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Idą Święta...

Z tej okazji życzymy
wszystkim naszym Czytelnikom
wyjątkowych chwil z Najbliższymi 
przy Wielkanocnym stole, 
wiosennych nastrojów 
oraz wiele, wiele radości.

redakcja dwutygodnika 
„Mocne Strony”
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Rada Seniorów Dzielnicy Ursus została po raz pierwszy wybrana 
w czerwcu 2015 roku. Składa się z 15 osób, mających ukończone 
60 lat, reprezentujących wszystkie środowiska seniorskie w dziel-
nicy oraz seniorów niezrzeszonych. Rada jest organem opiniują-
cym i opiniotwórczym dla Rady Dzielnicy. Jej przewodniczącym od 
początku do chwili obecnej jest Bolesław Staniszewski.

J ako że „rada star-
szych” składa się z osób 
z ogromnym doświad-

czeniem, przewidujących, 
nie robią więc niczego na 
ostatnią chwilę. Dlatego 
swoje oficjalne obcho-
dy Świąt Wielkanocnych 
zorganizowali w Urzędzie 
Dzielnicy już w poniedzia-
łek 19 marca. W tradycyj-
nym seniorskim „jajeczku” 
uczestniczyła Burmistrz 
Dzielnicy Ursus Urszula 
Kierzkowska, wicebur-
mistrz Kazimierz Sternik i pracownicy 
Zespołu Obsługi Rady. 
Po złożeniu życzeń i podzieleniu się 
jajkiem zebrani zasiedli do pięknie 
udekorowanego stołu zastawionego  
apetycznie przyrządzonymi przekąska-
mi:  jajeczkami, sałatkami, śledzikami, 
wędlinami. Był też wielkanocny żu-
rek i rozmaite słodkości. Rozmawiano 

o zbliżających się świętach, o sprawach 
dotyczących mieszkańców dzielnicy, 
a nawet o... pszczołach. Radny Ryszard 
Rybak, który okazał się znawcą pszczół 
i miodów, opowiadał o sposobach ho-
dowli tych niezwykle pożytecznych 
owadów i o ich zwyczajach.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE radnych – seniorów

Dołóżmy starań, aby poznać Pana;
Jego przyjście jest pewne jak świt poranka.

(Oz 6,3)

Powierz Panu swą drogę i Jemu zaufaj:
ON sam będzie działał i sprawi, 

że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a prawość twoja – jak blask południa.

(Ps 37,5-6)

Na całe Triduum Paschalne, które rozpoczyna się 
w Wieczerniku Wszystkim Czytelnikom 
przesyłam gorące życzenia. 

Ofiara, krzyż i zaufanie prowadzą 
do Zmartwychwstania. Niech ta prawda 
umocni nas w tym, że jednak warto kochać. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia łaską 
i udziela mocy na każdy dzień. 
Zaufajmy na nowo Jezusowi, aby do naszych serc 
na nowo wstąpił pokój Boży, a wraz z nim głęboka, 
wewnętrzna radość i niezachwiana nadzieja 
na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, 
prawdy nad fałszem i miłości nad nienawiścią.  

Z modlitwą i błogosławieństwem
Ks. Prał. Zbigniew Sajnóg

Dziekan Ursuski

Tegoroczna edycja konkursu nosiła 
nazwę „Stroik Wielkanocny”. Konkurs 
już po raz czternasty został zorganizo-
wany przez Dom Kultury „Kolorowa” 
Ośrodka Kultury „Arsus”.  Patronat 
nad nim objęła Burmistrz Dzielnicy 
Ursus Urszula Kierzkowska.

W ernisaż prac konkursowych i uro-
czyste ogłoszenie wyników od-
było się 23 marca 2018 r.

– Dziękuję wszystkim dzieciom za przy-
gotowanie tak pięknych stroików, które 
z pewnością wniosły by wiele radości 
w każdym domu. Niech zbliżające się 
święta Wielkiej Nocy będą dla wszyst-
kich Państwa pełne szczęścia oraz wszel-
kiej pomyślności – powiedziała bur-
mistrz Kierzkowska i zwracając się do 
dzieci dodała: – Włożyliście w te prace 
bardzo dużo swojej pomysłowości i in-
wencji. Podobały mi się wszystkie prace 
i jestem z was bardzo dumna. Wszyscy 
zasłużyliście na nagrodę. 
Pani Agnieszka Tomaszczuk-Rosołow-
ska, etnograf i pedagog, opowiedziała 
dzieciom o zwyczajach wielkanoc-

nych, o niedzieli palmowej i symbolice 
pokarmów wkładanych do koszyczka. 
Pokazywała wielkanocne palmy, kape-
lusze i kołatki, używane w niektórych 
rejonach Polski przez dzieci obcho-
dzące domy. Wyjaśniła różnice mię-
dzy pisankami i kraszankami. Dzieci 
dowiedziały się też, że dawniej jajka 
barwiono wywarami z warzyw.
Werdykt jury, które obradowało 
w składzie: Elżbieta Zdanowska-Cozac 
– kierownik Domu Kultury „Koloro-
wa” i Katarzyna Ludwiczak – artysta 
plastyk z „Kolorowej”, ogłosił główny 
organizator konkursu – Janusz Łuka-
szewicz. W tym roku na konkurs zgło-
szono 190 prac z 63 przedszkoli: z wielu 
dzielnic Warszawy, Legionowa, Otwo-
cka, Bielawy, Grodziska Mazowieckie-
go, Komorowa, Głoskowa, Raszyna, 
Garwolina, Pomiechówka, Drobina, 
Mszczonowa, Siedlec, Małkini Górnej, 
Żyrardowa i oczywiście z kilkunastu 
placówek publicznych i niepublicznych 
z Ursusa.
Wszystkie ściany dużej sali domu kultu-
ry zastawione były wspaniałymi wielka-
nocnymi stroikami, wykonanymi z uży-

ciem najróżniejszych 
materiałów i technik 
plastycznych. Domi-
nowały pięknie zdo-
bione jajka, zajączki, 
kurczaki, baranki, 
owieczki ozdobione 
wszystkimi kolorami 
wiosny.
Nagrody i dyplomy 
wręczały: Burmistrz 
Urszula Kierzkow-
ska, kierownik DK
„Kolorowa” Elżbieta 

Zdanowska-Cozac i Zastępca Dyrektora 
Biblioteki Publicznej w Ursusie Lidia 
Romanowska. I miejsce zdobyły dzie-
ci z grupy Bursztynki z przedszkola 
„Delfinki” w Ursusie, II miejsce – 
dzieci z grupy Tygryski z Przedszkola 
nr 343 w Ursusie, III miejsce – dzieci 
z Przedszkola nr 1 „Bajka” w Garwo-
linie.
Na zakończenie dzieci, ich opiekunowie 
i zaproszeni goście z zainteresowaniem 
obejrzeli wszystkie prace konkursowe 
w międzyczasie korzystając ze słodkie-
go poczęstunku. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

�  URSUS. XIV edycja Konkursu Plastycznego z cyklu „Wiosenne Tradycje” w DK „Kolorowa”

Zajączki, baranki, pisanki
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Smacznej szynki i jajeczka w ten świąteczny ranek, a w koszyczku wielkanocnym – samych niespodzianek!

Wielkanoc – dzień po dniu
Wielu z nas Wielkanoc kojarzy się malowaniem jajek, pieczeniem mazurków, świę-
conką w Wielką Sobotę i oblewaniem się wodą w lany poniedziałek. To skojarzenia 
niewątpliwie słuszne, ale nie możemy zapominać o prawdziwej istocie tych świąt. 
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w kulturze chrześcĳ ańskiej. Upamięt-
nia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tworzące Misterium paschal-
ne. Przyjrzyjmy się kolejnym dniom związanym z Wielkanocą.

Wielki Czwartek
Rankiem tego dnia sprawowana jest tzw. Msza 
Krzyżma świętego, podczas której poświęcane 
są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń. 
Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wie-
czerzy Pańskiej, rozpoczynającą Triduum Pas-
chalne. Upamiętnia ona Ostatnią Wieczerzę, 
podczas której Jezus ustanowił dwa sakramenty 
– kapłaństwo i eucharystię. Jest to nabożeństwo 
naprawdę wyjątkowe – nie ma wówczas błogo-
sławieństwa wiernych, dzwonki zastępuje się 
kołatkami, zaś Najświętszy Sakrament zostaje 
przeniesiony do Kaplicy Adoracji, gdzie odwie-
dza się go do późnych godzin nocnych i przez 
cały Wielki Piątek. Jest jeszcze jedno ważne 
wydarzenie związane z tym dniem. Podczas 
Ostatniej Wieczerzy Jezus obmył nogi swoim 
uczniom na znak uniżenia i pokory, dając tym 
samym przykład, w jaki sposób powinniśmy się 
kochać i wzajemnie sobie służyć. Aby uczcić 
ten gest, w niektórych kościołach praktykuje się 
akt obmywania nóg w Wielki Czwartek. 

Wielki Piątek
W Wielki Piątek upamiętniamy śmierć Je-
zusa Chrystusa na krzyżu. Jest to dzień zadu-
my nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, 
wzmożonej pobożności. Obowiązuje wówczas 
post ścisły. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy 
nie jest sprawowana Msza św. W kościołach 
odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej – jej 
centralnym wydarzeniem jest adoracja krzyża. 
Wszyscy wierni podchodzą do krzyża, całując 
rany wiszącego na nim Jezusa. Mimo że nie jest 
to Msza św. udzielana jest wtedy komunia. Po 
niej następuje przeniesienie Najświętszego Sa-
kramentu do tzw. Grobu Pańskiego. W Wielki 
Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej. Rozpoczynają się o 15:00, ponie-
waż zgodnie z przekazem Ewangelii około tej 
godziny Jezus umarł na Krzyżu. Co ciekawe, 
choć Wielki Piątek jest bardzo ważnym dniem 
w kościele katolickim, nie jest to dzień wolny 
od pracy. 

Wielka Sobota
Wielka Sobota kończy Triduum Paschalne – to 
ostatni z trzech dni przygotowujących chrześci-
jan do święta Zmartwychwstania. Tradycyjnie 
w tym dniu święci się pokarmy. W koszyczku 
wielkanocnym powinny się znaleźć chleb, jaj-
ka, baranek, kiełbasa i wędlina, sól, woda, cia-
sto, chrzan i ser. Każdy z pokarmów ma swoją 
symbolikę (patrz: ramka), a wszystkie poświę-
cone produkty spożywa się podczas śniadania 
w Wielką Niedzielę. W Wielką Sobotę od go-
dzin porannych wierni adorują Chrystusa, złożo-
nego jeszcze w grobie. Zgodnie z tradycją, przy 
Grobie Pańskim czuwają ministranci i strażacy 
(dawniej także harcerze) mający symbolizować 
strażników, którzy pilnowali grobu Jezusa, aby 
Apostołowie nie mogli wykraść jego ciała. Wie-
czorem celebruje się liturgię Wigilii Paschalnej, 
która jest już jednak zaliczana do obchodów 
wielkanocnej Niedzieli Zmartwychwstania. 

Skąd te rozbieżności? Otóż, zgodnie z symbo-
liką żydowską, po zmierzchu rozpoczyna się już 
nowy dzień – liturgia ta traktowana jest więc jako 
niedzielna. 

Niedziela Wielkanocna
Tego dnia Kościół obchodzi pamiątkę zmar-
twychwstania Jezusa – jego zwycięstwo nad 
śmiercią, szatanem i grzechem. O świcie z wielu 
kościołów w Polsce wyrusza procesja rezurek-
cyjna. Zapowiada ją donośne bicie dzwonów 
oznaczające, że Chrystus zmartwychwstał. Na 
czele procesji niesiona jest figurka zmartwych-
wstałego Jezusa. Zgodnie z przekazem ewange-
licznym Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia 
po ukrzyżowaniu. Następnie objawił się swoim 
uczniom. Pusty grób jako pierwsza odkryła Ma-
ria Magdalena. 

Poniedziałek Wielkanocny
Drugi dzień świąt wielkanocnych jest inaczej 
określany jako lany poniedziałek – ze względu 
na tradycję oblewania się wodą. Zwyczaj lania 
wodą sięga czasów pogańskich i symbolizuje 
budzenie się przyrody do życia po zimowym 
śnie. W Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje 
się świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. 
Być może nie każdy wie, że zgodnie z Kodek-
sem Prawa Kanonicznego, udział we Mszy świę-
tej nie jest tego dnia obligatoryjny. Oznacza to, 
że nieobecność w kościele w lany poniedziałek 
nie skutkuje popełnieniem grzechu. Episkopat 
Polski zachęca jednak wszystkich wiernych 
do wzięcia udziału w nabożeństwie. Dzień ten 
należy do Oktawy Wielkanocnej, trwającej do 
pierwszej niedzieli po Wielkanocy. 

Wzbogaceni o tę nową lub może tylko uporząd-
kowaną wiedzę spróbujmy przeżyć tegoroczne 
święta wielkanocne nieco bardziej uważnie i re-
fleksyjnie – nie zapominając, co tak naprawdę 
świętujemy. 

Marlena Hess

SYMBOLIKA POKARMÓW
w koszyku wielkanocnym

CHLEB - ciało Chrystusa 
JAJKO - znak odradzającego się życia
BARANEK – symbol zwycięstwa życia nad 
śmiercią 
KIEŁBASA i WĘDLINA - symbolizują dostatek, 
płodność i zdrowie 
SÓL - symbolizuje oczyszczenie 
WODA – znak przygotowania do nowego życia
CIASTO - symbolizuje umiejętności 
i doskonałości 
CHRZAN - znak krzepy, siły i mocy fi zycznej 
SER – znak przyjaźni człowieka z siłami 
przyrody
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MILO
CAFE

Czekają na Ciebie 
również: oryginalne
francuskie croissanty,
gofry bąbelkowe,
desery lodowe, sorbety i...
aromatyczna, 
gorąca czekolada. 

Wpadnij do nas i...
porozkoszuj się
naszą 
PYSZNĄ KAWĄ
autorsk ich mieszanek
Udało nam się połączyć w IDEALNĄ 
całość Arabikę z południowej Ameryki 
oraz WYJĄTKOWĄ Robustę z Indii

URSUS
ul. Wojciechowskiego 33 

lokal 43 (przy fontannie)

oraz WYJĄTKOWĄ Robustę z IndiiWYJĄTKOWĄ Robustę z IndiiWYJĄTKOWĄ Robustę z IndiiWYJĄTKOWĄ Robustę z IndiiWYJĄTKOWĄ Robustę z IndiiWYJĄTKOWĄ

lokal
KUP kawę w ziarnach
lub świeżo zmieloną!

ZAPRASZAMY!
7 dni w tygodniu
od 1000 do 1900

SPRÓBUJ wyjątkowej
ekologicznej 
herbaty
FIRMY 
BISTROTEA

Nowo otwarta KAWIARENKA w Ursusie
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:
�  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

�  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

Rok zał. 1967

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

���

ZŁOTO

KOMIS ANTYKWARYCZNY
�   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
�  RENOWACJA BIŻUTERII
�  PRACE GRAWERSKIE

www.arsus.pl www.mis.arsus.pl www.kolorowa.arsus.pl 
URSUS, ul. Traktorzystów 14  URSUS, ul. Traktorzystów 20 URSUS, ul. Sosnkowskiego 16

OŚRODEK KULTURY 
„ARSUS”

7 kwietnia, godz. 17.00 
(galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa Piotra 
Rafałko pt. „100. polskich legionistów 
– portrety”. Wstęp wolny
9 kwietnia, godz. 16.00
(sala klubowa)
Warsztaty twórcze w Klubie Literackim 
„Metafora”. Prowadzenie Anna Ry-
kowska. Wstęp wolny
13 kwietnia, godz. 19.00 
(sala kameralna)
„Salonik Sztuk Arsus” – koncert pt. 
„Od baroku do współczesności” 
w wykonaniu duetu akordeonowego, 
w składzie Jacek Małachowski, Piotr 
Kopietz. Wstęp wolny
15 kwietnia, godz. 12.30 
(sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Baju, baju, 
baj czyli odwiedziny Jana Brzechwy” 
w wykonaniu artystów Teatru „Juma-
ja”. Cena biletu 10 zł
„Baju baj...czyli spotkanie z Janem 
Brzechwą”  to spektakl skonstruo-
wany na bazie krótszych i dłuższych 
utworów dla dzieci autorstwa niekwe-
stionowanego mistrza gatunku Jana 
Brzechwy. Będzie można usłyszeć  
między innymi takie teksty jak: „Kacz-
ka dziwaczka”, „Leń”, „Samochwa-
ła”, „Na straganie”. Teksty wplecione 
są w zabawną fabułę, w której poeta 
Jan Brzechwa, przenosi widzów do 
świata swojego dzieciństwa. Wakacje 
u cioci na wsi, to miejsce pełne in-
spiracji do napisania najciekawszych 
dziecięcych wierszy.
17 kwietnia, godz. 18.00 
(sala widowiskowa)
Premiera spektaklu „Mały Książe” wg 
Antoine de Saint-Exuperyw wykona-
niu uczniów Szkoły Podstawowej nr 
382 z ul. Konińskiej. Reżyseria s. Ewa 
Barłowska.
  Wstęp wolny
18 kwietnia, godz. 17.00 
(sala kameralna)
Wieczór literacki poetów: Jerzego 
Dubińskiego i Romana Filimona. Pro-
wadzenie Anna Rykowska. Koncert 
Zuzanny Skalskiej i Tadeusza Drągow-
skiego (śpiew). Przy pianinie Vlasta 
Traczyk. Wstęp wolny

20 kwietnia, godz. 19.00 
(sala widowiskowa)
Spektakl komediowy Teatru „Capitol” pt. 
„DAMA BIJE KRÓLA”. Wystąpią: K. Ku-
szewski, M. Siudym, J. Żółkowska, 
A. Gornostaj, M. Damięcki. 
  Cena biletu 70 zł i 80 zł.

25 kwietnia, godz. 17.00
(sala widowiskowa)
Koncert Galowy Mazowieckiego Festiwa-
lu Piosenki „Kocham Cię Ojczyzno”. Wy-
stępy nagrodzonych solistów i zespo-
łów. Prowadzenie Bogdan Kałużny. 
Wstęp wolny
26–27 kwietnia, godz. 14.00–19.00 
(sala widowiskowa)
Mazowiecki Przegląd Młodzieżowych Ze-
społów Teatralnych „Zwierciadła”.
  Wstęp wolny

DOM KULTURY
„KOLOROWA”

8 kwietnia (niedziela), godz. 12.30
Przedstawienie teatralne dla dzieci z cy-
klu Niedzielne Spotkania z Teatrem 
pt.  „ Świat cyrku Pana Abrakadabra” 
w wykonaniu Teatru Tup Tup.

Wstęp 10 zł
15 kwietnia (niedziela), godz. 16:30
Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Muzyką Kameralną pt. „Paderewski 
– Koncert Tatrzański’’ w wykonaniu 
zespołu CUP OF TIME w składzie: 
Agnieszka Cypryk – skrzypce, Ryszard 
Borowski – flet, Rafał Grząka – akorde-
on, Piotr Hausenplas –wiolonczela.

Wstęp wolny
21 kwietnia (sobota) godz. 12.00
„Od Beethovena do Yiruma” - koncert 
fortepianowy uczniów Zuzanny Całki

Wstęp wolny
22 kwietnia (niedziela), godz. 12.30
Poranek muzyczny dla dzieci pt. „Wios-
na jest radosna” w wykonaniu zespo-
łu FA-SOL-LA. 
Wykonawcy: Kayo Nishimizu – forte-
pian, Piotr Wawreniuk – puzon, Ro-
man Miller – tuba, Marysia Wawreniuk  
-śpiew i prowadzenie.
  Wstęp wolny
23 kwietnia (poniedziałek)
godz. 9.00–19.00
II etap eliminacji XVI Konkursu Piosen-
ki „Tulipanada” – sala widowiskowa  
Ośrodka Kultury Arsus.
  Wstęp wolny

25 kwietnia (środa) godz. 18:00
„Gdy serce miłością zapłonie” – naj-
piękniejsze arie operowe i operetkowe 
w wykonaniu Klaudii Kulig – wokal. 
Akompaniament Olga Romaszko-Nie-
wiadomska – fortepian.
  Wstęp 15 zł
Wystawa malarstwa Annymarii Bem. 
 Wystawa czynna do 25.04.
  Wstęp wolny

DOM KULTURY
„MIŚ”

1–11 kwietnia 
Wystawa palm wielkanocnych uczestni-
ków IV edycji Dzielnicowego konkursu 
plastycznego „Najpiękniejsza palma 
wielkanocna”. 

7 kwietnia, godz. 10.00 
Udział zespołu „Wesoła Chata” 
w IX Przeglądzie Piosenki Chrześcijań-
skiej „Zaufaj Panu”.

7 kwietnia, godz. 16.00 
„Zagrajmy w Zielone” – zabawa, taniec 
i humor w Klubie Seniora.

10 kwietnia, godz. 10.00 
„Tadeusz Kościuszko – jakim był 
człowiekiem?”. Spotkanie prowadzi 
dr Marek Krześniak.
  Wstęp wolny

10 kwietnia, godz. 18.00 
„Skuteczne produkty do regeneracji na-
rządów i układów wewnętrznych” – pre-
lekcję poprowadzi Wiceprzewodniczą-
cy Komisji Zdrowia m.st. Warszawy 
– Dariusz Karczmarczyk.
  Wstęp wolny

12 kwietnia, godz. 18.00 
„Indie – Tadź Mahal - Świątynia Miłości” 
– relacja z podróży Małgorzaty Jurgi, 
członka Klubu Seniora „Wesoła Cha-
ta”.  Wstęp wolny

13 kwietnia, godz. 18.00 
Izba Tożsamości Ursusa zaprasza na 
wykład Krzysztofa Niwińskiego (hi-
storyka, ambasadora Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN) „Wspomnie-
nie nieistniejącego miasta” – opo-
wieść o losach Żydów – obywatelach 

polskich w czasie II wojny światowej. 
Wykład uatrakcyjni m. in. wypowiedź 
Arnolda Mostowicza z filmu „Fotoa-
mator”.  Wstęp wolny

16 kwietnia, godz. 10.00 
O.K. Arsus – sala widowiskowa 
– VI Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham 
Cię Ojczyzno”.

Udział zespołu „Wesoła Chata” 
w VI Przeglądzie Piosenki Polskiej „Ko-
cham Cię Ojczyzno” w O.K.”Arsus”.

16–30 kwietnia 
Wystawa fotografii Adama Dąbrowskie-
go – mieszkańca Ursusa.

17 kwietnia, godz. 18.00 
Wykład „Kryptowaluty” – wszystko co 
warto o nich wiedzieć przedstawi dr 
Grzegorz Nieradka z Politechniki War-
szawskiej. Wstęp wolny

22 kwietnia, godz. 12.30 
Niedzielne spotkanie z teatrem. 
Bajka dla dzieci pt. „Cudny dzień”. 
Gęsiorek Eugeniusz zagęga i zaśpie-
wa wraz z Wolfgangiem Amadeu-
szem Mozartem. 
„Cudny dzień” to koncertowe 
popisy w wykonaniu marionetki 
prowadzonej przez tajemniczą 
Ktośkę oraz dużo, dużo zabawy dla 
najmłodszych.
  Wstęp 10 zł
23 kwietnia, godz. 09.00–13.00 
Finał XIV Dzielnicowego Konkursu Eko 
„Przyroda w 4 porach roku”.

25 kwietnia, godz. 15.00 
Ośrodek Kultury „Arsus” (sala wido-
wiskowa)
– Koncert Laureatów VI Przeglądu Pio-
senki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”.

Wstęp 10 zł
28 kwietnia, godz. 16.00 
„Z tamtych lat…” – biesiada i taniec 
w Klubie Seniora.

Bilety można kupić również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl

KOLOROWA
D O M  K U L T U R YDOM KULTURY

MIŚ
OŚRODEK KULTURY

ARSUS

WERNISAŻ
WYSTAWY 7 KWIETNIA
w Galerii AD-HOC godz. 17.00

Kwiecien 2018
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Obszar północnego Ursusa zyska nowoczesny kompleks edukacyjny, 
w skład którego wejdą przedszkole i szkoła podstawowa. Obiekt zosta-
nie wyposażony w boisko sportowe i  dwa place zabaw. Całość ma być 
gotowa do 2020 roku.

N ajpierw  dzielnica wybuduje 
przedszkole, później szkołę dla 
blisko tysiąca uczniów. Realiza-

cja inwestycji znacznie przyspieszyła 
dzięki przekazaniu przez dewelopera 
(firma CPD S.A.) na rzecz miasta 
działki pod budowę kompleksu. Akt 
notarialny podpisano w lutym br. Fir-
mę reprezentowała prezes Michalina 
Wiczkowska, Miasto reprezentowali 
burmistrz Urszula Kierzkowska oraz 
zastępcy – Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik.
Budowa przedszkola rozpocznie się 
jeszcze w tym roku. Obecnie projek-

towany jest budynek sześciooddzia-
łowej placówki dla dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat z pełnym zapleczem 
gastronomicznym, administracyjnym 
i sportowym. Na terenie zewnętrznym 
obiektu znajdzie się ogród i plac za-
baw. Każdy oddział pomieści 25 dzie-
ci. Łącznie obiekt będzie obsługiwał 
150 przedszkolaków i do 40 osób per-
sonelu. W przedszkolu przewidziano 
wielofunkcyjny hol na każdej kon-
dygnacji budynku pełniący funkcję 
komunikacyjno-wystawienniczą, salę 
gimnastyczną z możliwością adap tacji 
na różne imprezy i uroczystości oraz 

salę zajęć integracji 
sensorycznej. 
W drugim etapie 
realizacji inwestycji 
powstanie szkoła 
podstawowa razem 
z halą sportową oraz 
zewnętrznym tere-
nem sportowym.

PODPISANIE UMOWY 
Fot. Urząd Dzielnicy Ursus

WIZUALIZACJA
AUTOR: Woźnicki, Zdanowicz ARCHITEKCI S.C.

POWSTANIE PRZEDSZKOLE
i SZKOŁA przy ul. Hennela

Pierwsza w tym roku w Ursusie INICJATYWA LOKALNA
Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców do udziału w wydarze-
niach pierwszej w roku 2018 inicjatywy lokalnej w Ursusie. 

Umowę w sprawie wspólnej 
realizacji zadania publicz-
nego „Spotkania sąsiedzkie 

z kulturą” podpisali 20 marca 
br. w imieniu Miasta, z grupą 
5 mieszkańców wnioskodaw-
ców, Burmistrz Dzielnicy Ursus 
Urszula Kierzkowska i Zastępca 
Burmistrza Kazimierz Sternik. 
Inicjatywa lokalna obejmuje 
zorganizowanie cyklu trzech co-
miesięcznych, ogólnodostępnych 
zajęć warsztatowych w obiek-
tach Biblioteki Publicznej w Ur-
susie. To zarazem seria pilotażo-
wych imprez powstającego po 
raz pierwszy w dzielnicy Ursus 
MAL – Miejsca Aktywności Lo-
kalnej.

Pierwsze spotkanie – KULINARNE 
WARSZTATY WIELKANOCNE – już za 
nami. W sobotę 24 marca br. po-
prowadził je Jakub Steuermark 
– znany popularyzator i autor 
licznych działań kulinarnych. 

W programie było m.in. robienie 
domowego majonezu i faszero-
wanych jaj wraz z degustacją. 

WARSZTATY O HISTORII URSUSA od-
będą się w sobotę 21 kwietnia 
br. w godz. 11:00–14:00. Popro-
wadzi je Agnieszka Gorzkow-
ska z Izby Tożsamości Ursusa. 
W programie będą m.in. opo-
wieści i filmy na temat historii 
ZM Ursus, tworzenie modeli 
traktorów (sklejka, tektura, pa-
pier), zabawy dla najmłodszych 
(gra memory, własnoręczne wy-
konywanie odznaki). Biblioteka 
Niedźwiadek, ul. Keniga 14.

Na WARSZTATY DRAMATURGICZNE, 
zapraszamy w piątek 18 maja br. 
w godz. 17:00–20:00. Poprowa-
dzi je Justyna Ścibor – animator-
ka kultury, autorka słuchowisk 
i sztuk teatralnych, pedagog. 
Osoby zainteresowane drama-
turgią dowiedzą się m.in. jak na-
pisać własną sztukę teatralną lub 
słuchowisko. Biblioteka Skoro-
sze, ul. Dzieci Warszawy 27A.

Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

–  To kolejny nowoczesny 
kompleks edukacyjny w Ursusie, 
który powstaje w obecnej 
kadencji. W sumie na budowę 
lub rozbudowę szkół i przedszkoli 
w latach 2015–2018 wydamy 
ok. 110 mln zł. Zainwestowane 
środki trwale zmienią 
infrastrukturę oświatową 
w naszej dzielnicy. Dzięki temu 
zapewnimy uczniom możliwie 
najlepsze warunki do nauki, 
a nauczycielom do pracy. 

Urszula Kierzkowska 
burmistrz dzielnicy Ursus
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Punkt Obsługi Klienta (POK) 
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
W Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym od strony alei 
Solidarności klienci urzędu mogą załatwić sprawy w jed-
nym miejscu. Mieszkańcy mają do dyspozycji punkt infor-
macyjny i kancelarię. W POK-u można również potwierdzić 
Profi l Zaufany. Dotychczas z usług realizowanych w POK-u 
skorzystało ponad 4 tys. osób.

POK   jest zlokalizowany na parterze budynku MUW 
w Warszawie (przy wejściu F, od al. Solidarności). 

Obsługa interesantów odbywa się za pomocą systemu kolejko-
wego. Duże wyświetlacze ułatwiają identyfikację właściwego 
pomieszczenia, w celu załatwienia wybranej sprawy. W PO-
K-u znajduje się kancelaria urzędu – do składania dokumen-
tów (biuro podawcze, rejestracja korespondencji). Dodatkowy 
punkt informacyjny jest miejscem, gdzie pracownik urzędu 
odpowiada za telefoniczny kontakt z dzwoniącymi interesan-

tami, a także umożliwia umówienie spotkania z pracownikiem 
merytorycznym MUW.
DUŻY NACISK POŁOŻONO NA SPRAWNE UDZIELANIE INFOR-
MACJI – poprzez punkt informacyjny i obsługiwane infoli-
nie. W biurze podawczym można potwierdzić Profil Zaufany 
(służy on m.in. do podpisywania Jednolitego Pliku Kontrol-
nego i samodzielnego korzystania z wielu usług e-administra-
cji). Interesanci chcący zapłacić za opłaty administracyjne 
w MUW w formie gotówkowej, jak i kartą płatniczą (przy 
użyciu terminala do płacenia) lub telefonem komórkowym 
(tj. smartfonem), mają te formy płatności do dyspozycji.
MUW UDOSTĘPNIA TAKŻE MIEJSCA Z PRZEZNACZENIEM 
DLA MAŁYCH DZIECI I ICH OPIEKUNÓW, gdzie możliwe jest 
swobodne przewijanie, czy karmienie oraz salę zabaw, w której 
dostępne są m.in. zabawki. Stałym priorytetem urzędu jest jego 
pełna dostępność dla osób np. z ograniczeniami ruchowymi. 
Cała przestrzeń w POK-u jest zorganizowana tak, aby każde 
pomieszczenie obsługowe było w pełni dostępne dla osób 
z niepełnosprawnością. Inwestycja była realizowana w drugiej 
połowie 2017 r., a jej koszt wyniósł prawie 2 mln zł. �

DOSKONAŁY
SPOSÓB NA BÓL
OSTEOPATIA

Zapewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, 
Internecie, prześcigają się w atrakcyjności, trzeba 
jednak wiele wiedzy na ich temat, aby nie 
narobić sobie jeszcze większych kłopotów. 
Do Naturmedu często przychodzą ludzie 
z uszkodzonymi przez niewykwalifi kowa-
nych „specjalistów” kręgosłupami. 

P aradoksem jest, że likwiduje się bóle 
kręgosłupa, barku, pleców i inne, które 
mają swe źródło w kręgosłupie – nie-

mal zawsze lekami przeciwbólowymi. 
Takie leki, żele, plastry – ból przyćmią na 
krótko, ale nie usuwają przyczyn bólu. Ból 
powraca. Skutki stosowania leków bywają 
bardzo poważne. Jednak należy pamiętać, 
że każdy objaw bólu należy zdiagnozować.
A jeśli to kręgosłup „winien” – najbardziej 
sensowną i skuteczną metodą jest medycyna 
manualna i osteopatia.
Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie dokrę-
cona, to manipulowanie samym wyłączni-
kiem nie spowoduje, że zaświeci. 

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pacjen-
tów, dziś również:
� To, co się dzieje w leczeniu, to w ogrom-
nej ilości przypadków nie jest system ochrony 
zdrowia, ale system ochrony chorób, by nie 
wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny leków i le-
czenie rosną szybciej niż inflacja! Te koktajle 
z przyjmowanych leków niszczą tysiące ludzi 
rocznie! Uzmysłowiłam sobie to dobitnie 
po pomocy, jaką uzyskałam w Naturmedzie 
u mgr Jakuba Górnickiego. Czuję się świet-
nie! (prawnik z Łowicza l. 59)
� Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po żad-
nym pobycie nie było lepiej. Czytałem dano 
temu o Naturmedzie. Nieufnie, ale przyje-
chałem tu. To czego doświadczyłem od pana 
mgr Górnickiego jest zdumiewające. Ustąpi-
ły moje problemy z nogami i barkiem, lepiej 
śpię. (Waldemar K. l. 71)
� Choć byłam w kilku gabinetach, to takie-
go zabiegu, jak u p. Górnickiego jeszcze 
nie miałam. Jestem tu czwarty raz, czuję 
się nieporównanie lepiej, bez bólu i leków! 
Może uda mi się uratować wątrobę zniszczo-
ną lekami przez prawie dziewięć lat! Unor-
mowało mi się trawienie! Nie bolą kolana 
i lędźwie! Wdzięczna ogromnie jestem! (na-
uczycielka l. 56) 

� Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie leków. 
Moja ginekolog podpowiedziała mi osteopa-
tię w Ośrodku Naturmed. Tu bezpiecznie zli-
kwidowano mi ból pleców! Osteopatia, to re-
welacyjna metoda! Jestem szczęśliwa! (Anna 
W. L. 29 z Błonia)
� Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od dzie-
cka ciężka praca. Już nie było dla mnie leku. 
Plecy, bark, lędźwie – niesamowicie bolały. 
Zaczęły siadać kolana i biodra. Czego ja nie 
łykałem?! Strach mówić! Sanatoria nie poma-
gały. Załamany i bez nadziei trafiłem do Na-
turmedu! Pan Górnicki wyprowadził mnie na 
spokojne wody. Jestem przeszczęśliwy! Brak 
mi słów podziękowania! Całym sercem dzię-
kuję! (Janusz Wrotycz l. 62)
� Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie do 
zniesienia. To niewiarygodne, że człowieko-
wi w tym wieku można tak bardzo pomóc i to 
bez leków! Jestem wzruszony i wdzięczny. 
(emeryt)
� Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy wnie-
śli mnie na krześle. Zastrzyki przez 12 dni 
nic nie pomogły. A tu już po drugim zabiegu 
chodzę samodzielnie, to po prostu rewelacja. 
(41 lat, pacjent z Sochaczewa)
� Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie ma 
sensu leczyć mnie lekami, fizykoterapia to za 
mało i dał mi namiar na Naturmed, do pana 
mgr Jakuba Górnickiego lub mgr Wojciecha 
Papajewskiego. Powiedział: obaj świetni! 
Stwierdziłem, że takich, jak oni powinno być 
chociaż kilku w każdym mieście! Trzy zabie-
gi u pana Jakuba Górnickiego i dwa u pana 
Wojciecha Papajewskiego postawiły mnie na 
nogi! Mogę wykonywać wszystkie obowiązki 
w pracy i w domu, chodzę nawet na tenisa, 
byłem miesiąc temu w górach! Coś niesamo-
witego! (Andrzej z Warszawy l. 66)

JAKUB GÓRNICKI – magister fizjoterapii, osteopa-
ta – przyjmuje pacjentów w każdym wieku. Leczy 
ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, stawów i mięś-
ni. Do największych zalet zabiegów u osteopaty 
należy szybki i długotrwały efekt, a poprawa na-
stępuje często po 3–5 zabiegach.
Jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczel-
ni na Wydziale Fizjoterapii i Wydziale Medycyny 
Osteopatycznej.

OŚRODEK 
MEDYCYNY MANUALNEJ i OSTEOPATII 

NATURMED 

URSUS-GOŁĄBKI, ul. Koronacyjna 15 
ZAPISY: tel.: 604 092 007 lub 22 662 49 07 
od poniedziałku do piątku 900–1700

Ponieważ bóle kręgosłupa, to problem wciąż narastający, przedstawia-
my Czytelnikom kolejny  raz OŚRODEK WYJĄTKOWO SKUTECZNYCH 
METOD PRZECIWBÓLOWYCH – BEZ LEKÓW – NATURMED.

DOSKONAŁYDOSKONAŁY

Zapewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, 
Internecie, prześcigają się w atrakcyjności, trzeba 

 – BEZ LEKÓW – NATURMED.

DOSKONAŁYDOSKONAŁY

Zapewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, 
Internecie, prześcigają się w atrakcyjności, trzeba 

Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, 
pourazo we, nerwobóle, bóle głowy, 
kręgosłupa, barku, kolan, bioder. 

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, 
aby ustalić wskazania do zabiegu lub 

przeciwwskazania. 
NALEŻY PRZYNIEŚĆ BADANIA 

(również dawne) RTG lub rezonans.

KONGRES SPORTU
Powiatu Pruszkowskiego
W poniedziałek 19 marca 2018 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie 
spotkało się ponad trzydziestu przedstawicieli szkół, gmin, organiza-
cji, stowarzyszeń oraz trenerów i członków klubów sportowych. Podczas 
Kongresu pojawił się m.in. pomysł stworzenia Powiatowej Rady Sportu. 
Podpisano także umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych oraz Wyższą Szkołą Kul-
tury Fizycznej i Turystyki.

T ematem Kongresu była współpraca 
Powiatu Pruszkowskiego z klubami 
sportowymi oraz stworzenie Progra-

mu Rozwoju Sportu Szkolnego na terenie 
Powiatu. – Dzisiejsze spotkanie ma ot-
worzyć dyskusję o tym, jak zorganizować 
życie sportowe w Powiecie Pruszkowskim. 
Oczywiście nie zaczynamy od zera – bar-
dzo dużo jest w sporcie robione. Chodzi 
tylko o to, żebyśmy się zastanowili, w jaki 
sposób można to skoordynować i wypra-
cować model, który jeszcze efektywniej 
zaprocentuje na naszym terenie – powie-

dział Starosta Maksym Gołoś w swoim 
wystąpieniu.
Ważną propozycją złożoną na Kongre-
sie jest powołanie forum dialogu klubów 
sportowych. Łukasz Borkowski – Dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie, ale też 
prezes klubu pływackiego UKS Kapry-
-Armexim zaproponował podczas spotka-
nia: – Zapraszam przedstawicieli klubów 
do stworzenia Powiatowej Rady Sportu 
lub Unii Klubów Powiatu Pruszkowskie-
go, w ramach której będziemy wspólnie 
pracować, wpływać na politykę sportową 
w gminach i realizować swoje pomysły. 
Taki system współpracy miałby również 
pomóc w staraniach o zewnętrzne środki 
na dofinansowanie sportu.
Podczas Kongresu swoje wystąpienie 
miała również Rektor Prof. Wyższej 
Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki dr 
Ewa Strupińska-Thor. Pani Rektor, Sta-
rosta Maksym Gołoś i Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
Łukasz Borkowski podpisali także umo-
wę o współpracy, dzięki której w szkole 
przy Gomulińskiego będą prowadzić za-
jęcia wykładowcy Wyższej Szkoły Kultu-
ry Fizycznej i Turystyki. Instytucje mają 
również współpracować przy organizacji 
turniejów sportowych. �
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

WNIOSEK wraz z załącznikami można pobrać z następujących stron:
� https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki 
� https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ 
� http://www.ozarow-mazowiecki.pl/wnioski-do-pobrania/article/4237 

DODATKOWE INFORMACJE można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego, tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 

Uwaga! Zmiana trasy linii 743 Rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888  (Święcice – Myszczyn – Zaborów). 
W związku z tym została wprowadzona  czasowa zmiana trasy kursowania linii 743. Pasażero-
wie i kierowcy musza liczyć się z utrudnieniami.

13 marca wprowadzona zosta-
ła czasowa zmiana organizacji 
ruchu  dotycząca zamknięcia 
drogi wojewódzkiej nr 888 
w relacji Święcice – Myszczyn 
– Zaborów odcinek od km 
0+320 (Święcice) do km 5+821 
(ul. Południowa Zaborów). 

Gmina zorganizowała komu-
nikację zastępczą „Z-743” 
na odcinku od Pilaszkowa 
w kierunku ronda w Pogro-
szewie. Szczegóły takie jak 
trasa i rozkład jazdy dostępne 
są na stronie gminy Ożarów 
Mazowiecki. Linia 743 zosta-
ła skierowana na trasę objaz-

dową w obydwu kierunkach:  
WOLICA K. PŁOCHOCINA 
– (…) – Święcice: Warszaw-
ska – Poznańska – Michałó-
wek: Poznańska – Koprki: 
Macieja Rataja – Pogroszew: 
 Nowowiejska – Nowowiejska: 
(…) – CM. WOLSKI

ZAWIESZONO funkcjonowanie  
następujących przystanków:

 � ZABOROWSKA 01 i 02
 � ŁAŹNIEWSKA 01 i 02
 � PILASZKÓW 01 i 02
 � MYSZCZYN 01
 � POGROSZEW

KOLONIA 01 i 02
 � RATAJA 02

URUCHOMIONO przystanki:
 � RATAJA 01, RATAJA 04  

zlokalizowane w Pogor-
szewie  w okolicach ronda 
ul. Macieja Rataja i Nowo-
wiejskiej

 � GÓRNA 01 i 02, 
JAŚMINOWA 01 i 02 
wzdłuż ulicy Macieja Rataja. 

 � KOPRKI 02, 
WOLSKA 01 i 02 
wzdłuż ulicy Poznańskiej

LINIA 743 kursuje na podsta-
wie specjalnego rozkładu jazdy.

Urząd Miejski 
w Ożarowie Mazowieckim

TRASA OBJAZDOWA  l in i i  743
ZMIANA TRASY LINII 743

ISTNIEJĄCA TRASA LINII 743

ŹRÓDLANA 01

POGROSZEW 01

POGROSZEW 02

WOLSKA 01
KOPRKI 02

JAŚMINOWA 02

GÓRNA 02
GÓRNA 01

M
acieja Rataja

Nowowiejska
Nowowiejska

O ł t a r z e w

K o p r k i

M i c h a ł ó w e k

Wo l s k i e

Ś w i ę c i c e

RATAJA 04 RATAJA 01

JAŚMINOWA 01

WOLSKA 02

P o g r o s z e w

ELEKTRONICZNA
Karta Dużej Rodziny
Wraz z początkiem 2018 roku oprócz 
tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, 
wprowadzona została Karta elektronicz-
na. Aby móc zalogować się do aplikacji 
mKDR i wyświetlić swoją Kartę na urzą-
dzeniu mobilnym, konieczne jest złożenie 
wniosku o przyznanie elektronicznej for-
my Karty wraz z załącznikiem ZKDR-04 
(dla każdego członka rodziny, któremu ma 
zostać przyznana karta elektroniczna).

Z wypełnionym kompletem dokumentów 
mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki 
powinni udać się do Biura Podawczego 

Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2, ce-
lem złożenia wniosku. 
Można również złożyć wniosek za pośred-
nictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 
Emp@tia:
https://empatia.mpips.gov.pl/
Od 26 lutego br. udostępniono uproszczo-
ny kreator wniosku przeznaczony dla osób, 
które posiadają już tradycyjną (plastikową) 
Kartę Dużej Rodziny, a chcieliby korzystać 
także z mobilnej Karty. Nowe rozwiązanie 

umożliwia złożenie takiego wniosku w kil-
ku prostych krokach.
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, 
chyba że jest się już posiadaczem jednej for-
my Karty, o którą wnioskowano po 1 stycznia 
2018 r. Wówczas przy składaniu wniosku o do-
datkową formę, należy ponieść opłatę 9,21 zł.
Rodziny, które wystąpiły z wnioskiem o przy-
znanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do 
31 grudnia 2017 r., są zwolnione z tej opłaty, 
jeśli złożą wniosek o kartę elektroniczną do 
31 grudnia 2019 r.

Na podst. materiałów MRPiPS
Anna Fedoryk 

– Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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KULTURA

Mariusz Szczygieł – znany dziennikarz, reportażysta i pisarz, laureat m.in. 
Nagrody Nike Czytelników 2007, był bohaterem spotkania zorganizowane-
go w środę, 14 marca, przez Czytelnię Naukową nr XIX przy ul. Plutonu 
Torpedy 47, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
– Autor, którego zgromadzonym przed-
stawiać nie trzeba – zapowiedziała 
gościa prowadząca cykliczne spotkania 
DKK – Lucyna Dąbrowska. W imieniu 
dyrekcji Biblioteki Publicznej w Ur-
susie p. Mariusza przywitała również 
z-ca dyrektora placówki – Lidia Roma-
nowska. Sala czytelni wypełniona była 
po brzegi, publiczność (przybyło ok. 
60 osób) siedziała na krzesłach i sto-
łach.

Książki
„Niedziela, która zdarzyła się w śro-
dę”, „Gottland”, „Kaprysik. Damskie 
historie”, „Zrób sobie raj” czy „Projekt: 
prawda” to tytuły książek autorstwa, po-
chodzącego ze Złotoryi, a mieszkające-
go od lat w Warszawie, gościa spotkania. 
Jest on również redaktorem 3 tomów 
„Antologii polskiego reportażu” – zbio-
ru najciekawszych tekstów reporterskich 
XX wieku. 

Na Przełaj 
Zaczynał w „Na Przełaj” – harcerskim 
tygodniku młodzieżowym, ukazującym 
się najpierw w 20-leciu międzywo-
jennym, a później, od lat 60-tych, do 
roku 1992. Było to pismo otwarte dla 
czytelników, którzy mogli w nim pre-
zentować swoją twórczość poetycką, 
reporterską i fotoreporterską. Tak było 
i z Mariuszem. Najpierw kupował gaze-
tę dla zamieszczanych w niej plakatów 
wykonawców muzycznych, a potem... 
napisał. W marcu 1983 r. ukazał się 
drukiem jego pierwszy tekst. Dotyczył 
liceum, do którego wówczas uczęszczał 

– Liceum Ekonomicznego im. Stefana 
Żeromskiego w Legnicy. Treść nie była 
laurką wystawioną szkole. Dyrektor, po 
przeczytaniu, wezwał ucznia i oznajmił: 
„Słuchaj, dziennikarzem możesz zostać 
po maturze, ale maturę zdajesz w tej 
szkole”. 

Reporter
Reporterem tygodnika „Na Przełaj” 
był w latach 1986–90. Później praco-
wał w „Gazecie Wyborczej”. Najpierw 
tylko jako reporter, potem, od 2002 r., 
dziennikarz i reporter. Dział reportażu 
tejże gazety stanowił temat jego pra-
cy magisterskiej – studia na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego ukończył 
w roku 2000. Obecnie nie jest etato-
wym pracownikiem „Gazety Wybor-
czej”, a współpracownikiem – „wol-
nym elektronem”, który raz w tygodniu 
wysyła felieton do „Dużego Formatu”. 
I taka formuła bardzo mu odpowiada.

Telewizja
W roku 1995 zaczął pracę w telewi-
zji Polsat. Zastąpił zmarłego Andrzeja 
Woyciechowskiego, twórcę Radia Zet, 
w roli prowadzącego talk show – „Na 
każdy temat”. Z telewizji odszedł 
w roku 2001. – Nie lubię telewizji. Wolę 
pisać. W telewizji nie można wziąć od-
powiedzialności za swoją pracę. Na 
wszelkie propozycje powrotu odpowia-
da „nie”. Czy widziałby siebie w pro-
gramie typu „Szkło kontaktowe”? – Nie 
chcę komentować polityków. Poza tym 
nie lubię siebie oglądać.

35 lat od debiutu
Spotkanie w ursuskiej czytelni odbyło 
się w tym samym miesiącu, w którym 
Mariusz Szczygieł zaliczył swój debiut 
dziennikarski, czyli w marcu – lecz 35 
lat później. Było to spotkanie – „samo-
graj” – w czym zasługa gościa i jego 
osobowości oraz publiczności, któ-
ra żywiołowo reagowała i aktywnie 
uczestniczyła. Zaczęło się od „Kapry-
siku”. Prowadząca spotkanie, Lucyna 
Dąbrowska zapytała o to, skąd wie, że 
w danym człowieku jest materiał na 
reportaż? – Przypadek, coś mnie uwie-
dzie w temacie. Często, jak jestem u bo-
haterów – to nie wiem, czy coś z tego 
będzie. Pan Mariusz wie, że nie nale-
ży nigdy obiecywać, że coś się ukaże. 
Gdy jest o to pytany – najczęściej od-
powiada: „Nie wiem, czy będę umiał 
o tym napisać”. Worek z pytaniami 
się rozwiązał. Czy zdarza się, że ktoś 
odmawia? – Tak, i nie chcę, żeby ktoś 
robił coś wbrew własnej woli. Ale mam 
dar przekonywania.

O Polsce i o Czechach
Mariusz Szczygieł pisze i o Polsce i o 
Czechach. O kim bardziej woli? – Lu-
biłem bardziej o Czechach, ale teraz 
mi trochę przeszło. Tematy. o których 
chciałem napisać – wyeksploatowałem, 
ale dobrze się tam poczułem, i to się nie 
zmieniło. Teraz pisze o Polsce, i to jest 
trudniejsze – bo na Polsce każdy się 
zna. Czeska literatura potrafi krytycz-
nie pisać o swoim narodzie, jest w niej 
obecna wyrozumiałość, tendencja do 
wybaczania błędów, życzliwość. A w 

literaturze polskiej? U Czechów ceni 
dystans, z jakim do siebie podchodzą. 
To, że reagują śmiechem, zamiast złoś-
cią czy agresją. Śmieją się, czyli mają 
siłę. W tym kontekście przywołał po-
stać zaprzyjaźnionej aktorki – Zofii 
Czerwińskiej i jej poczucia humoru.

Ursus
Czy myślał o materiale na reportaż 
związany z Ursusem? Pod tym kątem 
nie, ale w tekście „Prawda o kupie 
z róży” z książki „Projekt: prawda” 
pojawia się postać „gostka z Ursusa” 
w którego autor „uderzył prawdą”. 
Okazało się, że Mariusz Szczygieł jest 
też ojcem chrzestnym książki „Ursus – 
to tutaj wszystko się zaczęło” Jaśminy 
Wójcik (również była gościem Dys-
kusyjnego Klubu Książki w tutejszej 
czytelni). Pomógł autorce w uzyskaniu 
stypendium na ten projekt.

Projekt: prawda
Najwięcej pytań dotyczyło, oprócz 
Czech, „Projektu: prawda”, do którego 
inspiracją był fragment powieści Stani-
sława Stanucha – „Portret z pamięci” 
– Każdy rozsądny człowiek powinien 
dążyć do prawdy, starać się odkryć 
w swoim życiu jedną, bodaj najmniejszą 
prawdę. W przeciwnym razie życie jego 
wydawać się może zmarnowane. I Ma-
riusz Szczygieł pyta ludzi o ich praw-
dy– a my możemy przeczytać – w cy-
klu felietonów pisanych dla „Dużego 
Formatu” (magazyn reporterów Gazety 
Wyborczej) i książce . Najczęściej są to 
rozmowy wysłuchane i autoryzowane, 

ale czasami pomysł pojawia się zniena-
cka, jak „podsłuchana” (i nieautoryzo-
wana) rozmowa telefoniczna w pocią-
gu – i tutaj gość spotkania przeczytał 
„Prawdę o niemożliwości całkowitej 
zmiany”. Żeby było ciekawiej – na jed-
nym ze spotkań autorskich, w Krakowie, 
autor miał okazję spotkać się z bohater-
ką tej rozmowy.
Spotkanie zaczęło się punktualnie 
o 18.00, nie wiadomo, kiedy minęła 20., 
a że czas nie jest z gumy, nadeszła pora 
na zakończenie tego niezmiernie inte-
resującego wieczoru. Już po, uśmiech-
nięty pan Mariusz chętnie podpisy-
wał książki, rozmawiał, nie odmawiał 
wspólnych zdjęć. Od przedstawicielki 
naszej redakcji otrzymał egzemplarz 
wspominanej dzisiaj książki „Ursus – to 
tutaj wszystko się zaczęło” oraz kilka 
numerów „Mocnych Stron”.

Mariusza Szczygła często można spot-
kać w kawiarnio-księgarni „Wrzenie 
Świata”, mieszczącej się w centrum 
Warszawy, przy ul. Gałczyńskiego. Ko-
lejna książka jego autorstwa ma zostać 
wydana jesienią.

Następne spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki w Czytelni Naukowej przy ul. 
Plutonu Torpedy odbędzie się w środę, 
4 kwietnia. Tematem dyskusji będą „Ce-
libat. Opowieść o miłości i pożądaniu” 
Marcina Wójcika oraz „Sońka” Ignacego 
Karpowicza. Organizatorzy zapraszają.

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik

�  URSUS. Spotkanie dyskusyjne z gościem – Mariuszem Szczygłem

Dziennikarz, pisarz 
i reportażysta

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

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

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

Kolorowych jajeczek, 
rozczochranych owieczek,
rozkicanych króliczków, 
smakołyków w koszyczku

i mokrego ubrania 
w dniu wielkiego lania!
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REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1        |        www.michałowice.pl

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

Rower gminny sezon 2018
Planowana jest kolejna, 7. stacja zlokalizo-
wana w Michałowicach przy strefie rekre-
acji – ul. Szkolna. System ma być wypo-
sażony w 65 rowerów, w tym 2 typu cargo 
oraz 5 tandemów. 

Do końca maja we wszystkich stacjach powin-
ny pojawić się elektrozamki, co znacznie 
ułatwi oddawanie/wypożyczanie rowerów. 

Do tego jednak czasu będziemy korzystali ze 
zwykłych szyfrowych blokad.
Pozostałe 6 stacji będzie zlokalizowanych tam, 
gdzie w ubiegłym roku (WKD Komorów, zalew 
Komorów, WKD Michałowice, WKD Reguły, 
WKD Nowa Wieś, WKD Opacz-Kolonia).

Zasady rejestracji do systemu, opłata rejestra-
cyjna oraz forma wypożyczenia (bezpłatna 
do 12 godzin) – także pozostaną na razie bez 
zmian.
Właśnie ogłoszono postępowanie przetargowe. 
Wypożyczalnie powinny zostać uruchomione 
pod koniec marca. 
I jeszcze jedna dobra wiadomość – gmina pod-
pisała deklarację o współpracy z Zarządem 
Dróg Miejskich w Warszawie oraz Miastem 
Pruszków. Po wyborze operatorów ma nastą-
pić integracja warszawskiego, pruszkowskiego 
i naszego systemu samoobsługowych wypoży-
czalni rowerów. 

UG Michałowice

MIESZKANIE zmienia się wraz z nami
W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się naszym mieszkaniom, domom, podwórkom i ogro-
dom. Bardzo ważna stała się przestrzeń, w której żyjemy. Modyfikując znane powiedzenie można powiedzieć, 
że jeśli chcesz kogoś dobrze poznać, przyjrzyj się, jak ta osoba mieszka. Jestem przekonana, że mieszka-
nie dosłownie odzwierciedla, na jakim etapie naszego życia się znajdujemy. Wyraża jednak znacznie więcej.

ZMIANY PRZEDMIOTÓW
Dowody na taki pogląd każdy z nas 
może z łatwością odnaleźć w swo-
im życiu, zwłaszcza zestawiając jego 
obecny kształt z obrazami z naszych 
wspomnień. Łóżko piętrowe dzielone 
z rodzeństwem wraz z upływem lat za-
mienia się na wielkie łoże małżeńskie 
współdzielone z partnerem. Plan lekcji 
wiszący na lodówce zostaje zastąpio-
ny przez listy zakupów i rzeczy do 
zrobienia dla całej rodziny na kolejny 
tydzień. Plakaty rozwieszone na ścia-
nach w pokoju zastępujemy kilkoma 
obrazami i zdjęciami z ubiegłoroczne-
go urlopu. Mieszkanie znakomicie po-
kazuje, co przestaje być dla nas ważne, 
a co wchodzi na pierwszy plan.

ZMIANA PODMIOTU
W naszych mieszkaniach i domach 
można też zaobserwować zmianę sa-
mego projektanta, czyli sprawcy tych 
przekształceń. Dawniej to rodzice od-

powiadali za wygląd naszych pokoi, za 
znajdujące się w nich meble i dodat-
ki, ich ułożenie, kolorystykę, a nawet 
sposób użytkowania. Z czasem to my 
przejmujemy rolę osoby decyzyjnej 
i stopniowo zaczynamy żyć w coraz 
większej spójności z naszym własnym 
gustem. Nie ma w tym nic złego, taka 
jest kolej rzeczy.

ZMIANY NASZEGO WNĘTRZA
Uważam jednak, że mieszkanie obra-
zuje nie tylko te zewnętrzne, zmienia-
jące się etapy naszego życia. Stanowi 
ono znakomite zwierciadło także na-
szego wnętrza – naszych emocji i na-
strojów, charakteru i osobowości. I tak 
jak wielu jest ludzi, tak różne zmiany 
możemy obserwować. Gdy jestem 
szczęśliwa i podekscytowana to lu-
bię mieć wokół siebie porządek, ład, 
dobrą organizację przestrzeni. Gdy 
jestem w stresie – ostatnie, na co 
zwracam uwagę to porządek. W taki 

sposób mieszkanie odzwierciedla to, 
co czuję. Ale jak może pokazywać to, 
kim jestem?

MIESZKANIE ZNA… NASZ CHARAKTER
Jestem osobą bardzo praktyczną – ku-
puję więc meble w jasnych kolorach 
(na których kurz będzie mniej widocz-
ny), ogromną szafę na całą ścianę (w 
której będzie można wszystko dobrze 
rozłożyć i zorganizować), wiele przy-
datnych akcesoriów kuchennych. Je-
stem też romantyczką, lubię więc sub-
telne, pełne uroku dodatki – zdjęcie 
z bliskimi w różowej ramce na ścianie, 
śliwkowe zasłony w oryginalne wzory, 
ulubione kwiaty w pięknych donicz-
kach. Lubię ludzi – o czym świadczą 
stół i sofa, przy których często gosz-
czę rodzinę i najbliższych. Uwielbiam 
czytać, dlatego nie wyobrażam sobie 
mojego pokoju bez dużego, zdecy-
dowanie przepełnionego już książka-
mi regału. Bywam refleksyjna, więc 

szczególnie w te ciepłe wieczory sia-
dam na balkonie, na małym stoliczku 
stawiam herbatę w ulubionym kubku 
i w pełni tego słowa znaczeniu odprę-
żam się. 

A GDY BRAK SPÓJNOŚCI I ZMIAN?
Każdy z nas mógłby odnaleźć mnó-
stwo takich analogii między swoją 
cechą osobowości a tym, co kryje się 
w jego/jej mieszkaniu, nawet jeśli nie-
koniecznie uświadamiamy sobie ten 
związek. Niekiedy nie czujemy się 
dobrze w naszym mieszkaniu. Być 
może właśnie dlatego, że to, co w nim 
jest, nie do końca odzwierciedla na-
szą duszę – możliwe, że to dlatego, że 
ktoś inny nam je urządzał. Albo może 
wręcz przeciwnie… odzwierciedla 
nas za bardzo – surowe ciemne meble, 
ponura kolorystyka i fotele, na których 
nie siada nigdy nikt oprócz właścicie-
la, mogą mu przypominać o samotno-
ści, której doświadcza w życiu. Myślę, 
że często zwyczajnie nie doceniamy 
wiedzy, jaką moglibyśmy posiąść wy-
łącznie dzięki obserwacji przestrzeni, 

w jakiej żyjemy. Niekiedy też za po-
mocą mieszkania chcemy zatrzymać 
czas. Nie zmieniamy wyglądu pokoju 
osoby, której już z nami nie ma – oba-
wiamy się, że zmieniając przestrzeń 
utracimy tę resztę wspomnień, która 
nas z nią łączy. Lub gdy wracamy do 
naszego domu rodzinnego i widzi-
my pokój z czasów podstawówki, 
z naklejonym na ścianie pożółkłym 
już planem zajęć, obok plakatu arty-
sty, którego od dawna nikt już nie pa-
mięta. Zarówno więc zmiany wyglądu 
naszego mieszkania mogą dużo o nas 
mówić, jak i niemniej wymowny może 
być… brak tych zmian.

CZYTAJ Z TYCH ZMIAN
Mówi się niekiedy, że kuchnia stano-
wi serce całego mieszkania. Moim 
zdaniem mieszkanie to serce całego 
człowieka. Może nie zawsze tak jest 
– ale w moim przypadku na pewno. 
Moje mieszkanie to mój świat, w któ-
rym mogę żyć tak jak chcę, w zgo-
dzie z samą sobą, zaspokajając swoje 
potrzeby, smakując charakteryzujące 
mnie pasje. Życzę wszystkim, aby ich 
mieszkania były zawsze spójne z ich 
stanem ducha i ich wnętrzem. A za-
chodzącym w nim zmianom należy 
się nie dziwić, spokojnie je realizować, 
a także… umieć z nich czytać. 

Marlena Hess

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY
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Zdrowych, spokojnych 
Świąt Wielkanocnych
wszystkim Przyjaciołom 
zwierząt oraz właścicielom 
czworonogów
życzy 
Przychodnia 
weterynaryjna 
„Dla psa i kota”.

PIASTÓW
We wtorek, 20 marca, po godzi-
nie 19.00 zastałem w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pia-
stowie grupę osób w sportowych 
strojach. Zaskoczyło mnie, że były 
wśród nich dzieci, jak również oso-
by w sile wieku. Okazało się, że to 
piastowianie przygotowują się do 
treningu przed kolejnym biegiem 
historycznym – BIEGIEM POLSKIE-
GO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.

Jak powiedział Paweł Krochmal, 
zatrudniony przez MOSiR na 
stanowisku trenera grupy Rozbie-

gany Piastów, na zajęcia przychodzi 
zazwyczaj 20 do 30 osób. Grupa po-
wstała przede wszystkim po to, żeby 
przygotowywać się do startów w Pia-
stowskich Biegach Historycznych, 
ale również w celu popularyzacji bie-
gów w Piastowie. Uczestniczą w nich 
osoby w wieku od 7 do przeszło 50 
lat. Na wszystkich zajęciach ćwiczą 
rozgrzewkę i bieganie, ale są też 
ćwiczenia sprawnościowe, brzuszki, 
przysiady, wyskoki, interwały, pod-
biegi, przebieżki, także biegi dłuższe. 
Kiedy było –15oC to ćwiczyli w bu-
dynku, ale przy takiej temperaturze 
jak dziś (niewiele poniżej zera), tre-
ning odbywa się w terenie. 
Pan Paweł (prywatnie – biega i tre-
nuje innych, mieszka w Warszawie) 
zajmuje się nie tylko ćwiczeniem 
piastowskiej grupy. W niedzielę 11 
marca wziął udział w pierwszych 
w tym roku zawodach – piastowskim 
Biegu Żołnierzy Niezłomnych, któ-
rego został zwycięzcą. Razem z nim 
pobiegli m.in. obecni na wtorkowym 

treningu: Wanda Przybylak – dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury, Ra-
fał Nowakowski – piastowski radny 
i najmłodsza biegaczka, siedmioletnia 
Ala, która w niczym nie ustępowała 
starszym koleżankom i kolegom, a za-
angażowaniem w ćwiczenia dawała 
wręcz przykład. 

Trener Paweł powiedział nam, że 
w najbliższą niedzielę 25 marca 
również wystartuje i będzie się starał 
o jak najwyższą pozycję. Liczy na 
podium.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Rozbiegany Piastów

BABESZJOZA – choroba odkleszczowa
Temperatury jeszcze nas nie rozpieszczają ale przyroda za chwilkę 
obudzi się do życia  a wraz z nią również pasożyty.

Jak co roku, przypominamy o pro-
filaktyce przeciwpasożytniczej, 
a szczególnie o zabezpieczeniu 

psów przeciwko kleszczom i pchłom.
Babesia Canis to śmiertelnie niebez-
pieczny pierwotniak, którego nosi-
cielem są kleszcze. Po wniknięciu do 
organizmu psa wyniszcza czerwone 
krwinki i sieje spustoszenie w orga-
nach wewnętrznych. 
Jak dochodzi do zarażenia ba-
beszjozą?
Pierwotniak ten bytuje w gruczołach 
ślinowych kleszcza. Aby doszło do za-
rażenia,  musi dojść do ukąszenia przez 
zakażonego pierwotniakiem kleszcza. 
Badania pokazują, że kleszcz musi by-
tować na psie  przez minimum 24 go-

dziny aby zdążył przekazać patogen, 
jednak zachować ostrożność trzeba 
zawsze, gdy zaobserwujemy na skórze 
naszego psa pasożyta. 
Co powinno zaniepokoić w zacho-
waniu psa: 
� brak apetytu � apatia � ciemny mocz 
� blade błony śluzowe � wysoka tem-
peratura � nagłe biegunki i wymioty.
Jeżeli nie zabezpieczyliście jeszcze 
swojego pupila preparatem przeciw 
kleszczom to jest to najwyższy czas 
gdyż kleszcze  o tej porze roku są bar-
dzo aktywne. Zachorowania obserwu-
jemy przez okrągły rok, nawet zimą, 
jeśli jest odpowiednio ciepła (z nasze-
go doświadczenia wystarcza zaledwie 
kilka dni z temperaturą około 5° C) 

ale wczesna wiosna  jest szczytem 
sezonu dla kleszczy gdyż wynika to 
z ich cyklu rozwojowego.

Wybór środków przeciw kleszczo-
wych jest obecnie  bardzo duży za-
równo jeśli chodzi o czas działania 
jak i cenę:
� tabletki działające jeden, jak i trzy 
miesiące � preparaty typu «spot-on» 
czyli płyn wylewany na skórę bądź 
w atomizerze � obroże działające od 
1 miesiąca aż po 7–8 miesięcy.
Oryginalne produkty są dostępne 
w dobrych sklepach zoologicznych 
oraz w przychodniach i gabinetach 
weterynaryjnych. O dobranie naj-
skuteczniejszego środka dla waszego 
psa poproście lekarza weterynarii.

Profilaktyka jest zawsze lepsza 
i bezpieczniejsza niż leczenie skut-
ków zakażenia babesia canis.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

�  DLA PSA I KOTA

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

GODZ INY  OT WAR CIA

 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

POBIEGLI W HOŁDZIE BOHATEROM
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
W niedzielne pogodne przedpołudnie na dy-
stansie 1945 metrów zmierzyło się ponad 
140. zawodników.  Tym razem zaskoczyła 
duża ilość najmłodszych biegaczy, dla któ-
rych ufundowane zostały specjalne nagrody.

Już od godz. 10:00 przed budynkiem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Piastowie po pakiety startowe usta-
wiali się uczestnicy Biegu Polskiego 
Państwa Podziemnego. Przed startem 
wspólnie odśpiewano hymn. Biegaczy 
przywitał Grzegorz Szuplewski, Bur-
mistrz Miasta Piastowa. – Bardzo cieszę 
się, że jest nas tylu. Dziękuję serdecznie 
wszystkim, którzy do nas przybyli nie 
tylko z Piastowa ale i okolic. Razem mo-
żemy dziś uczcić 73. rocznicę zdradzie-
ckiego uprowadzenia 16. przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego (…). 
Pamiętajmy o tej rocznicy i jej bohate-
rach – przypomniał Grzegorz Szuplew-
ski. Jeszcze tylko wspólne odliczenie do 
10., sygnał z gwizdka i… ruszyli. – Je-
steśmy pozytywnie zszokowani. W I bie-
gu [Żołnierzy Niezłomnych na dystan-
sie 1963 m; wystartował 11 marca br. 
– przyp. aut.] wzięło udział 110. uczest-
ników, w tym biegnie ok. 140. – cieszył 
się obecny na wydarzeniu Jerzy Derlatka 
(Kierownik MOSiR Piastów). 

Wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej
Nad prawidłowym przebiegiem czuwali 
m.in. sędzia Tomasz Krawczyński oraz 
kierująca biurem zawodów Urszula Za-
orska. Pierwszy na metę po 6. minutach 
dotarł Paweł Krochmal z Klubu Roz-
biegany Piastów. Każdy z zawodników 
otrzymał medal, a także torbę z wy-
dawnictwami historycznymi Instytutu 

Pamięci Narodowej, koszulką i czapką. 
Ze względu na pokaźną ilość najmłod-
szych uczestników (ponad 40), ufun-
dowane zostały specjalne nagrody.  Na 
podium stanęło najpierw 3. zawodników 
urodzonych w 2013 roku: Joanna Łyp, 
Kaja Wojtysiak oraz Aleksander Zyra. 
Zaraz po nich najszybszych zawodników 
udekorowali Grzegorz Szuplewski oraz 
Jerzy Derlatka.

Następne biegowe zmagania
Już 15 kwietnia, w niedzielę o godz. 
11.00 odbędzie się trzeci z cyklu Grand 
Prix Historycznych Biegów Piasto-
wa 2018. Poświęcony będzie rocznicy 
Chrztu Polski na dystansie 966 metrów 
– najkrótszym z całego cyklu biegowego. 
– Podsumowaniem biegów będą te zor-
ganizowane w październiku i listopadzie: 
Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy 
(10000 m, 7 października, niedziela) oraz 
Bieg Niepodległości (5000 m, 11 listopa-
da) – zapowiada Jerzy Derlatka.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

Kategoria – mężczyźni: 
I.  Paweł Krochmal (6:16:36) 

[Klub Rozbiegany Piastów] 
II. Konrad Kobiałka 
III. Damian Drzewicki

Kategoria – kobiety: 
I. Eliza Galińska 
II. Anna Szymanek 
III. Anna Szewczykowska 

Kategoria – do lat 16.: 
I. Michał Chybowski 
II. Eliza Galińska 
III. Przemysław Ptaszyński

�  II bieg z cyklu Grand Prix Historycznych Biegów Piastowa 2018

NAJSZYBCIEJ DYSTANS POKONALI
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INFORMACJA w sprawie BILETOMATU
Pasażerowie komunikacji zastępczej linii ZG dostaną możliwość zakupu 
biletów Kolei Mazowieckich w nowym biletomacie, który zostanie po-
stawiony przy ulicy Dworcowej obok postoju taksówek.
Biletomat  zostanie ustawiony przez spółkę ASEC S.A. Przewidywany 
termin wykonania ustalono na przełom marca i kwietnia 2018 roku za-
leżnie od panujących warunków atmosferycznych.

Rozpoczęcie wiosny 
przynosi nam początek 
wielu nowych ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH 
w Piastowie.

RUSZYŁY PRACE NAD KOMPLEKSOWĄ TERMO-
MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUB-
LICZNEJ w Piastowie. 
W ramach projektu współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priory-
tetowej IV „Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efek-
tywność energetyczna” Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020” 
przystąpiliśmy do termomodernizacji 
ośmiu obiektów użyteczności publicz-
nej. Są to:

 � budynek Szkoły Podstawowej nr 2 
przy al. Krakowskiej 20 (wprowadzenie 

na budowę odbyło się 7 marca 2018 r., 
umowny termin zakończenia prac 
31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma 
Cameleon Termomodernizacje);  

 � budynek Szkoły Podstawowej nr 5 
przy ul. K. Pułaskiego 6/8 (wprowadze-
nie na budowę odbyło się dnia 7 marca 
2018 r., umowny termin zakończenia prac 
31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma 
POL – BUD);  

 � budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 
11 Listopada 2 (wprowadzenie na bu-
dowę odbyło się dnia 8 marca 2018 r., 
umowny termin zakończenia prac 
31 sierpnia 2018 r., wykonawcą jest firma 
TMB MAAT);  

 � budynek Szkoły Podstawowej nr 3 
przy al. Tysiąclecia 5 (wprowadzenie 
na budowę odbyło się  8 marca, umow-
ny termin zakończenia prac 31 sierpnia 
2018 r., wykonawcą jest firma RENAL 
BUD); 

 � budynek Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry (wprowadzenie na budowę odbyło się 
7 marca, umowny termin zakończenia 

prac 30 września 2018 r., wykonawcą 
jest firma POL-BUD;

 � budynek Przedszkola nr 4 przy ul. 
Żbikowskiej 5 (wprowadzenie na budowę 
odbyło się 5 marca, umowny termin za-
kończenia prac 31 sierpnia 2018 r., wyko-
nawcą jest firma ARPRO;

 � budynek wielorodzinny przy ul. 
J. Tuwima 4 (wprowadzenie na budowę 
odbyło się 16 marca, umowny termin 
zakończenia prac 30 września 2018 r., 
wykonawcą jest firma Usługi Budowlane 
Kazimierz Jankowski.  

 � budynek Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. J. Brandta (wykonawca termomo-
dernizacji zostanie wyłoniony wkrótce). 

Na termomodernizację obiektów uży-
teczności publicznej Piastów pozyskał 
prawie 8 mln  zł dofinasowania ze środ-
ków unijnych.

NIEBAWEM RUSZĄ PRACE ZWIĄZANE Z:
 � budową kanałów sanitarnych 

– w ramach zaplanowanych na ten rok 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych przy-
stąpiliśmy do realizacji pierwszych 
dwóch zadań inwestycyjnych: budowy 
kanału sanitarnego w ul. W. Kossaka 
(na odcinku od ul. J. Malczewskiego 
do ul. T. Axentowicza) oraz budowy ka-
nału sanitarnego w ul. Kujawskiej (od ul. 
J.Hallera do Al. Wojska Polskiego). Wy-
konawcą inwestycji jest firma ELKAN. 
Termin zakończenia prac wyznaczono 
na 30 maja br.

 � budową ścieżek rowerowych – roz-
poczęliśmy realizację tego zadania w ra- 
mach projektu: „Ścieżki rowerowe w Pia-
stowie szansą na poprawę jakości powie-
trza w Warszawskim Obszarze Funkcjo-
nalnym” współfinansowanego z Euro 
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Osi Priorytetowej IV 
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 
Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 
„Mobilność miejska w ramach ZIT” 
Regionalnego Programu operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020”. 
W ramach zadania powstanie sieć 
ścieżek rowerowych o łącznej długoś-
ci blisko 3 km złożona z czterech od-
cinków zlokalizowanych w Al. Wojska 
Polskiego (850 m), wzdłuż wiaduktu im. 
gen. L. Okulickiego (175 m), w ul. War-
szawskiej (1050 m) i w Al. Tysiąclecia 
(900 m). Wykonawcą inwestycji jest firma 
BUD-BRUK, która została wprowadzona 
na budowę 19 marca. Termin zakończenia 
realizacji całego zadania wyznaczony jest 
na 30 września.
Na budowę ww. ścieżek rowerowych 
Miasto Piastów otrzyma niemal 3 mln zł 
dofinansowania unijnego.
Warto dodać, że w najbliższym czasie spo-
dziewamy się rozstrzygnięcia  przetargów 
na realizację sześciu kolejnych zadań inwe-
stycyjnych:

Piastów partnerem meczu PlusLigi
Już w środę, 28 marca siatkarze ONICO Warszawa rozegrają mecz z wice-
mistrzem Polski, PGE Skrą Bełchatów. Partnerem spotkania będzie MIASTO 
PIASTÓW. Zawodnicy wyjdą na boisko w eskorcie najmłodszych siatkarek 
i siatkarzy piastowskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Tie-Break.

Oglądajcie koniecznie na żywo w hali COS Torwar 
lub przed telewizorami na Polsat Sport.

BILETY DO KUPIENIA TUTAJ:
http://torwar.cos.pl/3215/onico-warszawa-vs-pge-skra-belchatow

Spotkanie to odbywa się w ramach 24. kolejki PlusLigi. 
ZAPR A SZAMY SERDECZNIE! 

Przed nami prawdziwa, siatkarska wojna!
Siatkarze ONICO Warszawa z trenerem Stephanem Antigą na czele promują 
Piastów w ramach podjętej w ubiegłym roku współpracy naszej gminy z AZS 
Politechnika Warszawska Klub ONICO w projekcie „CAŁE MIASTO KIBI-
CUJE”. Dzięki temu współdziałaniu, poza promocją Piastowa, piastowskie 
dzieci i młodzież trenują pod okiem wielokrotnego mistrza Polski olimpijczyka 
z Atlanty Marcina Nowaka

WIĘCEJ NA TEN TEMAT TUTAJ: 
http://www.piastow.pl/aktualnosci/kultura-i-sport/sport/partnerstwo-pia-
stowa-z-klubem-onico-warszawa#cnt

Anna Lorens

 � przebudowy ulicy Brzozowej z odwod-
nieniem, 

 � przebudowy ulicy Wiosennej z odwod-
nieniem, 

 � przebudowy ulicy Złotej Jesieni z od-
wodnieniem; 

 � budowy wodociągu w ulicach: Kujaw-
skiej, M. Kopernika, P. Wysockiego i Św. 
Jadwigi Królowej; 

 � budowy wodociągu w ulicach: Po-
morskiej, St. Kostki, Al. Wojska Pol-
skiego od ul. St. Kostki do ul. Toruń-
skiej oraz 

 � budowy wodociągu w ul. B. Leśmiana 
oraz na przebudowę ul. Ks. J. Skorupki 

wraz z budową odwodnienia na odcinku 
od ul. Paderewskiego do posesji Nr 16.

Ale to nie koniec prac zaplanowanych na 
ten rok do wykonania. Władze Piastowa 
i urzędnicy nie przerywają starań, by ko-
lejne, ważne działania mogły być realizo-
wane.

O wszystkich działaniach będziemy 
Państwa na bieżąco informować. 

Olga Sochacka 
- Wydział Inwestycji UM w Piastowie

Fot. Anna Lorens 

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Nowe piastowskie inwestycje miejskie

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 5

Budynek Urzędu Miejskiego
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CZŁOWIEK Z PASJĄ

Dzisiaj przybliżamy Państwu syl-
wetkę niezwykłego człowieka, pa-
sjonata – IRENEUSZA BARSKIEGO, 
uhonorowanego w lutym tego roku 
przez Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego odznaczeniem 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Ireneusz Barski – fotoreporter, dziennikarz, in-
struktor fotografii i animator kultury. Tutaj przy-
szedł na świat 1 stycznia 1941 roku. Od 55 lat żo-
naty z Marią – kobietą swojego życia. Mają dwie 
córki i czworo wnucząt. W Ursusie znają go pra-
wie wszyscy, część pewnie jako pana z aparatem 
fotograficznym. Doskonały fotograf, ale również 
członek Orkiestry Dętej „ZM” Ursus i big-bandu 
w „Pałacyku” w Pruszkowie, harcerz, grafik i ma-
larz. Działacz podziemnej „Solidarności”, interno-
wany w więzieniu w Białołęce. Od 1972 roku pra-
cował jako instruktor filmu i fotografii w Domach 
Kultury Ursusa, Włoch i Ochoty. Instruktor Kat. 
„S” Amatorskiego Ruchu Artystycznego, dyplo-

mowany Mistrz w zawodzie fotografa, od 1976 r. 
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Członek Klubu Fotografii Prasowej przy SDP. Au-
tor unikalnych zdjęć z historii Ursusa i Zakładów 
Mechanicznych. 
Radny (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) 
Gminy i Dzielnicy Ursus w latach 1993–1998. 
Najdoskonalszy dokumentalista Ursusa od lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku do dziś. Na 
jego zdjęciach odnajdują się przedstawiciele 
wielu pokoleń ursusiaków. Jest autorem kilku 
indywidualnych wystaw fotograficznych. Doku-
mentalne zdjęcia Barskiego można oglądać na 
stałych ekspozycjach w Izbie Pamięci Ursusa, 

OK „Arsus” i DK „Kolorowa”. Nasz dwutygo-
dnik również wielokrotnie korzystał z jego boga-
tego archiwum zdjęć. Ireneusz do dziś jest ściśle 
związany ze wszystkimi instytucjami kultury 
w dzielnicy. Mimo kłopotów ze zdrowiem nadal 
fotografuje ważne wydarzenia z życia dzielnicy. 
Na jego zdjęciach są wszyscy włodarze miejsco-
wości, proboszczowie, radni, harcerze, policjanci, 
strażacy, artyści i politycy odwiedzający dziel-
nicę. W lutym 2018 r. został uhonorowany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od-
znaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Może nadszedł czas na nadanie temu wybitne-
mu mieszkańcowi tytułu honorowego obywate-

(Nie)codzienność Ursusa zachowana w kadrach
11 września 1965 r. 
30 LAT SPORTU W URSUSIE. Uroczyste otwarcie stadionu RKS Ursus  
(w momencie otwarcia nadano nazwę Stadion XX-lecia PRL).  

Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński.  
Wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę  
Kościoła św. Józefa w Ursusie – 3 czerwca 1978 r.  

Rok 1981.  
Poświęcenie Sztandaru „Solidarności”  
i odsłonięcie pomnika Czerwca 1976 r

Najstarszy zabytek Ursusa – ponad 200-letnia 
kapliczka przy ul. Dzieci Warszawy w Ursusie.  
Zdjęcia wykonane w latach 60. i obecnie.

20 sierpnia 1990 r. – Katastrofa kolejowa. W jej wyniku poniosło śmierć 16 osób, a 43 zostało rannych. Przyczyną katastrofy  
było najechanie pociągu pospiesznego „Silesia” relacji Praga – Warszawa Wschodnia na koniec pociągu osobowego relacji 
Szklarska Poręba – Warszawa Wschodnia. W chwili wypadku panowała gęsta mgła.

CZŁOWIEK 
z PASJĄ
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la. Historia ostatnich 60. lat Ursusa została na 
zawsze zaklęta w jego fotograficznych obrazach.
Nasz bohater opowiedział krótko o pierwszych kil-
kudziesięciu latach swojego fotografowania.

Moja przygoda z fotografią
– „Moja przygoda z fotografią zaczęła się 
19 stycznia 1945 roku” – wspomina Irek Barski. 
– „W tamtym czasie trzeba było zasłaniać okna 
czarnymi zasłonami (zaciemnienie w obawie 
przed nalotami). Czasem zostawały szparki. Pew-
nego razu po przebudzeniu zobaczyłem na ścianie 
naprzeciw okna odwrócony obraz sanek z ludźmi. 
To światło wpadające przez szparkę narysowało 

widok z ulicy. To mnie zafascynowało. Chciałem 
zgłębić to tajemnicze zjawisko. 
Moim pierwszym aparatem było pudełko z dziurką 
(camera obscura). W domu była tabakierka z drze-
wa wiśniowego, na tylną ściankę kładłem kawałek 
znalezionej, namoczonej kliszy rentgenowskiej, 
przez dziurkę w przeciwległej ściance wpadało 
światło. Ja siadałem naprzeciwko, światło wyko-
nywało swoją pracę, a po powrocie do domu za-
chwycony oglądałem swój cień na kliszy.
Minęło kilka lat, moje zainteresowania się zmie-
niały. Zajmowałem się modelarstwem lotniczym, 
sportem, muzyką, malarstwem, byłem harcerzem. 
Jedno pozostało niezmienne – fascynacja fotogra-
fią i filmem. Wspólnie z kolegą kupiliśmy aparaty 
»Druh«, powiększalnik powstał z wojskowej ma-
nierki i zaczęliśmy eksperymenty z fotografią. Po-
znawałem fotografię od podszewki. 
Po ukończeniu technikum w Ursusie poszedłem 
do pracy w ZM Ursus. Początkowo, w ramach sta-
żu, do kuźni, później »na deskę« jako konstruktor. 
W Zakładach poznałem Ignacego Drozdowskie-
go – fotografa zakładowego, który miał ogromną 
wiedzę o fotografii. Dzięki niemu poznałem foto-
grafię naprawdę dogłębnie i rozpocząłem pracę 
w Biurze Rzecznika Prasowego Dyrekcji. Tak za-
częło się moje profesjonalne uprawianie fotografii 
i filmu. Potem pracowałem  w redakcji tygodnika 
»Głos Ursusa«. Tam wróciłem do swojej najwięk-
szej pasji – fotografii. W tym okresie ukończyłem 
wiele kursów fotograficznych. Miałem możliwość 
przebywania w miejscach dostępnych tylko dla 
niektórych. Brałem udział w wielu wydarzeniach 
historycznych. Jako jeden z pierwszych zapisałem 
się do NSZZ »Solidarność«, zostałem wybrany na 
przewodniczącego pionu ds. osobowych i orga-
nizacji. W 1982 roku, w stanie wojennym, byłem 
internowany w więzieniu w Białołęce. Zawsze 
i wszędzie (w więzieniu przemycona »Smiena«), 
aż do dziś towarzyszył mi aparat fotograficzny.” 

Tekst Jacek Sulewski
Autor zdjęć – Ireneusz Barski 

(wszystkie zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum)  

(Nie)codzienność Ursusa zachowana w kadrach

9 września 1997 r.  
Mecz RKS URSUS – BUG Wyszków 1:0

Róg ul. Kościuszki i Bohaterów Warszawy.  
Kiedyś (do 1973 r.) była tu Szkoła Podstawowa Nr 1 
(zdj. czarno-białe na górze). 
Obecnie znajduje się tu budynek mieszkalny  
ze sklepami i bankami.  

Rok 1969. Teren Zakładów Mechanicznych Ursus wizytują I Sekretarz PZPR 
– Władysław Gomułka (w okularach) i przybyły z przyjacielską wizytą bułgarski 
przywódca – Teodor Żiwkow (w kapeluszu).

Zdjęcie na górze: Pięćsetny ciągnik URSUS C-385 właśnie zszedł z taśmy produkcyjnej.
Zdjęcie niżej: 1970 r. – Ja chcę do taty! 
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PORADY PRAWNE PRUSZKÓW

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 � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

 ODLICZA TYLKO OPIEKUN DZIECKA 
Jestem z mężem w separacji. Ponieważ wy-
jechał on na stałe do pracy za granicę, to 
ja samodzielnie zajmuję się naszym wspól-
nym dzieckiem, które ma dopiero 6 lat. Czy 
w tej sytuacji mogę w podatkowym rozlicze-
niu rocznym sama odliczyć całą ulgę przy-
sługującą na synka?
Tak! Jednym z kilku warunków do skorzystania 
z ulgi na dziecko jest wykonywanie w stosunku 
do niego władzy rodzicielskiej. To jednak nie 
wystarczy – władza ta musi być faktycznie wy-
konywana przez osobę korzystającą z odlicze-
nia. W praktyce oznacza to, że musi ona jako 
rodzic wykonywać wszelkie obowiązki, dzięki 
którym dziecko wychowywane jest w sposób 
zapewniający mu prawidłowy rozwój. W szcze-
gólności sprawowanie faktycznej opieki nad 
dzieckiem polega na jego wychowywaniu, 
troszczeniu się o fizyczny i duchowy rozwój 
maleństwa rozumiany jako zapewnienie wszel-
kich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyj-
ne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Tak 
na tę sprawę patrzy fiskus. W przypadku Czy-
telniczki mamy do czynienia z sytuacją, w któ-
rej drugi małżonek ma co prawda władzę rodzi-
cielską (małżonkowie są w separacji –  nie mają 
jeszcze rozwodu), ale jej na co dzień nie wyko-
nuje. Wszystkie czynności związane z wycho-
waniem i opieką nad dzieckiem spadły na barki 
Czytelniczki. Dlatego uznać należy, że tylko 
ona wykonuje władzę rodzicielską nad swoim 
potomstwem, sprawując nad nim faktyczną 
i samodzielną pieczę w sposób zapewniają-
cy mu prawidłowy rozwój. A to daje jej pełne 
prawo do skorzystania z odliczenia w ramach 
ulgi prorodzinnej. Inaczej mówiąc Czytelniczka 
w swoim zeznaniu rocznym powinna odliczyć 
100% tego co przysługuje łącznie małżonkom. 
Obowiązujące aktualnie interpretacje podatko-
we wydawane przez Krajową Informację Skar-
bową są w tej materii spójne i jednoznacznie 
dają prawo do odliczenia w całości tylko temu 
z rodziców, który faktycznie troszczy się o dzie-
ci. Uznać więc należy, że to podejście nie zmie-
ni się też i w następnych latach. I Czytelniczka 
samotnie wychowująca syna będzie mogła dalej 
korzystać z tego odliczenia. 

MASZ 3 MIESIĄCE NA UZUPEŁNIENIA
Złożyłam właśnie pozew o alimenty na trój-
kę dzieci przeciwko ich biologicznemu ojcu. 
Czy w tej sytuacji mogę już starać się o pie-
niądze z programu 500 plus?
Teoretycznie do wniosku o świadczenie z pro-
gramu 500 plus rodzic powinien dołączyć po-
chodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd 
tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie 
świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka 
od drugiego rodzica. Jeśli takiego dokumen-

tu nie ma (w przypadku naszej Czytelniczki 
sprawa o alimenty dopiero się zacznie przed 
sądem) wniosek i tak może zostać złożony. 
Gmina, do której trafi powinna go przyjąć 
i wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia bra-
ków w dokumentacji. Wnioskodawca dostanie 
na to 3 miesiące. Jeśli w tym czasie nie dołączy 
wyroku z sądu, złożony przez niego wniosek 
zostanie bez rozpoznania. Gdyby jednak udało 
się w tym terminie zakończyć postępowanie 
alimentacyjne, to świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało od miesiąca złożenia 
pierwotnego wniosku.

FUNDUSZ NA CZARNĄ GODZINĘ 
Ile pieniędzy powinnam odłożyć na czarną 
godzinę? Właśnie zmieniłam pracę, zara-
biam trochę więcej i mogę w końcu zacząć 
robić jakieś oszczędności. Nie potrafi ę tylko 
ustalić ile ich powinno być. Czy jedna pełna 
zaoszczędzona pensja powinna mi wystar-
czyć?
W zasadzie powinniśmy odpowiedzieć, że nale-
ży odłożyć tyle, ile tylko się da, jednak w prak-
tyce takie rozwiązania są rzadko możliwe. Jest 
mnóstwo metod liczenia ile powinien wynosić 
fundusz bezpieczeństwa (zwany też poduszką 
finansową), czyli gotówka na czarną godzinę. 
Nam najlepsza wydaje się teoria, która mówi, 
że powinien on być równy 6-miesięcznym pen-
sjom. Dlaczego akurat tyle? Bo należy założyć, 
że tyle czasu będzie potrzeba na znalezienie 
nowej pracy odpowiadającej naszym kwali-
fikacjom, wykształceniu i umiejętnościom. 
Ponieważ półroczne dochody to bardzo dużo 
pieniędzy, dlatego proponujemy zastosować 
opcję oszczędnościową – odłóżmy tyle, ile wy-
noszą nasze 6-miesięczne podstawowe wydat-
ki. Trzeba oczywiście ustalić, ile ich jest, nie-
mal na pewno będzie ich jednak trochę mniej 
niż cała pensja. Dysponując taką kwotą można 
(co prawda z pewnymi wyrzeczeniami – wszel-
kiego rodzaju rozrywki i używki raczej odpa-
dają) przeżyć pół roku i w tym czasie szukać 
pracy zapewniającej stały dochód. Warto pa-
miętać, że taki fundusz bezpieczeństwa nie jest 
funduszem rentierskim zapewniającym nam 
gotówkę na starość. Jego rola polega na chro-
nieniu nas przed różnego rodzaju nieszczęścia-
mi – przede wszystkim utratą pracy albo nagłą 
chorobą. Dlatego środki w nim zgromadzone 
muszą być łatwo dostępne. A to wyklucza te 
formy oszczędzania, w których wyciągnięcie 
pieniędzy jest trudne i czasochłonne. W prakty-
ce posiadacz funduszu skazany jest na rachunki 
oszczędnościowe w bankach. Gotówka z nich 
może być w każdej chwili podjęta bez żadnych 
strat – i tym takie rachunki różnią się od lokat, 
których likwidacja przed czasem zazwyczaj 
oznacza utratę części, jeśli nawet nie całości 
odsetek.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza
UWAGA MIESZKAŃCY
PRUSZKOWA!
Od 25 marca 2018 roku wprowadzona zostanie 
czasowa organizacja ruchu w związku z I eta-
pem przebudowy ul. Sienkiewicza.

O rganizacja ruchu przewiduje częściowe za-
mknięcie ul. Sienkiewicza na odcinku od 
ulicy Staszica (na wysokości wjazdu do 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej) do ulicy 
Stalowej. 

Na ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokie-
runkowy w kierunku Dworca PKP. Pracami ob-
jęty będzie również chodnik, dlatego na czas ich 
prowadzenia wykonane zostanie utwardzenie 
wzdłuż drogi dla zapewnienia ruchu pieszych. 
Ruch samochodowy od strony dworca PKP 
zostanie skierowany na ulicę Stalową, która na 
czas objazdu również będzie drogą jednokie-
runkową. 
O zmianach podczas II etapu prac poinformu-
jemy wraz ze zbliżającą się datą ich rozpo-
częcia.

Książnica Pruszkowska w swoim cyklu 
WSPOM NIENIA PRUSZKOWSKICH ULIC, 
prezentuje najnowsze wydawnictwo – kolejny 
tom gawęd Tadeusza Huberta Jakubowskiego. 

Scribo, ergo sum
To szczególna książka w dorobku Tadeusza Huber-
ta Jakubowskiego. Zawiera mniej humorystycznych 
„obrazków”, do których Autor zdążył nas przyzwycza-
ić; jest w niej za to więcej dłuższych wspomnień, tema-
tycznie ułożonych rozdziałami: o starym Pruszkowie, 
o pruszkowskich cyklistach, pruszkowskich bohaterach 
Powstania Warszawskiego, harcerzach, „Zaniakach”. 
Są też rozdziały o Tworkach, o ulicy To-
polowej, wspomnienia o sąsiadach, zna-
jomych, żyjących i zmarłych... Ponadto 
wspomnienia z licznych okolicznościo-
wych spotkań, uroczystości i imprez 
miejskich. Może jest  nieco mniej humoru, 
ale za to dużo życzliwego uśmiechu i cie-
płych refleksji. 
Tytułowe – SCRIBO, ERGO SUM – to zara-
zem credo ostatnich lat Tadeusza Jakubow-
skiego, które często powtarza w rozmaitych 
kombinacjach. Na przykład: „pisanie trzyma 
mnie przy życiu. W przeciwnym razie, daw-
no bym zdziadział”.

Nikt nie chce, żebyś zdziadział Tadziu
– więc pisz, kurdelebele!!! Pisz!!!

Grzegorz Zegadło

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA poleca...

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA i SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY

ZAPRASZAJĄ
na promocję najnowszej książki 

Tadeusza Huberta Jakubowskiego
– SCRIBO, ERGO SUM. 

13 kwietnia o godz. 18.00
Spółdzielczy Dom Kultury

w Pruszkowie, ul. Hubala 5 
Podczas spotkania z Autorem książkę sprzedajemy w cenie 

bardzo promocyjnej oraz dodajemy
Jego autograf. Bezpłatnie. 

WSTĘP WOLNY

Całkowity dochód z Wieczoru Promocyjnego 
Autor przeznacza na cele charytatywne.
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XXXVIII MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW 
KARATE WKF – karate olimpijskie

 OGROMNY SUKCES Szkoły Podstawowej nr 14

21 i 22 marca odbyły się fi nały zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
w „Złotym Krążku” i „Błękitnej sztafecie” w kategorii dzieci szkół podstawowych. 
PIERWSZEGO DNIA rozgrywane były zawody 
dziewcząt, które zajęły wysokie II miej-
sce i przywiozły srebrny medal WOM 
ustępując tylko Szkole Łyżwiarskiej nr 48 
w Warszawie. Skład medalistek: Gabriela 
Pręgowska, Patrycja Pręgowska, Ewelina 
Żuk, Karolina Hennel, Alicja Zygańska, 
Martyna Bekas. 

NASTĘPNEGO DNIA sprawy w swoje ręce wzięli 
chłopcy, którzy do samego końca walczyli 

o zwycięstwo i dopiero ostatnia konkuren-
cja zapewniła wygraną o 1,5 sekundy nad 
przeciwną szkołą. Złota drużyna szko-
ły wystąpiła w składzie: Michał Symon, 
Grzegorz Niziołek, Kacper Błażejewski, 
Jan Chaber, Andrzej Romsicki, Mikołaj 
Wrzosek. Zwycięstwo chłopców jest o tyle 
większe, że rywalizowali z uczniami – za-
wodnikami hokeja na lodzie. Wielkie gra-
tulacje dla zawodników. 
Opiekunem zespołów jest Barbara Sawicka.

W ZAWODACH WYSTARTOWAŁO 150 
ZAWODNIKÓW Z 40 KLUBÓW. Zawod-
nicy z Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Shotokan zaprezentowali 
się z wyśmienitej strony, o czym 
świadczy pierwszy seniorski me-
dal.  Nasi karatecy wywalczyli brąz 

w kata drużynowym w składzie 
Łukasz Sulejczak, Jakub Koryczan, 
Krzysztof Niedolistek. Ponadto za-
wodniczka z naszego lokalnego 
klubu Agata Boguska zdobyła zło-
ty medal i tytuł Mistrzyni Polski 
Seniorów w kumite drużynowym 

oraz brąz w drużynie kata z druży-
ną Harasuto Łódź. Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Shotokoan zdobyło 
ostatecznie 16 miejsce w klasyfika-
cji medalowej. Serdecznie gratu-
lujemy naszym zawodnikom oraz 
trenerom.

�  URSUS. Sportowe sukcesy na macie i na lodowisku

Program kina „URSUS”

Bilety można kupić również przez internet 
na stronie OK Arsus, Biletyna.pl i na facebooku 
kina Ursus w zakładce „Bilety”

 www.arsus.pl  |  facebook.com/kinoursus

7.04
GODZ. 16.00, 18.15 CUDOWNY CHŁOPAK

USA � l.7 � napisy � dramat/familijny/komedia8.04

12.04 GODZ. 17.00 KINO 
RETRO

DUMNI I WŚCIEKLI WSTĘP WOLNY
Francja/Wielka Brytania l.15 / Komediodramat 

14.04
GODZ. 16.00, 18.15 PITBULL.OSTATNI PIES

Polska � l.15 � sensacyjny15.04
21.04

GODZ.  14.00 GNOMY ROZRABIAJĄ
Kanada � b/o � animacja22.04

21.04
GODZ. 16.00, 18.00 KOBIETA SUKCESU

Polska � l.15 � komedia romantyczna22.04
28.04

GODZ. 15.00, 17.00 JASKINIOWIEC
Francja/Wielka Brytania � b/o � animacja � komedia/przygodowy29.04

KWIECIEŃ 2018
WARSZAWA URSUS
UL. TRAKTORZYSTÓW 14

PARKING dla 
zmotoryzowanych widzów

CUDOWNY CHŁOPAK

KASA CZYNNA pół godziny
przed pierwszym seansem.
BILETY w cenie 15 zł i 20 zł, 
KINO RETRO – WSTĘP WOLNY

Program kina „BAŚN”

Cena biletu 12/16 zł    
REZERWACJI BILETÓW można dokonać osobiście lub pod nr tel. 501-750-673 
w czasie pracy kasy kina (godzinę przed seansem).           www.tiketto.pl

KWIECIEŃ 2018 PIASTÓW
UL. WARSZAWSKA 24

6–8.04 GODZ. 17.00, 19.30 PITBULL. OSTATNI PIES
POLSKA � l. 16 � 124 min. 

13–15.04
GODZ. 17.00 CZARNA PANTERA

USA � l. 14 � 134 min. 

GODZ. 19.30 NOWE OBLICZE GREYA
USA � l. 15 � 105 min. 

20–22.04
GODZ. 17.00

GNOMEO I JULIA.
TAJEMNICA ZAGINIONYCH KRASNALI

USA/WLK. BRYTANIA � b/o � 88 min. 

GODZ. 19.00 KOBIETA SUKCESU
POLSKA � l. 14 � 05 min. 

27–29.04 GODZ. 17.00 LUIS I OBCY
NIEMCY/LUKSEMBURG/DANIA � b/o � 80 min.



Galeria „Gawra”
Warszawska 58c lok. 5, 02-496 Warszawa Ursus

22 291 55 05  �  790 807 055
info@hellastravel.pl   www.hellastravel.pl

G R E C J A  I  C A ŁY  Ś W I AT

ZAPRASZAMY!

GRECJA        od kuchniGRECJAGRECJA            od kuchniod kuchni

gotuj 
z TEO VAFIDISEM

Teo Vafidis

Podróżuj z

MILOS

Charakterystyczne dla wyspy są wulkaniczne 
gleby, które kształtują krajobraz, zwłaszcza plaże 
niezwykłej urody. Milos od starożytności jest 

znana ze skarbów swej ziemi i dlatego od tysięcy lat 
istnieje tu nieprzerwana działalność wydobywcza. 
Oczywiście swoją światową sławę wyspa zawdzięcza 
przede wszystkim Wenus z Milo, znanemu posągowi, 
który został odnaleziony w XIX w. na Milos, a obecnie 
znajduje się w paryskim Luwrze. 
Kolorowe domy nad turkusowym morzem serwują 
turystom barwną ucztę dla oczu. Pejzaż składa 
się z białych domków z ukwieconymi ogródkami 
i wąskimi, spokojnymi uliczkami, które tworzą obraz 
wykwintnego piękna Cyklad. Domki, zwane po grecku 
„syrmata”, które można spotkać w całym rejonie Morza 
Egejskiego, na Milos są wykorzystywane w większym 
stopniu niż gdziekolwiek indziej. Są zbudowane wśród 
wulkanicznych skał tak, aby wciągać łódki zimą. 

To, czego potrzebujecie w czasie wakacji na 
Milos, to odpowiednia liczba dni, aby zdążyć 
zobaczyć jak najwięcej i kąpać się na wielu 

pięknych plażach. Jedną z ciekawszych możliwości, 
obowiązkową na większości greckich wysp, ale na 
Milos szczególnie, jest udanie się na jednodniowy 
rejs statkiem wycieczkowym, których wiele pływa 
wokół wyspy, i odwiedzenie niedostępnych plaż, 
gdzie niemożliwe jest dotarcie w inny sposób. 
Jeden dzień wakacji na Milos po prostu musicie 
spędzić poznając wyspę w ten sposób. 
Niektóre z najpiękniejszych miejsc wyspy są dostępne 
tylko od strony morza. Sławne Kleftiko, jaskinia 
Sykii, Glaronisia czekają – na szczęście jest wiele 
sposobów, aby tam dotrzeć. Mogę wybierać z różnych 
zorganizowanych wycieczek morskich, których 
większość rozpoczyna się w porcie Adamas, a niektóre 
w Pollonii. Istnieją rejsy wokół wyspy lub tylko 
do wybranych miejsc. Mogę wybrać żaglówkę, łódź 

motorową lub tradycyjną łódeczkę. 
Księżycowy krajobraz, który jest niepowtarzalny, 
słynie ze zwietrzałych skał wulkanicznych. Przenikają 
one szmaragdowe morze, tworząc małe i duże 
jaskinie, a brak zieleni, w połączeniu z białymi 
skałami i odblaskami roziskrzonego morza, 
formuje krajobraz przypominający księżyc 
– niezapomniane wrażenie! 

Do kultury wyspy należą tradycyjne festiwale 
dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Do dziś 
zajmują ważne miejsce w życiu mieszkańców 

wyspy i są doskonałą okazją do zabawy i spotkań 
towarzyskich. Kiedy bym nie odwiedził Milos, zawsze 
mam możliwość poznać ten oryginalny rodzaj 
rozrywki, posłuchać muzyki wyspiarskiej na żywo, 
zatańczyć tradycyjne tańce, spróbować domowych 
dań oraz wina z Milos. 

WIELKANOC
NA WYSPIE MILOS 
Charakteryzuje się ciepłem oraz magią ko-
lorów. Lokalne tradycje oraz gościnność 
tworzą wyjątkową atmosferę niespotykaną 
nigdzie indziej.
Bogactwo dzikich kwiatów zdobi wyspę „odziewa-
jąc” jej łąki w żywy dywan milionów maków i sto-
krotek, kontrastujących z lazurem morza.
Tradycje wielkanocne, kultywowane na wyspie od 
wieków szczególnego znaczenia nabierają w trak-
cie WIELKIEGO TYGODNIA.
Wielki Czwartek to czas, kiedy późną nocą miesz-
kańcy ozdabiają Grób Boży świeżymi kwiatami 
z własnych ogrodów.
W Wielki Piątek mieszkańcy wyspy podziwiają Epi-
tafia pobliskich parafii, wybierając najpiękniejsze. 
Po uroczystej liturgii wieczornej wracają do do-
mów rozświetlając wąskie uliczki ciepłym światłem 
świec. Panuje wtedy niesamowita atmosfera po-
bożności.
W Wielką Sobotę wieczorem wszyscy radują się 
ze Zmartwychwstania Pańskiego, zapalają sztucz-
ne ognie, a w niektórych wioskach odpalany jest 
dynamit, aby jego wybuch oznajmił wszystkim, że 
dokonał się cud. Wszyscy wtedy zasiadają do stołu, 
aby zjeść tradycyjną zupę – Magieritsę.
Niedziela Wielkanocna to czas radosnych liturgii, 
pełnych śpiewu oraz procesji w okolicznych wio-
skach, to wspólna radość ze Zmartwychwstania 
Pańskiego.
Grecy tradycyjnie zafarbują jajka na czerwony 
kolor oraz będą się nimi stukać na znak szczęścia 
i odradzającego się życia. Wypieką także pyszny 
chlebek Tsoureki przypominający chałkę.
Potraw tych nie może zabraknąć na świątecznym 
stole, tak jak i pieczonego jagnięcia.

Wyspa wielobarwna, niezbadana, 
różnorodna, smaczna, intrygująca 
– jednym słowem wyjątkowa. Na każ-
dym kroku czeka jakaś niespodzian-
ka... i z pewnością gdzieś na plażach, 
w pięknie natury, w aktywności, w dłu-
gowiecznej historii miejsca znajdę to, 
co mnie poruszy i sprawi, że mój pobyt 
na wyspie będzie niezapomniany. 

Smaczneg
o!

KARIDOPITA
CIASTO ORZECHOWE
SKŁADNIKI NA 10 PORCJI:
• 600 g rozdrobnionych orzechów włoskich 
• 200 g posiekanych orzechów włoskich 
• 300 g cukru kryształ
• 200 g mąki pszennej
• 100 g bułki tartej 
• 100 g masła
• 8 jajek (oddzielone żółtka od białek)
• 1 łyżeczka cynamonu mielonego 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• laska wanilii  lub aromat waniliowy
• szczypta soli morskiej jodowanej 
Składniki na syrop:
• 1 kg cukru
• 200 g syropu glukozowego
• 50 ml metaxy
• 1 l wody
• 2 laski cynamonu całego 
• 5–6 goździków całych 
• skórka z 1 pomarańczy
Sposób przygotowania:
Przygotować syrop: Do garnka dodać wszystkie 
składniki na syrop i gotować przez 10 minut. Na-
stępnie zdjąć pianę i odstawić do wystygnięcia.
W jednej miseczce ubić białka z solą na sztyw-
ną pianę, a w drugiej mikserem ubijać masło 
z cukrem, żółtkami, wanilią  i cynamonem przez 
10 minut na puszystą masę. Do masy żółtkowo-
-maślanej stopniowo dodać pianę, delikatnie mie-
szając za pomocą szpatułki, aż składniki się po-
łączą. Rozdrobnione orzechy wymieszać z mąką 
i proszkiem do pieczenia, a następnie stopniowo 
dodać do ciasta i delikatnie wymieszać.
Ciasto wylać na nasmarowaną i posypaną buł-
ką tartą blaszkę, rozprowadzić równomiernie, 
wierzch posypać posiekanymi orzechami. Piec 
w rozgrzanym do temperatury 180oC piekarniku 
przez około 45 minut, aż będzie gotowe, wyciąć 
ostrym nożem porcje w kształcie kwadratów. Za 
pomocą łyżki wazowej polać ciasto syropem, 
dbając, aby dobrze się nasączyło. 

JAGNIĘCINA
KLEFTIKO
DANIE Z 600-LETNIĄ TRADYCJĄ JESZ-
CZE Z CZASÓW OKUPACJI TURECKIEJ

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:
• 4 gicze jagnięce
• 100 g masła czosnkowego
• 6 ząbków czosnku świeżego
• 100 g sera Feta 
• 8 liści laurowych 
• 1 łyżeczka Oregano 
• 4 łyżeczki oliwy z oliwek Extra Virgin  
 Do smaku: � sól morska jodowana � 
pieprz czarny Prymat � papryka mielona 
słodka � 8 kulek ziela angielskiego 
Sposób przygotowania:
Oczyszczone gicze jagnięce naciąć w kil-
ku miejscach i naszpikować czosnkiem, 
liśćmi laurowymi i serem Feta. Następ-
nie natrzeć przyprawami i posmarować 
oliwą z oliwek. Na każdą z giczy nałożyć 
masło czosnkowe i po dwie kulki ziela 
angielskiego. Zawinąć w folię aluminio-
wą. Piec w piekarniku rozgrzanym do 
180oC przez ok. 2 h. Podawać z opieka-
nymi ziemniakami.

OPIEKANE ZIEMNIAKI
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:
• 1 kg ziemniaków •1 cebula • ore-
gano • oliwa z oliwek Extra Virgin do 
smażenia. Do smaku: • sól morska jo-
dowana • pieprz czarny 
Sposób przygotowania:
Umyte ziemniaki w mundurkach goto-
wać w lekko osolonej wodzie, a następ-
nie obrać ze skórki i pokroić w plastry 
o grubości 0,5 cm. Cebulę pokroić 
w drobną kosteczkę i zeszklić w niewiel-
kiej ilości oliwy z oliwek. Dodać ziemnia-
ki i opiec je na złoty kolor. Przyprawić 
oregano, solą i pieprzem.


