wiele korzystniej-
szym  dla  mieszkańców.  Była  też  mowa  o	 po-
trzebie	 rzetelnego	 informowania	 obywateli	
o	wszystkich	działaniach	i	zamiarach	Wójta	
i	Rady	–	przed	ich	uchwaleniem. 
Padały propozycje włączenia mieszkańców do 
pracy z  radnymi nad wypracowaniem konsen-
susu.  Zebrani  domagali  się  odpowiedzi  bez-
pośrednio od Wójta na wiele skierowanych do 
niego pytań (czekając na finał spotkania – prze-
bywał on w sąsiadującym pomieszczeniu).
Część przeciwników przeznaczenia omawiane-
go  terenu  na  wielkopowierzchniowe  centrum 
handlowe (nazywanego przez nich „drugą Wól-
ką  Kosowską”)  zorganizowała  się  wcześniej 
w  stowarzyszenie  „Głos  Mieszkańców  Gminy 
Michałowice”.  Ulotki  informacyjne  stowarzy-
szenia otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. 
Na  sali,  wg  mieszkańców,  było  tylko  ośmioro 
radnych gminy Michałowice, niestety –	zabra-
kło	radnego	z	Reguł.
Wiele  obecnych  osób  domagało  się  rozłoże-
nia  w  czasie  procesu  konsultacji  dot.  obszaru 
„Reguły, Al. Jerozolimskie” i nie prowadzenia 
badania ankietowego w takim pośpiechu (było 
zaplanowane na okres od 9 do 30 czerwca). 
Żądania  te  zostały  uwzględnione  i  na  zakoń-
czenie  Wójt	 Grabka	 obiecał	 przedłużenie	
konsultacji	społecznych	do	końca	2017	roku	
(grant  przyznany  gminie  na  przeprowadzenie 
konsultacji  przysługuje do marca 2018 r.). 
Proces konsultacji zostanie wznowiony po wa-
kacjach. 

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Uchwałę Rady Gminy  
Nr XV/188/2016 r. z 20 czerwca 2016 r. 
o zmianie studium zagospodarowania 
unieważnił 25 lipca 2016 r. Wojewoda 
Mazowiecki ze względów formalnych 
– przede wszystkim z uwagi na brak 

konsultacji społecznych oraz na zmiany 
dokonane przez wójta bez podania 

do publicznej informacji. 
Wojewoda w uzasadnieniu do  decyzji 

poinformował m.in., że w sytuacji 
stwierdzenia nieważności uchwały 

w całości (co nastąpiło – przyp. aut.), 
organ wykonawczy gminy, na podstawie 

art. 28 ust. 2 ustawy o p.z.p., może 
kontynuować procedurę planistyczną 
zainicjowaną uchwałą Nr XI/109/2011  

z dnia 23 listopada 2011 r.

Na zdjęciach niżej: Wielu przybyłych głośno zwracało 
uwagę, że miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego powinien służyć przede wszystkim miesz-
kańcom, a na pytanie, kto z obecnych jest przeciwny 
powstaniu wielkiego centrum handlu hurtowego 
w Regułach – prawie wszyscy podnieśli ręce.
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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

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.

GRECJA        od kuchni
Gotuj 
z TEO VAFIDISEM Teo Vafidis

Smacznego!

PIECZONE 
JABŁKA 
z chałwą 
macedońską 

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Jabłka  .........................................  4 szt.
• Masło   ................................  2 łyżeczki
• Chałwa Macedońska .................100 g
• Jeżyny  ........................................12 szt.
• Świeża mięta do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 170°C. Z jabłek od strony ogonka odcinamy czapeczki o gru-
bości 3 cm i odkładamy. Za pomocą ostrej łyżeczki usuwamy gniazda nasienne i miąższ ze ścianek 
na grubość 3cm. Wnętrze jabłek smarujemy roztopionym masłem. Rozdrabniamy chałwę i nadzie-
wamy nią jabłka, przykrywamy czapeczkami. Jabłka smarujemy z wierzchu roztopionym masłem. 
Pieczemy przez ok. 45min. Dekorujemy świeżą miętą i jeżynami.

NEKTARYNKI NADZIEWANE  
musem Manouri z wyspy Mylos
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Nektarynki  ..............................................................................  4 szt.
• Ser Manouri lub inny kremowy ser biały  ............................100 g
• Jogurt grecki  ........................................................................  3 łyżki
• Migdały  ..................................................................................... 40 g
• Oliwa z oliwek Extra Virgin
• Miód tymiankowy  ................................................................  4 łyżki
• Jeżyny  ..........................................................................................  8 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Miksujemy ser Manouri z jogurtem na jednolity mus i wstawiamy do lodówki. Nekta-
rynki kroimy na połówki i wyjmujemy pestki, a następnie smarujemy oliwą z oliwek. 
Pieczemy na grillu z obu stron (ok. 5–10min). Przekładamy na talerz i wypełniamy 
musem z sera Manouri. Dekorujemy jerzynami i polewamy miodem tymiankowym.
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OD ENDEKÓW DO KOMUNISTÓW  
Polityka w międzywojennym Pruszkowie
24 czerwca o godzinie 17. w ramach cyklu „Pruskoviana” Muzeum 
Dulag 121 zaprasza na spotkanie z Marianem Skwarą – dzienni-
karzem, publicystą i autorem książki „Historia Pruszkowa do roku 
1945”. W programie spotkania wykład „Od endeków do komu-
nistów. Polityka w międzywojennym Pruszkowie”. 

Dwudziestolecie międzywojenne to czas 
odradzania się polskiego państwa oraz 
czas  burzliwych  sporów  dotyczących 

ustroju  i  sposobu  zarządzania  państwem. 
Podczas  wykładu  w  Muzeum  Dulag  121 
MARIAN  SKWARA  postara  się  odpo-
wiedzieć  na  pytania:  jak  w  obliczu  tych 
sporów przebiegały pierwsze wybory par-
lamentarne i jak głosował Pruszków w wy-
borach 1919, 1922, 1928 i 1930 roku oraz 
jak wyglądała pruszkowska scena politycz-
na w okresie międzywojennym? 
Ukazana zostanie różnorodność stronnictw 
politycznych aktywnych na terenie Pruszko-
wa w tamtym okresie. 
Nie  zabraknie  oczywiście  prezentacji  syl-
wetek  parlamentarzystów  z  Pruszkowa 
i  okolic  m.in.:  Stanisława  Majewskiego, 
Eustachego  Marylskiego  oraz  Józefa  Mar-
kowicza. 
Usłyszymy  również  o  przebiegu  kolejnych 
wyborów  samorządowych  w  Pruszkowie 
w latach 1919–1939, poznamy jednocześnie 
dawny ustrój samorządowy miasta, sposób 
powoływania burmistrzów, a także historie 
związane z ingerencją władz państwowych 
w wyniki lokalnych wyborów. 
W opowieść o kolejnych burmistrzach Prusz-
kowa wplecione zostaną historie o perturba-

cjach związanych z wyborem wło-
darzy miasta w latach 1927–1928. 
Ważną  częścią  wykładu  będzie 
prezentacja  ugrupowań  politycz-
nych  aktywnych  w  Pruszkowie, 
ich  działaczy,  a  także  najciekaw-
szych wydarzeń związanych z po-
szczególnymi ugrupowaniami. 

Wśród tematów znajdą się m.in: 
1)  Endecja  i  organizacje  pod  jej 

patronatem lub wpływem; 
2)  Narodowcy  i  ich  akcje,  OWP, 

ONR.  Delegalizacje  i  areszto-
wania; 

3)  Chrześcijańska demokracja; 
4)  PPS i organizacje pod jej patro-

natem; 
5)  PPS dawna Frakcja Rewolucyj-

na i jej działania; 
6)  PPS-LEWICA i wydarzenia lat 

1927 – 1929; 
7)  Komuniści  i  ich  podziemna 

działalność.  Wykrycie  tajnej 
drukarni; 

8)  Ugrupowania sanacyjne w wy-
borach 1934 i 1939; 

9)  Żydzi  w  Radzie  Miejskiej  i  organizacje 
żydowskie w Pruszkowie. 

Serdecznie zapraszamy na wykład  
i do odwiedzenia Muzeum Dulag 121. 

MARIAN SKWARA – dziennikarz, publicysta, tłumacz. 
Znawca dziejów Pruszkowa i autor publikacji na ten 
temat, w tym książek „Historia Pruszkowa do 1945 r.” 
oraz „Pruszkowscy Żydzi”. Od wielu lat aktywny 
uczestnik życia społecznego i kulturalnego Pruszkowa, 
wspierający działalność m.in.: Książnicy Pruszkow-
skiej i Muzeum Dulag 121. Autor tras spacerowych 
po Pruszkowie śladami historii miasta oraz przewodnik 
licznych wycieczek i spacerów historycznych organi-
zowanych m.in.: przez Muzeum Dulag 121.

JAK ZYSKAĆ na zmianie sprzedawcy gazu ziemnego?
O tym, czy możliwa jest zmiana  
sprzedawcy gazu i jakie korzyści z niej  
płyną rozmawiamy z ANNĄ PERZANOWSKĄ,  
Doradcą Klienta w Hermes Energy Group S.A. 
(właścicielem marki HEG Gaz), spółce  
zajmującej się sprzedażą gazu ziemnego  
do firm i gospodarstw domowych. 

Czy ogrzewanie domu gazem może być tanim rozwiązaniem? Zwłaszcza 
w sezonie zimowym, gdy zużycie gazu jest najwyższe?
Anna	 Perzanowska:  Ogrzewanie  domu  gazem  jest  nie  tylko  stosun-
kowo  tanim  rozwiązaniem,  ale  przede  wszystkim  najmniej  szkod-
liwym  dla  środowiska  oraz  wygodnym  w  użytkowaniu.  Różnica  
w ogrzewaniu domu gazem, a np. nadal popularnym węglem kamien-
nym jest olbrzymia. W przypadku gazu mówimy o 4-krotnie mniejszej 
emisji  szkodliwego  tlenku  węgla.  Co  więcej,  decydując  się  na  zmia-
nę  sprzedawcy gazu, możemy  liczyć na obniżenie  rachunków za gaz. 
W przypadku domów jednorodzinnych może być to nawet kilkaset zło-
tych rocznie.

Zmiana sprzedawcy gazu? Od kiedy w Polsce możliwa jest zmiana 
sprzedawcy gazu? 
Mało  kto  wie,  że  rynek  gazu  został  uwolniony.  Możliwość  zmiany 
sprzedawcy błękitnego paliwa pojawiła się w 2007 roku, jednak dopiero 
od 2014 roku możemy mówić o w pełni uwolnionym rynku, gdy Klienci 
zaczęli  zmieniać  sprzedawcę,  szukając w  tym działaniu dodatkowych 
oszczędności.  Dotychczas  na  wybór  alternatywnego  dostawcy  gazu 
zdecydowało  się kilkadziesiąt  tysięcy odbiorców  i  liczba  ta  stale  roś-
nie.  W  Europie  Zachodniej  na  zmianę  sprzedawcy  gazu  decyduje  się 
kilka  milionów  gospodarstw  domowych  rocznie.  Zmianę  sprzedawcy 
gazu można porównać do zmiany operatora  telefonii komórkowej  lub 
dostawcy Internetu. 

Jak w takim razie wyglądają kwestie formalne związane ze zmianą 
sprzedawcy? 
Pamiętać trzeba, iż zmiana sprzedawcy gazu jest dla Klientów wyborem 
tańszego paliwa  i wyższej  jakości  obsługi.  Proszę  zwrócić  uwagę,  że 
nawet teraz używamy pojęcia „Klient”, a nie powszechnie stosowanego 
słowa „Odbiorca gazu”. Proces zmiany sprzedawcy jest bardzo prosty 

i bezpłatny. Nie wymaga żadnych zmian związanych z instalacją gazową 
lub ingerencją w gazomierz. 

Jakie korzyści wiążą się ze zmianą sprzedawcy dla Konsumentów?  
Przede  wszystkim  jest  to  obniżenie  rachunków  za  gaz.  W  przypadku 
współpracy  z  HEG  konsumenci  otrzymują  także  prostą,  przejrzystą 
umowę  i  najwyższy  standard  usług,  w  tym  dedykowanego  Doradcę 
Klienta. Nasze działania w zakresie przejrzystości umowy oraz dbałości 
o  bezpieczeństwo  Klientów  zostały  ostatnio  docenione  przez  Federa-
cję Konsumentów, co dodatkowo motywuje nas do podnoszenia jakości 
świadczonych przez nas usług.

Co na współpracy z HEG mogą zyskać nasi Czytelnicy? 
Dla Czytelników przygotowaliśmy specjalny program „Polecaj HEG”, 
w ramach którego mogą zarabiać dodatkowe pieniądze, polecając na-
sze usługi wśród swoich znajomych rodziny, a także klientów! Każde 
skuteczne polecenie, które zakończy się podpisaniem umowy z HEG 

jest nagradzane pieniężnie nawet do 100 zł za 1 polecenie. W Progra-
mie uczestniczy już kilkuset Klientów. Powyższa infografika objaśnia 
sposób przystąpienia do programu i nagradzania jego uczestników. 

www.heg.com.pl

Doradca Klienta w HEG
ANNA PERZANOWSKA
Tel: 572 721 409
E-mail: a.perzanowska@heg.com.pl

JEŚLI CHCIELIBY PAŃSTWO UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI  
O PROCEDURZE ZMIANY SPRZEDAWCY GAZU  
ZAPRASZAM DO KONTAKTU. 
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U
roczystość  uświetnił 
koncert  Piotra  Rubika 
The Best Of, który  wraz 
z  chórem  z  Wrocławia 
i  orkiestrą  symfoniczną 

z  Jeleniej  Góry  wykonał  znane 
przeboje  ze  swojego  repertuaru. 
Artysta  sam  skomponował  do 
nich  muzykę,  autorami  tekstów 
są  zaś  Zbigniew  Książek,  Ro-
man Kołakowski  i  Jacek Cygan. 
Rubikowi towarzyszyły na scenie 
znakomite solistki  i soliści: Ewa 
Prus, Marta Moszczyńska, Zosia 
Nowakowska,  Michał  Bogdano-
wicz,  Michał  Gasz  i  Grzegorz 
Wilk. Niektóre z wykonywanych 
utworów  zostały  wzbogacone 
cytatami z Biblii i innych źródeł 
deklamowanymi przez aktora Ja-
kuba Wieczorka. 
Występ,  zaanonsowany  przez 
proboszcza parafii, ks. pallotyna 
Stanisława Zarosę, charakteryzo-
wała wspaniała muzyka, na ogół 
żywiołowa  i  radosna,  rozmach 
instrumentalno-wokalny,  a  także 
efektowne  oświetlenie.  Niezwy-
kłe  wrażenie  wywoływały  bo-
wiem  zainstalowane  w  różnych 
miejscach  świątyni  reflektory, 
rzucające  różnobarwne  światła 

rozmywające  się  w  witrażowej 
mozaice. 
Piotr  Rubik  wraz  ze  swoim  ze-
społem  stworzył  niepowtarzalny 
nastrój.  Soliści  porwali  zgroma-
dzoną  publiczność  swoimi  wy-
stępami,  nie  tylko  bowiem  śpie-
wali, ale  również  tańczyli, żywo 
gestykulowali  i  klaskali.  Chary-
zmatyczny kompozytor w ciepły 
i serdeczny sposób zwracał się do 
widowni,  prawie  przed  każdym 
wykonywanym utworem opowia-
dając anegdoty ze swojego życia 
dotyczące  m.in.  okoliczności 
powstawania  danej  kompozycji. 
Podkreślał wyjątkową rolę wyko-
nawców, opowiadając też, w jaki 
sposób trafili oni do jego zespołu. 
Nie zabrakło pięknych, wzrusza-
jących, a czasami dramatycznych 
opowieści  z  życia  kompozytora, 
które  jednocześnie  przybliżały 
odbiorcom jego twórczość i mu-
zykę. 
Na  ten  uroczysty  koncert  Rubik 
wraz  z  całym  zespołem  przygo-
towali  radosne  i pobudzające do 
tańca utwory, ale nie zabrakło też 
tych spokojniejszych – refleksyj-
nych, wzruszających i lirycznych. 

Tryptyk Świętokrzyski
Usłyszeliśmy  skomponowane 
z  wielkim  rozmachem  wokal-
no-instrumentalnym  oratoria 
z Tryptyku Świętokrzyskiego, 
m.in.  poświęcone  pamięci  Jana 
Pawła II oratorium Tu Es Petrus, 
a z niego utwór Niech mówią, że 
to nie jest miłość. W wykonaniu 
tego  dzieła  wzięli  udział  soliści 
–  Michał  Gasz  i  Zosia  Nowa-

kowska.  Towarzyszyło  temu  od-
czytanie  fragmentu  1  Listu  do 
Koryntian.  To  bardzo  piękny, 
żywiołowy,  trochę  patetyczny 
utwór, niosący przesłanie radości 
i  miłości.  Z  cyklu  Tu Es Petrus 
wykonano  również  Zdumienie, 
w którym nadzwyczajnie i wzru-
szająco zaśpiewali Michał Gasz, 
a  także  Marta  Moszczyńska 
i Grzegorz Wilk. 
Z ostatniej części Tryptyku Świę-
tokrzyskiego, czyli  Psałterza 
wrześniowego, zespół  zaprezen-
tował  wspaniałe  dzieła,  m.in. 
Psalm dla Ciebie, Psalm kocha-
nia, Psalm z bukietem konwalii 
czy też Psalm Braci Aniołów.
Słynny Psalm dla Ciebie poprze-
dzało odczytanie biblijnego Psal-
mu 128, następnie Grzegorz Wilk 
i  Marta  Moszczyńska  przepięk-
nie zaśpiewali  ten piękny utwór. 
To  w  nim  usłyszeć  można  nie-
zwykle wymowne sentencje, na-
pisane przez Zbigniewa Książka: 
„Czemu  ze  wszystkich  pragnień 
na  świecie  to  ty  mnie  wybrałeś 
(wybrałaś)”.
Publiczność  zachwyciła  się  rów-
nież Psalmem kochania, ze wspa-
niałymi partiami wokalnymi Ewy 
Prus  i  Michała  Bogdanowicza. 
Dzięki  swojej  bezpośredniości 
Piotr  Rubik  nie  miał  problemów 
z zachęceniem widowni do wspól-
nego śpiewania refrenu tej dumki: 
„Kochaj  mnie,  kochaj  mnie  ko-
chany”.  Jest  to  piosenka  rzewna, 
nostalgiczna, ale z radosnym, mi-
łosnym przesłaniem. 
Psalm z bukietem konwalii został 
zaś  zaśpiewany  krystalicznymi 

głosami  przez  Zosię  Nowakow-
ską  i  Michała  Gasza.  Stworzyli 
tutaj wspaniały duet,  a  słowa Z. 
Książka: „Co to jest miłość, czy 
to uśmiech z twojego lustra...” na 
długo zapadają w pamięć.
Nie  zabrakło  również  ulubione-
go,  zabawnego  dzieła  pt. Psalm 
Braci Aniołów, w  którym  wy-
stępują wszyscy soliści. Narrator 
odczytał  Psalm  74,  a  następnie 
poniosła nas rytmiczna, radosna, 
taneczna muzyka. 

Oratorium dla Świata
Widowni  dane  było  także  usły-
szeć składające się z  trzech czę-
ści Oratorium dla Świata. Z Ha-
bitat  wykonano  utwór To cała 
prawda. Usłyszeliśmy  sentencję 
francuskiego  filozofa  Pascala: 
„Człowiek  stworzony  jest  na  to, 
by  szukać  prawdy,  a  nie  by  ją 
posiadać”.  Jest  to  hymn  o  tole-
rancji,  pokoju,  wierze  i  miłości 
pięknie, wzruszająco zaśpiewany 
przez  Zosię  Nowakowską  i  Mi-
chała  Gasza  wraz  z  resztą  wy-
konawców i wspaniałym tekstem 
Romana  Kołakowskiego:  „Masz 
prawo kochać, masz prawo żyć”. 
Drugim  utworem  z  Habitat  był 
Most dwojga serc, w  którym 
śpiewał  Piotr  Rubik  z  Martą 
Moszczyńską.  Stworzyli  razem 
harmonijny duet, gdzie ich głosy 
razem  przeplatały  się  i  rozpły-
wały w przepięknej muzyce. Ten 
ponadczasowy  liryczny  utwór 
zabrzmiał  tu  wyjątkowo  auten-
tycznie.
Na  koncercie  nie  zabrakło  pio-
senki Miłość to słowa dwa 

z albumu Pieśni szczęścia. Utwór 
z  librettem  Zbigniewa  Książ-
ka  w  radosny  sposób  opowiada 
o  miłości,  prawości  i  wrażliwo-
ści  na  piękno,  a  towarzyszą  mu 
orientalne  nuty.  Silny  ładunek 
emocjonalny  tego  utworu  suge-
stywnie  i  ekscytująco oddali  so-
liści: Zosia Nowakowska, Michał 
Gasz i Grzegorz Wilk.
Cantobiografia  Jana  Pawła  II  – 
Santo Subito –  to kolejne dzieło 
na solistów, chór  i wielką orkie-
strę  symfoniczną.  Libretto  napi-
sał do niej Jacek Cygan. Na kon-
cercie można było usłyszeć m.in. 
utwór Miłość cierpliwa jest, lecz 
i niecierpliwa zaśpiewany  przez 
wszystkich solistów. 
Wykonano także inne utwory, np. 
Tatry strome jak krzyż –  jeszcze 
jedno  dzieło  poświęcone  pol-
skiemu  papieżowi.  To  piosenka 
w stylu ludowej pieśni góralskiej 
wychwalająca  piękno  tatrzań-
skiej przyrody.

To  był  ekscytujący  i  niezapo-
mniany  wieczór  dla  mieszkań-
ców  Ożarowa  Mazowieckiego. 
Publiczność wypełniła  cały koś-
ciół oraz  jego najbliższe otocze-
nie. Na koncert The Best Of przy-
były rodziny z dziećmi, młodzież 
i dorośli. Jest to bowiem muzyka 
łącząca  pokolenia,  dająca  wy-
tchnienie i radość. Niesie ze sobą 
przesłanie miłości i szczęścia dla 
każdego  człowieka.  Uskrzydla 
i dodaje pozytywnej energii,  tak 
potrzebnej na co dzień. 

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka

PIOTR 
RUBIK 
w ożarowskim 
sanktuarium

KONCERT
Tegoroczna, dwudniowa, XV już edycja 
imprezy Dni Ożarowa Mazowieckiego 
była wyjątkowa z uwagi na przypadającą 
50. rocznicę uzyskania przez Ożarów 
praw miejskich. Burmistrz miasta, Paweł 
Kanclerz, zaprosił mieszkańców do 
wspólnego świętowania, które rozpoczęło 
się w piątek 2 czerwca 2017 r. mszą 
świętą w intencji mieszkańców gminy 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie 
Mazowieckim. 
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Krew ratuje życie
10 czerwca 2017 r. przy siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie 
Mazowieckim został zorganizowany wielki piknik krwiodawstwa.

Już  o  9.  rano  przed  Sta-
rostwem  zaparkowały 
cztery wielkie autobusy – 
mobilne laboratoria Naro-
dowych  Punktów  Poboru 
Krwi  z  Warszawy  i  Ra-
domia.  Działał  też  punkt 
stacjonarny  w  budynku 
starostwa.  Każdy  zespół 
to 8 pielęgniarek i lekarz. 
Całą  akcję nadzorował dr Piotr 
Pniewski,  prezes  Klubu  Hono-
rowych  Dawców  Krwi  „Stra-
żak” w Błoniu. Jak przystało na 
prezesa, doktor od 18 roku życia 
oddał 147 litrów krwi. 
Wydarzeniu  towarzyszyły  licz-
ne  atrakcje, m.in.:  koncert mu-
zyczny, loteria fantowa i pokazy 
kulinarne  gwiazd  programów 
kulinarnych.  Odbył  się  także 
turniej  piłki  nożnej  oraz  po-
kaz  ratownictwa  medycznego 
w wykonaniu aktualnych wice-
mistrzów świata z Błonia.
W  ubiegłym  roku  taka  akcja 
miała swoją premierę. Jak zapo-

wiedział  dr Pniewski, w planie 
jest  organizowanie  w  Ożaro-
wie  Mazowieckim  cyklicznych 
gminnych akcji oddawania krwi.
W czasie czerwcowego pikniku 
„Dar serca – razem pobijmy re-
kord” – 308 osób oddało 138,8 
litra krwi.
Dr  Pniewski  objaśnił  nam  pro-
cedurę  pobierania  krwi  w  celu 
przekazania jej potrzebującemu 
pacjentowi.  Otóż  mężczyzna 
może  oddawać  krew  co  dwa, 
a  kobieta  co  trzy  miesiące. 
Najpierw  pobierana  jest  krew 
do  analizy,  określa  się  poziom 
hemoglobiny i wtedy następuje 

decyzja,  czy  dawca  może 
oddać krew. Następnie po-
bierana jest krew i próbka. 
Próbka  zostaje  przebada-
na  i  dopiero  wtedy  krew 
może  być  przekazana 
dalej.  Zanim  zostanie  po-
dana  pacjentowi  musi  być 
przebadana  pod  każdym 
względem.  W  przypadku 

odkrycia  jakiejkolwiek  nie-
prawidłowości,  dawca  zostaje 
o  tym  powiadomiony  i  skiero-
wany do leczenia. 
W Polsce braki w bankach krwi 
nasilają  się  wraz  z  początkiem 
wakacji.  Wyjeżdża  na  nie  wie-
lu  krwiodawców,  a  zapotrze-
bowanie  na  krew  zwiększa  się 
w związku z nasilonym ruchem 
na drogach i dużą liczbą wypad-
ków. 
Pamiętajmy  o  tym,  że  hasło 
„Krew  ratuje  życie”  to nie  slo-
gan reklamowy.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Głównym punktem Rodzinnego Dnia 
Sportu w Ożarowie Mazowieckim, or-
ganizowanego przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji był XXIX Ożarowski 
Bieg im. Janusza Kusocińskiego na 
dystansie 10 000 m, ale to nie był 
jedyny element igrzysk.

P rzed południem odbywały się biegi 
i  zawody  dla  dzieci.  Wystartował 
też  XI  Bieg  Trzeźwości  im.  Bł. 

ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 
2500 metrów. Aż do 14.00 odbywały 
się konkursy  i zabawy dla całych ro-
dzin.  Było  też  miasteczko  rowerowe, 

stoiska  tematyczne  i gastronomiczne, 
pokazy  pierwszej  pomocy.  O  godz. 
12.15 blisko  trzystu  zawodników wy-
startowało do biegu głównego. Przed 
biegiem wiceburmistrz Ożarowa Maz. 
Tomasz Tymoftyjewicz, dyrektor GO-
SiR  Jacek  Andrzejczak  i  przewodni-
czący Rady Rodziców SP nr 1  im. J. 
Kusocińskiego  Jacek  Rosłon  złożyli 
kwiaty  przed  pomnikiem  wielkiego 
sportowca.
Trasa  obejmowała  2  pętle  po  5  km 
i  przebiegała  ulicami  Ożarowa,  po 
nawierzchni asfaltowej i kostce, 200m 
trzeba  było  przebiec  po  nawierzchni 
szutrowej.  Start  i  meta  znajdowały 
się  na  stadionie.  Na  mecie  zameldo-
wało  się  253  zawodników  na  dwóch 
nogach  i  jeden na czterech. W biegu 
już  po  raz  185.  w  10-letniej  karierze 
biegowej  wystartowała  ze  swoim  pa-
nem  Adamem  Zaborskim  z  Pruszko-
wa  13,5-letnia  suka  Tunia  –  gwiazda 
i  maskotka  amatorskich  biegów  na 
różnych dystansach w całej Polsce.
W  kategorii  Open  wygrał  Andrzej 
Starżyński z Kurowa z czasem 32,58 
min.    (Kusociński biegnąc po zło-
to olimpijskie w 1932 r. uzyskał czas 
30,11 min.), 2 miejsce – Rusłan Sav-
chuk  z  Ivanofrankowska  na  Ukrai-

nie,  3  miejsce  –  Marek  Dzięgielew-
ski  z Płońska. Pan Dzięgielewski ma 
55  lat,  biega  od  2002  roku.  Obecnie 
przygotowuje  się  do  Mistrzostw  Eu-
ropy Weteranów w Danii, Mistrzostw 
Europy  w  Maratonie  we  Wrocła-
wiu  i  Mistrzostw  Świata  w  Biegach 
Górskich  na  Słowacji.  Ma  na  koncie 
Mistrzostwo  Świata  w  półmaratonie 
boso po asfalcie w Bańskiej Bystrzy-
cy. Najstarszy uczestnik biegu urodził 
się w 1933 roku. Mimo upału do mety 

dotarł  w  doskonałej  formie. 
Wśród  pań  najlepszy  czas 
(38,09  min.)  uzyskała  Na-
talia  Batrak  z  Charkowa  na 
Ukrainie,  druga  była  Beata 
Lupa z Poświętnego, a  trze-
cia  Justyna  Śliwiak  z  War-
szawy. 87 uczestników biegu 
to  mieszkańcy  gminy  Oża-
rów Mazowiecki. 25 zawod-
ników  (przyjaciół  i  wycho-

wanków)  pobiegło  w  ramach  „Akcji 
dla Adama”. 54-letni Adam Jaworski, 
nauczyciel WF w miejscowym gimna-
zjum, uczestniczył we wszystkich 28. 
dotychczasowych  biegach.  Obecnie 
przebywa  w  szpitalu,  wkrótce  czeka 
go rehabilitacja. 
Na  zakończenie  dnia  dyrektor  SP  nr 
1  Izabela  Milde  i  komendant  Stra-
ży  Miejskiej  Stanisław  Rdest  oraz 
przewodnicząca  Gminnej  Komisji 

Rozwiązywania  Problemów  Alkoho-
lowych  Joanna  Zwierzchowska  i  wi-
ceburmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Tomasz  Tymoftyjewicz  uroczyście 
wręczali nagrody zwycięzcom biegów 
przedpołudniowych i biegu głównego. 
Pogoda dopisała  (dla biegaczy nawet 
za bardzo), zabawa była świetna.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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JANUSZ KUSOCIŃSKI był najpopularniejszym sportowcem Polski międzywojennej. Jego największym 
osiągnięciem sportowym było zdobycie złotego medalu w biegu na 10 000 metrów na igrzyskach 
olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku. Urodził się w 1907 r. w Ołtarzewie i tu spędził dzieciństwo. 
W Ożarowie Maz. na terenie GOSiR-uznajduje się jego pmnik, a na domu jego rodziców pamiątkowa 
tablica. Karierę, początkowo piłkarską, rozpoczął w RKS Sarmata. Od 1929 r. do 1939 r. reprezentował, 
już tylko w biegach, „Warszawiankę”. Ma na swoim koncie 2 rekordy świata i 25 rekordów Polski na 
różnych dystansach. Po agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r. walczył w obronie Warszawy, a później 
działał w konspiracji. Aresztowany i torturowany przez gestapo w Alei Szucha i na Pawiaku w Warsza-
wie, został rozstrzelany 21 czerwca 1940 r. w Palmirach. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

DZIEŃ SPORTU w Ożarowie Mazowieckim 17 czerwca 

3 koncerty
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17 czerwca 

3 koncerty

Tak UrsUs się bawił

SKALDOWIE

FUN FACTORY

KAMIL BEDNAREK

XXIII
DNI 
URSUSA
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Był założycielem powołanej do życia w czerwcu 1949 r. w Białymstoku konspiracyjnej or-
ganizacji młodzieżowej Polska Organizacja Walki o Wolność i Niepodległość „Białe Orły”. 
W czerwcu 1950 przystąpił do organizacji Chrześcijańsko-Demokratyczny Ruch Podziem-

ny, a w sierpniu tego samego roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa i po kilkumiesięcznym śledztwie skazany na karę dziesięciu lat więzienia. Wyrok od-
bywał w zakładach karnych w Białymstoku oraz Jaworznie do sierpnia 1954 r., kiedy to został 
warunkowo zwolniony. Następnie w latach 1955–1957 odbywał zastępczą służbę wojskową 
w jednostce Wojskowego Korpusu Górniczego w Chorzowie. Zrobił doktorat z geofizyki. Ukoń-
czył Uniwersytet Warszawski i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
W stołecznym samorządzie działał od początku lat 90., gdy Ursus stanowił jeszcze część 
Ochoty. Zabiegał o jego wydzielenie i w 1993 r. został pierwszym komisarycznym burmistrzem 
nowej dzielnicy-gminy. Wtedy należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Był jed-
nym z założycieli Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus, z którego ramienia po wyborach został 
burmistrzem Ursusa.
Honorowy Obywatel Ursusa. Zasłużony dla Warszawy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski i Orderem Krzyża Niepodległości.
Zmarł 7 czerwca 2017 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Jawczycach.
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10 czerwca 2017 roku mięliśmy nie spotykaną  
dotąd w Ursusie okazję uczestniczyć  
w Ursusowskim Przeglądzie Piosenki Zuchowo-Harcerskiej  
oraz Turystyczno-Żeglarskiej w Parku Czechowickim.  
Do przeglądu doszło dzięki połączeniu sił Burmistrz  
Dzielnicy Ursus Urszuli Kierzkowskiej  
oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

D o  udziału  zaproszono  dwie  gwiazdy  znane  doskonale 
zarówno harcerzom, jak i miłośnikom szant – Harcesza 
oraz Wszyscy Byliśmy Harcerzami. 

Utworzono  mini  miasteczko,  w  którym  mogliśmy  podpa-
trzeć, a także poduczyć się zasad pierwszej pomocy, a obok 
podszkolić strzelanie z łuku.

PRACA
l   Poszukujemy osób do współpracy dziennikarskiej  

z terenu Ożarowa Mazowieckiego, Ursusa, Piastowa,  
Włoch lub okolic, dużym atutem jest umiejętność 
fotografowania redakcja@mocnestrony.com.pl

INNE

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

Ursusowski Przegląd Piosenki Zuchowo-Harcerskiej 
oraz Turystyczno-Żeglarskiej

Warto  wspomnieć  o  wystawie  zatytułowanej  „Znikający  Ur-
sus”, którą przedstawiał harcerski krąg seniorów z Ursusa.
Podczas trwania przeglądu Pani Burmistrz Urszula Kierzkow-
ska osobiście wręczała uczestnikom okolicznościowe dyplomy.
Końcowy etap  imprezy przebiegł przezabawnie  i  spontanicz-
nie,  mianowicie  zuchy  i  harcerze  przejęli  scenę  od  zespołu 
WBH i dokończyli wraz z nim ostatnią piosenkę.
Zabawa  zdecydowanie  została  skierowana  nie  tylko  do  miłoś-
ników żeglarstwa i harcerstwa, a do każdego. Co nas nie dziwi 
Pani Burmistrz zapowiedziała, że widzimy się ponownie w 2018 
roku. Zatem:

Do zobaczenia za rok! CZUWAJ!

Odszedł od nas 
HENRYK LINOWSKI 
Na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy go znali, a potomni będą mogli przeczytać o nim 
w historycznych annałach. Przez trzy kadencje był burmistrzem Ursusa, cztery kadencje 
przewodniczącym Rady Dzielnicy, zawsze sąsiadem.

Ż ył  życiem  swojej  dzielnicy.  Był  wszędzie. 
W  przedszkolu  –  z  okazji  pasowania  na 
przedszkolaka,  na  otwarciu  wystawy  foto-

graficznej o Ursusie, na jubileuszu galerii i na 
spotkaniu  seniorów. Był  tam, gdzie działy  się 
rzeczy  ważne.  Niezależnie,  czy  oglądały  go 
tłumy, czy było  to  spotkanie kameralne. Stale 
szukał dobrych rozwiązań. Miał wielkie plany 
dla Ursusa. Mimo ciężkiej  choroby,  cały  czas 
pracował.  W  ostatnich  dniach  maja  uczestni-
czył w otwarciu Domu Kultury „Miś” i w fina-
le „Tulipanady” w Arsusie. Wtedy spotkaliśmy 
się po raz ostatni.
Zapisały się w kronikach słowa wielkiego pre-
zydenta  Warszawy,  Stefana  Starzyńskiego  – 
„Chciałem, by Warszawa była wielka...”. My-
ślę, że można zmienić „Warszawę” na „Ursus”, 
użyć  wyobraźni  i  usłyszeć  takie  słowa  z  ust 
Henryka Linowskiego. Nie wiem, czy wyraził 
się kiedyś w ten sposób. Jeżeli nie, to pokazał 
to swoim życiem. Walczył w Urzędzie Miasta, 
w ministerstwach, w wielu instytucjach o pie-
niądze i decyzje korzystne dla Ursusa. Pamiętał 
i o przedsiębiorcach i o mieszkańcach placówki 

dla bezdomnych. Polak – patriota i patriota lo-
kalny. Mieszkał na Gołąbkach i tam, w piątek, 
9 czerwca, w Parafii Św. Jana Apostoła pożeg-
nała  go  najbliższa  rodzina,  tłumy  mieszkań-
ców, sąsiadów, znajomych i przyjaciół. Ksiądz 
dziekan  Zbigniew  Sajnóg  odczytał  niezwykle 
wzruszający  i głęboki  list biskupa  łowickiego 
Józefa  Zawitkowskiego,  niegdyś  proboszcza 
gołąbkowskiej  parafii,  skierowany  do  córek 
Henryka  i  najbliższej  rodziny.  W  trakcie  ce-
remonii  minister  Jan  Józef  Kasprzyk  p.o. 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów  i Osób 
Represjonowanych  –  w  imieniu  prezydenta 
RP  Andrzeja  Dudy  –  odznaczył  pośmiertnie 
Henryka  Linowskiego  Krzyżem  Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W ostatniej drodze 
towarzyszyli  zmarłemu  członkowie  Zarządu 
i Rady Dzielnicy Ursus, byli burmistrzowie Ur-
susa  i  burmistrzowie  sąsiednich gmin,  poczty 
sztandarowe,  delegacje  kombatantów,  placó-
wek oświatowych i innych organizacji z terenu 
dzielnicy... i kwiaty... morze kwiatów.

Jacek Sulewski
redaktor naczelny „Mocnych Stron” FOT. IRENEUSZ BARSKI
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Panowie i starsi i młodsi dali nam wiele powo-
dów do radości. Od czego zacząć? 

Podopieczni Huberta Korbuszewskiego... 
...  wywalczyli  awans  drugiego  zespołu  senio-
rów  do  Ligi  Okręgowej.  Na  tę  chwilę  Ursus 
zajmuje 3.miejsce w  ligowej  tabeli. Podsumo-
wując  dorobek  zdobyli  łącznie  56  punktów 
i stracili dwa oczka do lidera. W 24 spotkaniach 
meczowych nasze rezerwy wygrały 18 spotkań, 
2 zremisowali i 4 przegrali. Zdobyli 67 bramek, 
a stracili 29. Najlepszym strzelcem jest Mariusz 
Chmielewski,  który  może  się  pochwalić  15 
zdobytymi  bramkami.  Najlepszym  asystentem 
zaś  jest  Szymon  Kołosowski,  który  asystował 
przy 20 trafieniach kolegów.

Rocznik 2001 w Ekstralidze
Kolejnym sukcesem KS Ursus jest awans rocz-
nika 2001 do Ekstraligi, a wszystko to pod kie-
rownictwem trenera Dariusza Grzegrzółki. Dru-

żyna odniosła 5-bramkowe zwycięstwo nad AS 
Radomiak. 
Pierwszego gola dla drużyny zdobył Patryk Za-
krzewski.  Następne  dwa  gole  z  rzutu  karnego 
wywalczył    Mateusz  Ostrowski.  Kolejne  dwie 
bramki, które zdobył po przerwie Dominik Ken-
delewicz  zapewniły  drużynie  piękny  końcowy 
wynik 5:0.

Duma z roczników 2007 i 2010
Troszkę młodsi piłkarze z rocznika 2007 rów-
nież  nie  leniuchowali.  Zdobyli  Klubowe  Mi-
strzostwo  Polski,  a  jakby  sukcesom,  fanom 
i kibicom było mało, to i rocznik 2010 zdobył 
Mistrzostwo.  Obaj  trenerzy  Kacper  Lesiak 
oraz Michał Kaleta mają wspaniały powód do 
świętowania i dumy ze swoich podopiecznych. 
Niech przeważy fakt, że w roczniku 2007 wy-
stąpiły aż 32 drużyny z całej Polski, a to nasz 
ursusowski  zespół  okazał  się  najlepszy!  (ale 
czy kogoś to zaskoczyło?).

KS URSUS pozostał w III lidze
Na  sam  koniec  podsumowania  musimy  zazna-
czyć i pogratulować KS Ursus utrzymania w III 
lidze. Podopieczni trenera Arela Jakubowskiego 
zmierzyli się na boisku z ŁKS-em Łódź.
Było  gorąco  od  pierwszych  minut  spotkania. 
Artur  Haluch  obronił  jednak  uderzenie,  które 
zaserwował drużynie już w 14 minucie przeciw-
nik. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy 
gry do ataku ruszył Ursus, czego efektem była 
bramka zdobyta przez Traktorki.
Po  przerwie  Ursus  zdobywa  drugiego  gola. 
W  58  minucie  kontaktowego  gola  zdobył  zaś 
ŁKS.  Aż  do  samego  końca  walka  była  zacię-

ta  i  bardzo  emocjonalna.  Do  końca  meczu 
nie  wpadły  już  kolejne  bramki  zamykając  się 
w wyniku 2:1 dla Ursus Warszawa. Nasza dru-
żyna  oficjalnie  pozostaje  w  rozgrywkach  III 
ligi,  a na  listę po  indywidualnej akcji wpisuje 
się Maciej Mąka.

I jak tu nie być zagorzałym fanem i miłośnikiem 
Klubu Sportowego Ursus skoro tak wdzięcznie 
drużyny nam dziękują za kibicowanie? 
Ze swojej strony życzymy, co oczywiste, 
dalszych sukcesów oraz takiego zgrania między 
zawodnikami, jakie panuje dotychczas.
            n

W dniach 26–28 maja 2017 w Warszawie w hali Arena Ursynów rozegrane były 
MISTRZO STWA POLSKI SENIORÓW w sportach gimnastycznych – 2. Festiwal   
Sportów Gimnastycznych. Występy akrobatów zaplanowano na 26 i 27 maja. 

UTS AKRO-BAD reprezentowali:  
 l w trójkach kobiet  (kat. 13–19 lat): Julia Galusiakowska, Nicola Hyżyk, Monika Siwołowska;  

(kat. 11–16 lat):  Julia Owcarz, Katarzyna Błesznowska, Zuzanna Gumowska 
oraz Emilia Tomaszuk, Karolina Kawalec, Maja Mickiewicz. 

 l w dwójkach kobiet (kat. 12–18):  Nadia Jasińska, Wiktoria Winter oraz  
Katarzyna Pszczółkowska, Natalia Janiuk, 

 l seniorska dwójka mężczyzn: Kacper Kędzierski i Daniel Kłos oraz 
 l dwójka mieszana (kat. 11–16 lat): Ewelina Żuk, Mikołaj Wołoszyn. 

W skokach na trampolinie w kl. I startowała Ewa Sasimowska. 

ZŁOTO, SREBRO i BRĄZ 
dla UTS AKRO-BAD z Ursusa

Najlepsze podsumowanie dokonania KS Ursus w sezonie  
– AWANS, SUKCES, ZADOWOLENIE I EUFORIA

Ursusowskie zespoły wystartowały bardzo dobrze
Najlepszym zespołem trójkowym zawodów jest 
nasza  trójka:  Julia	 Galusiakowska,	 Nicola	
Hyżyk,	 Monika	 Siwołowska,  która  po  bardzo 
zaciętej rywalizacji wygrała w finałach z trójką 
seniorską  i  zajęła  I  miejsce  zdobywając  złoty 
medal i tytuł Mistrzyń Polski Seniorek. 
Wicemistrzostwo  i  srebrny  medal  wywalczyła 
dwójka kobiet Nadia Jasińska, Wiktoria Winter  
oraz  brązowy  dwójka  mężczyzn  Kacper  Kę-
dzierski i Daniel Kłos. 

Gratulujemy  naszym  zawodniczkom  i  zawod-
nikom  oraz  trenerom  naszych  zespołów:  Kazi-
mierzowi Prędkiemu, Natalii Piróg, Mariuszowi 
Wieczorkowi  oraz  wszystkim  innym  szkole-
niowcom  UTS  „AKRO-BAD”,  którzy  swoją 
pracą przyczynili  się do wspaniałych sukcesów 
naszych zawodników.		 	 				(JP)                                                                     

 
Na zdjęciu:  

mistrzynie Polski w trójkach kobiet. 



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

 

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

Zapraszamy na
XIII
MIĘDZY- 
NARODOWY 

ZLOT
FANÓW 

18–20.08.2017 
OTRĘBUSY
Organizator imprezy: Wiesław Nastarowicz

PROGRAM IMPREZY 
DLA FANÓW ELO
ZLOT ROZPOCZYNAMY 18 sierpnia o godz. 1800

 
spod Świetlicy Ośrodka Kultury w Otrębusach przy ul. Krótkiej 10
l  Przejazd londyńskim piętrusem z BRWINOWA do WARSZAWY do redakcji 3 pro-

gramu polskiego radia („Trójka”) oraz spotkanie  z redaktorami muzycznymi.
  Koszt wynajęcia autobusu na 3 godziny to 1000 PLN. Przy 50 osobach chętnych koszt zamknie 

się kwotą 20 PLN na osobę. Do siedziby Trójki może „wtargnąć” max kilkanaście osób.W tym cza-
sie pozostała część fanów będzie miała okazję zwiedzić stolicę, kontynuując jazdę autobusem. 
Jeśli zajdzie konieczność, wynajęty zostanie drugi autobus.

l  KONKURSY z atrakcyjnymi nagrodami
l  KONKURS karaoke
l  BIESIADA przy ognisku
l  ZWIEDZANIE Muzeum Motoryzacji

JUŻ WKRÓTCE  
WIĘCEJ INFORMACJI na:
www.elofan.cba.pl

DOTYCHCZAS HONOROWY PATRONAT  NAD IMPREZĄ 
COROCZNIE OBEJMOWAŁ BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
BRWINÓW. W TYM ROKU DODATKOWO PATRONAT HONO-
ROWY OPRÓCZ WYŻEJ WSPOMNIANEGO OBEJMIE TAKŻE 
STAROSTA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO.

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 

KONCERTY:
l  Brwinowski Kwartet  

Krzysztofa Trawkowskiego 
(2 × wiolonczela, skrzypce i flet) 

l  Zespół MASSUANA z Gdańska 
(lider Tomasz Dorniak)

ZAKWATEROWANIE:
l  Pokoje 2-osobowe (40 PLN od osoby)

l  Pokoje 5- i 6-osobowe  –   0 PLN
l  Śniadania i kolacje  –   0 PLN

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

LUBISZ pisać? ROBISZ DOBRE ZDJĘCIA?
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