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KOLEJNE WYDANIE 24 SIERPNIA 

1 SIERPNIA. Tego dnia w 1944 r. wybuchło w Warszawie  
powsta nie. Po prawie 5 latach hitlerowskiej okupacji  
dowódca Armii Krajowej, gen. Tadeusz „Bór” Komorowski,  
podjął decyzję o rozpoczęciu powstania zbrojnego. 

W	IMIĘ	WOLNOŚCI
W	lipcu 1944 roku Armia Czerwona zbliżała się do Wisły. W za-

łożeniu, oprócz celów czysto militarnych, powstanie miało być 
protestem przeciwko zniewalaniu Polski przez Związek Ra-

dziecki. Miało poruszyć sumienie państw zachodnich, do tej pory 
nie reagujących na poczynania Stalina w Polsce. Do walki przystą-
piło blisko 40 000 żołnierzy, w tym bataliony harcerskie. Według 
różnych danych uzbrojonych było tylko od 2 do 4 tys. powstańców. 
W trakcie walk stan uzbrojenia nieco się poprawiał dzięki zrzutom 
alianckim (bardzo zresztą ograniczonych przez stalinowski zakaz 
udostępniania radzieckich lotnisk dla pomocy powstańcom) oraz 
sporej ilości broni zdobycznej. W ciągu pierwszych 4 dni walk po-
wstańcy opanowali znaczną część stolicy, ale w kolejnych dniach 
Niemcy dzięki ogromnej przewadze uzbrojenia stopniowo odzy-
skiwali utracone pozycje. Ciężkie walki z doskonale uzbrojonymi, 
również w broń pancerną, artylerię i lotnictwo, siłami niemieckimi 
trwały 63 dni. Zginęło blisko 18 tys. powstańców. Okupanci straci-
li ok. 15 tys. żołnierzy i 300 pojazdów opancerzonych. Powstańcy, 
pomimo że mieli tylko broń ręczną i wsparcie jedynie ludności cy-
wilnej (aprowizacja, budowanie barykad) dali pokaz prawdziwego 
bohaterstwa. Walczyli o każdy dom do ostatniego naboju, ostatniej 
kropli krwi. Ze Starego Miasta do Śródmieścia kilkanaście tysięcy 
ludzi przedostało się kanałami. 

Planowa eksterminacja
Niemcy masowo rozstrzeliwali zarówno powstańców jak i ludność 
cywilną, nawet rannych. Zamordowali ok. 180 tys. ludności cywilnej. 
W tym czasie w walczącym mieście działały struktury Państwa Pol-
skiego, funkcjonowała administracja, harcerska poczta, codziennie 
wychodziła prasa. W dniu 2 października 1944 r. – z powodu braku 
żywności i militarnego wsparcia, a więc możliwości dalszej walki 

– w Ożarowie Mazowieckim przedstawiciele Komendy Głównej 
AK podpisali kapitulację. Po upadku powstania żołnierze AK zostali 
przewiezieni do wojskowych obozów jenieckich, ludność cywilna – 
do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd do obozów kon-
centracyjnych i na przymusowe roboty do Niemiec. W czasie walk 
Rosjanie „czekali” z pomocą po praskiej stronie Wisły. Warszawa na 
rozkaz Hitlera miała zniknąć z powierzchni ziemi. Tak też się prawie 
stało – lewobrzeżna część miasta została zburzona i spalona w 85%.

Dla następnych pokoleń
1 sierpnia  przy powstańczych mogiłach i w miejscach poświęco-
nych pamięci bohaterskiego zrywu podziemnej armii do walki z nie-

mieckim najeźdźcą  jak co roku, od 73 lat spotykają się mieszkańcy 
Warszawy i – coraz mniej liczni – byli powstańcy. 
Kiedyś przyjdzie czas, kiedy bohaterów, pamiętających tamte lata 
już między nami nie będzie. Czy wtedy my, a przede wszystkim na-
sze dzieci będą pamiętać? Czy pomyślą, że tamta ofiara krwi nie 
poszła na marne? 

Dyskusja, czy było warto, wśród historyków będzie trwała, ale w ser-
cach kolejnych pokoleń niech zostanie pamięć o tych, dla których 
umiłowanie wolności było wartością nadrzędną. 

Tekst i zdjęcie 
Jacek Sulewski

Na zdj.: Bohaterowie Powstania odznaczeni w czasie obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w ogrodach Muzeum (30  ipca 2014 r.)
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URSUS

41	rocznica	Czerwca'76
25 czerwca, jak co roku, uroczyście obchodzono rocznicę strajku robotników Ursusa w proteście 
przeciwko drastycznym podwyżkom cen artykułów konsumpcyjnych. Strajki w Ursusie i wielu 
innych miejscach Polski zostały brutalnie spacyfikowane, potem nastąpiły liczne aresztowania, 
zwolnienia z pracy, uczestnicy strajków dostawali „wilcze bilety”. Wkrótce powstał Komitet 
Obrony Robotników, który organizował pomoc prawną i materialną dla aresztowanych robot-
ników i ich rodzin, a następnie rozszerzył swoją działalność na szeroko rozumiane akcje opozy-
cji, takie jak: organizowanie podziemnych wydawnictw, organizowanie spotkań dyskusyjnych, 
prowadzenie „Uniwersytetu Robotniczego”. Wydarzenia Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie 
i Płocku zapoczątkowały szeroki ruch społeczny przeciwko reżimowej władzy i były zapowiedzią 
powstania „Solidarności”.

W	Ursusie odprawiona została uroczysta Msza Święta, po czym nastąpił przemarsz pod pomnik 
przy pl. Czerwca 1976 roku. Uroczystości odbyły się z wojskową asystą honorową Batalionu 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej WP.

Obchody zorganizowała „Solidarność” Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus i MON. Obecni byli m.in.: 
współzałożyciel KOR Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Burmistrz Ursusa Urszula 
Kierzkowska, zastępcy Burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, radni, przedstawiciele 
Prezydenta RP, władz Warszawy i wielu uczestników tamtych wydarzeń.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

KULTURA w Ursusie
W dzielnicy Ursus zamieszkuje ok. 60 tys. mieszkańców. Doznania kulturalne oraz edukację 
w tym zakresie, zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych, zapewnia od 1992 roku 
Ośrodek Kultury „Arsus”.

G łówna siedziba Ośrodka Kultury mieści się 
– kontynuując tradycje zakładowego domu 
kultury ZM Ursus – w budynku przy ul 

Traktorzystów 14. Ośrodek ma też dwie filie: 
Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkow-
skiego 16 i Dom Kultury „Miś”, w tymczaso-
wej siedzibie przy ul. Traktorzystów 20. Cało-
ścią od początku zarządza Dyrektor Bogusław 
Łopuszyński. Zapytałem go, w jakiej kondycji 
znajduje się Ośrodek Kultury, co oferuje miesz-
kańcom i jakie są perspektywy na kolejne lata.

Dyrektor Bogusław Łopuszyński  
o OK ARSUS 

– Nie jest nam łatwo, ponieważ tylko 
„Arsus”, budowany był z myślą o dzia-
łalności kulturalnej, ale budynek ma już 
prawie 70 lat. Jego największym atutem jest 
piękna, duża, przestronna sala widowiskowa 
z 498 fotelami i sceną. Jest to ewenement nawet 
wśród nowoczesnych placówek kulturalnych 
stolicy, z których tylko nieliczne posiadają duże 
i nowocześnie wyposażone sale, ale my wciąż 
jesteśmy postrzegani bardzo dobrze. Sala jest 
wykorzystywana na spektakle dla szkół, wystę-
powały tutaj wszystkie czołowe polskie kabarety 
i wiele sławnych zespołów i artystów. Dzięki tej 
sali możemy organizować wiele festiwali o pro-
filu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. 
Wynajmujemy ją też na zjazdy, konferencje. 
Duże, biletowane imprezy pozwalają nam uzy-

skać dochód, który przeznaczamy na inną, 
niedochodową działalność. Staramy się, żeby 
wszystkie grupy wiekowe, wszystkie obszary 
oddziaływania były przez nas zagospodarowane. 
Mamy jeden z najsilniejszych w Polsce Klubów 
Seniora, w naszej strukturze funkcjonują 3 takie 
kluby. Od kilku lat działa u nas Młodzieżowa 
Akademia Filmu i Aktorstwa „MAFiA”. Produ-
kujemy filmy, wydajemy książki i informatory.

Cyfrowe kino  dzięki mieszkańcom
– Cyfryzacja kina „Ursus”, której mogliśmy 
dokonać dzięki  projektowi z budżetu partycy-
pacyjnego (głosowało na niego prawie 2 tys. 
osób) skutkowała znacznym wzrostem liczby 
widzów. Wszyscy chcemy pracować w nowo-
czesnym miejscu, które samym wyglądem i udo-
godnieniami technicznymi przyciągnie większe 
rzesze mieszkańców. A należy pamiętać, że tuż 
za „Arsusem” powstaje ogromne osiedle miesz-
kaniowe, gdzie wprowadzi się docelowo 30 tys. 
nowych mieszkańców. 

MIŚ i KOLOROWA 
– Wracając do naszej kondycji. Nasze 

filie – „Kolorowa” i „Miś” – funkcjo-
nują w pomieszczeniach zaadaptowa-

nych na taką działalność. Barak, w którym 
działał DK „Miś” w wyniku decyzji władz 

dzielnicy o wyburzeniu i budowie na jego 
miejscu budynku mieszkalnego z pomiesz-

czeniami socjalnymi na parterze, musieliśmy 
opuścić. Przeniesienie od 1 kwietnia br. do tym-
czasowej siedziby przy ul. Traktorzystów 20 nie 
zubożyło poziomu działań, chociaż z zewnątrz 
obiekt nie wygląda atrakcyjnie, również z uwagi 
na roboty budowlane realizowane w jego oto-
czeniu. Po wejściu do sal gości czeka jednak 
przyjemne zaskoczenie. Staramy się jak naje-
fektywniej wykorzystać piękne pomieszczenia. 
Od września wprowadzamy do programu sekcję 
lalkarską. Razem z burmistrzem Kazimierzem 
Sternikiem nazwaliśmy to miejsce „Portiernia”. 
Być może po wyjściu „Misia” będzie możliwość 

uruchomienia tam muzeum Ursusa. 

Duży potencjał,  i perspektywy
– Umowa na użytkowanie z właścicielem 
działki (deweloperem), na której mieści się 
nasza siedziba, kończy się 31 grudnia 2022 r. 
Liczymy bardzo na nowe Centrum Kultury. 
Jak słyszymy od władz dzielnicy ma być ono 
zlokalizowane na miejscu dawnej stołówki 
zakładowej przy Urzędzie Dzielnicy. Jest tam 
teren kilkakrotnie większy od zajmowanego 
przez „Arsus” obecnie. Trzykondygnacyjny 
budynek ma spełniać współczesne wymogi 
i posiadać salę na co najmniej 400 miejsc, 
bo tylko to gwarantuje organizację dużych 
imprez w tej części Warszawy. Duża sala 
to możliwość goszczenia gwiazd a zarazem 
tańsze bilety. Budowa takiego centrum po-
winna się zamknąć w okresie 1,5 roku  (koszt 
ok. 40 mln – przyp. red.). Musi pełnić funk-
cje konferencyjne, szkoleniowe, posiadać 
sale multimedialne, kino. Kierujemy od wie-
lu lat dużym obiektem, mamy doświadczenie 
w organizacji i promocji dużych imprez. Na 
koniec dodam, że stale wprowadzamy nowe 
inicjatywy i projekty. Muszę tu wspomnieć 
o zyskującej wciąż nowy blask, niedawno 
powstałej Izbie Tożsamości Ursusa. Reakty-
wowaliśmy Ogólnopolski Festiwal Szantowy 
„Latający Holender”, organizujemy w róż-
nych miejscach dzielnicy spotkania sąsiedz-
kie „Kulturalne podwórka”.

Opracowanie i zdjęcie 
Jacek Sulewski

Podsumowanie działalności  
placówek Ośrodka Kultury „Arsus” w 2016 roku

Liczba imprez zorganizowanych ogółem  
przez placówki (filie) OK „Arsus”  
– wszystkie formy z wyłączeniem kina

312

Liczba widzów zorganizowanych imprez 47 972

Liczba zorganizowanych wystaw plastycznych 
(wystawy czasowe)  
w placówkach OK „Arsus”

30

Uczestnicy wernisaży 2 579

Liczba wyświetlonych seansów  
w kinie „Ursus”,
w tym 4 seanse w ramach lektur szkolnych 
na zamówienie szkół oraz dzielnicowych 
programów dla szkół „Zima i Lato w mieście”

183

Widzowie korzystający z seansów szkolnych 1251

Liczba sprzedanych biletów do kina „Ursus” 6657

Liczba stałych uczestników zajęć 
w placówkach OK „Arsus” 
(zespoły, kluby, zajęcia, pracownie itp.)

1332

Liczba stałych sekcji w placówkach  
OK „Arsus” 70

Liczba uczestników wszystkich imprez 
biletowanych i niebiletowanych 
w placówkach OK „Arsus”,  
w tym kina „Ursus”

56 179
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„Jeszcze	Polska	nie	zginęła”
220 lat temu we Włoszech pierwszy raz publicznie zabrzmiała Pieśń Legionów Polskich, która 130 lat później 
stała się naszym Hymnem Narodowym.

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski (rocznik 1917), jeden z ostatnich żyjących 
powstańczych oficerów Armii Krajowej – oddaje honory podczas od-
twarzania hymnu (zdjęcie wykonane 30 lipca 2014 r. podczas obcho-
dów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego).         Fot. Jacek Sulewski

POLSKI	HYMN	NARODOWY

Mazurek  
Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, 
przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany 
– Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

ZASADY	OBOWIĄZUJĄCE	W	CZASIE	WYKONYWANIA		
LUB	ODTWARZANIA	HYMNU	PAŃSTWOWEGO

●● Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu pań-
stwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. 

●● Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub 
odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej sza-
cunek. 

●● Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakry-
cia głowy. 

●● Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie gło-
wy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają ho-
nory przez salutowanie. 

●● Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwa-
rzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztan-
daru.

A utorem słów polskiego hymnu państwo-
wego jest Józef Wybicki – publicysta, 
polityk,  działacz społeczny, konfederat 

i uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej. 
Autor melodii nie jest znany. Ponieważ 
jest oparta na motywach polskiego, ludo-
wego mazura, pieśń zwana jest również 
Mazurkiem Dąbrowskiego. Przyjmuje się, 
że pierwszy raz została wykonana 20 lip-
ca 1797 roku, w dniu wymarszu legionów 
Dąbrowskiego z włoskiego miasta Reggio, 
a powstała tamże kilka dni wcześniej. Nie-
którzy badacze twierdzą, że odśpiewał ją 
sam Wybicki z towarzyszeniem grupy le-
gionistów. Autora prawdopodobnie zainspi-
rował widok polskiego wojska, mundurów, 
sztandarów Legionów Polskich we Wło-
szech, tworzonych przez generała Henryka 
Dąbrowskiego. Pamiętajmy, że Polska była 
wtedy pod zaborami trzech ówczesnych mo-
carstw – Rosji, Prus i Austrii. 

Bardzo szybko pieśń zyskała wielką popular-
ność i towarzyszyła Polakom na obczyźnie, 
a przede wszystkim w Polsce, podtrzymując 
ducha walki o niepodległość. Śpiewana była 
przez uczestników kolejnych powstań naro-
dowych, jej melodia brzmiała z pozytywek na 
domowych kredensach. 
Niestety zdarza się, że podczas hymnu moż-
na zaobserwować zachowania nie licujące 
z powagą chwili. Przypominamy zatem zasa-
dy (w ramce), obowiązujące w czasie wyko-
nywania lub odtwarzania Mazurka Dąbrow-
skiego, zawarte w art. 14 ustawy z dnia 31 
stycznia 1980 roku o godle, barwach i hym-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczę-
ciach państwowych.
Naruszenie przepisów o hym nie RP stano-
wi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub 
grzywny. (Art. 49. § 1. k.w. – Kto w miejscu 
publicznym demonstracyjnie okazuje lekcewa-
żenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, pod-
lega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej 
karze podlega, kto narusza przepisy o godle, 
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej).
Bardzo często można też zauważyć, że w trak-

cie zbiorowego śpiewania występują błę-
dy tekstowe. Obok publikujemy pełny 
tekst hymnu polskiego (w obowiązują-
cej wersji).
Miejmy nadzieję, że nigdy więcej nie 
zdarzy się w polskiej historii czas, kie-
dy śpiewanie „Jeszcze Polska ...” bę-
dzie zakazane (tak jak to miało miejsce 
w czasie zaborów i okupacji niemie-
ckiej), a pieśń zawsze będzie symbolem 
jedności i więzi wszystkich Polaków.

Jacek Sulewski

Plan	sieci	dróg	powiatowych	Powiatu	
Pruszkowskiego	na	lata	2017–2030
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w związku z pracami nad przygotowaniem PLANU SIECI DRÓG 
POWIATOWYCH POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2017–2030 zaprasza do wypełnienia 
ankiety. Pozyskane informacje będą bardzo istotnym elementem, niezbędnym do przygotow-
ania finalnej wersji dokumentu, który będzie odzwierciedlał realne potrzeby oraz zaplanowanie 
rozwiązań przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.

ANKIETA UWAG DO PLANU SIECI DRÓG 
POWIATOWYCH POWIATU PRUSZKOWSKIEGO 
NA LATA 2017–2030
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, iż 
ogłasza nabór uwag do projektu Planu sieci 
dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na 
lata 2017–2030.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainte-
resowane instytucje/organizacje do składania 
uwag lub propozycji zmian do planu. Uwagi 
w ramach zbierania opinii społecznych będą 
przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjal-
nie przygotowanym formularzu.
Plan sieci dróg powiatowych powiatu prusz-
kowskiego na lata 2017–2030, jak i formularz 
zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej www.
powiat.pruszkow.pl, a także w wersji papie-
rowej w Starostwie Powiatowym przy ulicy 
Drzymały 30  w kancelarii urzędu w godz. od 
800 do 1600 w dni robocze.

Wypełnione formularze konsultacyjne nale-
ży przekazać w nieprzekraczalnym terminie 
do 4 sierpnia 2017 r. (liczy się data wpływu):
1)	 	DROGĄ	ELEKTRONICZNĄ (skan) na adres e-mailo-

wy: infrastruktura@powiat.pruszkow.pl, 
wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje 
społeczne PLAN DRÓG”,

2)	 	DROGĄ	KORESPONDENCYJNĄ na adres:  Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 
05-800 Pruszków (liczy się data wpływu),

3)	 	BEZPOŚREDNIO w Starostwie Powiatowym, ul. 
Drzymały 30 w Pruszkowie w kancelarii urzę-
du w godz. od 800 do 1600 w dni robocze.

Dokumenty do pobrania:
●● Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Prusz-

kowskiego na lata 2017–2030.pdf
●● Wzór formularza do zgłaszania uwag 

i zmian.pdf
●● Wzór formularza do zgłaszania uwag 

i zmian.doc

DO 4 SIERPNIA 2017 R. 

n  Piastów, Michałowice, Brwinów, Raszyn... – KONSULTACJE SPOŁECZNE – ANKIETA UWAG dla mieszkańców – TYLKO DO 4 SIERPNIA

26 lutego 1927 roku, już w wolnej Polsce, 
Minister Spraw Wewnętrznych II RP Felicjan 
Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym 
ogłoszono pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”  
naszym Hymnem Narodowym. 
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NASZE STRONY

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

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

OFERUJEMY:

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

Rehabilitacja	
REMEDO

WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.pl

Zapraszamy!

PRZYCHODNIA lekarsko-rehabilitacyjna

●    DIATERMIA KRÓTKOFALOWA 

●    ŚWIATŁOLECZNICTWO
●    ULTRADŹWIĘKI
●    LASEROTERAPIA

●    ELEKTROTERAPIA
●    FALA UDERZENIOWA
●    POLE MAGNETYCZNE
●    TERAPULS

●    KRIOTERAPIA
●    KINEZYTERAPIA
●    MASAŻE WIROWE
●    MASAŻ KLASYCZNY

UWAGA!  
NOWA TERAPIA MANUALNA

Serdecznie zapraszamy na 

SUCHE IGŁOWANIE (dry needling) 
– nowatorską metodę terapii manualnej, 

polegającą na rozluźnianiu mięśniowo-powięziowych punktów 
spustowych za pomocą igieł akupunkturowych.  

Ta bezpieczna i skuteczna w leczeniu bólu oraz dysfunkcji mięśniowych  
terapia stosowana jest przez wszystkich naszych fizjoterapeutów.

ZAPRASZAMY wszystkich cierpiących na: 
●●●przewlekły stres●●●●●napięcie emocjonalne●●●●●przeciążenie narządu ruchu  

●●●naciągnięcia●●●●●bóle głowy oraz urazy, 
ponieważ suche igłowanie na pewno sobie z nimi poradzi. 

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

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

●  porady psychoterapeuty 
w szerokim zakresie.

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)

NA ROWER – Z TATĄ!
Znani z wielu różnorodnych inicjatyw społecznicy z „Niedźwiad
ka” DAREK STĘPIEŃ i PIOTR BIAŁEK 25 czerwca zorganizowali 
ro werowy rajd rodzinny „Mocne Więzi” dla ojców z dziećmi.

U czestnikami rajdu była grupa mężczyzn 
skupionych wokół Parafii Matki Bożej Fa
timskiej w URSUSIE, którzy spotykają się 

na „Mocnych Rozmowach” – kolejnej inicjaty
wie pana Darka.
Jak usłyszeliśmy od niego, w planie jest „zro
bienie” 11 rajdów (rowerowych, a w zimie 
kolejką SKM) dla dzieci z ojcami. 25 czerwca 
za cel wycieczki obrali muzeum geologiczne 
w Warszawie. Uczestnicy zwiedzali muzeum 
z przewodnikiem, a potem odpoczywali na pik
niku w parku Pola Mokotowskie.
Przejechali ok. 27 km na rowerach w kombi
nacji tata + dziecko (dzieci), zdecydowali się 
nawet zabrać pod swoją opiekę dzieci znajo
mych. 
Każdy otrzymał mapę Warszawy od wydawni
ctwa Demart i dziennik wypraw przygotowany 
przez organizatorów, w którym uczestnicy za

pisują trasę, dystans i każdorazowo będą zbie
rać pieczątki muzeów i specjalne pieczątki, 
przygotowane w technice linorytu.
Wyprawa udała się wspaniale. Był czas na 
zabawę, żarty, troszkę nauki i dużo radości 
ze wspólnie spędzonego czasu. Dzieci – bez 
względu na wiek – dały radę przejechać tę 
ambitną trasę. Wszyscy uczestnicy już czeka
ją na następne rajdy rodzinne. Po wakacjach 
być może wybiorą się na wycieczkę do Kam
pinosu. Organizatorzy zastanawiają sie nad 
dopuszczeniem do udziału również mam, 
które wykazują wiele więcej chęci niż pano
wie. Z drugiej strony ideą tej inicjatywy była 
właśnie integracja ojców z dziećmi na grun
cie wspólnej zabawy i przygody.  A więc, ta
tusiowie – dzień z własnymi dziećmi nie musi 
być tylko obowiązkiem, może być przygodą 
i wielką radością.                                           (JS)
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REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1        |        www.michałowice.pl

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

NOWA	ŚWIETLICA	w	Suchym	Lesie
Suchy Las to kolejne sołectwo w gminie ze świetlicą, w której mieszkańcy będą mogli aktywnie 
spędzać czas. Uroczystość oficjalnego otwarcia i przekazania świetlicy do użytku mieszkańcom 
odbyła się w niedzielę, 16 lipca.

W	wydarzeniu, które miało miejsce przy ul. ks. 
Michała Woźniaka, oprócz mieszkańców 
i gospodarza, sołtysa – Edwarda Chruściaka 

wziął udział wójt gminy Michałowice – Krzysz-
tof Grabka, radni, sołtysi oraz goście specjalni 
z Włoch, z burmistrzem gminy Vico nel Lazio 
- Claudio Guerriero na czele.
Świetlica w Suchym Lesie jest kolejnym obiek-
tem na terenie  gminy, w którym mieszkańcy 
będą mogli aktywnie spędzać czas i uczestni-
czyć z życiu gminy. Realizacja tego projektu to 
zasługa oddolnej inicjatywy mieszkańców, któ-
rzy dotychczas musieli korzystać z uprzejmości 
sąsiadujących sołectw lub prywatnych osób.
Jest ona  doskonałym przykładem jak ważnym 
i potrzebnym elementem integracji mieszkań-
ców  gminy są tego typu projekty.  To w nich od-

bywają się m.in. różnorodne zajęcia i warsztaty 
dedykowane zarówno dzieciom jak i dorosłym, 
teatrzyki, spotkania okolicznościowe, koncerty 
czy zebrania sołeckie i osiedlowe.  Zaintereso-
wanie mieszkańców jest tak duże, że niektóre 
z świetlic wymagają już małej przebudowy 
i zwiększenia ich powierzchni, tak aby wszyscy 
zainteresowani mogli się pomieścić.
Po części oficjalnej na dzieci czekały atrakcje 
m.in. dmuchaniec, malowanie buziek, gry edu-
kacyjne, zabawy i konkursy. Sporo śmiechu 
i radości było przed fotobudką, gdzie na chwi-
lę można było się przeobrazić i utrwalić siebie 
w wyjątkowej stylizacji. Były także dechy do 
tańca, muzyka „na żywo” oraz lody, wata cukro-
wa, smakołyki z grilla i wiejskie jadło. Zabawa 
trwała do godzin wieczornych.             n

Dzięki temu, że „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 
Michałowice na  lata 2016–2023” znalazł się w wykazie 
programów rewitalizacyjnych województwa mazowieckie
go –  gmina Michałowice, przedsiębiorcy i  organizacje 
pozarządowe mogą starać się o pozyskiwanie funduszy unij
nych na realizację wskazanych w programie 30 projektów. 

W śród 5 projektów, zgłoszonych jako główne, znalazły się 
rewitalizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie, zabyt-
kowego parku w Regułach oraz modernizacja biblioteki 

w Komorowie. 
Wśród 25 projektów uzupełniających z jednej strony zostały wpi-
sane działania dotyczące poprawy estetyki gminy, likwidacji ba-
rier architektonicznych w przestrzeni publicznej, z drugiej zaś ak-
tywizujące i integrujące mieszkańców. W ramach Programu będą 
prowadzone także szkolenia dotyczące m.in. bezpieczeństwa, 
zdrowia i ochrony środowiska oraz zajęcia międzypokoleniowe.
Gmina Michałowice w kwietniu w 2016 roku pozyskała prawie 
90 tys. zł na przygotowanie programu.
Od września 2016 r. do stycznia 2017 r. prowadzono diagnozę 
społeczną obszarów kryzysowych na terenie gminy, odbywały 
się spacery badawcze oraz spotkania konsultacyjne z mieszkań-
cami. W efekcie tych działań wypracowano program określający 
obszar rewitalizacji oraz projekty jakie gmina i inne podmioty 
będą realizować, aby przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym.

Na zdj.: Zbiornik retencyjny w Komorowie

„Lokalny Program Rewitalizacji  
dla Gminy Michałowice na lata 2016–2023”  
– w wykazie programów rewitalizacyjnych  
województwa mazowieckiego!

ZIELONE	ŚWIATŁO	dla	programu	rewitalizacji
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PORADY ● NASZE STRONY

CAT LC Polska Sp. z o.o.
międzynarodowy operator logistyczny 

branży motoryzacyjnej 

poszukuje 

MAGAZYNIERA
do Oddziału w Duchnicach

odpowiedzialnego za prawidłową i sprawną realizację zadań związanych  
z przeładunkiem i magazynowaniem towarów zgodnie z przepisami prawa,  

wymaganiami klientów oraz procedurami firmy

Od kandydatów oczekujemy:
●  doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy  

(atutem będzie doświadczenie w magazynie typu cross-dock)
●  uprawnienia na kierowanie wózkiem widłowym
●  dobrej organizacji pracy
●  dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:
●  możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju  

kompetencji zawodowych w międzynarodowej korporacji
●  pakiet benefitów pracowniczych 
●  dobrą atmosferę w pracy

Prosimy o nadsyłanie C.V. oraz listów motywacyjnych  
z dopiskiem Magazynier Duchnice na adres e-mail:

rekrutacja@groupecat.pl

NA APLIKACJI PROSIMY O DOPISANIE KLAUZULI: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29/08/97 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133,  poz. 883).

Grupa CAT jest obecna w większości krajów europejskich oraz krajach Ameryki Środkowej i Połu-
dniowej. Proponuje swoim klientom pełną ofertę usług od projektowania rozwiązań logistycznych 
aż po końcową dystrybucję powierzonych produktów, wykorzystując nowe globalne rozwiązania.
Praca u nas to otwarcie się na nowe rozwiązania, kreatywne działanie, możliwość budowania firmy 
należącej do międzynarodowej organizacji.

Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

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

DOM ● RODZINA ● FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz	
	problem	prawny?

Napisz	do	nas...*	

BEZROBOTNY	NIE	PŁACI	ABONAMENTU
Jestem bezrobotna. Boję się, że niedługo zastuka do moich drzwi listonosz i nakaże mi 
zapłacić abonament za radio i telewizję, a w tej chwili w ogóle mnie na to nie stać. Czy 
jest sposób w jaki mogłabym przynajmniej odłożyć na później zapłacenie tej opłaty?
W ogóle nie musi się Pani martwić! Nie ma potrzeby, żeby starała się Pani o odłożenie 
w czasie płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jako bezrobotna jest Pani zwolniona 
od konieczności regulowania tej opłaty. Żeby jednak skorzystać z tej możliwości należy zro-
bić kilka rzeczy. Pierwszą będzie wizyta w urzędzie pracy. Należy postarać się w nim o za-
świadczenie, które potwierdzi że posiada Pani status bezrobotnego. Następnie trzeba zabrać 
ze sobą dowód osobisty i wybrać się do najbliższego oddziału Poczty Polskiej. Tam wypełnia 
się oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłaty rtv. Dołącza 
się do niego zaświadczenie z urzędu pracy, które jest podstawą przyznania ulgi. Jeśli zostanie 
ono przyznane, będzie obowiązywało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej. I jeszcze jedna 
rzecz: zwolnienie od abonamentu rtv przysługuje tylko tym osobom, na które zarejestrowane 
są odbiorniki radiowe i telewizyjne. 

UBEZPIECZYCIEL	NIE	MA	CZASU
Miałem stłuczkę. Nieostrożny kierowca uszkodził mi tył auta. Właśnie zgłosiłem szkodę 
do ubezpieczyciela i zastanawiam się jak długo będę musiał czekać na wypłatę pieniędzy 
z odszkodowania. Czy jest jakiś termin, w którym ta gotówka powinna znaleźć się 
na moim koncie?

Tak! Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która regu-
luje kwestie wypłat odszkodowań posługuje się kilkoma terminami. Pierwszym i podstawo-
wym jest 30 dni. W tym czasie – licząc od dnia zgłoszenia szkody – zakład ubezpieczeń jest 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Jednak termin ten stosuje się tylko w przypadku 
zdarzeń, które nie budzą żadnych wątpliwości u zakładu ubezpieczeń. Jeśli jednak takie wąt-
pliwości się pojawią – termin do wypłaty odszkodowania może znacznie się wydłużyć. Jeśli 
w terminie 30 dni nie da się wyjaśnić wątpliwości niezbędnych do ustalenia odpowiedzial-
ności ubezpieczyciela lub też wysokości należności, odszkodowanie powinno być wypłacone 
w ciągu 14 dni licząc od chwili, w której przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było możliwe. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczyciel powołując się na tę 
klauzulę mógł przeciągać sprawę płatności w nieskończoność. Ustawa daje mu maksymalnie 
90 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia na załatwienie wszystkiego. Warto przy tym pamiętać, 
że rzadko zdarza się, by całość okoliczności kolizji czy wypadku budziła wątpliwości za-
kładu ubezpieczeń. Zazwyczaj jest tak, że np. przynajmniej częściowa wielkość szkody jest 
łatwa i prosta do ustalenia. W takim przypadku – w przepisach zwanego bezsporną częścią 
szkody – towarzystwo powinno wypłacić nie budzącą wątpliwości część odszkodowania od 
razu, czyli z zachowaniem podstawowego 30-dniowego terminu. Reszta pieniędzy może zo-
stać przekazana już po wyjaśnieniu wszelkich nieporozumień. Fakt, że ubezpieczyciel nie 
jest w stanie zmieścić się w podstawowym 30-dniowym terminie powinien być klientowi 
zakomunikowany. To znaczy powinien on dostać pismo wyjaśniające przyczyny zwłoki i do-
datkowo należy określić w jakim przypuszczalnym terminie sprawa zostanie załatwiona. 
Poszkodowany, który nie dostał odszkodowania w terminie, albo który nie otrzymał doku-
mentu wyjaśniającego przyczyny zwłoki w wypłacie – ma prawo powiadomić o tym Komisję 
Nadzoru Finansowego. Przepisy dają jej możliwość skorzystania z różnego rodzaju środków 
nadzorczych nad sposobem działania ubezpieczycieli. 

PRACA	PO	GODZINACH	OBOWIĄZKOWA
Z powodu awarii maszyny szef kazał mi pracować po godzinach. Odmówiłem, bo byłem 
skonany po normalnej zmianie. Przecież nikt nie może zmusić zmęczonego człowieka 
do pracy ponad siły i to w nadgodzinach?

Niestety nie ma Pan racji. Jeśli praca w godzinach nadliczbowych jest uzasadniona (a tak jest 
w przypadku awarii) tylko ściśle określone grupy pracowników mogą odmówić jej wykonania. 
Bezwzględny zakaz pracy nadliczbowej mają kobiety w ciąży, pracownicy młodociani oraz 
niepełnosprawni (zasada ta nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu albo posiadających 
zgodę lekarza na wykonywanie takich działań). Odmówić pracy nadliczbowej może też (ale 
wcale nie musi) pracownik, który wychowuje dziecko do lat 4. Jeśli nie należy Pan do żadnej 
z tych kategorii to niestety w przypadku awarii Pański szef może wydać polecenie służbowe 
pracowania ponad noramlne normy czasu pracy. Niedostosowanie się do jego poleceń może 
zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. A to w najgorszym 
przypadku może oznaczać nawet zwolnienie dyscyplinarne.

n  REGUŁY, PIASTÓW, PRUSZKÓW

Mammobusy czekają
Przypominamy wszystkim Paniom w wieku 50-69 lat o możliwości skorzystania z bezpłatnej 
mammografii. Mammografia to bardzo ważne badanie, któremu powinna się cyklicznie podda-
wać każda kobieta. Jest to najlepsza metoda wczesnego wykrycia zmian w piersi, które mogą (ale 
nie muszą) być zmianami nowotworowymi. Kobiety, u których takie zmiany zostaną ujawnione, 
są kierowane do dalszej diagnostyki. Mobilne laboratoria będą oczekiwały na pacjentki:
●● 27 lipca, Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach, w godzinach 9.00–17.00 (Mammo-

-MED)
●● 28 lipca, ul. Warszawska 24 w Piastowie, w godzinach 9.00–15.00 (Mammo-MED)
●● 28 lipca, Plac Jana Pawła II w Pruszkowie, w godzinach 9.00–16.00 (LuxMed)                 TK
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
Informacja dla beneficjentów 500+
Od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski  na 
nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 
(500+) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej: 
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 (parter). 

GODZINY	PRACY	OPS
●● W	SIERPNIU:  

– poniedziałek–piątek w godz. 8.00 – 16.00

●● WE	WRZEŚNIU	I	PAŹDZIERNIKU 
–  pon., wt., czw., pt. w godz. 8.00–16.00

● – środy w godz. 10.00–18.00.

Informujemy również, że wnioski można składać elektro-
nicznie. 

Bożena Wronikowska 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Ożarów Mazowiecki 
wśród najzamożniejszych 
samorządów 2016 roku
Jak wskazują wyniki najnowszego 
rankingu zamożności samorządów, 
Ożarów Mazowiecki znalazł się  
na 6. miejscu. To najlepszy wynik,  
nie tylko wśród wszystkich samorzą- 
dów powiatu warszawskiego zachod-
niego, ale i jeden z wiodących  
w województwie mazowieckim. 

P ismo samorządu terytorialnego „Wspól-
nota” opublikowało najnowszy ranking 
zamożności samorządów dotyczący 

2016 r. Zgodnie z nim, Ożarów Mazowie-
cki znalazł się wśród 43 gmin, w których 

dochody przekroczyły 5000 zł na miesz-
kańca, dokładnie dochód w naszej gmi-
nie w przeliczeniu na mieszkańca, czyli 
per  capita, wyniósł w ubiegłym roku 
6207,42 złotych. 

– Rosnący dochód per capita to z jednej 
strony powód do zadowolenia i satysfak-
cji z tego, że wzrastają dochody z  udzia-
łu w podatkach PIT i CIT, co świadczy, 
że  mieszkańcom i działającym w gminie 
firmom wiedzie się coraz lepiej. Z drugiej 
jednak strony mamy świadomość koniecz-
ności płacenia corocznie przez Gminę 
Ożarów Mazowiecki większego janosiko-
wego, w 2017 roku stanowi ono już kwotę 
prawie 6 mln zł.  To również trudniejsze 

pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
szczególnie z tych programów, w których 
mechanizm oceniający polega na tym, że 
przyznaje się tym więcej punktów, im niż-
sze dochody gminy – podsumował tego-
roczny ranking Paweł Kanclerz, burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego.

Metodologia tworzenia rankingu pole-
gała na tym, że dochody gminy w roku 
2016 zostały podzielone przez liczbę 
mieszkańców. W taki sposób powstało 
zestawienie najbogatszych samorządów 
w kategoriach: województw, powiatów, 
miast wojewódzkich, miast na prawach 
powiatu, miast powiatowych, mniejszych 
miast oraz gmin wiejskich. Zastosowana 
metoda obliczania wskaźnika użytego 
w rankingu była identyczna, jak w latach 
poprzednich.

Z pełną treścią raportu „Najbogatsze samorządy” 
można zapoznać się na stronie:   

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user 
_upload/Ranking/Ranking_-_Zamoznosc 

_samorzadow_2016_r_OK.pdf

DISCOpolowanie	
z	Michałem	
Wiśniewskim
15 lipca w Kręczkach Kaputach odbyło się „DISCOpolowanie”  
– ogólnopolski cykl festiwali promujący głównie muzykę disco. 

P odczas imprezy „polowane” są nowe, 
utalentowane zespoły i nie tylko. „Upo-
lowani” zostali  Leyla, Motif i Erdol, 

którzy podczas występów na scenie zapre-
zentowali się zgromadzonej publiczności. 
Z całej trójki do dalszego etapu przeszła 
Layla. Podczas każdej imprezy występują 
również największe gwiazdy disco polo. 
Mogliśmy usłyszeć takich wykonawców 

jak: Exaited, B-QLL, Jorgus, D-Bomb 
i – gwiazdę wieczoru – Michała Wiśniew-
skiego.
Atmosfera tego dnia była niezwykła, mimo 
nieprzychylnej pogody, która przestraszy-
ła niektórych. Pod sceną, wśród mnóstwa 
kolorowych świateł bawiło się, tańczy-
ło i śpiewało kilkaset osób. Druga cześć 
uczestników festiwalu bawiła się nieco da-

lej, pod parasolami w ogródku grillowym.  
Fani muzyki disco mogli bezpośrednio 
porozmawiać z artystami i  zrobić sobie 
z nimi pamiątkowe zdjęcia.  

Adrian Antosiewicz
Dom Kultury „Uśmiech”

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy parku”

Zdjęcia: Krysiak Polska
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NASZE STRONY

Wystawa w Pruszkowie 

„WOŁYŃ	1943.	WOŁAJĄ	Z	GROBÓW,	KTÓRYCH	NIE	MA”	
W 74. rocznicę zbrodni wołyńskiej Maksym Gołoś Starosta 
Pruszkowski i Muzeum Dulag 121 zapraszają do zapoznania 
się z wystawą „Wołyń 1943. Wołając z grobów, których nie 
ma” poświęconą ludobójstwu na Kresach II Rzeczypospolitej. 
Eksponowana będzie od 26 lipca do 15 sierpnia 2017 r. przy 
Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie (w tygodniu i w soboty 
do godz. 18:30, a w niedziele do godz. 20:00). 

Zapraszamy Państwa na wy-
stawę opowiadającą histo-
rię wielkiej tragedii, która 

wydarzyła się na Kresach II 
Rzeczpospolitej. Złożyły się 
na nią dramat dwóch oku-
pacji, narastająca groza wo-
jenna, a w końcu ludobójcze 
działania ukraińskich nacjo-
nalistów. 
Latem 1943 roku na Wołyniu 
i Małopolsce wschodniej do-
szło do zaplanowanej przez 
ukraińskie organizacje nacjo-
nalistyczne UPA i OUN akcji 
ludobójstwa na ludności pol-
skiej. Według szacunków hi-
storyków w Rzezi wołyńskiej 

mogło zginąć nawet 60 tysięcy 
osób, a wliczając mordy doko-
nane na terenie Małopolski od 
100 do 130 tysięcy Polaków 
– starców, dorosłych i dzieci, 
choć są to tylko dane przybli-
żone. 
Przygotowana na 70. rocznicę 
ludobójstwa przez szczeciń-
ski oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej wystawa planszo-
wa opowiada historię czystki 
etnicznej, przedstawiając losy 
dwanaściorga ocalałych z niej 
dzieci. Ich wspomnienia oraz 
wspomnienia ich bliskich przy-
wracają pamięć o zamordowa-
nych i ocalonych mieszkańcach 

Wołynia, ale także układają się 
w obraz życia na wielokultu-
rowych kresach wschodnich II 
Rzeczypospolitej, ukazując za-
równo tło, przebieg, jak i kon-
sekwencje okrutnej zbrodni. 
Kolejne plansze wprowadzają 
odbiorcę w  kontekst histo-
ryczny, opowiadają o sytuacji 
ludności kresowej podczas 
okupacji, przestawiając także 
założenia narodowościowej po-
lityki ukraińskiej i planowane 
działania OUN i UPA wobec 
ludności polskiej oraz Ukraiń-
ców, którzy pomagali wówczas 
przetrwać polskim sąsiadom. 
Drastyczne obrazy prezentu-
jące kulminacyjny moment 
wydarzeń – masowe mordy do-
konane na Polakach mieszka-
jących na Wołyniu – ukazane 
są dyskretnie, dostępne tylko 
przez specjalne wizjery. W po-
wojennej Polsce pamięć o Rze-
zi wołyńskiej zatarto. Proces 
jej przywracania rozpoczął się 
dopiero po 1990 r. i trwa do 

dziś, między innymi za sprawą 
wystawy „Wołyń 1943. Wołają 
z grobów, których nie ma”.
Wystawa została przygotowana 
przez szczeciński oddział IPN, 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” i Towarzystwo Miłoś-
ników Wołynia i Polesia, au-
torką scenariusza wystawy jest 
Ewa Siemaszko, a kuratorem 
Agnieszka Gorczyca z IPN.
Dodatkowe relacje świadków 
historii razem z materiałami 
ikonograficznymi oraz katalo-
giem towarzyszącym wystawie 
zobaczyć można na stronie 
www.zbrodniawolynska.pl.
W późniejszym terminie wy-
stawa pokazywana będzie tak-
że w: 
●● Piastowie (16 VIII–4 IX)
●● Michałowicach (5 IX–19 IX)
●● Nadarzynie (19 IX–29 IX) 

oraz 
●● Raszynie (1 X–14 X).

Angelika Sobańska
Muzeum Dulag 121

Głosuję zgodnie ze swoim sumieniem
Od wielu lat, utworzony w 1996 roku, Klub Dyskusyjny Myśli 
Politycznej w Ursusie organizuje w Ośrodku Kultury „Arsus” 
ogólnodostępne spotkania dyskusyjne ze znanymi postaciami 
z dziedzin polityki, nauki, kultury i mediów.  W dniu 9 maja 
w „Arsusie” odbyło się spotkanie z posłanką Joanną Fabisiak 
zatytułowane „Porozmawiajmy o teraźniejszości”. 

Wiele pytań i tyleż odpowiedzi 
Spotkanie przebiegało w bar-
dzo żywej atmosferze, ze zna-
czącym udziałem publiczności. 
Padało wiele pytań. Odpowia-
dając na nie posłanka powie-
działa, że zawsze miała swoje 
poglądy i nigdy ich nie zmieni-
ła. Jako członek parlamentu za-
wsze głosuje zgodnie ze swoim 
sumieniem. 
Wielokrotnie była krytykowa-
na przez członków swojej par-
tii, ale generalnie identyfikuje 
się z klubem PO. Zaznaczyła, 
że jako poseł reprezentuje tych, 
którzy ją wybrali, i swoją par-
tię również. Przypomniała, że 
w PO są dwa skrzydła. 
Zaakcentowała, że całe życie 
poświęciła na pracę z mło-
dzieżą. Prowadzi wolontariat 
młodzieżowy (7 tys. wolonta-
riuszy w Polsce, z czego 1500 
w Warszawie), którego działal-

ność uważa za wspaniałą formę 
wychowania. Jedno z jej sztan-
darowych dzieł – warszawski 
konkurs Ośmiu Wspaniałych 
– służy pobudzaniu odpowie-
dzialności młodych ludzi. Po-
przez biuro poselskie pomaga 
setkom ludzi w ich indywidu-
alnych problemach. 
Jest babcią siedmiu wnuków. 
Najmłodszy ma na imię Antoni 
– jak zaznaczyła z uśmiechem 
– po św. Antonim Padewskim. 
Zawsze była przeciwnicz-
ką aborcji, eutanazji i karze 
śmierci. Głosowała za obniże-
niem wieku emerytalnego, ale 
wie, że na emerytury brakuje 
pieniędzy. Uważa, że zmiany 

w szerokim pojęciu są potrzeb-
ne, ale ewolucyjne.
W temacie uchodźców stwier-
dziła, że Polacy, jako chrześci-
janie, nie mają prawa odwrócić 
się plecami od ludzi, w któ-
rych ojczyźnie jest wojna. My 
tę pomoc w najtrudniejszych 
momentach otrzymywaliśmy. 
W sprawie IPN-u zwróciła 
uwagę na zbytnio polityczne, 
a nie tylko merytoryczne, za-
angażowanie instytutu. Poparła 
potrzebę wzmocnienia szkolni-
ctwa zawodowego.

„Nie jest Pani Polką”
W trakcie spotkania miał miej-
sce nieprzyjemny incydent. 

Dwóch starszych uczestników 
głośno wyrażało swoje po-
glądy. Zarzucili m.in. posłom 
opozycji, którzy w grudniu 
ubiegłego roku blokowali ob-
rady sejmu, że są „bydłem 
niepolskim”. Na uwagę Joan-
ny Fabisiak, że ona również 
w tym uczestniczyła,  padło 
zdanie – „więc nie jest pani 
Polką”. Posłanka zripostowała 
– Obraził mnie pan – i dodała, 
że czuje się Polką, patriotką, 
człowiekiem, który dla tej oj-
czyzny robił, robi i do końca 
życia będzie robił wszystko, 
jak najlepiej potrafi. Na py-
tanie, co jej adwersarze zro-
bili w życiu dla Ojczyzny, co 
robili przed 1989 rokiem, nie 
uzyskała odpowiedzi. W za-
mian padały słowa o „agencie 
Bolku”, złodziejach i wreszcie 
żądanie, żeby tutaj więcej nie 
przyjeżdżała. 
Posłanka w bardzo spokoj-
nym tonie przedstawiła opi-
nię o ludziach, nie używają-

cych żadnych argumentów, 
a tylko skupiających się na 
sianiu zamętu. Powiedziała, 
że z zasady jest przeciwnicz-
ką wystąpień, które skłócają. 
Zauważyła ze smutkiem, że 
narasta atmosfera wrogo-
ści, a to nie buduje silnego 
państwa, i że z każdej strony 
mają miejsce wystąpienia, 
w których jest brak kultury, 
czego ona nie akceptuje. Do-
dała, że jesteśmy jednym na-
rodem. My musimy osiągnąć 
zgodę, bo będzie zagrożone 
nasze bezpieczeństwo.

Apel o pobudzenie aktywności
Joanna Fabisiak zwróciła też 
uwagę na ogromne możliwo-
ści ludzi w budowaniu lepszej 
rzeczywistości poprzez dzia-
łania oddolne. Połową budżetu 
państwa zarządza rząd, a dru-
gą połową samorząd. Bardzo 
wiele można zrobić poprzez 
aktywny udział w pracy samo-
rządowej. Sama krytyka nic 

nie zmieni, wzbudza tylko złe 
emocje. Są wspólnoty miesz-
kaniowe, jednostki pomocni-
cze, budżet partycypacyjny, 
spotkania na gruncie lokal-
nym. Na spotkania rad dziel-
nic czy gmin może przyjść 
każdy. Zarówno radnych, jak 
i posłów, wybierają miesz-
kańcy. Trzydziestoprocento-
wa frekwencja w wyborach 
samorządowych w Polsce jest 
zawstydzająca.

Wśród uczestników spotkania 
byli m.in. ś.p. Przewodniczą-
cy Rady Dzielnicy Ursus dr 
Henryk Linowski, były mini-
ster i poseł dr Gabriel Janow-
ski, Dyrektor OK „Arsus” 
Bogusław Łopuszyński. Spot-
kanie zorganizowała i prowa-
dziła, jak zawsze niezawodna, 
mgr inż. Zofia Ilnicka-Gut-
kowska.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

n  URSUS. Spotkanie z posłanką Joanną Fabisiak

JOANNA	 FABISIAK	 przez wiele 
lat była radną w samorządzie 
warszawskim, również wice-
przewodniczącą Rady Warsza-
wy. Obecnie jest piątą kadencję 
posłem na Sejm RP z ramienia 
Platformy Obywatelskiej. Zało-
żyła fundację „Świat na Tak”. 
Była inicjatorką konkursu dla 
młodzieży „Ośmiu wspania-
łych”, którego laureatami jest 
kilku uczniów szkół z Ursusa.
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www.piastow.plPIASTÓW

OGÓLNOPOLSKI	KONKURS	POETYCKI
XXIV	PIASTOWSKIEJ	BIESIADY	POETYCKIEJ	       

Miejska	Biblioteka	Publiczna	i	Miejski	Ośrodek	Kultury	w	Piastowie		
oraz	Konfraternia	Poetycka	„Biesiada”	ogłaszają	otwarty	Ogólnopolski	

Konkurs	Poetycki	XXIV	Piastowskiej	Biesiady	Poetyckiej.
✶

Na konkurs należy nadesłać 5	wierszy o dowolnej tematyce,  
własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych  

i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), 
w terminie do	31	lipca	2017	r.	

na adres: 
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

UWAGA!	Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wier-
szy. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 stron 
znormalizowanego maszynopisu.

✶
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudoni-
mem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, 
zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy 
autora (jeśli posiada).

✶
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają so-
bie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawni-
czej bez honorariów autorskich.

✶
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

 I –  1000 zł
 II  –    750 zł
 III  –    500 zł

oraz
4 wyróżnienia po 300 zł

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.
Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane osobiście przez laureata w dniu 
ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez 
organizatorów konkursu. Ostrzega się potencjalnych uczestników kon-
kursu, że powyższa zasada będzie traktowana kategorycznie. Organiza-
torzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.

✶
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXVI Piastowskiej Bie-
siady Poetyckiej, która odbędzie się 30 września 2017 r. (sobota) 
w godz. 10.00 – 18.00 (z przerwą na obiad). Organizatorzy zapra-
szają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co 
przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów 
uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów,  
znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagro-
dami i dyplomami.

Sesja	do	późnych	godzin	nocnych
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie była wyjątkowa z kilku powo
dów. W Gimnazjum Nr 1 Burmistrz Miasta Grzegorz Szuplewski oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Korczak uroczyście wręczyli 
stypendia i nagrody za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe ucz-
niom szkół w Piastowie. Po raz pierwszy granty „Misji Społecznej Bonny” 
otrzymały uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież z Piastowa na rozwi-
janie talentów. Pożegnano uroczyście Danutę Oleś – wieloletniego Dyrek-
tora Centrum Usług Oświatowych w Piastowie. 

19	czerwca, przy dźwiękach kon-
certu „Co mi w duszy gra” w wy-
konaniu uczniów Gimnazjum 

Nr 1 w Piastowie pod kierownictwem 
Mateusza Mularczyka i Ewy Jarockiej-
-Sadowskiej wyróżniono – w obecno-
ści rodziców, nauczycieli, dyrektorów 
placówek oświatowych i radnych – tych 
najzdolniejszych. 
Łącznie, za wybitne wyniki w nauce 
i w sporcie stypendia otrzymało 21. 
uczniów piastowskich szkół podsta-
wowych, gimnazjów oraz liceum. 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza Han-
na Babikowska pochwaliła się przy 
okazji zwycięskim projektem, dzięki 
któremu udało się pozyskać środki 
w wysokości 1 mln 400 tys. zł na rzecz 
piastowskich szkół – liceum oraz 
Gimnazjum Nr 2. Przez 2,5 roku trwa-
nia projektu uczniowie piastowskich 
szkół będą mogli liczyć na wspieranie 
przedsiębiorczości poprzez dodatko-
we zajęcia. Ma powstać też nowa plat-
forma edukacyjna – będzie dostępna 
dla każdej piastowskiej szkoły. Dopo-
sażane mają być pracownie informa-
tyczne, matematyczne, językowe i do 
nauki przedsiębiorczości. 

Pierwsza edycja Misji Społecznej
Po raz pierwszy nagrodzono 8. uzdol-
nionych artystycznie młodych miesz-

kańców Piastowa – dzieci otrzymały 
z rąk prezesa Hali Wola oraz członka 
zarządu firmy oraz kierownika skle-
pu BONNA mikrofony, wyposażenie 
pracowni plastycznej i dofinansowa-
nie na stroje. Było to możliwe dzięki 
środkom zgromadzonym przez punk-
ty odłożone przez uczestniczących 
w programie klientów sklepów sieci 
Hala Wola. W Piastowie w taki spo-
sób każdy może pomóc przez zakupy 
w sklepie BONNA. Każdy przeka-
zany punkt to złotówka na cele Misji 
Społecznej dla uzdolnionych dzieci. 
Kandydatów do akcji mogą zgłaszać 
szkoły oraz instytucje kultury.

Podziękowania dla Danuty Oleś
W czasie uroczystości podzięko-
wano również za wieloletnią pracę 
Dyrektor Centrum Usług Oświato-
wych w Piastowie – Danucie Oleś. 
Objęła ona stanowisko w 1999 roku, 
w okresie powstawania gimnazjów. 

Podziękowania złożyli Burmistrz 
Miasta Piastowa Grzegorz Szuplew-
ski, były Burmistrz Zdzisław Brze-
ziński, Przewodniczący Komisji 
Oświaty oraz Przewodnicząca Rady 
Miejskiej – podkreślali owocną, 
wieloletnią współpracę oraz życzy-
li zdrowia i wszelkiej pomyślności  
– Warto było przez te lata pracować. 
Panu Burmistrzowi Zdzisławowi 
Brzezińskiemu zawdzięczam, że tutaj 
się znalazłam. Razem zaczynaliśmy 
w bardzo trudnych warunkach. Uda-
ło nam się zbudować w Piastowie 
bardzo dobrą oświatę. Efekty oglą-
dacie Państwo co roku przy takich 
okazjach jak dzisiejsza. (...) Dziękuję 
dyrektorom nauczycielom, burmi-
strzom i wszystkim radnym. Był to dla 
mnie wspaniały okres pracy zawodo-
wej – dziękowała wzruszona Danuta 
Oleś.

Agnieszka Gorzkowska

Absolutorium	
dla	burmistrza
19 czerwca, podczas XXXVI sesji Rada Miejska 
w Piastowie udzieliła Burmistrzowi Miasta Grze-
gorzowi Szuplewskiemu absolutorium za wyko-
nanie budżetu Piastowa za 2016 rok. 19 radnych 
było „za” udzieleniem absolutorium, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciwny.

A bsolutorium zostało udzielone przez radnych po: 
pozytywnej ocenie sprawozdania z wykonania budże-
tu miasta za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego 

Miasta Piastowa za 2016 rok. Pozytywną opinię wystawi-
ła też Regionalna Izba Obrachunkowa. Pod uwagę brana 
była również informacja o stanie mienia Miasta Piastowa 
na dzień 31.12.2016 r. oraz pozytywna analiza Komisji Re-

wizyjnej Rady Miejskiej w Piastowie. – Bardzo dziękuję 
za udzielone głosy poparcia. To jest nasze dzieło wspól-
ne – mówił oklaskiwany Burmistrz Grzegorz Szuplewski. 
Podziękował za współpracę i aprobatę radnym oraz wszyst-
kim pracownikom Urzędu Miasta, m.in. Skarbnikowi Mia-
sta Janinie Flont i swojemu zastępcy Konradowi Rytlowi. 

Agnieszka Gorzkowska
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URSUS

n  URSUS. „KULTURALNE PODWÓRKO” – pierwsze spotkanie

SĄSIEDZKI  
PIKNIK POD ARSUSEM
W niedzielne popołudnie 25 czerwca 2017 r. przed Ośrodkiem Kultury „Arsus” doszło do nader 
miłego wydarzenia: sąsiedzkiego spotkania przy kawie i herbacie w ramach akcji „Popołudniowa 
kawa na trawie – KULTURALNE PODWÓRKO”. To wspólna inicjatywa mieszkańców Ursusa, 
którym bliska jest idea spotkań podwórkowych, zainicjowana przez Justynę Ścibor z Ośrodka 
Kultury „Arsus” oraz Gretę DroździelPapugę – animatorkę kultury. 

P rzygotowany został program dla całych ro-
dzin, m.in.: gry podwórkowe, malowanie, 
rysowanie i „leżakowa” czytelnia. Zarówno 

wśród dzieci, jak i dorosłych dużym zaintereso-
waniem cieszyła się jedna z większych atrakcji 
spotkania, a mianowicie maszyna do robienia 
znaczków zapinanych na agrafkę (button maker), 
czy też gra planszowa z elementami quizu na te-
mat dzielnicy Ursus. Wspomnianą maszyną za-
interesował się nawet radny Tomasz Dąbrowski 
i dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński. Zresztą wszyscy obecni wspaniale 
się bawili. Podczas gdy dzieci grały w gry plan-
szowe, rodzice brali udział w podwórkowych za-
bawach z czasów swojego dzieciństwa – epoki 

sprzed Facebooka, kiedy to spędzało się dużo 
więcej wolnego czasu na dworze.
Organizatorom zależało na pokazaniu, że moż-
na wspólnie stworzyć przyjazną atmosferę, jed-
nocześnie pozbawioną komercyjnego wymiaru, 
a wystarczy do tego odrobina dobrej woli miesz-
kańców i wsparcie instytucji kultury. Impreza 
miała też „wymiar społeczny” – na wystawionej 
tablicy można było wpisywać pomysły na funk-
cjonowanie ośrodka kultury i zagospodarowanie 
terenu wokół niego. Ponadto niektórzy uczest-
nicy zabawy przynieśli własne gry planszowe 
i książki, a inni zapewnili poczęstunek. 
Jednakże mimo wielkiego zaangażowania or-
ganizatorów i chwalebnej intencji przywrócenia 

dawnej atmosfery międzysąsiedzkich spotkań 
i zabaw podwórkowych, frekwencja ze strony 
mieszkańców Ursusa tym razem średnio dopisa-
ła. Być może wpłynęła na to m.in. mało korzyst-
na lokalizacja pikniku – mimo wszystko nieco na 
uboczu osiedli mieszkalnych. 
Impreza spotkała się z nader pozytywnym przy-
jęciem wśród jej uczestników. Warto pamiętać 

o kolejnych spotkaniach z cyklu „Popołudniowa 
kawa na trawie”, gdzie można miło spędzić czas 
w gronie znajomych i rodziny. Pozostaje mi ży-
czyć organizatorom ciekawych pomysłów na na-
stępne spotkania oraz zaangażowania w nie jak 
największej liczby mieszkańców. 

Tekst i zdjęcia  
Anna Zgutka

n  URSUS. „KULTURALNE PODWÓRKO” – drugie spotkanie za nami. Będą następne.

„NIEZOBOWIĄZUJĄCO, LOKALNIE I SĄSIEDZKO”
Jak ożywić nasze podwórka, place i skwery? Czy dziś w plenerze przyciągają jedynie 
wielkie festyny, stragany i głośna muzyka gwiazd? Nie. Kilka osób działających w kul-
turze i w sektorze pozarządowym po raz 2. wyszło z kameralną, kulturalną inicjatywą 
zarówno do młodszych jak i starszych mieszkańców. Tym razem rzecz miała mie-
jsce w Acherówce i w Parku Achera w Ursusie. – Kiedy następne „Podwórka”? Mam 
nadzieję, że to nie ostatni raz?  dopytywała jedna z mam. Frekwencja mile zaskoczyła.

Organizatorzy (animatorka w ramach 
inicjatywy „Warszawa Lokalnie” 
współfinansowanej ze środków m.st. 

Warszawy, Ośrodek Kultury „ARSUS”) 
zapowiadają następne edycje – wystarczy 
śledzić stronę www.arsus.pl oraz Fa-
cebook wyszukując wydarzenie „Kultu-
ralne Podwórka”. Ilość uczestników mile 
zaskoczyła dodając skrzydeł pomysło-

dawcom. Organizacyjnie pomogli nawet przy-
padkowi wolontariusze, jak np. rodzina z Arabii 
Saudyjskiej! W „Acherówce” współorganizato-
rem 2. edycji „Kulturalnego Podwórka” był też 
Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej – instruk-
torki poprowadziły warsztaty robienia lalek. 
Nieprzypadkowo. Wcześniej bowiem spędzający 
popołudnie w Parku Achera obejrzeli spektakl 
lalkarski „Noe” (dla dzieci i dorosłych). Twórcą 

Idea	przyciąga	coraz	więcej	osób
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XII BIENNALE SZTUKI
Ursusa, Warszawy i Regionu Mazowieckiego
10 czerwca, w Galerii Sztuki Współ- 
czesnej Ad-hoc, w Ośrodku Kultury 
Arsus, w Ursusie, odbył się wernisaż 
wystawy „SZTUKA DZIECKA I DLA 
DZIECKA”, z udziałem 30 twórców. 

D oświadczeni plastycy i młodzież arty-
styczna, biorąca udział we wcześniejszych 
warsztatach, zaprezentowali 100 prac: 

ilustracji do książek dla dzieci oraz obrazów, 
opowiadających o świecie zainteresowań naj-
młodszych. 
Biennale Sztuki Ursusa jest imprezą cyklicz-
ną, organizowaną co dwa lata, od 1995 r. 
a prezentowane są na nim prace artystów 
profesjonalnych i amatorów. Spośród autorów 
wybierani są laureaci Grand Prix oraz Złotej, 

Srebrnej i Brązowej Palety Biennale Sztu-
ki. W XII Biennale zwyciężyli: Teresa Mi-
chalska (Grand Prix), Małgorzata Sowińska 
(Grand Prix w kategorii młodych talentów). 
Laureatkami Złotych Palet zostały: Ada Bold 
(malarstwo), Paulina Cieśla (rysunek) oraz 
Jolanta Chodkiewicz (ceramika). Srebrne 
Palety otrzymały: Danuta Hutniczak i Irena 
Rudzka. W kategorii najmłodszych Srebrną 
Paletę zdobyła Zuzanna Głuch. Duże zain-
teresowanie wzbudziły obrazy laureatek po-
przednich edycji Biennale: Aliny Stańczuk, 
Krystyny Szymczak i Janiny Olczak. 
Część twórców stale współpracuje z Galerią, 
większość jednak to plastycy niezależni, re-
prezentujący pozawarszawskie środowiska 
artystyczne.  
Organizacją Biennale od pierwszej edycji zaj-
mują się: artysta plastyk Grażyna Kostawska 

i Piotr Szałkowski – kierownik Galerii „Ad-
-hoc”, którzy również uczestniczą w wystawie.

GK
Zdjęcia Jacek Sulewski

WYSTAWĘ MOŻNA OGLĄDAĆ 
do końca SIERPNIA 2017 r.

przedstawienia jest lalkarz, scenograf, reżyser, pedagog 
teatru: Adam Walny. To absolwent Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Supraślu ze specjalizacją snycerz oraz Akademii 
Teatralnej w Warszawie na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek. 
W 1999 roku założył własny teatr, z którym gościł na wielu pre-
stiżowych festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą. Otrzymał 
kilkudziesiąt nagród na festiwalach teatralnych w Polsce i za grani-
cą, jest między innymi zdobywcą pierwszej nagrody na VI Między-
narodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy. Czterokrotny stypendysta 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Widownia stała się aktorami
Teren od strony tarasu „Acherówki” zapełnili zaciekawieni widzo-
wie na leżakach, krzesłach i kocach. Przed nimi wyrosła scenogra-
fia z niespotykanymi instrumentami – zaprojektowana i wykonana 
przez Adama Walnego. Scena ożywa, milkną rozmowy. Światło sło-
neczne nastrojowo przebija się przez liczne drzewa i oświetla Noego 
– dyrygenta. Ma zagrać koncert z partytury „Potop”. Ale orkiestra, 
przerażona utworem, ucieka. Dyrygent zostaje sam z instrumenta-
mi i rozczarowaną publicznością. Zaprasza zatem widza na swoją 
Arkę do wspólnego tworzenia. Orkiestrą stała się więc widownia! 
Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się i dotykały niecodziennej 
scenografii. Część najmłodszych w międzyczasie rysowała, zamalo-
wywała kolorowanki, robiła biżuterię, projektowała własną przypin-
kę i wyrabiała ją na specjalnej maszynie. Kolejka ustawiała się też 
do stołu, przy którym każdy odbijał samodzielnie metodą sitodruku 
oryginalny wzór na torbę. Dzieci grały też w kilka podwórkowych 
gier. Część uczestników tej edycji „Kulturalnych Podwórek”po pro-
stu zatrzymała się, odpoczęła, porozmawiała z nowo poznanymi oso-
bami, napiła się orzeźwiającej lemoniady, kawy i herbaty i poczytała 
kulturalne czasopisma. Uczestnicy mogli też zaznaczyć markerami 
lokalizację następnych przestrzeni, gdzie mogłoby „zakotwiczyć się” 
na kilka godzin „Kulturalne Podwórko”. 

Tekst Agnieszka Gorzkowska
Zdjęcia Ignacy Kosełka
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URSUS

Mieszkańcy Ursusa, przede wszystkim osiedli Niedźwiadek i Gołąbki, po
woli przyzwyczajają się do zmiany siedziby Domu Kultury „Miś”. Stało 
się tak w wyniku decyzji władz dzielnicy o zburzeniu starego budynku 
„Misia” i budowie na jego miejscu kilkupiętrowego budynku mieszkalnego 
z lokalami użytkowymi na parterze. Od 1 kwietnia 2017 roku tymczasowa 
siedziba DK „Miś” znajduje się przy ul. Traktorzystów 20. 

W	tym miejscu znajdowała się por-
tiernia ZM „Ursus” i tędy jeszcze 
kilkanaście lat temu codziennie 

tysiące pracowników fabryki wcho-
dziło do pracy. W dniu 24 maja odbyło 
się oficjalne otwarcie nowej siedziby 

domu kultury. W uroczystości udział 
wzięli m.in.: ś.p. Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursus – Henryk Li-
nowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus 
– Urszula Kierzkowska, Zastępcy 
Burmistrza – Wiesław Krzemień i Ka-

zimierz Sternik, Wiceprzewodniczący 
Rady Dzielnicy – Paweł Dilis, Ksiądz 
Prałat Zbigniew Sajnóg – Dziekan De-
kanatu ursuskiego i Proboszcz Parafii 
św. Józefa Oblubieńca NMP, Dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus” – Bogusław 
Łopuszyński, dzielnicowi radni, kie-
rownicy placówek, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli. 
Część artystyczną przygotowali 
uczestnicy zajęć oraz zaproszeni go-
ście z młodzieżowej grupy musicalo-
wej pod kierunkiem i w reżyserii Anny 
Kałużnej. Wystąpili również Seniorzy 
z Grupy kabaretowej „Misiaczki” oraz 
zespół wokalno-instrumentalny pod 
kierunkiem Bogdana Kałużnego.
Przedstawiciele władz pochwalili 
dotychczasowe działania DK „Miś”, 
obiecali wsparcie i składali na ręce 
kierownika placówki Pawła Wyrzy-
kiewicza życzenia dalszej owocnej 
działalności. Ksiądz Sajnóg poświęcił 
nową placówkę. 
A my życzymy kierownikowi i pra-
cownikom „Misia” takiego przepływu 
uczestników zajęć i gości, jak kiedyś 
przez zakładową portiernię.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski 

Uroczyste	otwarcie	nowej	siedziby	
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PROGRAM IMPREZ I STAŁYCH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI
OŚRODKA KULTURY „ARSUS” W RAMACH „LATA W MIEŚCIE 2017”
NA TERENIE DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Koordynator imprez i zajęć stałych - Mirosława Liszcz, tel. 22 478 27 70

OŚRODEK KULTURY „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, tel.: 22 478 34 54, 22 478 36 26, www.arsus.pl

23 SIERPNIA (środa), godz.	11:00	

PROJEKCJE	FILMOWE	W	KINIE	„URSUS” (odp. Andrzej Orzechowski) 
– „ROBINSON	CRUSOE” – prod. belg/franc., anim. przygod., (90 minut)

DOM KULTURY „MIŚ” 
ul. Traktorzystów 20, tel. 22 667 92 18 (Osoba odpowiedzialna – Paweł Wyrzykiewicz)

od 1 do 18 SIERPNIA, godz.	9.00–12.00  
(wymagane obuwie na zmianę)

REKREACJA,	RUCH	I	SPORT	–	TENIS	STOŁOWY (Krzysztof Majkowski) 

7, 8, 9 sierpnia  
„WARSZTATY	–	PLASTYKA	NA	WESOŁO” (instr. Krystyna Kaczmarczyk)

godz.	10.00	–	11.00 (gr. I – indywidualne)
godz.	11.00	–	12.00 (gr. II – gr. zorganizowane, max. 20 osób)

22, 23 SIERPNIA, godz.	11.00
ZASADY	UDZIELANIA	PIERWSZEJ	POMOCY	(Paweł Wyrzykiewicz)

WSZYSTKIE ZAJĘCIA  W DK „MIŚ” SĄ BEZPŁATNE

DOM KULTURY „KOLOROWA” 
ul. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95; Osoba odpowiedzialna – Elżbieta Zdanowska-Cozac.

1, 3, 8, 10, 18, 22, 25, 29 SIERPNIA (wtorki, czwartki), godz.	16:	30	–	17:30
WARSZTATY	CERAMICZNE (Instruktor Katarzyna Wrona-Wydmuch)

7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 SIERPNIA (poniedz, środy), godz.	11:00	–	12:30
WARSZTATY	PLASTYCZNE (Instruktor: Katarzyna Ludwiczak)

22, 24, 29, 31 SIERPNIA (wtorki, czwartki), godz.	11:00	–	12:30
ZAJĘCIA	REKREACYJNE	„PLAY	AND	FUN” (Instruktor: Monika Pajączkowska)

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA (płatna)

20 SIERPNIA (niedziela), godz.	12:30
PRZEDSTAWIENIE	TEATRALNE dla dzieci „O	RYBAKU	I	ZŁOTEJ	RYBCE”  

w wykonaniu teatru TUP TUP
BILET – 10 zł

Oferta zajęć „Lato w mieście” w DK „Kolorowa” skierowana jest do dzieci w wieku 6–10 lat,
Uczestnictwo w zajęciach ceramicznych, plastycznych i rekreacyjnych jest bezpłatne

Na zajęcia warsztatowe obowiązują zapisy: tel. 22 867 63 95
Bilety na przedstawienie teatralne do nabycia na pół godziny przed spektaklem.

UWAGA, KLESZCZE!
W tym roku przychodnie weterynaryjne odnotowują wyjątkowo duży wzrost 
zachorowań na  groźną dla psów chorobę – babeszjozę, wywoływaną przez 
pierwotniaki z rodzaju Babesia. 

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

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

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

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

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

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

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

GODZINY OTWARCIA:

 pon.–pt. 9.00–20.00

 sobota 10.00–14.00

 niedziela 10.00–13.00

02-495 Warszawa-Ursus 
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
www.ursusweterynarz.pl

n  DLA PSA I KOTA

 

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  GOTÓWKA DO RĘKI!

● złoto, srebro, biżuterię  
● monety, antyki  
oraz 
● telefony, laptopy  
● sprzęt fotograficzny  
● 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
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KULTURA ● NASZE STRONY

Tego sądnego dnia, w czwartek 
8 czerwca 2017 r., Ośrodek Kultury 
Arsus zapachniał siarką i żelazem, 
a następnie zrobiło się w nim 
zarówno diabolicznie, jak i zabawnie. 
Wrażenia te zawdzięczaliśmy grupie 
teatralnej Scena Przyfabryczna, 
która zaprezentowała swój nowy 
spektakl Którędy do Piekła? Było 
to już kolejne przedstawienie tej 
grupy wystawione na deskach sali 
widowiskowej Arsusa.

S cena Przyfabryczna zadebiutowa-
ła 26 listopada 2015 r. spektaklem 
A może się da? inspirowanym Pa-

miętnikiem z powstania warszawskiego 
Mirona Białoszewskiego. Jej założyciel-
ką, a zarazem scenarzystką i reżyserką, 
jest Joanna Godlewska – mieszkanka 
Ursusa, nauczycielka języka angielskie-
go w Gimnazjum im. ks. Józefa Ponia-
towskiego w Michałowicach. Zespół 
pozyskał też grant z Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej, w któ-
rego ramach wziął udział w warsztatach 
teatralnych w Łodzi. Jego przedstawie-
nie Adam i Ewa w Warszawie zostało 
zakwalifikowane na Festiwal Sztuk Ko-
mediowych Teatrów Amatorskich „DE-
CHA” w Bielsku Podlaskim, dokąd gru-
pa wybiera się w październiku 2017 r.
Najmłodsi członkowie tej międzypoko-
leniowej grupy teatralnej są uczniami 
gimnazjum, a jej skład ulegał zmianom. 

W Którędy do Piekła? zagrali: Ag-
nieszka Grajewska, Paulina Pastuszek, 
Paweł Pakosz, Tadeusz Gardocki, Ja-
nusz Godlewski, Kaja Wójcik i Joanna 
Godlewska. 
Akcja spektaklu rozgrywa się u zain-
scenizowanych wrót piekła, gdzie na 
grzesznych ludzi czeka bohaterka 
diablica wraz ze swoimi pomocnika-
mi, kierująca grzeszników (łobuzów, 
awanturników, kobieciarzy i oszustów) 
na odpowiednie dla ich przewin męki 
w królestwie ciemności. Jednakże jed-
nej duszyczce udało się przechytrzyć 
wszechwładną piekielnicę i jej asysten-
tów, a w piekle pojawił się w tej sprawie 
nawet wysłannik niebios. Jak napisała 
reżyser, Joanna Godlewska: Ci spośród 
widzów, którzy nie wiedzieli, jak dostać 
się do tego czartowskiego przybytku, te-
raz już są tego świadomi, a co najważ-
niejsze, wiedzą też jak stamtąd uciec. 
Jest to bowiem komedia pomyłek 
i zabawnych zwrotów akcji, a czeluście 
piekielne przypominają nam zbiurokra-
tyzowany urząd. Na uwagę zasługuje 

fakt, że nawet do piekła dotarła fala fe-
minizmu, bo w końcu wrót do otchłani 
pilnuje nie diabeł, a diablica.
Piekło jest w spektaklu pretekstem do 
pokazania naszego zbiurokratyzowa-
nego i groteskowego świata. Autorka 
scenariusza użyła barwnego języka 
do nakreślenia zabawnych, ale też po-
uczających historii. Amatorscy akto-
rzy zagrali bez wyjątku wspaniale, ale 
prawdziwe słowa uznania należą się 
niewątpliwie głównej bohaterce przed-
stawienia, owej diablicy, której rola była 
wyjątkowo trudna. Na uwagę zasługu-
ją też świetnie dobrane kreacje: stroje 
i charakteryzacje, które udatnie dopeł-
niały spektakl.
Przedstawienie spotkało się z ciepłym 
i żywiołowym przyjęciem publiczno-
ści, która z zainteresowaniem śledziła 
poczynania diablicy i jej świty, często 
reagując śmiechem na wypowiadane 
kwestie, przesiąknięte zabawnymi alu-
zjami do współczesnych realiów. 

Warto śledzić dalsze poczynania Sce-
ny Przyfabrycznej i nie przegapić jej 
następnego przedstawienia. Kto wie, 
gdzie przeniesie nas ona w kolejnym 
spektaklu... 

tekst i zdjęcia Anna Zgutka

Zapachniało siarką i żelazem...

... w Arsusie

Poszukiwano go 3 listami gończymi
Zbigniew J. od pewnego czasu był 
poszukiwany za przywłaszczenie cu-
dzej rzeczy. Mężczyzna nie przeby-
wał w miejscu zamieszkania i ukrywał 
się przed wymiarem sprawiedliwości. 
Sądy w Warszawie i Pruszkowie wyda-
ły za nim trzy listy gończe. Intensywne 
czynności operacyjne i dochodzeniowo-
-śledcze prowadzone przez policjantów 
z zespołu poszukiwań doprowadziły 
do zatrzymania 63-latka. Zbigniew J. 
wpadł w ręce funkcjonariuszy w jednym 
z mieszkań na terenie Pruszkowa. Pod-
czas zatrzymania nie krył zaskoczenia. 
Zgodnie z dyspozycją sądu został prze-
wieziony do aresztu śledczego, gdzie od-
będzie zasądzoną wcześniej karę.

Kradli rowery i paliwo
Policjanci z warszawskich Włoch kilka 
dni temu udali się do jednego z budyn-
ków na terenie dzielnicy. Z informacji ja-
kie posiadali wynikało, że mogą się tam 
znajdować rowery pochodzące z prze-
stępstwa. Po przybyciu na miejsce, w jed-
nym z pomieszczeń funkcjonariusze zna-
leźli pięć rowerów. Okazało się, że trzy 
jednoślady zostały skradzione kilka dni 
wcześniej sprzed jednego ze sklepów na 
terenie Ochoty. Dodatkowo policjanci 
zabezpieczyli tablice rejestracyjne, które 

widniały w policyjnych systemach jako 
utracone. Daniel D. i Paweł L. zostali za-
trzymani i trafili do komisariatu. W wy-
niku dalszych czynności funkcjonariusze 
ustalili, że zabezpieczone tablice rejestra-
cyjne zatrzymani mężczyźni zakładali na 
pojazd, którym się poruszali i kradli pali-
wo. Śledczy udowodnili zatrzymanym 2 
kradzieże paliwa na łączną kwotę ponad 
900 złotych. Obaj 24-latkowie usłyszeli 
już zarzuty za popełnione przestępstwa. 
Paweł L. odpowie za kradzież trzech 
rowerów i kradzież paliwa. Natomiast 
Daniel L. odpowie za kradzież dwóch 
rowerów i kradzież paliwa. Grozi im kara 
do 5 lat więzienia. Trzy zabezpieczone 
rowery wróciły już do właścicieli.

Traktor, Land Rover i alkohol
Mimo wielu apeli i ostrzeżeń policjanci 
wciąż zatrzymują nietrzeźwych kierow-
ców. Patrolowcy z Michałowic  po go-
dzinie 22.30 w Komorowie zatrzymali 
do kontroli  ciągnik rolniczy, który 
poruszał się ulicą bez świateł. Podczas 
kontroli od mężczyzny wyraźnie czuć 

było woń alkoholu, badanie wykaza-
ło ponad 1,5 promila alkoholu we krwi 
mężczyzny. Kierujący nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojazdami, 
ani dowodu rejestracyjnego i polisy OC. 
Po czynnościach mężczyzna został osa-
dzony w policyjnym areszcie, a po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Kolejnego kierującego „na podwójnym 
gazie” zatrzymali policjanci z Pruszko-
wa. Otrzymali oni informację, że ulicą 
Armii Krajowej może poruszać się nie-
trzeźwy kierujący land roverem. Na uli-
cy Ewy patrolowcy zatrzymali pojazd 
do kontroli i od razu w trakcie rozmo-
wy wyczuli alkohol. 69-letni mieszka-
niec Pruszkowa został przewieziony 
na komendę i poddany badaniu, które 
wykazało prawie 1,5 promila alkoholu. 
Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. 
Podobnie jak „traktorzysta”, 69-latek 
usłyszy zarzut kierowania w stanie 
nietrzeźwości, za które to przestępstwo 
kodeks karny przewiduje karę do 2 lat 
pozbawienia wolności.

Kradzież butli nie pozostała bez kary
W kwietniu br. policjanci z Ożarowa Ma-
zowieckiego zostali powiadomieni o wła-
maniu do kontenera, do którego doszło 
na terenie jednej z miejscowych firm. 
Z jego wnętrza skradzione zostały butle 
gazowe o łącznej wartości około 1,4 tys. 
złotych. Policjanci na miejscu zdarzenia 
przeprowadzili oględziny, przesłuchali 
świadków oraz ustalili kobietę, która mo-
gła mieć związek z tym przestępstwem. 
Od tego momentu 28-latka zaczęła ukry-
wać się przed policjantami. Sprawą zaję-
li się kryminalni z komendy w Starych 
Babicach. Policjanci sprawdzali każdą 
informację, jaką otrzymywali na temat 
miejsca pobytu Małgorzaty 
M. Gdy tylko ustalili, że prze-
bywa w jednym z mieszkań 
na terenie błońskiej gminy, od 
razu udali się pod wskazany 
adres. Tam zastali 28-latkę 
i ją zatrzymali. Zgromadzo-
ny przez ożarowskich poli-
cjantów materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie 
kobiecie zarzutu kradzieży. Małgorzata 
M. przyznała się do popełnienia prze-
stępstwa i dobrowolnie poddała karze.

W pokoju uprawiał konopie,  
a w lodówce przechowywał marihuanę
Funkcjonariusze z Ochoty ustalili, że 
w jednym z mieszkań na terenie Ursusa 
może znajdować się plantacja konopi 
indyjskich. Policjanci postanowili to 
sprawdzić. Kryminalni udali się pod 
wskazany adres. Podczas przeszukania 
pokoju ujawnili cztery doniczki z sa-

dzonkami konopi indyjskich. Natomiast 
w kuchni, w lodówce znaleźli worek 
foliowy z 0,5 kg marihuany. Rafał K. 
został zatrzymany i trafił do komisariatu 
w Ursusie. Śledczy przedstawili mu już 
dwa zarzuty za popełnione przestępstwa. 
Teraz może mu grozić kara do 8 lat po-
zbawienia wolności.

Wymusił pierwszeństwo
Z mediów ogólnokrajowych często do-
wiadujemy się o poważnych wypadkach 
komunikacyjnych na autostradach i w 
innych bardzo ruchliwych miejscach, ale 
do wielu wypadków dochodzi również 
na mało uczęszczanych drogach. 

Do zderzenia dwóch aut doszło w Pia-
stowie na skrzyżowaniu ul. J. Kaspro-
wicza i ul. E. Orzeszkowej. Samochód 
wyjeżdżający z ulicy podporządkowa-
nej wymusił pierwszeństwo. Na szczęś-
cie ofiar w ludziach nie było, ale jedna 
osoba została przewieziona do szpitala 
z obrażeniami głowy a stan pojazdów 
widać na zdjęciu. Nie mamy informacji, 
z jaką szybkością sprawca wjechał na 
skrzyżowanie.

Opracowanie i zdjęcie 
Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna

POLICJA	APELUJE	DO	WŁAŚCICIELI	ROWERÓW	O	ICH	WŁAŚCIWE	ZABEZPIECZENIE

Oto kilka rad jak uchronić swój rower przed kradzieżą:
●●nie zostawiajmy roweru niezabezpieczonego w miejscach publicznych np. przed 

sklepem,
●●zaopatrzmy się w solidne zabezpieczenie,
●●nie zostawiajmy rowerów na klatkach schodowych (nawet, gdy klatka wyposażona 

jest w domofon), z pozostawionego roweru zdejmijmy wyposażenie dodatkowe np. 
licznik, lampki na baterie,

●●pozostawiajmy rower w dobrze widocznym, oświetlonym miejscu,
●●znakujmy nasz rower – w przypadku kradzieży łatwiej będzie go odzyskać.
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n  URSUS. Podsumowanie IV edycji budżetu partycypacyjnego

Spadła	liczba	głosujących	na	projekty	
14 lipca w Centrum Kreatywności Targowa poznaliśmy 881 wy
branych do realizacji projektów w Warszawie na łączną kwotę  
60 026 583 zł. W zeszłym roku zwycięskich projektów było mniej 
– 770. Jednak mimo dłuższego czasu głosowania – w tej edycji 
na wybór mieliśmy ponad 2 tygodnie – w całej Warszawie oddało 
głosy jedynie 7% mieszkańców, a w dzielnicy Ursus, wg naszych 
wyliczeń, tylko 6,5% (3807 osób*). Fakt, że w porównaniu z ub. roki-
em liczba głosujących w Ursusie zwiększyła się (3370 w 2016), ale 
procentowo – w stosunku do ogółu mieszkańców i wcześniejszych 
edycji – liczba głosujących spadła. W II edycji BP w Dzielnicy Ur-
sus wybrano w sumie identyczną ilość projektów, jak obecnie 
– 21. Wówczas frekwencja wypadła jednak zdecydowanie lepiej 
– zagłosowało 4908 osób, co stanowiło aż 8,7 % mieszkańców. 

W	tym roku największe zaintereso-
wanie głosowaniem odnotowano 
na Żoliborzu, gdzie udział w gło-

sowaniu wzięło prawie 14% miesz-
kańców tej dzielnicy. Na kolejnych 
miejscach pod względem zaintere-
sowania znalazły się Białołęka (9%) 
i Wawer (8%). Najwięcej pomysłów 
trafi do realizacji w dzielnicy Bielany 
(91), najmniej w Wesołej (9). Obsza-
rem lokalnym o największej liczbie 
zwycięskich projektów (26) jest Ur-
synów Wysoki Północny. Na terenie 
dzielnicy Ursus, zgodnie z zasadami 
przyjętymi w budżecie partycypacyj-
nym, wygrały pomysły z największą 
liczbą głosów, które zmieściły się 
w kwocie przeznaczonej na realiza-
cję w danym obszarze oraz zdobyły 
poparcie co najmniej 10% ważnych 
głosów . Realizowanych będzie łącz-
nie 21 projektów (w zeszłej edycji 13): 
11 pomysłów w Ursusie Południowym 
oraz 10 w Ursusie Północnym. Koszt 
ich realizacji wyniesie 1 640 142 zł. 
Liczba głosów nieważnych w całej 
Warszawie to ok. 1,7% .

Wybrane nie po raz pierwszy
Zauważamy podobieństwo do ubie-
głych lat w wyborze pomysłów. 
Znów poparcie zyskały takie projek-

ty, jak Usprawnienie ruchu rowero-
wego w Dzielnicy Ursus, Skatepark 
Ursus, Audiobooki dla młodzieży 
w 2 bibliotekach (dla Ursusa Połu-
dniowego oraz Północnego) i Wy-
pożyczania Zabawek Edukacyjnych 
– Ursus Północny (czyli kontynuacja 
„Wypożyczalni zabawek” w Biblio-
tece Publicznej w Ursusie w filiach 
Niedźwiadek i Gołąbki). 

Więcej miejsc do aktywności fizycznej
Mieszkańcy wybrali sporo pomysłów 
związanych z uprawianiem sportu, 
a zdecydowanie mniej kulturalnych. 
Do końca 2018 roku mają zostać 
zrealizowane: Plenerowy plac do 
ćwiczeń (powstanie na terenie OSiR 
Ursus),  Powietrzna ścieżka gimna-
styczna (na stadionie OSIR), Bez-
płatne zajęcia Fitness „FIT TO NIE 
MIT” (odbędą się w Domu Kultury 
„Kolorowa”),  Poszerzenie możliwo-
ści wykorzystania boiska sportowego 
na terenie SP 11 poprzez budowę za-
daszenia oraz instalację ogrzewania,  
Boiska dla Warszawy – Warszawska 
63,  Mała architektura sportowa (za-
kup i instalacja stołów do gry w pił-
karzyki, szachy oraz tenisa stołowe-
go w czterech lokalizacjach Ursusa 
Północnego).

Memory boom**
Analiza zwycięskich pomysłów  
wskazuje też na obecność memory 
boomu w społeczeństwie i kulturze. 
Tematyka prawie 1/3 projektów Ur-
susa Północnego będzie dotyczyć 
lokalnej historii. Ruchomy neon 
w kształcie traktora na dachu Urzędu 
Dzielnicy Ursus przywróci pamięć 
ponad 100 lat fabryki ciągników. 
Dzięki projektowi Izba Tożsamości 
Ursusa zaprasza: Śladami historii 
po dzielnicy mieszkańcy dzielni-
cy (szczególnie nowi i napływowi) 
będą mieć szansę uczestniczyć w 6. 
wycieczkach z przewodnikami po 
wartościowych pod względem hi-
storii i kultury przemysłowej lokali-
zacjach w północnej części Ursusa. 
Projekt Skarby Ursusa. Czego nie 
wiesz o swojej dzielnicy? spopulary-
zuje wśród społeczności lokalnej in-
teraktywną grę terenową geocaching 
i wskaże na ciekawe miejsca Ursusa.

Pełna lista wygranych projek-
tów z obu obszarów Dzielnicy 
Ursus:
●● https://app.twojbudzet.

um.warszawa.pl/
●● http://www.ursus.warsza-

wa.pl w zakładce Budżet 
partycypacyjny.

Agnieszka Gorzkowska

 

KOMENTARZ
Jak już na wstępie zaznaczyłam, niepokoi fakt, że w całej Warsza-
wie spada ilość mieszkańców, którzy włączają się w ideę budże-
tu obywatelskiego. Np. w II edycji BP w Dzielnicy Ursus udział 
w głosowaniu miało aż 4908 osób, co stanowiło 8,7 % mieszkań-
ców. Niepokoi również sytuacja, że tak naprawdę niewiele jest pro-
jektów zgłaszanych przez osoby niezwiązane  zawodowo czy inny 
sposób z instytucjami kulturalnymi, sportowymi czy edukacyjnymi, 
organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. Niektóre pomysły 
z poprzednich edycji nie zostały do końca zrealizowane aż do dziś, 
co też na pewno nie zachęca do udziału. W Ursusie też trafiły się, 
na szczęście w znikomej ilości, takie projekty: Usprawnienie ruchu 
rowerowego w Dzielnicy Ursus. Czytamy na stronie poświęconej 
budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie, że projekt na rok 2015 
zrealizowany jest w części. Realizacja pozostałych projektów zmian 
organizacji ruchu zostanie wdrożona w kolejnych latach. Podobnie 
częściowo zrealizowany został projekt na rok 2016: Usprawnienie 
ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus. Czytamy, że realizacja czę-
ści zadania dotycząca ul. Wapowskiego jest ściśle powiązana z re-
alizacją projektu z Budżetu Partycypacyjnego z 2015 i obecnie nie 
mogła być ukończona, natomiast część dotycząca ul. Wiosny Ludów 
nie została zrealizowana ze względu na brak zatwierdzenia projektu 
przez Inżyniera Ruchu. Autor obu projektów nie zniechęca się jed-
nak i odniósł sukces również w tegorocznej edycji.
Na festynach rozmawiałam z osobami, które wciąż nie wiedzą, co 
to jest budżet obywatelski. Zastanawiam się, po co np. wymóg aż 
30. podpisów poparcia (dobrze, że nie 100!) pod projektem przy 
składaniu go do budżetu partycypacyjnego? To może zniechęcać. 
Poparcie przecież i tak „wyjdzie” w głosowaniu. Ponadto, z jednej 
strony, na szczęście, nie ma konkretnej liczby projektów, która wy-
grywa w danej dzielnicy – to jest zależne od kosztu projektów, które 
uzyskają najwięcej głosów. Jednak szkoda, że do realizacji mogą 
być przeznaczone tylko te projekty, które uzyskają przynajmniej 
10% głosów ważnych w danym obszarze. Wymóg osobistej wizyty 
z dokumentem tożsamości w celu oddania głosu papierowo również 
może zniechęcić potencjalnych zainteresowanych (z tej możliwości 
skorzystało w Ursusie 112 osób z 3807 głosujących łącznie w dwóch 
obszarach Ursusa). Czy warto tak ograniczać budżety obywatelskie 
– raczkujące, dobre pomysły na pobudzenie społeczeństwa obywa-
telskiego?
Liczymy, że na podstawie opinii i oce,n np. ankiet ewaluacyjnych, 
zostaną przez Zespół Budżetu Partycypacyjnego wyciągnięte wnio-
ski, aby jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie zwykłych miesz-
kańców w całą ideę.                  	(AG)

  *  Liczba mieszkańców Dzielnicy Ursus: 
58 233 (wg stanu na koniec 2016 r.) 

**   Coraz więcej zwolenników ma teza o nara-
stającym współcześnie rozkwicie pamięci 
(memory boom) i zwrocie pamięciowym 
(memory turn). Przeszłość wciąż ma zna-
czenie dla współczesnych społeczeństw; 
kontynuuje tożsamość wielu jednostek, 
ułatwia zrozumienie współczesności. Mowa 
o  pamięci „zbiorowej” , „społecznej”, „hi-
storycznej”, „publicznej”, „grupowej”, „kul-
turowej”.
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OGŁOSZENIA DROBNE NAGROBKI
już od 1990 zł

RATY
granit

lastryko
granit

lastryko tel.: 22 214 06 31
500 290 360

EKSPOZYCJA: W-wa, ul. Palisadowa 15

PRACA

●●●●Szukam małego magazynu do wynajęcia  
– Ursus, Włochy, Piastów.

Kontakt tel. 603 713 512

LEKARSKIE

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

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

tel.: 694-380-980

INNE

 
OD ZARAZ

DO SORTOWANIA 
MAKULATURY

NA STAŁE
praca w miłej atmosferze, 9 godz. dziennie, 

umowa zlecenie, premia kwartalna,  
15 PLN/godz. brutto

KONOTOPA, ul. Fiołkowa 34 (Okolice Piastowa) 
tel.:  669 114 442

Poszukujemy osób  
DO WSPÓŁPRACY DZIENNIKARSKIEJ  
z terenu Ożarowa Mazowieckiego, Ursusa, Piastowa, Włoch  
lub okolic, dużym atutem jest umiejętność fotografowania

redakcja@mocnestrony.com.pl



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:
●● wyjazdy grupowe
●● wyjazdy tematyczne
●● turystyka sportowa
●● rejsy
●● wille w Grecji i na Cyprze
●● podróże kulinarne
●● bilety lotnicze przewoźników regularnych 

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

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

GRECJA        od kuchni Smacznego!

OWOCE MORZA Z PAROS z	ryżem	i	szafranem

KAKAVIA –	piracka	zupa	rybna	z	Milos

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Małże w muszlach  ......................... 16 szt.
• Krewetki w pancerzu 16/20  ........ 12 szt.
• Szyjki rakowe  ...................................  200g
• Kalmary oczyszczone  

pokrojone w krążki  ..........................200 g
• Czosnek .........................................  2 ząbki
• Cebula  ................................................1 szt.
• Papryka świeża trzy kolory  

(zielona, czerwona, żółta)  ......... po 1 szt.
• Cebula dymka  .................................. 2 szt.
• Natka pietruszki posiekana  .......  1 łyżka
• Wino białe wytrawne  .................... 150 ml
• Ryż  .................................................... 400 g
• Szafran Krocus Kozanis nitki  ......... 8 szt.
• Rosół warzywny  .................................1,5 l
• Oliwa z oliwek „Theofilos”  

Extra Virgin  ..................................... 4 łyżki
• Ser Graviera .......................................  50 g
• Sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ryż płuczemy w zimnej wodzie, gotujemy 
przez 5 minut i odsączamy. Zalewamy sza-
fran wrzącą wodą (150ml) i przygotowuje-
my wywar. Cebulę i dymkę kroimy w kost-
kę, papryki w paseczki julienne, a czosnek 
drobno siekamy. Na patelni rozgrzewamy 
oliwę z oliwek, a następnie szklimy cebu-
lę, czosnek oraz papryki. Dodajemy owo-
ce morza i podsmażamy, aż małże się 
otworzą (nieotwarte wyrzucamy). Gasimy 
winem (dusimy przez 2 minuty, aż lekko 
odparuje). Dolewamy rosół warzywny 
(tyle, aż przykryje wszystkie składniki na 
wysokość 2 cm). Doprowadzamy do wrze-
nia. Dodajemy ryż i wywar z szafranu oraz 
natkę pietruszki. Dusimy, aż ryż wchłonie 
wszystkie płyny, przyprawiamy do smaku 
solą i pieprzem (jeśli potrzeba dodajemy 
jeszcze niewielką ilość rosołu warzywne-
go). Podajemy posypane tartym serem 
Graviera.

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• ryby różne patroszone  ......................  1 kg
• ziemniaki  .......................................... 2 szt. 
• marchewka  ...................................... 1 szt. 
• cukinia  .............................................. 1 szt. 
• pomidor duży  .................................. 1 szt. 
• cebula  ............................................... 1 szt. 
• natka selera  ..............................  4 gałązki 
• oliwa z oliwek  ...............................  4 łyżki 
• sok z 2 cytryn 
• sól i pieprz do smaku 
• woda  ................................................... 1,5 l 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Oczyszczone ryby lekko solimy. W garnku 
rozgrzewamy oliwę z oliwek, dodajemy po-
krojone na duże kawałki warzywa. Miesza-
my, dodajemy sól i pieprz do smaku. Przy-
krywamy i dusimy przez około 12–15 minut.
Na warzywach układamy ryby, dodajemy 
wodę (tyle, żeby przykryło całą powierzch-
nię) i gałązki selera. Ponownie przykrywamy 
i dusimy przez kolejne 15 minut. Dodajemy 
świeżo wyciśnięty sok z cytryny i delikatnie 
mieszamy. Zupę zestawiamy z gazu i łyżką 
cedzakową wyjmujemy ryby. Kakavia roz-
lewamy do talerzy, podajemy wedle gustu 
z warzywami i gotowaną rybą.

Gotuj 
z TEO VAFIDISEM Teo Vafidis


