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❚ Panie Prezesie, jeszcze nie tak daw-
no KS Ursus miał wiele problemów, nie 
tylko sportowych. W tym roku o „Trak-
torkach” jest coraz głośniej w pozy-
tywnym znaczeniu. Zmienia się też 
boisko, trybuny, budynki klubu. Czy to 
stała tendencja? Czy teraz będzie już 
tylko lepiej?
– Po rundzie jesiennej zajmujemy 5 
miejsce w III lidze polskiej grupy I. 
Rozgrywki są prowadzone w 4 woje-
wództwach: mazowieckim, łódzkim, 
warmińsko-mazurskim i podlaskim. 
Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród 
klubów z Mazowsza. Za nami są m.in. 
Polonia Warszawa i rezerwy warszaw-
skiej Legii. Zmienia się też infrastruktu-
ra. W ramach budżetu partycypacyjnego 
na rok 2017 mieszkańcy zagłosowali na 
2 projekty dotyczące KS Ursus. Mój 
projekt to budowa boiska z naturalną 
trawiastą powierzchnią o powierzchni 

60 × 35 m, a projekt Jarosława Łowickie-
go – zadaszenie trybuny. Dobiega koń-
ca realizacja tych projektów. Boisko na 
wiosnę będzie gotowe do użytku. Będą 
na nim korzystać najmłodsi uczestnicy 
naszej akademii piłkarskiej. Na trybunie 
głównego boiska, która jest w naszych 
barwach, około 400 miejsc będzie zada-
szonych. Należy wspomnieć o wykona-
niu inwestycji dzielnicowych w zakresie 
remontu budynku klubowego z zaple-
czem socjalno-biurowym  oraz wygro-
dzeniu boiska trawiastego wraz z try-
bunami, dostosowanego do wymogów 
bezpieczeństwa PZPN.

❚ Wspomniał Pan o Akademii Piłkar-
skiej...
– Akademia to nasza duma. Obecnie 
zarejestrowanych jest 603 uczestników 
(dzieci i młodzież). To jest bardzo duży 
potencjał. Najmłodsza grupa to przed-
szkolaki urodzone w 2013 roku. Najstar-

szy jest rocznik 1998. Większość 
dzieci mieszka w Ursusie, ale 
są też z Michałowic, Piastowa, 
nawet z Pruszkowa oraz innych 
dzielnic Warszawy. Głównym 
naszym celem jest wyszkolenie 
zawodników o wysokich umie-
jętnościach piłkarskich, któ-
rzy będą przygotowani do gry 
w pierwszej drużynie, ale dbamy 
też, oczywiście we współpracy 
z rodzicami, o ich wychowanie 
ogólne. Zatrudniamy 30 tre-
nerów, w tym pięciu z licencją 
UEFA A i jednego UEFA Elite 
Youth – Dariusza Grzegrzółkę 
– koordynatora grup młodzieżo-
wych. Rocznik 2001 jest w eks-
traklasie mazowieckiej, 2003 też 
jest w ekstralidze, możemy się 
pochwalić dwoma nieoficjalny-
mi mistrzostwami Polski w rocz-
nikach 2007–2010.

❚ Na początku sezonu klub był na gra-
nicy spadku, teraz sytuacja jest coraz 
lepsza. Czy Pan i sztab szkoleniowy 
widzicie szanse na awans do II ligi? 
W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych było przecież wiele sezo-
nów, w których (wówczas) RKS Ursus 
grał w II lidze. 

– Rzeczywiście nasz klub ma ogromne 
tradycje od 1929 roku. Bazę i zabezpie-
czenie mamy już co najmniej na pozio-
mie II ligi. Możliwości sportowe również, 
ale muszę tu zauważyć, że przy ewentual-
nym awansie do wyższej ligi potrzebne są 
dużo większe pieniądze. 

❚ Wiele osób myśli, że najważniejszy 
jest trener i piłkarze...

– Na pewno tak, ale żyjemy w XXI wie-
ku. Przy ewentualnym awansie musi być 
zabezpieczenie finansowe. Na rozsze-

rzenie kadry zawodniczej, na pozyski-
wanie coraz lepszych, doświadczonych 
zawodników, na kontrakty, rozszerzenie 
sztabu trenerskiego, medycznego. Duże 
koszty stanowią wyjazdy, noclegi, bo 
przecież mecze są rozgrywane w całej 
Polsce. Bez dodatkowego finansowania 
nie ma szans zagrać w II Lidze.

❚ Teraz takiego zabezpieczenia nie ma?

– Roczne koszty całego utrzymania klu-
bu to minimum 2 mln zł. Od dzielnicy 
otrzymujemy ok. 300 tys. dotacji na szko-
lenie dzieci i młodzieży i ok. 50 tys. zł na 
imprezy sportowe i turnieje. 200 tys. zł 
dotacji rocznie mamy też od Urzędu 
Miasta Warszawy. Dochodzą wpływy 
z tytułu składek członkowskich  oraz 
z działalności gospodarczej, czyli usług 
reklamowych i marketingowych naszych 
sponsorów. Żadnego dofinansowania 
nie ma nasza wizytówka, czyli I zespół 
seniorski. A przecież poprzez dobre wy-
niki sportowe promujemy nasz Klub i Ur-
sus. W przewidywanym budżecie na rok 
2018 niestety trochę nam brakuje.

❚ A co dopiero, kiedy zagracie w II li-
dze. Gdzie szukacie dodatkowych fun-
duszy?

– Apelujemy do ludzi, którzy czują 
sport, piłkę nożną, mają związek z Ursu-
sem (albo chcą mieć) i mają możliwości 
– pomóżcie, a klub się odwdzięczy i za-
wiezie wasze logo na wielkie stadiony. 
Potrzebujemy sponsora strategicznego, 
ale nie pogardzimy mniejszymi sponso-
rami, liczy się dla nas każda złotówka. 

❚ A władze dzielnicy nie pomogą re-
prezentującemu dzielnicę klubowi?

– Wydział Sportu Urzędu Dzielnicy stara 
się wspierać pierwszy zespół, ale niestety 
nie finansowo. Zwracałem się z prośbą 

do Zarządu i Rady Dzielnicy, Komisji 
Sportu przy Dzielnicy Ursus o dodatko-
we dofinansowanie, nawet w formie rze-
czowej, czy np. zwolnienia z opłat bądź 
dofinansowanie za wynajmowane boiska 
od OSiR Ursus, o różnego rodzaju inne 
formy dofinansowania, stypendia itp., ale 
jak dotąd, bezskutecznie. 

❚ Jak funkcjonował klub pod wodzą 
poprzedniego zarządu?

– Ja jestem prezesem od 23 czerwca 
2015 r. Jestem od urodzenia mieszkań-
cem Ursusa, kibicowałem Traktorkom 
od zawsze, byłem zawodnikiem piłki 
ręcznej, byłem sędzią piłkarskim na 
szczeblu ekstraklasy. Zastałem tutaj bar-
dzo trudną sytuację. Dopiero po kilku 
tygodniach dowiedziałem się, jaka jest 
naprawdę sytuacja klubu, jak wyglą-
dają finanse, ile nieprawidłowości jest 
w dokumentacji. Musiałem wszystko 
prostować. Chodzi przede wszystkim 
o dokumentację i sposoby rozlicza-
nia klubu. W poprzedniej kadencji nie 
dbano o sprawy biurowe, płacowe, ka-
drowe. Za nieprawidłowości zostały 
nałożone na klub różne kary, toczą się 
postępowania. Wynika to oczywiście 
ze zgromadzonej dokumentacji będącej 
świadectwem co najmniej zaniedbań po-
przedniego Zarządu. 

❚ Wobec tego, dziękując oczywiście 
za rozmowę, życzę zarówno Panu, 
jak i Klubowi: znalezienia nie tylko 
jednego, ale nawet kilku sponsorów 
– prawdziwych miłośników piłki noż-
nej, dzięki którym problemy finanso-
we przestaną istnieć, wielu bramek, 
sukcesów i stałego marszu w górę 
we wszystkich piłkarskich klasyfika-
cjach.

Rozmawiał 
Jacek Sulewski

Rozmowa z PAWŁEM WYSOCKIM – prezesem KS URSUS

KS Ursus do II ligi?
 – prezesem KS URSUS
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MODERNIZACJA ulicy REGULSKIEJ
Planowany zakres prac obejmuje 
budowę:

●l chodnika 
●l drogi pieszo-rowerowej, 
●l odwodnienia 

i przebudowę jezdni. 
Prace na pierwszym odcinku drogi 
to inwestycja o wartości 3 229 980 zł 

z czego 50% kwoty pokrywa Gmina 
Michałowice. Prace ruszają od 27 li-
stopada i planowo zostaną zakończone 
6 stycznia 2018. Z uwagi na mogące 
wystąpić niesprzyjające warunki at-
mosferyczne termin wykonywania 
prac może ulec zmianie.

Ewa Filipowicz 
Rzecznik Prasowy  

Wojewody Mazowieckiego

Od poniedziałku 27 listo-
pada w związku z rozpo-

częciem modernizacji ulicy 
Regulskiej w Regułach 

wprowadzono nową orga-
nizację ruchu. 

Aleje Jerozolimskie

Regulska

WARSZAWA ➡

PRUSZKÓW

Urząd Gminy
Michałowice

➡

➡

PL AN ORG ANIZA CJI  RUCHU OR AZ MAPA POGL ĄDOWA

Nowa lokalizacja Izby Tożsamości Ursusa
Otwarta 14 grudnia 2016 roku w Ośrodku Kultury „Arsus” Izba Tożsamości Ursu-
sa z powodu zalania została przeniesiona do Domu Kultury „Miś”.

P odczas uroczystego otwarcia w piwni-
cy OK Arsus Izby Tożsamości Ursusa 
w grudniu 2016 r. wiceburmistrz Kazi-

mierz Sternik powiedział, że to, co tu wi-
dzimy to zaczątek muzeum przyszłości. W 
Izbie zostały zebrane pamiątki, związane 
z dzielnicą, a wcześniej miastem Ursus. 
Część eksponatów dotyczyła też, nieroze-
rwalnie związanych z miastem, Zakładów 
Mechanicznych Ursus, fabryki o stuletniej 
historii. Niestety, większość pamiątek po 
zakładach, zwanych „Kolekcją Ursus”, 
w dalszym ciągu znajduje się w zamkniętej 
hali przy ul. Posag 7 Panien i jest własnoś-
cią Polskiego Holdingu Obronnego.
– Zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia 
pamiątek do tymczasowej siedziby Domu 
Kultury „Miś”, zarządzanej przez Ośrodek 
Kultury „Arsus” z powodu zalewania fun-
damentów w tej sali pod koniec września 
i w październiku. Spowodowały to opady 
deszczu i działania budowlane, związane 
z budową osiedla na tyłach Arsusa. Zosta-
ły zalane fundamenty, na ścianach pojawił 

się grzyb, w pomieszczeniu woda, odpadał 
tynk. Jest to pomieszczenie piwniczne, ale 
kiedyś było tam muzeum Zakładów Ursus, 
dokumenty, pamiątki. Budynek nie jest na-
szą własnością. Za 5 lat musimy go opu-
ścić, więc nie będziemy teraz przeprowa-
dzać bardzo kosztownych modernizacji czy 
odwodnienia budynku – powiedział Bogu-
sław Łopuszyński, dyrektor OK „Ar-
sus”. Aktualnie już większość zbiorów 
jest przeniesiona do „Misia” do sali na 
piętrze, która ma większą powierzch-
nię niż dotychczasowe pomieszczenie 
Izby Tożsamości. Według Dyrektora 
– Izba Pamięci w nowym miejscu w ni-
czym nie zakłóci działalności Domu 
Kultury. Na ścianach będą wisiały 
antyramy z wystawami i częścią do-
kumentów. Mamy też 12 gablot, które 
będą rozmieszczone pod ścianami. 
Od początku grudnia powinna być już 
dostępna dla zwiedzających. A mamy 
dużo chętnych. Ostatnio zapowiedzia-
ła się z wizytą szkoła z Gminy Opató-

wek, zainteresowana historią 
Ursusa i Zakładów Ursus. 
Chcą również zwiedzić tzw. 
Kolekcję Ursus przy ul. Po-
sag Siedmiu Panien, będącą 

obecnie we władaniu Polskiego Holdingu 
Obronnego. Wystąpiliśmy do PHO o po-
zwolenie na zwiedzanie wystawy. W Ursu-
sie podniósł się poziom wód gruntowych. 
Spowodowane jest to prawdopodobnie 
licznymi inwestycjami budowlanymi. Co-
raz mniej jest terenu otwartego, a Ursus 
leży na gliniastym podłożu. Przy obfitych 
opadach deszczu lokalne zalania będą się 
zapewne zdarzały.

Jacek Sulewski

NA ZDJĘCIU: Burmistrz Urszula Kierzkowska, jej za-
stępca Kazimierz Sternik i dyrektor OK „Arsus” Bugu-
sław Łopuszyński podczas otwarcia Izby Tożsamości 
Ursusa w grudniu 2016 r.
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Sukces „Kina Retro” 
w Ośrodku Kultury ARSUS
W ramach projektu „Kino Retro” mieszkańcy Ursusa (i nie tylko) już pięć razy mogli bezpłatnie obej-
rzeć dobre, nagradzane europejskie fi lmy i wziąć udział w dyskusji z udziałem specjalnych gości – eks-
pertów. A wszystko to dzięki współpracy Stowarzyszenia Pracownia Etnografi czna (otrzymało ono grant 
od m.st. Warszawy na ten cel) z Ośrodkiem Kultury „ARSUS” (współorganizatorem cyklu spotkań).

ZA NAMI JUŻ 5 PROJEKCJI 
l● 9 WRZEŚNIA widzowie obej-

rzeli Optymistki (reż. Gunhild 
Magnor) – zabawny i ciepły do-
kument o niezwykłej drużynie 
siatkarskiej, której zawodniczki są 
seniorkami między 66 a 98 rokiem 
życia. Po filmie wraz z dr Joanną 
Chylińską zastanawiali się, co 
sprzyja zachowaniu sprawności 
w starszym wieku. 

l● 5 PAŹDZIERNIKA wyświet-
lony został Toni Erdmann (reż. 
Maren Ade) – określany jako 
najsmutniejsza komedia świata 
film o trudnej relacji ojca z cór-
ką; laureat Europejskiej Nagrody 
Filmowej. Film stał się pretekstem 
do rozmowy, jak budować poro-
zumienie między pokoleniami. 
Gościem specjalnym była Ewa 
Chalimoniuk, psychoterapeutka 
i trenerka Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. 

l● 26 PAŹDZIERNIKA po kome-
dii Za jakie grzechy, dobry Boże, 
(reż. Philippe de Chauveron) 
uczestnicy zastanawiali się, jak 
poradzić sobie, kiedy nowi człon-
kowie rodziny przełamują kon-
wencje, do których przywykliśmy.

l● 3 LISTOPADA odbyła się pro-
jekcja szwedzkiego filmu (ko-
media/dramat) Mężczyzna imie-
niem Ove (reż. Hannes Holm, 
2015) powstałej na bazie powieści 
o tym samym tytule autorstwa 
Fredrika Backmana. Film był 
dwukrotnie nominowany do Osca-
ra w kategoriach najlepszy film 
nieanglojęzyczny oraz najlepsza 
charakteryzacja i fryzury, stał się 
zdobywcą Europejskiej Nagrody 
Filmowej, Nagrody Publiczności 
na festiwalu Wiosna Filmów

l● 24 LISTOPADA Dwie kobiety 
(reż. Martin Provost) sprowoko-

wały uczestników do rozmowy 
o mądrym wybaczaniu.

PODCZAS 4. SPOTKANIA 
ZABRAKŁO ANKIET...
Mężczyzna imieniem Ove – film za-
prezentowany podczas 4. spotkania 
w ramach KINA RETRO – opowia-
dał historię 60-latka, mieszkańca 
szwedzkiego, spokojnego miastecz-
ka, który coraz mocniej pogrąża się 
w depresji. Dzięki retrospekcji wi-
dzowie odkrywali przyczyny takie-
go stanu: życiowe niepowodzenia, 
nieudane próby samobójcze i, co 
kluczowe – utrata najbliższych osób, 
z czym tytułowy Ove nie potrafił so-
bie poradzić. 
Dzień pokazu i tematyka porusza-
na w filmie zbiegły się w czasie ze 
Świętem Zmarłych, co stało się oka-
zją do dyskusji o naszych relacjach 
i emocjach w obliczu doświadcza-
nia śmierci (patrz ramka: SPECJA-
LISTKA RADZI...).

– W kontekście przekazu kulturowego 
– panuje kult młodości, a z psycholo-
gicznego punktu widzenia – koniecz-
ność doświadczania pozytywnych 
emocji. Nie mówi się o tym, że częś-
cią życia są trudne momenty i radze-
nie sobie z emocjami. Przeżywanie 
smutku, strat, rozczarowań, frustracji 
to elementy życia. Trzeba „uczyć się 
tańczyć w deszczu” – wyjaśniała i ra-
dziła podczas dyskusji po filmie dr 
nauk humanistycznych Joanna Chy-
lińska, psycholożka z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, badaczka 
m.in. problematyki stresu i sposobów 
radzenia sobie z nim. 

REFLEKSJE ORGANIZATORÓW 
I UCZESTNIKÓW
Wyraźnie wzrasta frekwencja uczest-
ników i to nie tylko wśród seniorów 
– grupy dedykowanej. 
– Na pierwszym spotkaniu w ramach 
Kina Retro było ok. 30. kobiet–senio-
rek. Na następne seniorki przyprowa-

dziły ze sobą mężów. Na 3. spotkaniu 
zaczęły pojawiać się nawet osoby 
z różnych pokoleń. Podczas 4. spot-
kania zabrakło nam ankiet dla uczest-
ników; rozdaliśmy wszystkie w ilości 
70. Co istotne, z pokazu na pokaz 
zauważamy, że ludzie się otwierają 
– zwróciła uwagę Ewa Pietraszek (ze 
Stowarzyszenia Pracownia Etnogra-
ficzna)  – odpowiedzialna za projekt 
KINA RETRO. 
Prowadząca spotkania Lucyna Dą-
browska (założycielka grupy Filmow-
nia, autorka filmów dokumentalnych 
i fabularnych) podkreśliła, że istotny 
jest również zrozumiały dla wszyst-
kich (nie naukowy) język dyskusji. 
Podobnie z doborem filmów: – Tema-
tyka została tak dobrana, by poruszać 
tematy bliskie seniorom, a także by 
w filmach pojawiał się bohater-senior. 
W filmowych produkcjach aktorzy-se-
niorzy są spychani na margines, widać 
kult młodości. Atutem jest też, że poka-
zywane są filmy europejskie. Łatwiej 
je przełożyć widzom na naszą polską 
rzeczywistość. To historie zwykłych 
ludzi; są wiarygodne – tłumaczyła Lu-
cyna Dąbrowska. 
Cieszy w Kinie Retro coraz bardziej 
uwidaczniające się zjawisko: rozmo-
wy konsolidują społeczność lokalną 
i sprzyjają tworzeniu komfortowych 
przestrzeni do spotkań. We frekwencji 
istotny okazuje się aspekt ekonomicz-
ny: darmowy wstęp. Jeden z miesz-
kańców dzielnicy Włochy po pokazie 
filmu „Mężczyzna imieniem Ove” 
powiedział: –  Kino „do przegadania” 
po projekcji jest bardzo ciekawym 
pomysłem. Widzieliśmy współczesną 
Szwecję nie z przekazu medialnego, 
ale z ich codzienności. Dobrze, że 
dzielnice na skraju Warszawy propo-
nują taką formę spędzania czasu i nie 
ma konieczności jechania do centrum 
i multipleksu. Ważne jest, by takie in-
formacje docierały do mieszkańców.
– Nie przychodzimy z gotowymi 
rozwiązaniami. Też uczymy się od 
uczestników, dlatego każdy pokaz wy-
daje się coraz lepszy – podsumowała 
Ewa Pietraszek. 
Cykl filmowy będzie kontynuowany 
nie tylko w przyszłym roku – projekt 
finansowany jest do końca roku 2019. 
W roku 2018 pokazy planowane są 
raz w miesiącu. Organizatorki myślą, 
by poza dyskusjami po filmach uroz-
maicić ofertę np. o koncerty, ćwicze-
nia itp. 

Agnieszka Gorzkowska
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SPECJALISTKA RADZI... 
Filmowy bohater Ove miał dużo szczęścia. Jeszcze przed śmier-
cią zdążył rozbić otaczającą go przez lata „skorupę” niemocy 
wobec radzenia sobie ze stratą, żałobą i w przełamywaniu ba-
rier. Pomogli mu nowi sąsiedzi. Ale nie tylko. 
Prowadząca dyskusję Lucyna Dąbrowska zadała wiele pytań za-
proszonej na spotkanie specjalistce Joannie Chylińskiej, aby zgro-
madzeni mogli poznać mechanizmy zachowań w obliczu straty.
– Cechy osobowości predysponują 
nas do zmagania się z trudnościami 
w określony sposób. Mam na myśli 
np. neurotyczność, wysoki poziom 
introwersji, który pociąga za sobą 
życie w małym kręgu bliskich osób 
– wyjaśnia Joanna Chylińska. Niski 
poziom otwartości na doświadcze-
nia może powodować właśnie nie-
możność radzenia sobie z emocjami 
i popadanie w rutynę. – W psycho-
logii istnieje termin emocje prze-
niesione. Jeśli człowiek pozostawia 
emocje w ukryciu, i tak ujawnią 
się poprzez przeniesienie w innych 
sytuacjach. Emocje chcą wracać – 
przekonuje Chylińska.
W takim razie jak pomóc osobie 
zapętlonej w rytuałach? 
Dla środowiska wybuchy i zachowa-
nia takiej osoby są bardzo uciążliwe. 

Większość osób z zewnątrz unika 

przebywania w towarzystwie ludzi 
z takimi problemami. Nawet nie 
zadajemy sobie trudu, by poznać, 
co za takimi zachowaniami stoi. 
Nie zawsze jest na to czas, może 
tylko dla najbliższych. – Osobiście, 
aż z takim przykładem zachowań, 
jakie przejawiał bohater filmu, nie 
spotkałam się wśród moich pacjen-
tów. Bardzo często tacy ludzie nie 
dojrzewają nawet do przyjścia po 
pomoc. My sami możemy zapro-
ponować działania na poziomie 
animacji życia społecznego i zwra-
cać uwagę na naszych sąsiadów, 
niezależnie od wieku. Warto tu zro-
zumieć, czym jest rozproszona od-
powiedzialność w psychologii. Im 
mamy większe skupisko ludzi funk-
cjonujących obok siebie w anoni-
mowości, to mamy większą szansę 
na negatywne zjawiska społeczne 
– tłumaczy psycholożka.

W przeżywaniu żałoby odcięcie 
się od uczuć to jedna z gorszych 
możliwych strategii.
– Istnieją fazy tego procesu. W 1. fa-
zie nie ma łez. W późniejszych może 
pojawić się dezorganizacja, poczucie 
lęku, a następnie gniew. Dla każde-
go człowieka trwanie i kolejność po-
szczególnych sekwencji mogą być 
różne – przypomina dr Chylińska. 
Lucyna Dąbrowska przywołała teorię 
Elisabeth Kübler-Ross*), według 
której istnieje pięć kolejno po so-
bie występujących etapów żałoby: 
szok i zaprzeczenie, negocjacja, 
gniew, depresja, akceptacja (stan 
prawidłowy). 
Dr Chylińska sprostowała, że przez póź-
niejszych badaczy teoria Elizabeth oka-
zała się opisem stanów psychicznych 
– i są one doświadczane niekoniecznie 
w tej sekwencji. Ludzie często wracają 
do któregoś z wymienionych etapów 
w procesie przeżywania straty. 
Co mogą najbliżsi, aby 
ukształtować w swoich dzieciach 
umiejętność opanowania straty? 

– Zachowania komunikacyjne 
to tylko sztuczki, jeśli nie idą 
w parze z wartościami. Ważne jest 
uczenie o relacjach i podtrzymywa-
niu ich. Mam wrażenie, że mało się 
dziś o relacjach rozmawia. Wielu 
młodych ma relacje na poziomie 
mediów społecznościowych. Nie 
wygrają z psychologiczną bliskoś-
cią. Nie rezygnujmy też z szukania 
pomocy – radzi dr Chylińska. Doda-
je, że w kontakcie z osobą, która 
przeżywa śmierć, ważne jest być 
blisko mimo wszystko. Powinniśmy 
dać odczuć, że jesteśmy gotowi do 
rozmowy. 
– Nie bójmy się, nie uciekajmy od 
ich smutku. Pytajmy, czego od 
nas potrzebują. Czasem możemy 
pomóc tylko słuchając. Trzeba 
jednocześnie być przygotowanym 
na odpowiedź niezgodną do tego, 
co oczekujemy. Nie mówmy: słu-
chaj, wszystko będzie dobrze. To 
kwestionowanie sensu przeżywa-
nych emocji przez dotkniętą stra-
tą osobę. Podważanie, które nie 
pomoże.

*)  Elisabeth Kübler-Ross to sławna na całym świecie lekarka, psychiatra, tanatoloż-
ka (zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz towarzyszącym jej 
żalem), znana również ze swojej pracy z dziećmi i chorymi na AIDS; przypisuje 
się jej zainicjowanie ruchu hospicyjnego w Stanach Zjednoczonych. 
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Pierwsze pompy ciepła uruchomiono około 100 lat temu. Wynalazek od razu znalazł szero-
kie zastosowanie w chłodziarkach  i domowych  instalacjach  grzewczych, jednak te ostat-
nie przez ponad 50 lat nie były opłacalne ze względu na dużą podaż tanich paliw kopalnych. 

I nstalacje grzewcze oparte na pompach ciepła 
wróciły do łask w ostatnich 20 latach zwłasz-
cza w rejonach bez doprowadzonej instalacji 

gazu ziemnego, a ich główną zaletą jest możli-
wość przetworzenia energii pobranej z otocze-
nia (powietrze lub podziemna instalacja z gliko-
lem)  na  energię pozwalającą zasilić instalację 
cieplną budynku. Do tego procesu niezbędna 
jest energia elektryczna, lecz zużywa się jej 
5-krotnie mniej niż ogrzewając dom tradycyjny-
mi piecykami elektrycznymi. 

Pompa ciepła o mocy 10 kW + 3 Kwp  
kolektorów słonecznych na dachu  jest w stanie 
zabezpieczyć pełne zapotrzebowanie na energię 
domu o powierzchni 100 m2 !!!  

Oczywiście w fazie projektowania należy 
przewidzieć alternatywne źródła zasilania  
typu  kominek  bądź cyganek , niemniej jed-
nak wydając około 30 000 zł mamy na co 
najmniej 20 lat uruchomione swego rodzaju 
quasi perpetuum mobile zapewniające nam 
dostawy energii  nawet  w  przypadku nagłej 
awarii zewnętrznych sieci przesyłowych. 
Najprawdopodobniej na początku przyszłe-
go roku wyczerpie się pula środków na do-
finansowanie z Urzędu Miejskiego tego typu 
inwestycji  i  zamiast  30 000 zł trzeba bę-
dzie wydać 50% więcej, zdrożeje też prąd  ze 
względu na opłaty za emisję CO2, dlatego...

... warto złożyć w tym roku wniosek, a decyzję 
o instalacji odłożyć  do połowy przyszłego roku. 

Najbardziej opłacalna jest inwestycja w montaż 
paneli fotowoltaicznych, dotacje są najwyższe, 
a prąd zdrożeje najbardziej.

Ceny paneli znacznie spadły i mając własny 
wkład 10 000 zł + otrzymane dotacje można 
zainwestować w dobrej jakości produkt 
zaopatrujący w  prąd średniej wielkości dom.

Na wybór pompy ciepła powinny wpływać pa-
rametry samego urządzenia jak i parametry in-
stalacji grzewczej, z jaką współpracuje pompa 

ciepła. Wskaźnikiem, który opisuje efektywność 
jej działania jest współczynnik COP – podawany 
przy określonych temperaturach dolnego źródła 
(temp. glikolu) oraz górnego źródła (temp. insta-
lacji grzewczej), który liczony jest wg określonych 
norm. Mówiąc prościej, im większa wartość COP, 
tym efektywniej i oszczędniej pracuje pompa cie-
pła. Najnowszymi pompami ciepła w ofercie BU-
DERUS są Logatherm WLW, które przekształcają 
ciepło zgromadzone w powietrzu na zewnątrz 
domu w ciepło wykorzystywane do ogrzewania 
pomieszczeń i przygotowania c.w.u. Urządzenie 
jest w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na ener-
gię cieplną nawet przy temperaturze do -20°C. 

 Nowe pompy ciepła BUDERUS dostępne są 
w wersjach z mocą wyjściową 6, 8, 11 i 14 kW 
dlatego doskonale sprawdzają się w nowym 
lub modernizowanym domu lub niewielkim 
budynku wielorodzinnym. 

W lecie można je także wykorzystać do chło-
dzenia. Pompy Logatherm WLW osiągają 
efektywność cieplną COP powyżej 4,0 (przy 
A2/W35) co oznacza, że jest to rozwiązanie 
niezwykle oszczędne. Urządzenia wyposa-
żono w sprawdzony system sterowania Lo-
gamatic EMS Plus i moduł programowania 
Logamatic HMC300, dzięki czemu mają 
możliwość współpracy z internetem. Pompą 
można więc sterować zdalnie za pomocą apli-
kacji na smartfonie lub tablecie.

NASZE STRONY
WARTO JESZCZE W TYM ROKU 
ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kredyt a pożyczka
Przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski badania wskazują, że 
blisko połowa Polaków deklaruje potrzebę zwiększenia wiedzy w zakresie 
kredytów i pożyczek. I trudno się temu dziwić, skoro inne dane pokazują, 
że w Polsce zadłużonych jest blisko 40 proc. gospodarstw domowych 
(kredyty mieszkaniowe i kredyty inne niż mieszkaniowe oraz pożyczki). 

W pierwszym odcinku naszego cy-
klu (MS nr 16) namawialiśmy 
do podjęcia trudu przyjrzenia się 

naszemu domowemu budżetowi. Za-
łóżmy optymistycznie, że jakaś część 
naszych Czytelników skorzystała z tej 
sugestii. Być może po tej analizie oka-
zało się, że ktoś byłby zainteresowa-
ny zwiększeniem swojego potencjału 
finansowego. Bo w planie zmiana 
samochodu, kupno domu albo czeka 
kosztowne szczęście w postaci ślubu 
jedynej córki. I trzeba rozejrzeć się za 
kredytem lub pożyczką.
Zanim podejmiemy decyzję, która czę-
sto może rzutować na wiele następnych 
lat naszego życia, warto poznać podsta-
wowe między nimi różnice.
Określenia „kredyt” i „pożyczka” 
często stosujemy zamiennie ponieważ 
praktycznym ich efektem jest zaciąg-
nięcie długu. W rzeczywistości są to 
jednak różne produkty finansowe. 
Różnice wynikają już z samych ich 
definicji. 

Kredyt  to umowa zawarta w formie 
pisemnej pomiędzy bankiem a kre-
dytobiorcą. Bank zobowiązuje się 
udostępnić określoną kwotę na okre-
ślony cel oraz czas, a kredytobiorca 
zobowiązuje się wykorzystać kredyt 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
zwrócić pobraną kwotę wraz z należ-
nym bankowi wynagrodzeniem w po-
staci prowizji i odsetek.  
Natomiast pożyczka polega na udzie-
leniu przez osobę fizyczną lub instytu-
cję określonej kwoty środków pienięż-
nych lub określonych przedmiotów do 
dowolnej dyspozycji pożyczkobiorcy, 
na warunkach określonych przez obie 
strony.

SKĄD KREDYT, OD KOGO POŻYCZKA?
Zgodnie z polskim prawem kredyt 
może być oferowany i udzielany je-
dynie przez banki i spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe (SKO-
K-i). Żadne inne instytucje nie maja 
prawa udzielać kredytu.

Pożyczek udzielać może praktycznie 
każdy, zarówno instytucja (bank, fir-
ma pożyczkowa), jak i osoba fizycz-
na (rodzina, znajomy). Obowiązuje 
tylko jeden wymóg: pożyczkodawca 
musi być właścicielem pożyczanych 
wartości.

CO JEST PRZEDMIOTEM KREDYTU, 
A CO POŻYCZKI?
Kredytobiorca nie staje się właścicie-
lem udostępnionych przez bank  środ-
ków, a jedynie może nimi dysponować 
na cel określony w umowie. Kwota 
kredytu może zostać pozostawiona 
do dyspozycji kredytobiorcy w po-
staci środków na jego koncie banko-
wym albo przekazana przez bank 
bezpośrednio dla dostawcy celu kredy-
towania. Przykładowo, jeśli zaciągasz 
kredyt na zakup samochodu, środki 
te są zwykle przelewane przez bank 
bezpośrednio na konto sprzedające-
go. Tak się dzieje również zwykle 
przy zakupie nieruchomości.
Przedmiotem pożyczki w odróż-
nieniu od kredytu mogą być zarów-
no środki pieniężne, jak też przed-
mioty, jednakże tylko oznaczone co 
do gatunku. Żeby jednak nie kom-
plikować  rozważań o kwestie róż-
nic między pożyczką a użyczeniem 
i najmem w dalszej części będziemy 
mówili tylko o pożyczce pieniężnej.

CZY ZAWSZE UMOWA?
Kredyt udzielany jest wyłącznie na 
podstawie umowy miedzy bankiem 
a kredytobiorcą. Umowa taka za-

wiera między innymi: datę i miejsce 
zawarcia umowy, dane stron umowy, 
kwotę i walutę kredytu, warunki uru-
chomienia, cel kredytu, okres kredy-
towania, zasady i termin spłaty kre-
dytu, wysokość prowizji, wysokość 
oprocentowania kredytu i warunki 
jego zmiany, sposób zabezpiecze-
nia kredytu, zakres uprawnień banku 
związanych z kontrolą wykorzysta-
nia i spłaty kredytu oraz informacje 
o skutkach naruszenia umowy.
BARDZO WAŻNA KWESTIA: bank 
udziela kredytu na ściśle określony 
cel. W przypadku wykorzystania środ-
ków niezgodnie z  nim, może zażądać 
jego natychmiastowej spłaty.
Umowę pożyczki można zawrzeć 
w dowolnej formie. Dopuszczana jest 
nawet umowa ustna. Ale tylko do kwo-
ty poniżej 1000 zł. Jeśli wartość po-
życzki przekracza tę kwotę, wymagane 
jest zachowanie formy dokumento-
wej.  Dotyczy to głównie pożyczek od 

osób prywatnych, gdyż firmy pożycz-
kowe stosują umowy niewiele odbiega-
jące od tych bankowych.
Osobną kwestią są pożyczki od rodziny 
lub znajomych. Jest duża dowolność 
w określeniu warunków takich poży-
czek. Wszystko zależy od wzajemnych 
relacji i zaufania między stronami. 
Warto jednak pamiętać o konieczno-
ści zgłoszenia do Urzędu Skarbowe-
go uzyskanej od znajomego pożyczki 
i opłacenie 2% podatku.
Wskazaliśmy na kilka podstawowych 
różnic. Jest ich oczywiście więcej. Np. 
forma spłaty (ratalna lub jednorazowa), 
czy też forma zabezpieczenia przed 
niewywiązaniem się kredytobiorcy 
z umowy (hipoteka, poręczenie, ubez-
pieczenie).
I najważniejsze, czyli koszty kredytu 
lub pożyczki. Temu poświęcimy na-
stępny odcinek.

Zbigniew Augustynowicz

n  MOJE PIENIĄDZE – MOJE DECYZJE  n  MOJE PIENIĄDZE – MOJE DECYZJE  n 

WARTO WIEDZIEĆ...
KREDYT HIPOTECZNY – to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpie-
czeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania 
wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieru-
chomości.

KREDYT KONSUMENCKI –  to kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę 
w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na cele prywatne, tj. nie 
związane z działalnością gospodarczą i zawodową.

FORMA DOKUMENTOWA UMO WY POŻYCZKI – umowa utrwalona na dowol-
nym nośniku np. na papierze lub w pliku elektronicznym za pomocą komputera czy smart-
fona. W formie tekstu, dźwięku lub obrazu. Ważne jest, aby utrwalenie informacji o umowie 
pożyczki umożliwiało jej zachowanie i odtworzenie.

Jeden wydatek – 20 lat ciepła

ADRES:  Warszawa Ursus, ul. Kompanii Kordian 62, 
każda sobota w godz. 9.00–13.00.

TEL.: 22 66 77 666
www.zbg.pl

➡



Mocne Strony    |    30 LISTOPADA 2017 R.    |    NR 19(28)/2017  (ROK II)

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE 5MICHAŁOWICE

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

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Sukcesy Gminy Michałowice!
W ostatnim czasie Gmina Michałowice została wyróżniona aż trzy-
krotnie – uplasowała się w czołówce Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 r., zdobyła ty-
tułu „Inwestor na Medal 2017”, natomiast Wójt Gminy Michałowi-
ce, Krzysztof Grabka, został „Liderem z powołania”. 

RANKING ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 2016 R.
W tym rankingu gmina uplasowała 
się na 4. miejscu na Mazowszu (tuż 
za gminami: Lesznowola, Nadarzyn, 
Czosnów) i 16 miejscu w kraju w ka-
tegorii gmin wiejskich.  
Ranking został opracowany pod kie-
runkiem prof. Eugeniusza Sobczaka 
w oparciu o 15 wskaźników, obejmu-
jących trzy obszary rozwoju: gospo-
darczy, społeczny oraz ochrony środo-
wiska. Ranking uwzględnia wszystkie 
polskie miasta i gminy, a materiałem 
źródłowym są niezależne dane Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Wyniki 
rankingu odzwierciedlają, w sposób 
wiarygodny i przekrojowy, rozwój 
polskich jednostek samorządu lokal-
nego i wskazują liderów w podziale 
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, 

miejskie oraz miasta na prawach po-
wiatu.
Wysokie miejsce Gminy Michałowice 
w rankingu jest wyrazem uznania dla 
polityki zrównoważonego rozwoju pro-
wadzonej przez władze gminy, przyno-
szącej mieszkańcom wymierne efekty 
w sferze infrastrukturalnej i społecznej, 
mającej bezpośredni wpływ na rosnącą 
jakość życia na terenie gminy.

INWESTOR NA MEDAL 
Gmina Michałowice otrzymała przy-
znane przez Klub Sportowa Polska 
w ramach programu „Budujemy Spor-
tową Polskę” wyróżnienie w kategorii 
Inwestor na medal 2017.  Przyznawane 
jest ono gminom miejskim, wiejskim 
i powiatom za całokształt dotychcza-
sowych działań na rzecz rozwoju no-
woczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej 
na ich terenie, a tym samym na rzecz 

rozwoju sportu i rekreacji dzie-
ci, młodzieży i społeczności 
lokalnej.
Kapituła wyróżniła Gminę Mi-
chałowice za wybudowanie na 
jej terenie m.in. boiska pełno-
wymiarowego do gry w piłkę 
nożną, przyszkolnych hal spor-
towych i boisk wielofunkcyj-
nych, powstanie nowoczesnych 
ogródków jordanowskich, pla-
ców zabaw i siłowni zewnętrz-
nych, realizację czterech stref 
rekreacji, a także rozbudowę 
sieci tras rowerowych  i urucho-
mienie systemu „Rower gmin-
ny”.

LIDER Z POWOŁANIA
Wójt Gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka został laureatem konkursu „Li-
der z powołania”  w kategorii Lider roz-
woju regionalnego. 
„Lider z powołania” to konkurs, w któ-
rym od lat docenia się charyzmatycz-
nych menadżerów, wyróżniających się 
nie tylko poziomem wiedzy, ale także 
pełnym zaangażowaniem w realizację 
powierzonych im zadań w różnych dzie-
dzinach: na polu społecznym, w kulturze 

i sztuce, sporcie, gospodarce i biznesie. 
Wśród dotychczasowych i tegorocznych 
laureatów znaleźli się m.in. prof. Marian 
Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum 
Chorób Serca, prof. Jan Szmidt – rektor 
Politechniki Warszawskiej, Jerzy Ow-
siak – prezes WOŚP, twórcy kultury: 
Krystyna Janda, Ewa Błaszczyk, Emi-
lian Kamiński.
Konkurs w specjalnej kategorii wyróż-
nia gospodarzy miast i gmin, którzy 

są w swoich środowiskach 
liderami rozwoju lokalnego. 
W tej kategorii laureatem zo-
stał wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, obok m.in. 
Adama Struzika – marszałka 
województwa mazowieckiego,  
Jacka Krupy – marszałka woje-
wództwa małopolskiego, Woj-
ciecha Szczurka – prezydenta 
miasta Gdyni.  
Kapituła konkursu doceniła 
rolę wójta Krzysztofa Grabki 
jako gospodarza Gminy Mi-
chałowice sprawnie łączącego 
realizację potrzeb społecznych 
mieszkańców z rozwojem in-
frastruktury, dbającego o utrzy-
manie wysokiego poziomu 
placówek oświatowych, wspie-
rającego działania na rzecz lo-
kalnej społeczności w ramach 
bogatej oferty kulturalnej, 
sportowej, edukacyjnej w sołe-

ctwach i osiedlach na terenie gminy.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia, 
będące wyrazem zewnętrznej oceny 
osiągnięć Gminy Michałowice, stano-
wią oczywiście powód do satysfakcji, 
ale są przede wszystkim zobowiąza-
niem do dalszej pracy i zaangażowania 
na rzecz rozwoju gminy oraz ciągłego 
podnoszenia komfortu życia miesz-
kańców.

UG Michałowice

DRODZY RODZICE! 
Doskonale wiemy, jak ważne jest 
ZDROWIE KRĘGOSŁUPA. Chcemy 
pomóc w budowaniu dobrych 
nawyków od najmłodszych lat, dlatego

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY DZIECI
w wieku 4–6 lat oraz 7–8 lat
NA CYKL ĆWICZEŃ 
REHABILITACYJNYCH
prowadzonych 
przez naszych 
DOŚWIADCZONYCH 
FIZJOTERAPEUTÓW.

ZACZYNAMY JUŻ OD GRUDNIA!
Najbliższy termin konsultacji

8 GRUDNIA 2017
PROSIMY O TELEFONICZNE ZAPISY w Rejestracji Przychodni REMEDO – liczba miejsc ograniczona.

www.remedo.com.pl

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
oraz REJESTRACJA:
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)

Cykl rozpocznie się od indywidualnych 
KONSULTACJI z LEKARZEM ORTOPEDĄ.

Pierwsze zajęcia z konsultacjami 
SĄ BEZPŁATNE!

ZAJĘCIA odbywają się w każdą 
SOBOTĘ w godz. 11.00–13.00.

Koszt pojedynczych zajęć – 25 zł/osoba.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(autobusy: 177, 307, kolejka WKD)

PRZYCHODNIA
LEKARSKO-REHABILITACYJNA
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OŻARÓW MAZOWIECKI

„Smaczki lokalnej historii”
Ziemia Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki to ponad 70 km2 histo-
rii sięgającej osadnictwa z przełomu ery starożytnej i nowożytnej. 
O efektach kilkumiesięcznej pracy nad historią mówioną i innych 
pomysłach na przybliżenie mieszkańcom dziejów Ożarowa Mazo-
wieckiego rozmawiamy z Wojciechem Albińskim, pracownikiem 
tamtejszej biblioteki publicznej, pisarzem.

�  Od kiedy rozpoczął Pan pracę nad 
historią mówioną Ożarowa?

– Ponad półtora roku temu postanowi-
łem wybrać się do burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego Pawła Kanclerza, aby 
zainteresować go tematem. Wówczas nie 
pracowałem jeszcze w bibliotece. I tak się 
zaczęło. Do tej pory udało mi się przepro-
wadzić 15 wywiadów.

�  Co Pana zmotywowało do tak cza-
sochłonnego działania?

– Od prawie 100 lat moja rodzina jest 
związana z Ożarowem Mazowieckim. 
Mój pradziadek przyjechał tutaj w 1924 
roku, ale moi dziadkowie właściwie tylko 
coś przebąkiwali o historii. Jak zacząłem 
pytać, to zacząłem się dziwić i tak poszło. 
Nagrywam również członków swojej ro-
dziny. No i stąd też pomysł na Ożarów… 

�  Gdzie możemy posłuchać relacji? 
Czy nagrania zostały w jakiś spo-
sób uporządkowane?

– Wszystkich osób można posłuchać kli-
kając na naszej stronie www.biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl zakładkę Regio-
nalia, a następnie wybierając Historię Mó-
wioną. Przy każdej postaci jest jej zdjęcie. 
Klikając w fotografię bądź imię i nazwi-
sko zostajemy przeniesieni do podstrony 
z informacjami o danej postaci i nagraniem, 

które zwykle trwa półtorej godziny. Każ-
dego wywiadu możemy również słuchać 
według najbardziej interesującej nas te-
matyki. To dzięki temu, że podzieliliśmy 
wywiady często na kilkadziesiąt części.
Zbiór jest różnorodny, ale ponieważ wśród 
starszych osób wciąż najwięcej jest byłych 
pracowników powstałej w 1929 roku Fabry-
ki Kabli albo Huty Szkła, to w wywiadach 
przeważają historie związane z tymi miej-
scami. Takie smaczki.

�  Zamieniam się w słuch.
– No... jest tam ich wiele. I nie zacznę 
wcale od „Kabla”. Niewiele osób wie, ale 
w naszym mieście działała pierwsza ko-
muna hippisowska w Polsce – dokładnie 
tam, gdzie dziś mieści się drukarnia przy 
przejeździe na ul. Mickiewicza. Przed II 
wojną światową znajdował się tam dom za-
możnych prawników. Pojawiał się tam na-
wet słynny fotograf Eustachy Kossakowski, 
dokumentujący polskie życie artystyczne. 
Inną osobą, którą udało nam się ocalić od 
zapomnienia, była Janina Jabłońska. Praco-
wała jako plastyczka 10 lat w szkole w Oł-
tarzewie. Po powrocie ze Stanów Zjedno-
czonych podjęła pracę w Hucie Szkła jako 
zakładowy plastyk. To właśnie ona zapro-
jektowała ożarowski herb. Jadwiga Strąk, 
nauczycielka biologii, świetnie opowiada 
o wyglądzie Ożarowa – typowego miasta 

ulicówki, z kamienicami czynszowymi 
i gospodarstwami. Warto dodać, że w hi-
storii powiatu warszawskiego zachodniego 
charakterystyczna jest duża ilość dworów, 
np. w Pilaszkowie. W Ożarowie Mazowie-
ckim, o czym nie każdy wie, był podpisany 
akt Kapitulacji Powstania Warszawskiego.

�  Jak trafiał Pan do swoich roz-
mówców?

– Łańcuszkiem ludzi, trochę przez bibliote-
kę, a także dzięki spotkaniom w kole eme-
rytów. Pomogła mi też pani sołtys z Duch-
nic, Małgorzata Rutkowska. W wywiadach 
ważne jest, by nagrywać osoby z różnych 
warstw społecznych. Rozmawiałem więc 
z ciężarowcem Adamem Zgutką – świetnie 
opowiada; jego historia to historia przed-
wojennej i powojennej biedy, ale i ambicji, 
i niesamowitej umiejętności cieszenia się 
prostymi rzeczami. Z drugiej strony spo-
łecznego spektrum, rozmawiałem z leka-
rzem pulmonologiem, wieloletnim radnym 
Gminy i działaczem społecznym Januszem 
Orsikiem, jak również z właścicielem go-
spodarstwa rolniczego w Duchnicach – Jó-
zefem Kiljańskim, który sam o sobie mówi 
„badylarz”. Ożarów zresztą zawsze był za-
siedlony przez bogatych rolników. Wcześ-
niej było tu wielu niemieckich bauerów, 
teraz już tylko Polacy. O tej zmianie też jest 
zresztą mowa w wywiadach. 

�  Czy ma Pan już następnych kan-
dydatów, idealnych do historii 
mówionej?

– Myślę o budowniczym, który postawił 
w Ożarowie Mazowieckim wiele domów 
jednorodzinnych, ale i o kilku innych posta-
ciach. Chciałbym zaprosić do współpracy 
licealistów, dobrych słuchaczy. Podczas na-
grywania wywiadów okazuje się, co natu-
ralne, że niektóre tematy są „ciężkie” – np. 
temat mafii pruszkowsko-ożarowskiej. Być 
może niewielki dystans w czasie powoduje, 
że ludzie wolą milczeć. Bardzo przydałaby 

się – do nagrywania relacji mieszkańców 
– współpraca z wolontariuszmi.

�  W jaki jeszcze sposób można, Pana 
zdaniem, zainteresować mieszkań-
ców historią?

– W naszej Bibliotece Publicznej zorgani-
zowaliśmy spotkanie z jednym z bohaterów 
historii mówionej – Januszem Orsikiem. 
Szykujemy się do następnego. Planujemy 
teraz zaprosić do nas np. Halinę Dziewul-
ską. Od urodzenia mieszka w Ożarowie, to 
córka pracownika „Kabla”. Do 1959 r. rów-
nież pracowała w „Kablu” w Dziale Pracy 
i Płac, potem jako wieloletnia księgowa 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go – bardzo rzetelny człowiek. 
Można byłoby też zrobić komiks o pierw-
szej komunie hippisów. Nawet pojechać 
do osób, które tworzyły to środowisko. 
Kontaktujemy się z ludźmi, posiadającymi 
bogate kolekcje historycznych fotografii. 
Z panem Marcinem Sodułem namyślamy 
się nad takim zlotem zbieraczy pamiątek. 
Rozwijamy sieć kontaktów. Może uda się 
stworzyć ciekawe wystawy. Obecnie pla-
nowane jest centrum kultury, gdzie będzie 
także ulokowana biblioteka. W ramach 
70-lecia obecnej biblioteki, planujemy 
konsultacje (za pomocą strony www), wy-
stawy i konferencję z mieszkańcami na te-
mat jej wnętrza i przyszłych funkcji. Może 
w ten sposób stworzymy przynajmniej taką 
„ściankę pamięci”.

�  Jak działa na polu upamiętniania 
biblioteka?

– Gromadzimy w bibliotece regionalia. Je-
steśmy biblioteką powiatową i zależy nam 
również, by znajdowało się u nas piśmien-
nictwo dotyczące całego powiatu. Jesteśmy 
zobowiązani, by przekazywać materiały 
do skanowania Mazowieckiej Bibliotece 
Cyfrowej. Udało nam się zebrać wszystkie 
pisma wychodzące od przedwojnia u ołta-
rzewskich Pallotynów, teraz mamy wszyst-

kie egzemplarze „Kablowca” – obiegowej, 
wewnętrznej gazetki, która wychodziła 
w fabryce. Przy pomocy Biblioteki przy ul. 
Koszykowej staramy się o ich cyfrowe udo-
stępnienie.

�  Jakie inicjatywy w kontekście lo-
kalnej historii poleciłby Pan na-
szym Czytelnikom?

– Ciekawa jest książka Marcina Łady Szla-
kiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powie-
cie Warszawskim Zachodnim – to pierwsze 
opracowanie, które w sposób komplek-
sowy przedstawia Pomniki Historii na 
terenie jednego z najbardziej doświadczo-
nych działaniami wojennymi powiatów 
Mazowsza. Marcin Łada organizuje także 
raz do roku spacery szlakiem ożarowskiej 
historii. Świetną pracę wykonał Stefan 
Lewandowski – nasz historyk, autor m.in. 
Dziejów Ziemi Ożarowskiej na tle historii 
Mazowsza i Warszawy. Ale do powiększe-
nia skali tych działań potrzeba pewnego 
zorganizowanego ruchu wydawniczego 
– właśnie zbierania wywiadów. Tematów 
jest mnóstwo, to tylko kwestia możliwo-
ści organizacyjnych i ludzi z pasją. Zatem 
– zapraszamy wszystkich do współpracy 
z biblioteką w Ożarowie.  

�  Od kiedy zabrał się Pan za histo-
rię mówioną, to...

– ... Chyba najbardziej poruszająca była 
w tych wywiadach nie historia, ale spot-
kania z ludźmi, którzy mają już za sobą 
większą część życia. W takich momentach 
doważa się własne proporcje, a wejście 
w doświadczenie starszego człowieka jest 
czymś niezwykłym. Ale wracając do Oża-
rowa – wszyscy rozmówcy podkreślali, że 
już nikogo nie poznają na ulicy – nie przez 
wiek oczywiście. Mamy tu nowy Ożarów. 
I właśnie dla tego nowego Ożarowa trzeba 
te regionalia i wywiady robić. 

Rozmawiała 
Agnieszka Gorzkowska

n  HISTORIA MÓWIONA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO – od pomysłu do realizacji – wywiad z Wojciechem Albińskim

Grudzień 2017

 
kulturalny – OŻARÓW MAZOWIECKI – JÓZEFÓW – BRONISZE

DOM KULTURY 
„UŚMIECH” (ul. Poznańska 165) 3 grudnia – niedziela

godz. 15.00–18.00 

MIASTECZKO BOŻONARODZENIOWE DLA NAJMŁOD-
SZYCH. Hala namiotowa na terenie boiska UKS 
„Ołtarzew”.   WSTĘP WOLNY

10 grudnia – niedziela
godz. 16.00 

WERNISAŻ POKONKURSOWY 
„Mój projekt ożarowskiej kartki świątecznej”. 

Sala widowiskowa, ul. Poznańska 165 

FILIA W JÓZEFOWIE
(ul. Fabryczna 15)

10 grudnia – niedziela
godz. 15.00

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI PT. „MAGICZNY PŁA-
TEK ŚNIEGU”. Teatr Dur-Moll. 

Mała żyrafa z Zoo o bardzo krótkiej szyi 
wyrusza w poszukiwaniu niezwykłego 
płatka śniegu, który spełnia życzenia. Jej 
marzeniem jest mieć podobnie, jak inne 
żyrafy długą, piękną szyję. W poszukiwa-
niach pomagają jej przyjaciele: kot, sowa 
i bałwanek. 

WSTĘP WOLNY

17 grudnia – niedziela – godz. 16.00
KONCERT ŚWIĄTECZNY w wykonaniu dzieci 
uczęszczających na zajęcia wokalne oraz 
instrumentalne, grupy Mazanki Zespołu 
Ludowego „Ożarowiacy” oraz Świetlicy Śro-
dowiskowej przy Parafi i Miłosierdzia Bożego

FILIA W BRONISZACH
(ul. Przyparkowa 15)   

10 grudnia - niedziela - godz. 16.00 
Zapraszamy na warsztaty rodzinne: „Szopki 
bożonarodzeniowe”.               WSTĘP WOLNY

Grudzień 2017
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n  URSUS. Do marca 2017 r. parkujemy bezpłatnie całą dobę

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

STYPENDIA SPORTOWE
Gmina Ożarów Mazowiecki od 9 lat wspiera zdolnych sportowców, będących mieszkań-
cami naszej Gminy. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym  
jednorazowo za wyniki osiągnięte w danym roku.

Koniec roku to czas podsumowań, 
również w pracy samorządów. Gmina 
Ożarów Mazowiecki została doceniona 
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospo-
litej”, w którym zajęliśmy 19 miejsce 
w kategorii gmin miejskich, miejsko-
-wiejskich, których w Polsce jest 923. 
W stosunku do poprzedniego roku zano-
towaliśmy awans o ponad 20 pozycji.

G ala XIII już edycji rankingu samorządów prowa-
dzonego przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpo-
spolita” odbyła się 23 listopada w Jarocinie. Ka-

pitule rankingu przewodził prof. Jerzy Buzek – były 
premier i przewodniczący Parlamentu Europejskie-
go, który uczestniczył również w tegorocznej Gali 
„Rzecz pospolitej”. 
Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Pol-
sce gminy i miasta pod względem zrównoważonego 
rozwoju. W rankingu wyróżniliśmy te samorządy, któ-
re najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą 
jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, 
w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przed-

siębiorczość – tak wyniki Rankingu podsumowuje na 
swoich stronach Rzeczpospolita.
Podczas uroczystości nagrody odebrały najlepsze 
polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na 
prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie. Gminę Ożarów Mazowiecki 
reprezentowali Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego oraz Andrzej Cichal, Przewodniczący 
Rady Miejskiej. Podczas gali odbyła się debata na te-
mat przyszłości polskich samorządów.
– Spotkania, takie jak Gala Rankingu Samorządów, to 
również możliwość wymiany doświadczeń i kompen-
dium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w samo-
rządach lokalnych. Wyróżnienia otrzymali ci, którzy 
skutecznie zabiegają o rozwój gmin i podniesienie jako-
ści życia mieszkańców.  Ja ze swojej strony, staram się 
efektywnie działać na rzecz długofalowego i zrównowa-
żonego rozwoju. To często nie jest łatwe, bo jak zauwa-
żamy wszyscy, wyzwań nam nie ubywa – tak swój udział  
w wydarzeniu podsumował Paweł Kanclerz, Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

OŻARÓW MAZOWIECKI
wśród najlepszych samorządów w Polsce

Serdecznie 
gratulujemy 
dotychczasowych 
sukcesów i życzymy 
kolejnych, jeszcze 
większych w 2018 r.

Urząd Miejski 
w Ożarowie Mazowieckim

Foto: M.Turkas 

STYPENDYŚCI

Zastępca burmistrza Dariusz Skarżyński podczas wręczania stypendiów 
Jakubowi Smolińskiemu i Agacie Boguskiej

WYRÓŻNIENI

U roczystość wręczenia stypendiów odbyła się 
23 listopada 2017 r. podczas XLVI sesji Rady 
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. Młodzi 

sportowcy wraz ze stypendiami otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, natomiast rodzice uhonorowani 
zostali listami gratulacyjnymi. Wręczono również 
trzy wyróżnienia.

W TYM ROKU STYPENDIA OTRZYMALI: 
❚● ●ALICJA DOBROŁĘCKA (gimnastyka artystyczna)

14 lat, stypendystka po raz trzeci;  powołana do 
kadry narodowej, trenuje wielobój, w ramach któ-
rego wykonuje układy z piłką, obręczą, maczu-
gami i wstążką, zdobywczyni medalowych miejsc 
w zawodach międzynarodowych i ogólnopol-
skich. Startuje w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych,  

❚● JAKUB SMOLIŃSKI (pływanie)  
17 lat, stypendysta od kilku dobrych lat; członek 
kadry narodowej juniorów, wielokrotny rocznikowy 
mistrz Polski oraz rekordzista i reprezentant Polski,

❚● AGATA BOGUSKA (karate)    
18 letnia zawodniczka karate, stypendystka od kil-
ku lat, sukcesy w 2017 roku to powołanie do ka-
dry narodowej, zdobywczyni m.in. złotego me-

dalu w VI Ogólnopolskim Turnieju Karate WKF  
w kumite juniorek open i brąz kumite drużynowe 
juniorek w Mistrzostwach Polski Karate WKF 
we wrześniu 2017 r., 

❚● ANTONI KORONKIEWICZ (pływanie)
13 lat, członek kadry wojewódzkiej i narodowej 
rocznik 2004, w 2017 r. zdobył 4 złote medale 
na 100 i 200 m stylem klasycznym w Turniejach 
międzywojewódzkich, 

❚● FILIP ŚLASKI (pływanie)
13 lat, członek kadry wojewódzkiej młodzików, 
medalista na 200 m stylem motylkowym. 

WYRÓŻNIENIA ODEBRALI: 
❚● ●IWO BARANIEWSKI (judo)

 Dwukrotny laureat pierwszego miejsca 
w Pucharze Polski Juniorów i  3 miejsce w Pu-
charze Europy Juniorów,

❚● JAKUB SZYSZKO (kickboxing)
Medalista Mistrzostw Polski Full Kontakt Ju-
niorów,

❚● PAWEŁ JAGODZIŃSKI (kickboxing)
Medalista Mistrzostw Polski Full Kontakt Ju-
niorów.
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Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

*  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 l RODZINA l FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

TRZEBA MIEĆ OC NAWET NA ZŁOM
Mam stary samochód, którym od lat nie jeżdżę. W praktyce zdążyłem go już rozebrać na części. 
Czy mimo to muszę mieć wykupioną na to auto obowiązkową polisę OC?
Tak! Przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń pojazdów od odpowiedzialno-
ści cywilnej jasno i wyraźnie stanowią, że posiadacz takiego wehikułu jest obowiązany zawrzeć 
umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego 
przez niego pojazdu.  Taki obowiązek ciąży na każdym, kto zarejestrował swój środek lokomocji 
w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia w jakim stanie technicznym się on znajduje. W związku 
z tym nasz Czytelnik musi opłacać składkę OC za swoje auto aż do chwili, gdy zostanie ono wy-
rejestrowane. A to może nastąpić na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu.

KREDYT NA WYKOŃCZENIE LOKALU
Mam na oku mieszkanie, które mogę kupić w stanie deweloperskim. Niestety trzeba jeszcze 
wydać sporo pieniędzy, żeby nadawało się ono do mieszkania. Czy na wykończenie mogę do-
stać kredyt, najlepiej razem z hipotecznym?
Teoretycznie jest to możliwe. Są banki, które pożyczą pieniądze nie tylko na zakup własnych 
czterech kątów, ale także na ich wykończenie. W tej chwili na mocy rekomendacji S wydanej 
przez Komisję Nadzoru Finansowego banki mogą kredytować do 80% wartości nieruchomości. 
W rzeczywistości dają gotówkę nawet i na 90% tej wartości pod warunkiem wykupienia przed 
kredytobiorcę dodatkowego ubezpieczenia. W każdym jednak przypadku potencjalny nabywca 
lokalu musi mieć od 10% do 20% tego, co chce pożyczyć. Może on poprosić bank, żeby przy 
wycenie nabywanego domu czy mieszkania uwzględnił także wydatki niezbędne na jego wy-
kończenie. Jeśli biegły od wyceny nieruchomości uzna, że takie prace podnoszą wartość czterech 
kątów (a tak zazwyczaj jest) to bank może zwiększyć pożyczaną kwotę o to, co jest potrzebne do 
uczynienia lokalu zdatnego do zamieszkania. Każdy kij ma jednak dwa końce. Trzeba pamię-
tać, że im więcej bank nam pożycza tym musimy mieć więcej wkładu własnego. Przy kredycie 
z 10-procentowym wkładem własnym do każdych 10 000 zł na ułożenie  kafelków czy zainsta-
lowanie prysznica będziemy musieli z własnej kieszeni wyłożyć 1000 zł. Każdy, kto ma zamiar 
wziąć od kredytodawcy pieniądze na wykończenie musi to uwzględnić w swoich rachunkach. 
Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na takie rozwiązanie powinien pamiętać, że pieniądze otrzymane 
od instytucji finansującej zakup i wykończenie lokalu mogą zostać przeznaczone tylko i wyłącze-
nie na prace trwale związane z nieruchomością. To oznacza, że bank sfinansuje zakup i położenie 
kafelków, ale telewizora już nie (no, chyba że w postaci innego, zazwyczaj konsumpcyjnego, 
a nie hipotecznego kredytu). Stąd też powszechna u kredytodawców praktyka żądania od sta-
rających się o dodatkowe pieniądze na wykończenie szczegółowych kosztorysów planowanych 
prac. Dołącza się też do nich zazwyczaj harmonogram prowadzonych robót. Należy pamiętać, że 
dane zawarte w tych dokumentach są przez bankowców weryfikowane nie należy więc zawyżać 
planowanych wydatków, bo możemy nie dostać ani grosza na zrobienie łazienki albo kuchni. Daty 
z harmonogramu także muszą być realistyczne. Ich niedotrzymanie może bowiem ściągnąć na 
kredytobiorcę spore kłopoty. Przede wszystkim związane z koniecznością podpisywania aneksów 
do wcześniej zawartych umów kredytowych. I rzecz najważniejsza – wszelkie prace muszą być na 
potrzeby kredytodawcy szczegółowo dokumentowane. A to oznacza, że trzeba zbierać wszystkie 
faktury i rachunki. Kredytobiorca musi się także liczyć z tym, że bankowcy zastrzegą sobie prawo 
do kontrolowania przebiegu prac i ich dokumentowania, np. za pomocą fotografii.

„W chwilach zwątpienia dobrze jest przypomnieć sobie taki wieczór jak ten i uświa-
domić sobie, że warto robić to, co się robi.” – w taki sposób poetka Ewa Lipska 
skomentowała XV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety. To  właśnie 
jej twórczości poświęcony był tegoroczny przegląd. Wieczór Laureatów połączony 
z uroczystym wręczeniem nagród odbył się 17 listopada br. w sali imprez Domu 
Kultury „Kolorowa”.

W 
tegorocznym przeglądzie pod patrona-
tem Urszuli Kierzkowskiej – Burmistrza 
Dzielnicy Ursus wzięło udział 89 uczest-
ników w dwóch kategoriach wiekowych: 
pierwsza obejmująca uczniów w wieku 

14-16 lat i druga – od 17 lat. W jury zasiedli Antoni 
Baniukiewicz oraz Justyna Ścibor. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane przez Ośrodek Kultury „Ar-
sus” oraz Dom Kultury „Kolorowa”. 
Uroczystość rozdania nagród poprowadził anima-
tor kultury Janusz Łukasiewicz. – Pierwszy prze-
gląd zorganizowaliśmy w 50-tą rocznicę śmierci 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nazwa-
liśmy go „Zaczarowana Dorożka” – powiedział 
prowadzący, po czym wymienił wszystkich 
artystów, jakim były poświęcone dotychczaso-
we edycje. Wśród nich znaleźli się m.in. ks. Jan 
Twardowski, Julian Tuwim, Krzysztof Kamil Ba-
czyński, Wisława Szymborska, Edward Stachura, 
Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Zbigniew 
Herbert, Józef Czechowicz, Władysław Bro-
niewski czy Rafał Wojaczek. Tego wieczoru na 

miejscu honorowym zasiadła poetka, felietonistka 
i dziennikarka, Ewa Lipska. 
Uroczystość rozpoczęła się krótką rozmową, jaką 
przeprowadził z poetką Antoni Baniukiewicz, 
przewodniczący jury tegorocznego przeglądu. 
Przewodniczący określił artystkę damą polskiej 
poezji, znaną na całym świecie, zdobywającą mię-
dzynarodowe nagrody literackie – od Australii aż 
po Nowy Jork. Pytał o inspiracje poetki, motywy 
pojawiające się w jej twórczości, rolę poezji w dzi-
siejszych czasach oraz o to, co to w ogóle znaczy 
być poetą polskim – dziś, tutaj, teraz w Polsce?

Poezja zawsze była, jest i będzie
– Na początku inspirowała mnie w dużej mierze 
proza, np. literatura amerykańska. To były ta-
kie czasy, że nie było Internetu, telewizji bardzo 
niewiele, była ona zresztą zupełnie inna – i w 
zasadzie książka była dla nas wszystkim. My się 
też bardzo utożsamialiśmy z bohaterami naszych 
utworów. Bohater był niemal członkiem rodziny, 
a my byliśmy częścią czytanych wydarzeń – po-

n  URSUS. Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety – Wieczór Laureatów

Intelektualna
przygoda z poezją

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)

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

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
l  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

ZŁOTO
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PIASTÓW
Al. Krakowska 15B
(wejście od ul. Warszawskiej) 

tel.: 605 822 051

e-mail: salon@strefapiekna.net.pl
www.facebook.com/StrefaPiekna.net/

www.instagram.com/strefapiekna.net.pl

WWW.STREFAPIEKNA.NET.PL

PIELĘGNACJA:

• twarzy
• ciała
• oprawy oczu

• paznokci i stóp

PODOLOGIA

MEDYCYNA ESTETYCZNA

MODELOWANIE SYLWETKI

PROMOCJA30-50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPROPROPROPRO

za gotówkę 

BEZPOŚREDNIO
●➡●●KUPIĘ
mieszkanie
DO REMONTU LUB ZADŁUŻONE

TEL.   570 035 599
➡ URSUS ➡ PIASTÓW ➡ PRUSZKÓW 

wiedziała Ewa Lipska, już w swo-
ich pierwszych słowach wyraźnie 
pokazując, że ważna jest dla niej 
zgromadzona na sali młodzież. 
Często się do niej zwracała, wy-
jaśniała specyfikę minionych lat, 
a przy tym wielokrotnie żarto-
wała. W swoich wypowiedziach 
podkreślała także znaczenie cza-
su. Zdaniem poetki to nie nagrody 
ani tymczasowa popularność, ale 
właśnie czas jest najlepszym we-
ryfikatorem twórczości artysty. 
Czas decyduje także o tym, jaka 
w ogóle jest nasza lektura, jak ją 
rozumiemy i odbieramy. – Gdy 
mieliśmy po 18–19 lat to też ina-
czej czytaliśmy te utwory – doda-
ła. – Myślę, że lektura zmienia się 
wraz z wiekiem, wraz z wiekiem 
można pewne utwory czytać na 
nowo i odkrywać w nich nowe 
rzeczy. Czas zmienia także samą 
poezję. – W każdych czasach na-
rzekano, że poezja jest spychana 
na margines. Ja uważam, że to 
nieprawda – poezja zawsze była, jest i będzie. Jest gatun-
kiem niszowym, nie przyciąga tłumów – nas, interesujących 
się poezją jest na pewno mniej niż więcej. Ale poezja za-
wsze sobie poradzi.
A najpiękniej Ewa Lipska mówiła właśnie o samej poezji. 
– W ogóle to co to jest wiersz? Jest to krótki komunikat, 
ulotka, na której możemy szybko zanotować stan swojego 
ducha. Ktoś pięknie powiedział, że poezja leczy rany, które 
zadaje rozum. I coś w tym jest... Jest obecna wtedy, kiedy 
cierpimy, kiedy się zakochujemy i odkochujemy, kiedy nie 
możemy się zmieścić w teraźniejszości… To wtedy ta kartka 
papieru nam pomaga, możemy położyć na niej swoje emo-
cje. Pełni więc taką rolę psychoterapeutyczną. 

Nieważne co autor miał na myśli
Ciągle jednak mówiła językiem skierowanym do zgroma-
dzonej wśród publiczności młodzieży: – Jak miałam 16–17 
lat to należałam do tych zbuntowanych. Zresztą to po prostu 
jest taki wiek, że człowiek jest zbuntowany... I interesowa-
liśmy się np. egzystencjalizmem. Myśl, że człowiek jest sam 
– bardzo nam się ta metafora podobała. I dziś jest podob-

nie. Mając parę tysięcy przyjaciół 
na Facebooku i tak możemy się 
czuć bardzo samotnymi ludźmi. 
Polajkowanie nie wystarczy. Nic 
nie zastąpi rozmowy, tych chwil, 
gdy możemy być razem. Tego pa-
trzenia sobie w oczy...
Artystka odniosła się także do 
powszechnych mitów związanych 
z interpretacją wierszy. Stwier-
dziła, że w szkołach wciąż panuje 
maniera odgadywania, co autor 
miał na myśli. – I to jest po prostu 
straszne. Nawet są takie podręcz-
niki, w których jest napisane, co 
autor miał na myśli. Jak czasem 
czytam, co ja miałam na myśli to 
nie dowierzam (śmiech). I w ogó-
le, dlaczego ma być ważne to, co 
ja miałam na myśli? Ważne jest, 
co czytelnik ma na myśli. Ja czy-
tam innych sobą – swoim nastro-
jem, swoją wrażliwością, swoim 
stanem intelektualnym. Każdy 
może interpretować i czytać tak, 
jak czuje. To jest absolutnie indy-

widualna sprawa każdego człowieka i każdego recytujące-
go. Dla mnie to cudowna ciekawostka, jak ktoś przeczytał 
mój wiersz i jak go zinterpretował. I tylko tyle. Na tym pole-
ga ta zabawa. Ile czytelników, tyle interpretacji. To ma być 
przyjemność, przygoda intelektualna, element zabawy.” 

Małe sztuki teatralne
O tym, jak różne mogą być interpretacje mogliśmy się prze-
konać w kolejnej części wieczoru poświęconej występom 
laureatów. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z całego 
Mazowsza przedstawiali po dwa wiersze zaprezentowa-
ne wcześniej w eliminacjach. Największą popularnością 
cieszyły się takie utwory jak „Niechętnie”, „Recepta” czy 
„Egzamin”. Recytatorzy doskonale pokazali, że jeden wiersz 
może być przedstawiony na wiele różnych sposobów. Do-
dajmy przy tym, że każdy występ przypominał małą sztukę 
teatralną – przedstawiał inny obrazek z życia, a laureaci nie 
tylko sami znakomicie wczuwali się w ten swój wycinek 
świata, ale włączali w niego także całą publiczność.
Po części oficjalnej przyszedł czas na pytania od publicz-
ności oraz wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów. 
Był to też oczywiście czas na obowiązkowe trzy minuty dla 
fotoreporterów. Laureatom gratulowała Ewa Lipska, a tak-
że inne ważne osoby, które zaszczyciły swoją obecnością tę 
uroczystość. Wśród nich znaleźli się Anna Lewandowska 
i Irena Anna Jarzębak (Radne Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy), Bogusław Łopuszyński (Dyrektor Ośrodka Kultu-
ry „Arsus”) oraz Elżbieta Zdanowska-Cozac (Kierownik 
Domu Kultury „Kolorowa”). 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy ich słusz-
nie docenionych i wyróżnionych występów. Zachęcamy 
do uczestnictwa w kolejnych przeglądach recytatorskich 
i rozwijania swoich artystycznych talentów. A w ślad za 
gościem specjalnym tego wieczoru, Ewą Lipską, zachęca-
my do dalszego sięgania po poezję i czytania jej najlepiej 
„samym sobą”.

Marlena Hess
Zdjęcia IRENEUSZ BARSKI

Doskonale spisały się uczennice 
ze Szkoły Podstawowej nr 381 w Ursusie.

W kategorii wiekowej 14–16 lat
I nagrodę otrzymała KLARA BUJAK z SP 381 

ex aequo z WIKTORIĄ BIERNACKĄ 
z Zespołu Szkół, Olszanka 38 A. 

II nagrodą jury uhonorowało IZABELLĘ 
ADAMIAK i AMELIĘ KUJAWOWICZ z SP 381 
oraz MATEUSZA MAŚNIAKA z Zespołu Szkół 

Zawodowych z Mińska Mazowieckiego.
W tej samej kategorii wyróżniona została 

m.in. NINA MAŁECKA z SP 381.

W kategorii wiekowej I (od 17 lat) 
I nagrodę odebrała 

ALEKSANDRA CHOJNACKA 
z XXII Liceum Ogólnokształcącego 

w Warszawie przy ul. Staffa 111
NAGRODĘ SPECJALNĄ Burmistrza 

Dzielnicy Ursus Urszuli Kierzkowskiej 
otrzymał JAN DOMAŃSKI 

z Liceum Ogólnokształcącego z Sierpca.
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URSUS l PRUSZKÓW

Zawitali do Pruszkowa poeci
Wieczorem, 22 października br., 
w Spółdzielczym Domu Kultury 
w Pruszkowie został przedstawiony 
program poetycki pod niebanalną 
nazwą „Wylatują nad miasto poeci”. 
Tuż po 19:00 w sali koncertowej 
zrobiło się nastrojowo, inteligentnie, 
lekko i dowcipnie, jednym słowem 
– było iście koncertowo. Impreza 
została zorganizowana w ramach 
cyklu „Salonik z kulturą”.

P rzed pruszkowską, licznie zgro-
madzoną publicznością wystąpili 
znani i wielokrotnie nagradzani 

twórcy: Andrzej Ozga, Antoni Mu-
racki i Marek Bartkowicz. – Będzie 
o poetach, o poezji i o wszystkim, 
co jest wokół tego tematu i co nam 
przyszło do głowy. – zapowiedział na 
początku występu na scenie Antoni 
Muracki. – Będą wiersze nasze, nasze 
pieśni, ale także Jonasza Kofty, An-
drzeja Bursy, Krzysztofa Nurkiewicza 
czy Andrzeja Waligórskiego – dodał. 
Gościnnie wystąpił także Mirosław 
Czyżkiewicz, zaś za oprawę muzycz-
ną odpowiadali kompozytorzy: Piotr 
Sawicki (fortepian) i Witold Cisło 
(gitara). 

Jaka jest dziś rola poezji?
Tematyka podejmowanych utworów 
istotnie koncentrowała się na poezji. 
W prezentowanych tekstach wielo-
krotnie pojawiała się refleksja na 
temat roli poezji w dzisiejszych cza-
sach – czy jest ona nam dziś jeszcze 
w ogóle potrzebna? Czy obecnie jest 
jeszcze miejsce w naszym życiu na 
mitologiczne Muzy? 
Warto dodać, że stawiający te pytania 
tego wieczoru artyści mają z poe-
zją do czynienia na co dzień. Marek 
Bartkowicz to aktor, literat, autor 
scenariuszy i przekładów piosenek, 
a do tego animator kultury i reżyser. 
Wydał dwie płyty: „Rozciąłem na 
pół” i „Hotel bez klamek”. Laureat 
OPPA 2000 – Grand Prix im. Janusza 
Kofty i innych festiwali piosenki nie-
banalnej. Kolejny artysta – Andrzej 
Ozga jest aktorem, piosenkarzem, 
reżyserem, autorem i satyrykiem. 
Ukończył PWST w Warszawie, a jego 
twórczość została trzykrotnie doce-
niona w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 

Z kolei Antoni Muracki to przede 
wszystkim poeta, muzyk, kompozy-
tor, tłumacz, pieśniarz, twórca pro-
gramów literackich i kabaretowych. 
Jest członkiem Związku Polskich 
Autorów i Kompozytorów. W 2004 
roku utworzył autorski program ka-
baretowo-muzyczny o nazwie „Salo-
nik z kulturą”, do którego zaprasza 
najwybitniejszych twórców z dzie-
dziny teatru, piosenki, poezji, jazzu, 
muzyki czy kabaretu. Głównym ce-
lem „Saloniku” jest popularyzowanie 
twórczości literacko-muzycznej wy-
sokiej klasy. 

I tradycja, i współczesność 
Już samo podejmowanie tej tematyki, 
a mianowicie refleksja nad kondycją 
poezji w dzisiejszych czasach świad-
czy o dużym dystansie twórców. 
W swoich utworach prezentowali 
także ogromny dystans do samego 
słowa – bawili się słowem, sięga-
li po barwne metafory i inne środki 
artystyczne, wzbogacali je rytmiką, 
rymami, odpowiednią oprawą mu-
zyczną. Czynnikiem wspólnym prze-
stawianych tekstów był także duży 
humor w różnych postaciach – od 

lekko prześmiewczych i ironicznych 
treści, poprzez traktowanie rzeczy-
wistości z przymrużeniem oka, aż do 
zabawnych i trafnych puent. W utwo-
rach Murackiego, Bartkowicza i Ozgi 
pojawiało się także wiele odniesień 
do „starych mistrzów”, wspaniałych 
wzorców polskiej poezji i teatru, 
udowadniając tym samym, że trady-
cja i współczesność mogą się ze sobą 
przeplatać z korzyścią dla obu stron. 
Liczne odwołania do dzieł poprzed-
nich epok wzbogacają współczesne 
utwory, same zaś zyskują szansę na 
ponowne zaistnienie w dzisiejszym 
świecie. 
Mieszkańcy Pruszkowa, którzy wy-
pełnili salę koncertową niemal po 
brzegi, na bieżąco doceniali występ 
bijąc po każdym utworze gromkie 
brawa. Mówiąc krótko – bawili się 
znakomicie. W kontekście refleksji, 
czy poezja jest dziś jeszcze w ogóle 
potrzebna – wydaje się, że odpowiedź 
jest oczywista. A przynajmniej zgro-
madzonym w pruszkowskim SDK 
zapewniła wspaniały, wartościowy 
wieczór.  

Tekst i zdjęcia
Marlena Hess
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kulturalny URSUS

DOM KULTURY „MIŚ”
ul. Traktorzystów 20, 
02-495 Warszawa, 
tel./fax. 667-92-18, 
e-mail: domkulturymis@op.pl 
www.mis.arsus.pl 

1–31 grudnia 
WYSTAWA MALARSTWA – „HUMANIZM JEST MOIM CE-
LEM – KOBIETA I DZIECKO” – prof. Khaleda Basmadji, 
mikrobiologa, malarza – Syryjczyka od niedawna 
mieszkającego w Gdańsku. WSTĘP WOLNY

3 grudnia, godz. 12.30
NIEDZIELNE POŁUDNIE Z TEATREM – BAJKA DLA DZIECI 
„TEOŚ I BOŻE NARODZENIE” oraz spotkanie ze św. Miko-
łajem. W Wigilĳ ny wieczór na starym strychu dzieją się 
dziwy! Zwierzęta rozmawiają tam o Bożym Narodzeniu... 
Po rozdaniu prezentów ciocia Kasia i wujek Zbych znajdują 
starą dekorację do przedstawienia, które kiedyś grali im 
rodzice. Teraz oni wystawią je dla swoich dzieci. Będzie 
mówić o zwariowanym wróbelku Teosiu, odkrywającym 
razem z innymi zwierzętami historię Bożego Narodzenia. 
Dzięki temu dzieci zobaczą szopkę i będą wiedzieć, dla-
czego musiał w niej urodzić się Ktoś tak wyjątkowy. Po-
czują też wspaniały nastrój i głębię tych cudownych Świąt.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA PREZENTU PRZEZ 
ŚW. MIKOŁAJA WSTĘP 10 ZŁ

4 grudnia, godz. 10.00 
„MAŁGORZATA FALENCKA JABŁOŃSKA OPOWIADA 
O PRZYRODZIE” – spotkanie z autorką książki. Dr Małgo-
rzata Falencka Jabłońska z Instytutu Badawczego Leśnictwa 
(IBL) w Sękocinie Starym popularyzuje wiedzę przyrodniczą 
i ekologię wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Ma imponu-
jący dorobek popularyzatorski, m.in. od 22 lat organizuje 
Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, w której rocznie startuje 
ponad 55 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Jest autorką ponad 200 publikacji popularno-naukowych 
dotyczących wiedzy przyrodniczo-leśnej, ekologii, ochrony 
przyrody. Jednocześnie pracuje naukowo w Zakładzie Eko-
logii Lasu i Łowiectwa.  WSTĘP WOLNY

5 grudnia, godz. 18.00 
WERNISAŻ POŁĄCZONY Z WYKŁADEM – „HUMANIZM 
JEST MOIM CELEM – KOBIETA I DZIECKO” 
– prof. Khaled Basmadji, malarz – Syryjczyk z Gdańska. 
„Módlmy się o pokój w Syrii”, „Życie na Wschodzie”, 
„Dziewczyna Wschodu - więzień psychiczny”, „Uciecz-
ka kobiet” - to tytuły obrazów. Powstały w piekle. Jeden 
z polityków europejskich określił wojnę w Syrii jako wojnę 
XXI wieku. To prawda. To, co dzieje się w moim kraju, nie 
jest podobne do żadnej innej wojny. Kiedyś wydawało mi 
się, że Syryjczyków i Polaków łączy coś wyjątkowego, że 
mamy jakieś wspólne cechy. I nie mówię tak tylko dlatego, 
że sam stałem się niedawno jednym z was (fragment wy-
wiadu przeprowadzonego przez Gabrielę Plewińską - na 
łamach Dziennika Bałtyckiego).  WSTĘP WOLNY

7 grudnia, godz. 18.00 
„MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI” - spotkanie towarzysko 
- satyryczne w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.
  WSTĘP WOLNY

8 grudnia, godz. 10.00  

XII DZIELNICOWY KONKURS KRASOMÓWCZY W RA-
MACH PROJEKTU „STUDNIE PRZESZŁOŚCI” organizo-
wany przez Szkołę Podstawową nr 11 oraz Dom Kultury 
„Miś” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

12 grudnia, godz. 18.00 
„BOŻE NARODZENIE – CZAS PRZEMIANY” 
– przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 11.     WSTĘP WOLNY

14 grudnia, godz. 18.00
„PODRÓŻE MARZEŃ – INDIE” – relacja z pobytu, 
prowadzona przez Małgorzatę Jurga, członka Klubu 
Seniora „Wesoła Chata”.                    WSTĘP WOLNY

17 grudnia, godz. 18.00 

„WŚRÓD NOCNEJ CISZY…” – KONCERT ORAZ 
SPOTKANIE OPŁATKOWE członków Klubu Seniora 
i zaproszonych gości.

31 grudnia, godz. 20.00 
„BAL SYLWESTROWY I POWITANIE NOWEGO ROKU” –
 dla członków Klubu Seniora Domu Kultury „Miś”.



DOM KULTURY 
„KOLOROWA”

ul. Sosnkowskiego 16, 
02-495 Warszawa, 
tel. 22 867 63 95, tel./fax.22 667 83 75
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl 
www.kolorowa.arsus.pl

WYSTAWA MALARSTWA WIESŁAWY ŁOBOS
wystawa czynna w dniach 1–29 grudnia   

WSTĘP WOLNY

3 grudnia (niedziela), godz. 17.00
PIOSENKI RETRO W KOLOROWEJ. 
Koncert piosenek Anny German. Gość specjalny 
Andrzej Płonczyński- akompaniator Anny German.

WSTĘP WOLNY

6 grudnia (środa), godz.18.00
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” -koncert kolęd w wykona-
niu zespołu operetkowego Belcanto 

8 grudnia (piątek), godz. 18.00
PLAY SAY „ MAGIC SHOW”- program w wykonaniu 
uczniów szkoły językowej Play&Say

10 grudnia (niedziela), godz. 12.30
PORANEK MUZYCZNY DLA DZIECI w Domu Kultury „Ko-
lorowa” . Projekt Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.

WSTĘP WOLNY

16–17 grudnia (sobota-niedziela) 
TURNIEJ SZACHOWY

17 grudnia (niedziela), godz. 16.30
KONCERT Z CYKLU NIEDZIELNE SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ KAMERALNĄ WSTĘP WOLNY
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ŚPIEW SYRENY
We wtorek 14 listopada, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury 
Arsus,  odbył się pokaz fi lmu dokumentalnego „Śpiew Syreny” 
z udziałem reżyserki fi lmu – Hanny Zofi i Etemadi. 

 S potkanie zorganizował Klub Edu-
kacji Ekologiczno-Społecznej, a ad-
resatem byli przede wszystkim ucz-

niowie VII klas szkół podstawowych 
i gimnazjaliści – stąd pora pokazu 
– godz. 12.00. Ale na  sali  znaleźli się, 
nieliczni co prawda, widzowie, którzy 
przyszli całkowicie prywatnie.

Prowadząca spotkanie
Uczestników przywitała i spotkanie 
poprowadziła p. Irena Jarzębak 

– od niedawna radna Ursusa, ale prze-
de wszystkim laureatka plebiscytu, 
zorganizowanego w 2016 r. przez 
gazetę „Nasz Ursus”, na Najważniej-
szych Ludzi Ursusa. Pani Irena od 
26 lat pracuje w Zespole Szkół nr 80 
(kiedyś SP nr 2). Jest harcmistrzem, 
założycielką Drużyny Harcerskiej 
i Zuchowej (działających  do dziś). 
To miłośniczka podróży, czym od lat 
stara się „zarażać” swoich uczniów 
i współpracowników – jako przewod-
nik terenowy i pilot wycieczek orga-
nizowała wiele wycieczek i wyjazdów 
po  Polsce i Europie. 

Gość specjalny – autorka fi lmu
Zebranych „wprowadziła”  do ogląda-
nia filmu jego autorka – Hanna Zofia 
Etemadi (na zdj.).  

Pani Hanna kręci filmy dokumentalne, 
głównie związane  z okresem II wojny 
światowej. Stara się w nich przybliżać 
losy młodych ludzi, którym wojna 
przecięła ich drogi życiowe. 

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami,
Mocne serca, a w ręku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.   
– tekst tej piosenki, większości 
z nas znany, najczęściej kojarzony jest 
z Powstaniem Warszawskim. Powstała 
wcześniej, bo na początku roku 1943, 
na prośbę Ludwika Bergera – dowódcy 
harcerskiej organizacji bojowej „Basz-
ta”, która chciała mieć własną piosenkę 
bojową. To w jego domu, w połowie lu-
tego 1943 r. uczestnicy koncertu pieśni 
patriotycznych uczyli się jej tekstu na 
pamięć. Wkrótce stała się nieoficjal-
nym hymnem podziemia i harcerstwa 
w Warszawie, śpiewały ją oddziały 
partyzanckie i powstańcze. Jej autorką 
jest Krystyna Krahelska, ps.„Danuta” – 
poetka, harcerka, etnografka, żołnierz 
Armii Krajowej, uczestniczka Powsta-
nia Warszawskiego.

Historia powstania 
„Warszawskiej Syrenki”
Postać Krystyny Krahelskiej kojarzona 
jest  przede wszystkim z pomnikiem 
warszawskiej Syrenki, stojącym na 
Wybrzeżu Kościuszkowskim, u wylotu 
Tamki (blisko Centrum Nauki „Ko-
pernik”). Był to ostatni pomnik, który 
odsłonięto w Warszawie przed wybu-
chem II wojny światowej – dokonał 
tego osobiście, 15 sierpnia 1939 r.,  
Prezydent Warszawy – Stefan Starzyń-
ski. To on miał duży wpływ na to, że 
autorka pomnika – prof. ASP Ludwi-
ka Kraskowska-Nitschowa wybrała na 
modelkę do pomnika właśnie Krystynę 
Krahelską. Rzeźbiarka przyjaźniła się 
z ciotką Krystyny, a te, obie, czasami 
do niej zachodziły. „Jaka to typowa 
polska uroda, pełna wdzięku, a jed-
nocześnie słowiańskiego charakteru” 
– miał rzec Prezydent Starzyński. 
Krystyna Krahelska, urodzona na Po-
lesiu, na terenie dzisiejszej Białorusi, 
była wówczas studentką Wydziału Et-
nografii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Autorce pozowała  w latach 1936–37. 

Dzieje Krystyny Krahelskiej
Wychowywała się w rodzinie o silnych 
patriotycznych tradycjach. Ojciec wal-
czył w I wojnie światowej i w wojnie 
polsko-bolszewickiej, później był wo-
jewodą poleskim. Dzieci (Krystyna 
miała brata Bohdana zwanego Danem) 
wychowywał w przekonaniu, że mają 
obowiązki wobec swojej ojczyzny.
Krystyna – wysoka, wysportowana – 
jeździła konno, grała w tenisa, świet-
nie pływała, utalentowana muzycz-
nie – śpiewała, grała na skrzypcach. 
W gimnazjum wstąpiła do harcerstwa, 
tam zdobyła sprawność sanitariuszki, 
którą później wykorzystała na począt-
ku września 1939 r., opatrując rannych 
w bombardowanej przez Niemców 
Warszawie. W grudniu 1939 r. wstąpi-
ła do Związku Walki Zbrojnej, później 

Armii Krajowej, przyjęła pseudonim: 
Danuta.
W czasie okupacji napisała słowa i me-
lodie do czterech piosenek wojennych, 
które były przekazywane anonimowo. 
Oprócz „Hej chłopcy, bagnet na broń” 
– „Smutna rzeka”, „Kujawiak konspi-
racyjny” i „W Afryce czy w Europie”.
W połowie lipca 1944 r. znalazła się, 
mimo próśb rodziców, w okupowanej 
Warszawie i zgłosiła się, jako sanita-
riuszka, do 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich Batalionu AK „Jeleń”. Pierw-
szego dnia walk, podczas opatrywania 
rannych, została trafiona 3 kulami 
przez niemieckiego snajpera. Kole-
dzy, mimo prób, z uwagi na bardzo 
silny ostrzał, nie byli w stanie zabrać 
jej z linii ognia.  Udało się to dopiero 
wieczorem, kiedy ogień zelżał. Ope-
rowana w punkcie sanitarnym, zmarła 
w nocy, 2 sierpnia 1944 r. 
Grób Krystyny Krahelskiej znajduje 
się na terenie dzielnicy Ursynów, na 
cmentarzu przy ul. Anyżkowej.

Pamięć pozostanie
Imię Krystyny Krahelskiej nosi, od 
2011 r., rondo w Warszawie – na 
skrzyżowaniu Al. Komisji Edukacji 
Narodowej z ul. Płaskowicką (uległo 
likwidacji w lutym 2017r. w związku 
z kolejnym etapem budowy Południo-
wej Obwodnicy Warszawy, ale na-
zwa została). W Warszawie, przy 
ul. Czarnomorskiej 3 jest Szkoła 
Podstawowa nr 212 im. Krysty-
ny Krahelskiej, a przy ulicy 
Wokalnej 1 było Gimnazjum 
nr. 96.

Filmowy dokument...
Film „Śpiew Syreny” „zbu-
dowany” jest ze wspomnień  
znajomych  i przyjaciół  Krysty-
ny Krahelskiej – ich też już nie ma 
między nami. Poznajemy osobę ot-
wartą, koleżeńską, opiekuńczą – któ-
ra szybko potrafiła zyskiwać uznanie 
i sympatię u ludzi, osobę o dużych 
talentach artystycznych, lubiącą śpie-
wać, wysportowaną. Kiedy wstąpiła do 
harcerstwa – czuła, że odnalazła swoją 
drogę. Cechowała ją skromność, nigdy 
nie pragnęła być bohaterką, nie marzy-
ła o sławie. O tym, że pozuje do po-
mnika Syreny nikomu się nie pochwa-
liła, nie chciała też na początku na to 
bycie modelem się zgodzić.

... i rozmowa z autorką
Po projekcji była możliwość za-
dawania pytań reżyserce. Pierw-

sze dotyczyło możliwości zgłosze-
nia „Śpiewu Syreny” do obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski. Pani 
Hanna nie widzi jednak szans powo-
dzenia tej inicjatywy. Filmy przez nią 
robione, typowo dokumentalne, wy-
korzystujące archiwalia, bez udziału 
grup rekonstrukcyjnych, zbyt różnią 
się od innych tego typu dzisiejszych 
produkcji. Jak sama mówi – „Pracu-
je dla idei”, kręci filmy niskobudże-
towe, sama stara się o pieniądze na 
realizacje.  Zwracając się do młodej 
widowni, mówiła: – Trzeba w życiu 
robić to, co się lubi, coś – do czego 
człowieka ciągnie. Jeśli człowiek wy-
biera zawód, który jest mu bliski – to 
będzie w tym dobry…. Kręcenie fil-
mów, to nie jest zawód, którego trze-
ba się długo uczyć, ale trzeba mieć do 
tego smykałkę, myśleć, czuć…
Postać Krystyny Krahelskiej 
w „Śpiewie Syreny” odtwarzała 
aktorka teatru lalek – wybrana  ze 
względu na podobieństwo rysów 
twarzy. Razem zrobiły jeszcze 3 fil-
my.

Nadrzędne wartości
Pod koniec spotkania wolontariusze 
(wyróżniali się żółtymi t-shirtami) 
podziękowali reżyserce za przybycie 
i wręczyli jej książkę o Ursusie. 
Jedna z nauczycielek podkreśliła 
dużą wartość edukacyjną obejrzane-
go filmu, a szczególnie pokazanie 
miłości w relacjach dzieci i rodziców 
oraz  wzajemnego szacunku w społe-
czeństwie, w kontekście zauważane-
go dzisiaj zacierania się więzi rodzin-
nych i koleżeńskich. A pani Hanna 
Etemadi podzieliła się jeszcze swoim 
doświadczeniem: – Prawdziwe przy-
jaźnie, które są ogromnie potrzeb-
ne, powstają w szkołach. Przyjaźń 
szkolna jest najważniejsza. Mam trzy 
przyjaciółki ze szkoły, spotykamy się 
i mamy do siebie ogromne zaufanie. 
Warto się przyjaźnić.

tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

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

Sprzedaż biletów OK. „Arsus” w dniach: 
pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 
oraz wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu BILETYNA.PL
(zamówienia indywidualne i zbiorowe).
Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. 
przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

4 grudnia, godz. 16.00 (sala klubowa)
WARSZTATY POETYCKIE I SPOTKANIE OPŁATKOWE 
członków Klubu Literackiego „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska.

WSTĘP WOLNY

5 grudnia, godz. 16.00 (sala klubowa)
KONCERT MIKOŁAJOWY w wykonaniu zespołów 
uczniowskich Szkoły Podstawowej nr 2 oraz za-
proszonych gości.

WSTĘP WOLNY

13 grudnia, godz. 17.00 (sala kameralna)
IV FESTIWAL POEZJI IM. ZBIGNIEWA JERZYNY. 
W programie: turniej jednego wiersza oraz kon-
cert zespołu „PANTA KOINA” (rock poetycki) 
z udziałem syna zmarłego poety Marcina Jerzy-
ny. Prowadzenie Janina Wielogurska.

WSTĘP WOLNY

14 grudnia, godz. 16.00 (sala klubowa)
SPOTKANIE I WARSZTATY LITERACKIE TWÓRCÓW STO-
WARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH. Prowadzenie 
Janina Wielogurska.

WSTĘP WOLNY

14 grudnia, godz. 18.00 
(sala widowiskowa)

KONCERT ŚWIĄTECZNY w wykonaniu zespołów 
uczniowskich Szkoły Podstawowej nr 14 oraz 
zaproszonych gości.

WSTĘP WOLNY

15.12, godz. 17.00; 20.00
(sala widowiskowa)

WYSTĘP KABARETU „PARANIENORMALNI” 
w programie satyrycznym pt. „Pierwiastek 
z trzech”. 

Cena biletu 70 zł, 80 zł i 90 zł.
17 grudnia, godz. 12.30 

(sala widowiskowa)
BAJKA DLA DZIECI (3 – 9 LAT) PT. „ŚNIEŻNA 
GONITWA” oraz SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM 
MIKOŁAJEM w wykonaniu artystów Teatru 
„Jumaja”. WSTĘP WOLNY

Bezpłatne bilety do nabycia
 w kasie OK „Arsus” lub na Biletyna.pl

„ŚNIEŻNA GONITWA” to spektakl dla widzów w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bohaterowie 
przedstawienia przenoszą nas w przedświąteczny 
czas, w którym zarówno świat zwierząt, jak i ludzi 
śpieszy się, by przygotować wszystko na cudowne 
świąteczne dni. Perypetiom naszych bohaterów 
przygląda się Anioł, który znajdzie wyjście z każdej 
trudnej sytuacji.

19 grudnia, godz. 18.00 (sala kameralna)
KLUB DYSKUSYJNY MYŚLI POLITYCZNEJ – wykład 
posłanki Małgorzaty Gosiewskiej pt. „Polska po-
lityka wschodnia”. Prowadzenie Dariusz Grylak.

WSTĘP WOLNY

WYSTAWA MALARSTWA GRAŻYNY KOSTAWSKIEJ 
I PIOTRA SZAŁKOWSKIEGO PT. „TRADYCJA I RELIGIA” 

czynna w Galerii Sztuki Współczesnej 
„Ad-Hoc” w OK „Arsus” 
do 21 grudnia 2017 r. 

w dni powszednie 
w godz. 11.00 – 18.00

WSTĘP WOLNY

Grudzień 2017
kulturalny URSUS



 NR 19(28)/2017  (ROK II)    |    30 LISTOPADA 2017 R.    |    Mocne Strony12 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

KULTURA

DOM KULTURY
„WŁOCHY”
Ul. Bolesława Chrobrego 27
02-479 Warszawa

10 grudnia (niedziela), godz. 18:00
TEATRALNA SCENA TALENTÓW (TEST)
TEATR HURRAGRAM „PIERWSZA LEPSZA”

REŻYSERIA: Katarzyna Rospędowska
WYKONANIE:  Adam Gozdalik, Agnieszka Magier, 

Agnieszka Kielecka 
„PIERWSZA LEPSZA” 
na podstawie komedii Aleksandra Fredry 
o tym samym tytule
Każdy z nas marzy, aby odnaleźć swoją dru-
gą połowę. Wielu pragnie rodzinnego ciepła. 
Niektórzy liczą na miłość wielką i romantyczną. 
Innym wystarczy wierność i uczciwość. Nie-
wielu przyzna się do tego, że chcieliby kogoś 
pięknego i majętnego. A Alfred... po prostu 
chce się ożenić. Wpada na plan idealny, ge-
nialny w swej prostocie. Czy naprawdę można 
się ożenić z pierwszą lepszą?

WSTĘP WOLNY

16 grudnia (sobota), godz. 18:00

17 grudnia (niedziela), godz. 18:00
SPOTKANIE Z CYKLU 

„MUZYCZNE CO NIECO”
RECITAL „SOLOWO WE WŁOCHACH” 

w wykonaniu Adama Tkaczka
Podczas kameralnego występu Adam Tkaczyk 
z gitarą wykona piosenki z własną muzyką do 
słów poetów: Marka Kuszakiewicza, Michała 
Glinki, Bolesława Leśmiana, Włodzimierza 
Jasińsiego, Konstantego I. Gałczyńskiego, Lu-
dwika J. Kerna, Jonasza Kofty... Część utwo-
rów będzie właśnie podczas tego koncertu 
miała swoją premierę. WSTĘP WOLNY

Grudzień 2017
kulturalny WŁOCHY Ku pokrzepieniu serc 

W Domu Kultury Kolorowa 19 listopada 
2017 r. odbył się przedostatni w tym roku 
koncert w ramach Niedzielnych Spotkań 
z Muzyką Kameralną. 

W arto przy tej okazji wspomnieć, że ta zacna inicja-
tywa ma już 10 lat. Pierwszy koncert z owego cy-
klu miał miejsce w 2008 roku i był to występ Trio 

Archetto. Impreza ta wzbudziła zarówno duże zaintere-
sowanie publiczności, jak i entuzjazm dyrekcji Domu 
Kultury, co sprawiło, że kontynuowano edycje koncer-
tów muzyki kameralnej w tej sprawdzonej już wtedy 
formule. Należy podkreślić, iż muzycy zapraszani do 
występów w Kolorowej grają na co dzień w orkiestrach 
Opery Narodowej i Filharmonii Narodowej, byli wśród 
nich również profesorowie Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, m.in. Magdalena Szczepanowska, 
Piotr Hausenplas, Grzegorz Gorczyca, Krzysztof Bed-
narczyk. Artyści prezentowali utwory ze wszystkich 
epok historycznych: od średniowiecza do współczes-
ności, w tym również jazz. Słuchacze mogli usłyszeć 
nie tylko instrumenty smyczkowe i dęte oraz fortepian, 
lecz także instrumenty dawne (jak viola czy klawesyn). 
Na koncertach przybliżano twórczość wielu klasycz-

nych kompozytorów, w tym bohaterów światowych ju-
bileuszy, np. Josepha Haydna czy Fryderyka Chopina. 

T ym razem koncert muzyki kameralnej zatytuło-
wany został: Ku pokrzepieniu serc – muzyka czasu 
niewoli. Gwiazdą wieczoru był zespół Quartetto 

con l’anima w składzie: Dorota Puchnowska-Aftyka 
– flet, Katarzyna Dul – skrzypce, Marta Straszyńska 
– altówka oraz Julia Kisielewska – wiolonczela. Ar-
tystki te są absolwentkami Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina związanymi z orkiestrami Filhar-
monii Narodowej i Opery Narodowej w Warszawie. 
Ich specjalnością stały się aranżacje muzyki Chopina, 
Lutosławskiego i Szymanowskiego. Na niedzielnym 
koncercie wykonały utwory dziewiętnastowiecznych 
kompozytorów polskich. Publiczność miała przyjem-
ność usłyszeć sześć dzieł muzycznych z repertuaru 
Franciszka Lessla, Fryderyka Chopina i Tadeusza 
Kościuszki skomponowanych dla dodania otuchy 
rodakom w czasach zaborów. Koncert poprowadziła 
Barbara Krystyniak, która urozmaiciła wieczór za-
prezentowaniem biografii twórców i historycznego tła 
powstania wykonywanych utworów. 
Utwory zostały wykonane z rozmachem, energią 

i niesłychaną gracją.  Na początku kon-
certu zespół zagrał zachowany w całości 
Kwartet na flet, skrzypce, altówkę i wio-
lonczelę  G-dur opus 3 polskiego piani-
sty i kompozytora, Franciszka Lessla. 
Utwór ten składa się z czterech utrzyma-
nych w różnych tonacjach części: tanecz-
nych, wesołych, jak również poważnych 
i nastrojowych. Artystki grające na in-
strumentach skrzypcowych wykonywały 
utwór wspaniale i z wyczuciem. Wpro-
wadzenie zaś do tego utworu dźwięków 
fletu było cudownym dopełnieniem. 
Publiczność wysłuchała także dwóch 
poetyckich mazurków jednego z naj-
wybitniejszych i najbardziej nowator-
skich kompozytorów w skali światowej, 
Fryderyka Chopina, w tym jego nie-
zwykłego arcydzieła – wzruszającego 

i nostalgicznego Mazurka opus 17 nr 4 w pięknej, 
autorskiej aranżacji zespołu. Warto wspomnieć, że 
Chopin skomponował 58 mazurków, które składają 
się z genialnej syntezy trzech rodzajów tańca: mazura, 
kujawiaka i oberka. Chciał w nich uchwycić polskie-
go ducha.  

Niedzielny koncert Quartetto con l’anima poświę-
cony był także twórczości i postaci Tadeusza 
Kościuszki. W ten sposób artystki włączyły się 

w obchody Roku Kościuszkowskiego, w związku 
z przypadającą w 2017 r. 200. rocznicą śmierci przy-
wódcy insurekcji. Porywająca okazała się autorska 
aranżacja trzech dzieł fortepianowych Kościuszki 
(Polonez C-dur i B-dur oraz Walc), które najpraw-
dopodobniej skomponował on w niewoli carskiej 
w Sankt Petersburgu w latach 1794–1796. Przy tej 
okazji Barbara Krystyniak przypomniała ciekawe 
losy partytury tych utworów. Wątek ten rozwinęła 
również Marta Straszyńska, podkreślając, że pierwo-
druki tego zapisu zakupiła w 1955 roku Biblioteka 
Narodowa i niedawno udostępniła ich zdigitalizowa-
ną wersję na stronie internetowej.
Był to niezapomniany wieczór muzyczny z uroczymi, 
sympatycznymi artystkami, stawiającymi na jakość 
artystycznej wypowiedzi, trafiającej zarazem do sze-
rokiego grona odbiorców muzyki klasycznej. Na pew-
no warto wybrać się na koncert muzyki kameralnej 
łączący bogactwo melodii i harmonii w interpretacji 
Quartetto con l’anima.

Tekst i zdjęcia  Anna Zgutka

n  URSUS. Quartetto con l’anima w Kolorowej

zaprasza zaprasza

PIASTÓWURSUS
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Pora na szybki internet w Piastowie
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) ma na celu spełnienie 
wymagań Agendy Cyfrowej czyli budowę społeczeństwa informacyjne-
go i  dostarczenie do 2020 r. mieszkańcom, Internetu o przepustowości 

100Mb/s (do 50% gospodarstw do-
mowych a do100%  gospodarstw 
domowych min. 30MB/s).  

N iedawno rozstrzygnięty został drugi 
konkurs POPC w wyniku którego 
Orange Polska zbuduje szybkie łącza 

internetowe m.in. w obszarze warszaw-
skim zachodnim, a więc także w Piastowie.
Jeszcze zanim rozstrzygnięto drugi konkurs 
POPC, w maju tego roku Miasto Piastów 
i Orange podpisały porozumienie o współ-
pracy w zakresie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Teraz, gdy operator uzy-
skał  dofinansowanie w ramach programu 
uzgodnione wcześniej działania powinny 
nabrać większego tempa. Mieszkańcy za 
budowę sieci światłowodowej nie ponoszą 
żadnych opłat. Środki na ten cel ponosi 
operator Orange Polska przy współfinanso-
waniu UE
Prace w pierwszej kolejności skupią się na 
doprowadzeniu światłowodu do piastow-
skich szkół. Urząd Miasta podpisał umowę, 
która umożliwi wkrótce rozpoczęcie prac 
projektowych a następnie wykonawstwo.
Dzięki temu, szkoły już w przyszłym roku 
będą mogły korzystać z dostępu do Inter-
netu o przepustowości 100 Mb/s i więcej.
W ramach tego projektu, Orange Polska 
planuje wybudować także sieć światłowo-
dową na terenie Piastowa dla mieszkańców 
i firm. Wspólne działania Miasta Piastowa 

i Orange pozwolą na do-
prowadzenie inwestycji 
tam gdzie są takie po-
trzeby  oraz przyczynią 
się do skrócenia czasu 
jej realizacji. Mieszkań-
cy otrzymają możliwość  
dostępu do Internetu 
o prędkości 100 Mb/s 
i więcej, telewizji jako-
ści HD oraz telefonu.
Z uwagi na to, że przy-
łącza do budynków 
będą wykonane tylko do 
osób, które złożą dekla-
racje prosimy o czytel-
ne wypełnienie ankiety 
i dostarczenie jej do 
siedziby Urzędu Miej-
skiego (ul. 11 Listopada 
2) do końca grudnia br. 
Deklaracja pomoże:
l  określić skalę za-

potrzebowania na 
usługi szybkiego 
internetu w Pia-
stowie 

l  doprowadzić przyłącza do zainte-
resowanych mieszkańców i firm 
bezpośrednio do budynku.

Ankietę będzie można pobrać w budynkach 
Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2 
i 11 Listopada 8, Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej przy ul. Warszawskiej 24 i jej filii 
przy ul. Dworcowej 1 oraz w przychod-
ni SPZOZ „Piastun” przy ul. M. Reja 1.                                                                                          

Jest ona także dostępna w wersji elektro-
nicznej na stronie www.piastow.pl
Wypełnione i podpisane ankiety należy 
złożyć w specjalnie oznakowanych ur-
nach, które znajdują się w wymienionych 
siedzibach Urzędu Miejskiego, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„Piastun”. 

ANNA LORENS 

Kolejne pieniądze dla Piastowa 
na duże i ważne zadania
Ponad 7,8 mln zł dofi nansowania trafi  do Piastowa na termomoderni-
zację obiektów użyteczności publicznej, w ramach unij nego wsparcia 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. To kolejne proekologiczne działanie władz naszego miasta 
zakładające poszanowanie energii i środowiska.

W  dniu 21 listopada 2017 r. Burmistrz 
Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski 
wraz ze Skarbnikiem Miasta Panią 

Grażyną Wójcik podpisali w tej sprawie 
umowę z Zarządem Województwa Ma-
zowieckiego, reprezentowanym przez 
Panią Elżbietę Lanc.

Dzięki wsparciu unijnemu do końca 
przyszłego roku w Piastowie zostanie 
wykonana kompleksowa termomoder-
nizacja ośmiu obiektów użyteczności 
publicznej: dwóch szkół podstawowych 
– SP nr 1 i SP nr 2, Miejskiego Ośrodka 
Kultury, dwóch gimnazjów – Nr 1 i Nr 2, 
przedszkola i budynku przy ul. J. Tuwi-
ma 4 oraz Urzędu Miasta Piastów. 
Miasto zgłosiło do projektu wszystkie 
obiekty użyteczności publicznej oraz 
budynki miejskie, których Miasto jest 

właścicielem. Budynki zostały wyło-
nione w wyniku przeprowadzonych 
audytów, m.im. audytu energetycznego 
mającego na celu określić uzyskanie 
odpowiedniego poziomu oszczędności 
energetycznej zarówno ciepłowniczej 
jak i elektrycznej po przeprowadzeniu 
termomodernizacji. Została wykonana 
ekspertyza budowlana, która wykazała 
budynki w najgorszym stanie technicz-
nym. Kryteria wyboru projektów przy-
jęte przez Komitet Monitorujący RPO 
WM promowało budynki, których stan 
techniczny wymaga gruntownej popra-
wy oraz ilość lokali mieszkalnych. 
W ramach projektu budynki zostaną 
ocieplone. Prace termomodernizacyj-
ne obejmą, m.in. ściany zewnętrzne, 
stropodachy oraz ocieplenie podłóg. 
Poza tym wymieniona zostanie sto-

larka okienna i drzwiowa. Przebudo-
wane będą również systemy grzewcze 
i zmodernizowane źródła ciepła c.w.u 
(wymiana źródła ciepła) oraz instala-
cje centralnego ogrzewania. Natomiast 
oświetlenie zostanie wymienione na 
energooszczędne. W modernizowanych 

budynkach zastosowane będą także in-
stalacje OZE. 
Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko 
obniżyć koszty eksploatacji wszystkich 
budynków, ale też zredukuje emisję CO2. 

ANNA LORENS 

SZLACHETNA 
PACZKA 
w Piastowie 
po raz trzeci
Ruszyła kolejna edycja SZLA-
CHETNEJ PACZKI. W Piastowie 
pomagać będziemy potrzebu-
jącym rodzinom po raz trzeci. 
Dołącz do nas! 

Piastowscy wolontariusze cały czas 
pracują, poszukując rodzin, które 
potrzebują wsparcia. 

18 listopada na stronie 
www.szlachetnapaczka.pl 
została otwarta baza rodzin, które 
będą czekać na darczyńców.  

Finał szlachetnej pomocy 
odbędzie się w dniach 
9–10 grudnia 2017 r.  

Liderem tegorocznej akcji w naszym 
mieście jest Pani Aleksandra 
Smytka, tel. 504-511-262. 

Honorowy patronat nad Szlachetną 
Paczką w Piastowie objął Burmistrz 
Miasta Pan Grzegorz Szuplewski.  

Dołącz do pomocy! 
Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, tradycyjnie (trzeci raz), 
przygotują z prywatnych środków 
paczkę dla piastowskiej rodziny.

ANNA LORENS 

ZAPRASZA
na wieczór autorski 

poety i prozaika

JANA RYCHNERA
1 grudnia 2017 r. (piątek)

 godz. 1700
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NASZE STRONY

n  GMINA MICHAŁOWICE. Konkurs SARP na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej został rozstrzygnięty

Najpiękniejsza aleja w Komorowie
Jakub Heciak Architekci to kielecka pracownia, która wygrała konkurs na 
koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Na-
grodzona praca spełnia kluczowe założenie Organizatora konkursu, jakim 
było uwzględnienie potrzeb mieszkańców Komorowa, konsultowanych 
jeszcze przed posiedzeniami Sądu Konkursowego. Teraz zwycięski projekt 
będzie wytyczał kierunek inwestycji.

D o ogłoszonego konkursu, którego 
inicjatorem był Powiat Pruszkow-
ski, a nagrody przekazał Urząd 

Gminy Michałowice zgłoszono 3 pra-
ce. Po sprawdzeniu zgodności nade-
słanych projektów z wymogami for-
malnymi i głównymi założeniami, Sąd 
Konkursowy Stowarzyszenia Archi-

tektów Polskich wydał opinie o kon-
cepcjach i przyznał dwie nagrody: 
pierwszego i drugiego stopnia. – Kon-
kurs na zagospodarowanie Alei Marii 
Dąbrowskiej w Komorowie był o tyle 
nietypowy, że szanse mieli także wypo-
wiedzieć się mieszkańcy. Przed obra-
dami jury, które były z natury rzeczy 

tajne, do udziału w Sądzie zapro-
szono konsultantów społecznych, 
którzy również przeanalizowali 
prace i wskazali ich wady i zalety” 
– podkreślał Przewodniczący Ko-
misji Maciej Kowalczyk stawiając 
przykład konkursu organizowanego 
przez Powiat Pruszkowski, jako do-
bry wzór dla innych samorządów. 
To z uwagi na proces konsultacyjny, 
w który zaangażowana była strona 

społeczna z Komorowa. Mieszkańcy, 
architekci i społecznicy kilkakrotnie 
spotykali się w siedzibie Starostwa 
wspólne pracując nad koncepcją dzia-
łań wobec pomnika przyrody jakim 
jest Aleja.
W opinii Sądu do zwycięskiego pro-
jektu pracowni Jakub Heciak Archi-
tekci można przeczytać, że „Projekt 
przywraca Alei Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie właściwą rangę, jako 
przestrzeni o szczególnym klimacie 
przy jednoczesnym zachowaniu histo-
rycznego charakteru alei spacerowej 
na całej jej długości”. Autor projektu 
przyznaje, że chciał zachować pier-
wotny charakter tego miejsca jako 
Pomnika Przyrody: – Doszliśmy do 
wniosku, że mniej znaczy więcej, choć 
oczywiście potrzebujemy zabiegów 
pielęgnacyjnych czy porządkujących, 
dodania takich elementów programo-
wych jak ogród wspólnotowy czy natu-
ralne place zabaw. Zwycięski projekt, 
zdobywca nagrody 25 000 zł i zapro-
szenia do opracowania dokumentacji 
projektowej, uwzględnia także prze-

bieg dróg i ścieżek rowerowych dla 
mieszkańców. 
Na uroczystym ogłoszeniu wyników 
w siedzibie SARP nasz Powiat repre-
zentowała Wiceprzewodnicząca Rady 
Aurelia Zalewska oraz Członek Za-
rządu Dariusz Nowak. Starosta Prusz-
kowski Maksym Gołoś podkreśla, że 
przyszły kształt Alei Marii Dąbrow-
skiej w Komorowie to praca szerokie-
go grona osób. – Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom Komorowa, którzy brali 
udział w szeregu konsultacji społecz-

nych, przedstawicielom organizacji 
pozarządowych, architektom i pra-
cownikom Urzędu Gminy Michałowi-
ce i Starostwa. To ważne, aby tematy 
ważne dla mieszkańców były opraco-
wywane wspólnie. Teraz przed nami 
pozostaje realizacja projektu. Oby jak 
najszybciej.
O terminie i miejscu wy-
stawy prac konkursowych 
poinformujemy w oddziel-
nym komunikacie.

Powiat Pruszków

KONKURS
Odetchnij! Czyste mazowieckie
Od 8 listopada można składać prace na konkurs pod hasłem „Odetchnij! 
Czyste Mazowieckie”. Organizowany w ramach kampanii Wojewody Ma-
zowieckiego pod tą samą nazwą konkurs jest adresowany do wszystkich 
mieszkańców województwa mazowieckiego. Jego uczestnicy będą mieli za 
zadanie przedstawienie w dowolnej formie artystycznej tematu: JAK DBAĆ 
O CZYSTE POWIETRZE. Swoje propozycje można składać do 12 grudnia. 

P rojekt finansowany jest z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST 
NA STRONIE INTERNETOWEJ MAZOWIECKIE-
GO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POD ADRE-
SEM WWW.MAZOWIECKIE.PL. W konkursie 
przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe – 
aparaty fotograficzne. Jednak to nie one będą 
najistotniejszą wygraną.
– Liczymy, że największą nagrodą dla zwy-
cięzców konkursu, ale również wszystkich 
mieszkańców Mazowsza będzie zmiana co-
dziennych przyzwyczajeń na te zdrowsze 
– proekologiczne – podkreślił Wojewoda 
Mazowiecki Zdzisław Sipiera. – W kampa-
nii „Odetchnij! Czyste Mazowieckie” chodzi 
o naszą wspólną sprawę – dodał Wojewoda.
Konkurs, jako jeden z elementów kampanii, 
ma być odpowiedzią na pytania: Jak powsta-
je i jak bardzo niebezpieczny może być 
SMOG? Co zrobić by zapobiec wysokiej 
emisji gazów i pyłów? Co można zrobić dla 
poprawy powietrza? – ale przede wszystkim 
zwrócić uwagę mieszkańców naszego woje-
wództwa na narastający problem, który doty-
czy każdego z nas.
Wysokie zanieczyszczenie powietrza, najbar-
dziej zauważalne w dużych miastach, odczu-
walne jest również przez mieszkańców mniej-
szych gmin. Zatem jeżeli chcesz zatroszczyć 
się o zdrowie swoje, bliskich ci osób i czujesz, 
że chciałbyś coś zrobić w tej kwestii a nie 
wiesz jak – Ta kampania pomoże Ci zdobyć 
niezbędne informacje!

Człowiek wdycha codziennie około 14 kg 
powietrza, a uruchomiony samochód w ciągu 
godziny zużywa tyle tlenu ile potrzeba do od-
dychania około 800 osobom. Czy należy pa-
miętać o wyłączeniu silnika samochodu kiedy 
stoi się w korku? Czy lepiej sadzić rośliny, 
które oczyszczają zanieczyszczone powietrze 
i produkują tlen? A może stosować obydwie 
metody – te i wiele innych podobnych rozwią-
zań poznasz jeżeli weźmiesz udział w kampa-
nii „Odetchnij! Czyste mazowieckie”.
W ramach kampanii wdrażany jest edukacyj-
ny program ekologiczny „Czyste powietrze 
w województwie mazowieckim”. Program 
adresowany jest zarówno do dzieci, młodzieży 
jak i dorosłych. W projekcie przewidzianych 
jest 200 godzin szkoleń i warsztatów ekolo-
gicznych. Organizatorzy zakładają, że w spot-
kaniach tych weźmie udział 2000 uczniów 
z 70 szkół znajdujących się na terenie 19 gmin 
Mazowsza. 
Kampanię wspierać będą trzy, specjalnie 
przygotowane, edukacyjne spoty filmowe. Po-
wstanie także dedykowany kampanii quiz in-
ternetowy. Ekologiczną wiedzę można będzie 
wzbogacić również dzięki poradnikom, ksią-
żeczkom dla dzieci i ulotkom. Część książek 
trafi do wybranych szkolnych bibliotek.

Szczegółowe informacje i relacje z prze-
prowadzonych warsztatów sukcesywnie 
publikowane będą na stronach: 
➡ WWW.MAZOWIECKIE.PL 
➡ WWW.WIOS.WARSZAWA.PL

Andrzejkowe spotkanie seniorów
21 LISTOPADA W RESTAURACJI „URSUS” ODBYŁ SIĘ  
BAL ANDRZEJKOWY DLA SENIORÓW. 

Do wspólnej zabawy zaprosiły uczestników Pani Burmistrz Urszula 
Kierzkowska oraz Pani Lucyna Wasilewska – Prezes Towarzystwa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojcie-

chowskiego w Ursusie. Licznie przybyli seniorzy wspaniale bawili się 
przy muzyce zespołu „Forte”.  Przygotowano także niespodziankę – po-
kaz tańców ludowych, a każdy z uczestników mógł spróbować w nich 
swoich sił i nauczyć się kilku podstawowych kroków. Pani Burmistrz 
zapowiedziała kolejne spotkania aktywizujące seniorów m.in. stycznio-
we spotkanie ze znanym i cenionym aktorem Marianem Opanią.              n

OGŁOSZENIA DROBNE

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

LEKARSKIE

UWAGA! Ogłoszenia drobne 
tekstowe tylko w modułach w ramce:
1 moduł (47 mm × 30 mm) 30 zł netto 
2 moduły (47 mm × 60 mm) 50 zł netto 
3 moduły (47 mm × 90 mm) 70 zł netto 

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.

90 mm

60 mm

30 mm

47 mm

1 
moduł

2 
moduły

3 
moduły
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BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
W niedzielę 12 listopada odbył się Bieg Niepodległości zamykający tego-
roczny cykl „GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH”. 
W imprezie wzięło udział 73 zawodników, z których najszybsi byli Sylwe-
ster Kuśmierz (Markovi Biegacze) – wśród mężczyzn i Agata Pietraś (KB 
PLL LOT) – wśród kobiet. 

B ieg Niepodległości – ostatni z 5 pia-
stowskich biegów zaplanowanych 
na ten rok rozpoczął się równo 

o godzinie 11.00.  Jeszcze przed star-
tem wszyscy wspólnie odśpiewali Ma-
zurka Dąbrowskiego. Zawodnicy mieli 
do pokonania 5-kilometrową trasę, 
która przebiegała przez PARK SO-
KORSKICH i ulice: 11 LISTOPADA 
– UJEJSKIEGO – SIENKIEWICZA 
– OGRODOWĄ – KASPROWICZA 
– UJEJSKIEGO – GODEBSKIEGO 
– ORZESZKOWEJ – KS. JERZEGO 
POPIEŁUSZKI – 11 LISTOPADA – 
HARCERSKĄ – ORZESZKOWEJ 
– AL. TYSIĄCLECIA – kończąc się 
w miejscu rozpoczęcia biegu – na sta-
dionie miejskim (MOSiR). 
Dystans ten najszybciej pokonał Syl-
wester Kuśmierz z czasem 17,21 min., 

a Agata Pietras na mecie zameldowała 
się z wynikiem 20,37 min. 
Na wszystkich uczestników na mecie 
czekały pamiątkowe medale i upomin-
ki, a dla najlepiej punktujących bie-
gaczy w całym cyklu GRAND PRIX 
PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTO-
RYCZNYCH – puchary.
– Bardzo się cieszę że udało się zreali-
zować ten pomysł. Idea sama narodziła 
się w ubiegłym roku w gronie pedago-
gów obecnej Szkoły Podstawowej nr 3, 
którzy chcieli uczcić rocznicę chrztu 
Polski. Inicjatywa ta bardzo dobrze 
przyjęła się wśród piastowian, co przy-
czyniło się do zorganizowania w ubie-
głym roku biegu Pamięci Powstańczej 
Warszawy. Dlatego postanowiliśmy 
kontynuować biegi historyczne, które 
miały zachęcić osoby lubiące biegać do 

zainteresowania się historią. Przyczyni-
ło się to do  stworzenia GRAND PRIX 
PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTO-
RYCZNYCH.  W tym roku biegów było 
5, ale na przyszły rok zaplanowaliśmy 
wstępnie, m.in.: Bieg Solidarności, Bieg 
Monte Cassino, Bieg Żołnierzy Wyklę-
tych. Bieg Niepodległości będzie oczy-
wiście tym kończącym, tak jak w tym 
roku, cały cykl biegów, jednak mamy 
zamiar wydłużyć go do 10 km. Biegi 
tradycyjnie będą odbywać się w nie-
dziele, o ile nie będą one przypadać na 
dni świąteczne  – powiedział burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski.

W KLASYFIKACJI OGÓLNEJ zwy-
ciężyli Arkadiusz Pajdosz i Anna Szew-
czyk. Zwycięzcy za zajęcie pierwszego 
miejsca w swoich kategoriach otrzymali 
puchary Grand Prix i bony o wartości 
500 zł.  
Jak zapowiada burmistrz Szuplewski, 
następna edycja biegów rozpocznie się 
biegiem Żołnierzy Niezłomnych już 
11 marca 2018 roku.

Tekst i zdjęcia Maciej Pietrzak

GALERIA ZDJĘĆ  
Z BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI  

na MOCNECTRONY.COM.PL

n  PIASTÓW. Puchary Grand Prix dla zwycięzców

Z LIGOWYCH PARKIETÓW

SIATKARZE UKS ISKRY WARSZAWA występujący w III lidze prowadzonej przez War-
szawsko – Mazowiecki Związek Siatkówki odnieśli dwa bardzo ważne zwycię-
stwa. Zespół z Gołąbek, po wcześniejszej serii porażek, zwyciężył najpierw na 
wyjeździe drużynę UKS Olimp Skaryszew 3:1, a w ostatnią sobotę wygrał we 
własnej hali przy Orłów Piastowskich z Zawkrzem Mława również w stosunku 
3:1. W kolejnym meczu nasi siatkarze zmierzą się w meczu wyjazdowym z UKS 
Powsinek Wilanów. Mamy nadzieję, że drużyna Iskry z byłym reprezentantem 
Polski Marcinem Nowakiem w składzie znów powalczy o 3 punkty.

KOSZYKARKI UKS 4 URSUS WARSZAWA wróciły po kilkuletniej przerwie do II ligi. Drużynę 
prowadzą trenerzy Paweł Wojtyła, Karolina Boniowska oraz Małgorzata Boniow-
ska. Dziewczyny zdobywają doświadczenie i radzą sobie naprawdę dobrze, a po 
6 meczach mają na swoim koncie 4 wygrane (z UKS Basket SMS Aleksandrów 
Łódzki 66:37, z UKS Huragan Wołomin 58:55, z UKS Trójka Żyrardów 57:55 i z 
MKS Ekonomik KOTTRANS Radom 97:42) i 2 porażki (z SKS 12 Warszawa 41:71 
i z MKS Ósemka Skierniewice 49:79) . Do najlepiej punktujących zawodniczek „4” 
należą: Inga Korczak (48 pkt), Aneta Supeł (44 pkt), Paulina Bukowska (42 pkt) 
i Magdalena Kulińska (39 pkt). W Ursusie swoje mecze nasza drużyna rozgrywa 
w hali przy ul. Konińskiej 2 (Szkoła Podstawowa Nr 382).  n

KOLEJNA EDYCJA DZIELNICOWEGO 
FINAŁU „OD ZABAWY DO SPORTU”
Hala sportowa przy Konińskiej 2 była 22 listopada 2017 roku areną ko-
lejnej edycji zawodów dzielnicowych „Od zabawy do sportu”. 

W zawodach biorą udział reprezen-
tacje szkół podstawowych skła-
dające się z uczniów 2, 3 i 4 klas. 

Rywalizacja miała miejsce w tej hali 
po raz pierwszy, dotychczas zawody 
odbywały się w hali sportowej przy ul. 
Keniga 20. Do rywalizacji przystąpi-
ły cztery szkoły podstawowe: Szkoła 
Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawo-
wa  Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 14 

(zwycięzca z kilku poprzednich edy-
cji) oraz gospodarz zawodów – Szkoła 
Podstawowa  Nr  382. Oficjalne rozpo-
częcie zawodów nastąpiło o godzinie 
11.30, a uczestnicy wzięli udział w 10 
urozmaiconych konkurencjach. W spe-
cjalnej konkurencji zmierzyli się także 
opiekunowie drużyn. Stawką zawodów 
oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza 
Ursusa była także możliwość reprezen-

towania dzielnicy w zawodach ogólno 
warszawskich. Triumfatorem zawodów 
okazała się Szkoła Podstawowa Nr 14, 
która po zaciętym boju okazała się lep-
sza odpowiednio od SP11, SP4 oraz 
drużyny gospodarzy SP382. Młodych 
zawodników dopingowali Burmistrz 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Ur-
szula Kierzkowska oraz Zastępca 
Burmistrza  Kazimierz Sternik, którzy 
wręczyli puchary i nagrody dla szkół, 
a także medale i upominki dla wszyst-
kich  uczestników  zawodów  przygo-
towane przez Urząd Dzielnicy Ursus. 
W rozegranym 24 listopada 2017 roku 
ćwierćfinale zawodów warszawskich 
drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 14 
zajęła 2 miejsce, co pozwoliło jej awan-
sować do półfinałów.                n

n  URSUS. Władze dzielnicy dopingują młodych zawodników




