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OŻARÓW MAZOWIECKI

NABÓR
do ŻŁOBKA

Czesne od

699 pln
Centrum Piastowa (przy rondzie): SKM, ZTM, parking.  

Duży, zielony plac zabaw. Domowa atmosfera.  
Zajęcia dodatkowe, teatrzyki, pikniki, filharmonie  

– w cenie czesnego. 

Kontakt: tel. 730-740-899
www.malaakademia.edu.pl 
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Jak	na	nas	wpływa	
relacja	z	rodzicem?
26 maja obchodzimy Dzień Matki, z kolei 23 czerwca swoje święto mają 
Ojcowie. Przeżywamy więc teraz doskonały czas, by zastanowić się, jak 
niesłychanie ważne są dla człowieka relacje z rodzicami. Rodzina to fun-
dament, na którym budujemy całe nasze przyszłe życie. Badania dowo-
dzą, że więź pomiędzy opiekunem a dzieckiem ma ogromny wpływ na to, 
kim dziecko stanie się w dorosłości. Od niej będzie zależeć jego podejście 
do życia, relacje z innymi czy nawet skłonność do niektórych chorób.

PIERWSZE TRZY LATA
Brak bliskich, opartych na miłości 
relacji w niemowlęctwie wpływa nie-
korzystnie na cały rozwój dziecka. Co 
więcej, wiele badań wykazało, że brak 
takiej bliskiej relacji osłabia rozwój 
fizyczny, a nawet zmniejsza szanse na 
przeżycia dziecka. W 1915 roku lekarz 
z Johns Hopkins Hospital stwierdził, 
że pomimo odpowiedniej opieki pod 
względem fizycznym, 90% niemowląt 
przyjętych do sierocińców w Baltimo-
re umarło przed ukończeniem pierw-
szego roku życia. Prawidłowy rozwój 
dziecka zależy więc od nawiązania 
intensywnej, trwałej, społeczno-emo-
cjonalnej relacji z najbliższym opie-
kunem. Psychologowie nazywają tę 
relację przywiązaniem. Według Joh-
na Bowlby’ego, twórcy teorii przywią-
zania, trzy pierwsze lata życia dziecka 
są okresem krytycznym, po upływie 
którego wytworzenie się więzi staje 
się praktycznie niemożliwe. Bowlby 
mawiał: „Raz wykształcone przywią-
zanie charakteryzuje istotę ludzką od 
kołyski aż po grób”. 

TRZY STYLE PRZYWIĄZANIA
Psycholog Mary Ainworth, kontynu-
ując badania Bowlby’ego, wyróżniła 
trzy style przywiązania. Wykształcają 
się one właśnie w tych pierwszych la-
tach życia człowieka - w zależności od 
więzi wytworzonej z mamą lub innym 
najbliższym opiekunem. Co ciekawe, 
style te charakteryzują potem nasze 
wszelkie późniejsze relacje. Inaczej 
mówiąc, są to takie nieświadome prze-
konania mówiące, czego możemy się 
spodziewać w relacjach z innymi ludź-
mi. Wyróżniamy trzy style przywiąza-
nia. 
Pierwszy to styl unikający. Charak-
teryzująca się nim jednostka unika 
kontaktu z ludźmi, nie zależy jej na 
tworzeniu jakichkolwiek związków. 
Spowodowane jest to brakiem poświę-
cania jej uwagi we wczesnej fazie roz-
woju. 
Drugi to styl lękowo-ambiwalentny, 
objawiający się tym, że jednostka boi 
się utraty bliskich osób. Stara się odna-
leźć partnera, z którym będzie mogła 

spędzić resztę życia i staje się od niego 
zależna. Równocześnie ciągle się boi, 
że w każdej chwili może go stracić. 
Styl ten charakteryzuje osoby, którym 
w dzieciństwie nie poświęcano wystar-
czająco dużo uwagi. 
I wreszcie, styl bezpieczny – osoba 
obdarza swojego partnera zaufaniem, 
czuje się przy nim bezpiecznie, nie 
uzależnia się od niego. Taka osoba była 
w niemowlęctwie objęta troską i uwagą 
opiekuna, a także nie boi się utraty bli-
skich osób. Można więc powiedzieć, że 
relacja z rodzicem staje się pewną ma-
trycą wszystkich relacji, jakie dziecko 
zbuduje w przyszłości. 

JAKIM BYĆ RODZICEM?
Wiemy już, że relacja z dzieckiem jest 
ważna już od pierwszych chwil życia 
i może decydować o jego późniejszym 
życiu. Jeśli jesteś młodym rodzicem, 
poznającym dopiero blaski i cienie 
rodzicielstwa, to tak mocny wniosek 

może Cię dodatkowo zestresować. 
Spiesząc z pomocą, przyjrzymy się 
kwestii, która nurtuje nie tylko po-
czątkujących rodziców, ale także tych 
z wieloletnim stażem. Mianowicie 
– jakim być rodzicem? Jaki styl wy-
chowawczy jest najbardziej korzystny? 
Czy lepiej być stanowczym i wyma-
gającym rodzicem, czy może raczej 
stawiać na wychowanie partnerskie 
i bezstresowe? 
Okazuje się, że najlepszym stylem wy-
chowawczym jest styl autorytatywny. 
Rodzice autorytatywni stawiają swoim 
dzieciom właściwe wymagania (tzn. 
wymagają, by dzieci stosowały się do 
właściwych reguł zachowania), lecz 
także wrażliwie na nie reagują. Wrażli-
we reagowanie oznacza uznanie przez 
rodzica indywidualności dziecka i roz-
wijanie u niego zdolności samodziel-

nego kontrolowania 
siebie. Styl autory-
tatywny najczęściej 
prowadzi do nawią-
zania właściwej wię-
zi między rodzicem 
a dzieckiem. Czyli 
z jednej strony nale-

ży wymagać i kontrolować, lecz z dru-
giej strony balansować to akceptacją, 
reagowaniem na potrzeby i koncentra-
cją na dziecku. 

JAKIM RODZICEM NIE BYĆ?
Stylu autorytatywnego nie należy my-
lić ze stylem autorytarnym. Ten drugi 
polega na tym, że rodzice starają się 
utrzymać dyscyplinę, nie szanując au-
tonomii dziecka. Występuje przykłado-
wo, gdy tata zmusza syna do studiów 
prawniczych, mimo że ten widzi siebie 
na wydziale filozoficznym. Niepożąda-
ny jest także styl pobłażliwy, gdy ro-
dzice są wrażliwi, lecz nie uczą dzieci 
reguł społecznych, w których muszą 
one żyć. Bycie zbyt pobłażliwym spra-
wia, że nie przygotowujemy naszych 
dzieci we właściwy sposób do dorosłe-
go życia. To np. mama, która pozwala 
buntującej się nastolatce dosłownie 
wejść sobie na głowę. Niestety są też 
rodziny, w których stwierdza się styl 
zaniedbujący – kiedy rodzice ani nie 
stosują dyscypliny, ani nie są wyczuleni 
na indywidualność swoich dzieci. Ro-
dzic, który jest zaniedbujący, ignorują-
cy, obojętny i niezaangażowany, powi-
nien mieć świadomość, że przejawiając 
taką postawę zaburza przyszłość swo-
jego dziecka. Wydaje się, że ten ostat-
ni styl jest najgorszy, bo z nadmierną 
dyscypliną czy pobłażliwością można 

walczyć, natomiast ciężko pracować 
nad relacją, w której jednej ze strony 
zupełnie nie zależy. 

PODZIĘKUJMY RODZICOM
Bliska więź z kochającym dorosłym 
jest pierwszym krokiem dziecka na 
drodze zdrowego, wszechstronne-
go rozwoju i właściwej socjalizacji. 
To dzięki naszym rodzicom w dużej 
mierze jesteśmy tym, kim jesteśmy. 
W obecnych czasach lubimy myśleć 
o sobie jako niezależnych sprawcach, 
decydujących w pełni o sobie i pod-
legających tylko sobie. Jednak nawet 
jeśli wyprowadziliśmy się z domu ro-
dzinnego, to pamiętajmy, że – metafo-
rycznie mówiąc – dom nie wyprowa-
dził się z nas. Istnieje niezaprzeczalna 
ciągłość pomiędzy naszym dzieciń-
stwem a dorosłością. Podziękujmy 
naszym Rodzicom za to, jakimi ludź-
mi jesteśmy dzisiaj, bo jesteśmy tacy 
właśnie dzięki nim. 

Marlena Hess

Bibliografia: 
Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo, 
Psychologia i życie, Warszawa 2011. 

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

STYL PRZYWIĄZANIA

bezpieczny unikający lękowo-
-ambiwalentny

STYL WYCHOWAWCZY

autorytatywny autorytarny pobłażliwy zaniedbujący

26 maja

Dzień matki

Józef Piłsudski i Legiony. 1914–1918
25 maja 2018 r., w piątek, o godz. 18. Muzeum Dulag 121 zaprasza na kolej-
ne spotkanie współorganizowane z Oddziałem Warszawskim IPN w ramach 
ogólnopolskiej „Akademii Niepodległości”. Gościem spotkania będzie prof. 
Janusz Odziemkowski (UKSW) Wygłosi on wykład „Józef Piłsudski i Legiony. 
1914–1918”. 
6 sierpnia 1914  r. – na rozkaz Piłsudskiego – wyruszyła z Krakowa na ziemie 
zaboru rosyjskiego Pierwsza Kompania Kadrowa, nazwana w jego pożegnalnym 
rozkazie pierwszą kolumną Wojska Polskiego. Obaliła ona słupy graniczne, od-
dzielające zabór rosyjski od austriackiego. Za nią do Królestwa wkroczyły oddziały 
strzeleckie. Rozpoczęła się walka zbrojna o niepodległość.  
Po akcie 5  listopada 1916  r., w którym monarchowie Niemiec i Austro-Węgier 
ogłosili decyzję stworzenia w przyszłości niepodległej Polski, Piłsudski zaczął 
domagać się przekształcenia Legionów w armię polską, podlegającą wyłącznie 
polskiej władzy. Żądania te formułował coraz bardziej stanowczo po upadku ca-
ratu w Rosji w marcu 1917 r. Gdy zaborcy odrzucili postulaty Piłsudskiego, latem 
1917 r. większość legionistów odmówiła złożenia przysięgi na dochowanie so-
juszniczej wierności Niemcom i Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy interno-
wali żołnierzy i oficerów I i III Brygady w Beniaminowie i w Szczypiornie, a ich 
Komendanta – w Magdeburgu.
O tych wydarzeniach 25 maja opowie prof. Janusz Odziemkowski podczas wykła-
du w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.  ZAPRASZAMY!
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ANTYOKSYDANTY
walka z procesami starzenia 
Wolne rodniki są to reaktywne formy tlenu mające destrukcyjny  wpływ na 
komórki naszego organizmu. Nadmierne powstawanie wolnych rodników 
towarzyszy stanom zapalnym w jelitach i wątrobie, insuloodporności, rekon-
walescencji pooperacyjnej, chorobom oraz przewlekłemu stresowi.  Ogrom-
ny wpływ na ich tworzenie ma również nasza dieta- niedobory mikroelemen-
tów, witamin, nadmierne spożycie mięsa, cukrów  prostych oraz tłuszczy. 

P odstawowym krokiem do walki 
z wolnymi rodnikami jest odpo-
wiednia dieta. Każdego dnia powin-

niśmy zjeść odpowiednią ilość warzyw 
i owoców. Optymalnie jest to pięć por-
cji po 80 g, czyli ok. 400 g dziennie. 

Dodatkowo warto włączyć do co-
dziennej pielęgnacji preparaty zawie-
rające substancje przeciwutleniające. 
Kosmetologia w tym celu stosuje: wi-
taminy A, C i E, resweratrol, miłorząb 
japoński, floretyna, kwas ferulowy, 
fitowy, taninowy oraz koenzym Q10. 
Głównym zadaniem tych substancji 
jest neutralizacja wolnych rodników, 
przyspieszenie procesu gojenia tka-
nek, regeneracji komórkowej, ochrona 
włókien kolagenowych i elastylowych 
oraz GAG.  Substancje te, znajdziemy 
w kremach, peelingach, maskach a w 
salonach kosmetycznych w specjali-
stycznych ampułkach zabiegowych. 

NOWOCZESNE ZABIEGI 
ANTYOKSYDACYJNE W SALONACH 
KOSMETYCZNYCH
Najbardziej popularnym antyoksydan-
tem jest witamina C, E oraz A. Nowo-
czesna kosmetologia stosuje połączenia 
witaminy C i E z kwasem ferulowym. 
Oprócz działania przeciwutleniającego 
zabiegi te, leczą przebarwienia oraz 
zapobiegają powstawaniu nowych. Po-
nadto, połączenie to chroni naszą skó-
rę przed promieniowaniem UVA oraz 
UVB.
Kolejnym nowoczesnym antyoksy-
dantem jest Resweratrol.  Jego dzia-
łalnie jest dużo silniejsze od działania 
witaminy C. Stymuluje on sirtuiny, 
nazywane enzynami długowieczno-
ści, przedłużają one życie komórek, 
chronią włókna podporowe skóry, za-
pobiegają glikacji, działają rozjaśnia-
jąco o także przeciwzapalnie. 

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZE 
ANTYOKSYDANTY?
Wybierając najodpowiedniejsze dla sie-
bie antyoksydanty warto kierować się 
wiekiem oraz stanem cery. Przedstawię 
poniżej schemat stosowania poszcze-
gólnych preparatów dla konkretnych 
grup wiekowych.
●   DO 25 ROKU ŻYCIA
Warto raz na kwartał skorzystać 
z zabiegów gabinetowych zawierają-
cych witaminę C. Sprawi to, że cera 
będzie zdrowsza, świeższa oraz uzyska 
lepszy koloryt.
●   PO 25 ROKU ŻYCIA
Zabiegi z witaminą C powinny wejść 
na stałe do codziennej pielęgnacji. 
Warto odbyć raz na pół roku serię za-
biegową z witaminą C oraz kolagenem 
w gabinecie kosmetycznym. Dodatko-
wo stosować na co dzień kremy oraz 
toniki zawierające witaminę C.
●   PO 35 ROKU ŻYCIA
Zaczynamy sięgać po silniejsze anty-
okstydanty. Dobrym wyborem będzie 
kwas ferulowy. Warto odbyć raz na pół 
roku serię zabiegową zawierającą kwas 
ferulowy w gabinecie kosmetycznym. 
Dodatkowo stosować na co dzień kre-
my oraz sera z kwasem ferulowym.
●   DLA PALACZY
Łączymy kwas ferulowy z witaminą C 
i E oraz dodatkowo stosujemy retinol 
i kwas liponowy. Jesienią stosujemy 
w gabinecie złuszczanie 5% kwasem 
retinolowym. Na co dzień używamy 

kremy z retinolem lub z kwasem feru-
lowym.
●   PO 50 ROKU ŻYCIA
Sięgamy po resweratrol i retinol. Raz 
na pół roku odbywamy serię zabiegową 
w gabinecie z użyciem resweratrolu. 
W domu stosujemy dodatkowo kremy 
oraz sera z resweratrolem.  

●   W PRZYPADKU ROZSZERZONYCH NACZYNEK
W sytuacji gdy zmagamy się z rozsze-
rzonymi naczynkami łączymy w pie-
lęgnacji domowej kwas ferulowy oraz 
witaminę C. W pielęgnacji gabinetowej 
stosujemy dodatkowo kwas azelainowy.

Marta Cholewska  
STREFA PIĘKNA

S A L O N  K O S M E T O L O G I C Z N O - P O D O L O G I C Z N Y

STREFA PIĘKNA
KOSMETYKA  |  PODOLOGIA  |  MASAŻE

• KOSMETYKA TWARZY: oczyszczanie,  
odżywianie, odmładzanie, leczenie  
przebarwień, leczenie trądziku, usuwanie  
naczynek, brodawek, włókniaków

• PODOLOGIA: usuwanie modzeli,  
odcisków, leczenie wrastających  
paznokci, stopa cukrzycowa

• MASAŻE: lecznicze oraz relaksacyjne
• MANICURE i PEDICURE
• MODELOWANIE SYLWETKI: ultradźwięki,  

drenaż limfatyczny
• MEDYCYNA ESTETYCZNA: karboksyterapia,  

mezoterapia, wypełniacze, volumetria

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, środa, piątek 11:00 – 21:00
Wtorek, czwartek 09:00 – 21:00
Sobota 09:00 – 15:00

STREFA PIĘKNA

05-820 PIASTÓW
AL. KRAKOWSKA 15B
TEL.: 605 822 051

WWW.STREFAPIEKNA.NET.PL • WWW.FACEBOOK.COM/STREFAPIEKNA.NET/

Wystawa „W 526 dni dookoła Polski” 
w Muzeum Dulag 121 15 V – 15 VI 2018
Serdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na wystawę plenerową „W 526 dni dookoła Pol-
ski. Jak Kazimierz Paluch przemierzył kraj w X rocznicę odzyskania niepodległości”, przygoto-
waną przez Muzeum Historii Polski. Wystawę będzie można oglądać do 15 czerwca w godzinach 
otwarcia Muzeum.

Wystawa planszowa przypo-
mina pieszy rajd Kazimierza 
Palucha wzdłuż granic II 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w 10. rocznicę odzyskania 
niepodległości. Przez 526 
dni Kazimierz Paluch prze-
szedł ponad 6,5 tysiąca 
kilometrów. Przebytą drogę 
dokumentował w pamięt-
nikach, w których zbierał 
wpisy, pieczątki, wszelkie 
potwierdzenia swego pobytu 
wydane przez urzędy, para-
fie, fabryki, szkoły i osoby 
prywatne. Dzięki nim może-
my zrekonstruować przebieg 
wyprawy, jej charakter, wy-
obrazić sobie sytuacje i zda-
rzenia jej towarzyszące.
Ekspozycja, oprócz prezen-
tacji niezwykłego wyczynu 
młodego sokolaka, przed-
stawia bilans rozwoju pań-
stwa polskiego w okresie 
1918–1928, a także uka-
zuje sposoby obchodzenia 
święta niepodległości przez 
rozmaite instytucje, stowa-
rzyszenia oraz pojedynczych 
obywateli.

ZAPRASZAMY!
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URSUS

XXI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH 
Województwa	 Mazowieckiego	 w	 URSUSIE
W niedzielę 10 czerwca zapraszamy  na  XXI Festiwal Orkiestr 
Dętych w parku „Czechowickim” / Scena Letnia / przy ul. Spisaka 
w Dzielnicy Ursus.

Patronat nad Festiwalem objęli: Mar-
szałek Województwa Mazowieckie-
go – Adam Struzik, Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Ursus – Dariusz Pastro 
oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus – Urszula 
Kierzkowska.
W Festiwalu zagrają: Orkiestra Dęta 
OSP Mogielnica, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Tłuszcz, Kozienicka Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, Orkiestra Reprezenta-
cyjna SGGW w Warszawie, Orkiestra 
Dęta OSP Pilawa,  Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Sokółki, Orkiestra Dęta OSP 
Mszczonów. Gościem Festiwalu będzie 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego.
Jest to jedyna tego typu impreza ple-
nerowa w Warszawie i największa 
w województwie mazowieckim promują-
ca i upowszechniająca muzykę orkiestral-
ną, aktywizująca środowiska muzyczne 
i jednocześnie wzbudzająca zaintereso-

wanie społeczności lokalnej. 
Jest spotkaniem zaprzyjaźnio-
nych zespołów, zapoznaniem 
się z ostatnim dorobkiem 
i okazją do wspólnego święto-
wania muzyki.
Każda z występujących or-
kiestr prezentuje  się indywi-
dualnie na scenie, popisując 
się harmonią brzmienia, kun-
sztem solistów i wszechstron-
nością repertuaru. Wykonana 
nie tylko tradycyjne utwory na 
instrumenty dęte ale również 
wiele ciekawych aranżacji mu-
zyki tanecznej, ludowej, pop, 
latynoamerykańskiej i melodie 
filmowe. Nie zabraknie popisów pięknie 
ubranych tamburmajorek, które w takt 
muzyki zaprezentują swój kunszt.
Wszystkie orkiestry biorące udział w Fe-
stiwalu zostaną  uhonorowane dyploma-

mi, nagrodami rzeczowymi od sponsorów 
oraz pamiątkowymi pucharami.

Renata Rokicka  
- Dyrektor Artystyczny Festiwalu 

Znamy listę projektów bp2019 w Ursusie
Aktualna lista projektów dopuszczonych do głosowania w V edycji budżetu par-
tycypacyjnego w Dzielnicy Ursus obejmuje 51 projektów, w tym 25 w obszarze: 
Ursus Północny i 26 w obszarze: Ursus Południowy. Zwycięskie projekty zostaną 
wybrane przez mieszkańców w ogólnodostępnym głosowaniu – elektronicznie 
lub w formie papierowej – w dniach 15–30 czerwca br.

W obecnej edycji mieszkańcy zgłosili 
69 projektów. Dwa nie przeszły wery-
fikacji ogólnej z powodu nieusunięcia 

w terminie braków formalnych, a sześć zo-
stało wycofanych przez autorów. W wyniku 
weryfikacji szczegółowej spośród 61 pro-
jektów – negatywnie zweryfikowano 10. Nie 
jest to jeszcze ostateczna liczba pomysłów, 
na które będzie można głosować w dniach 
od 15 do 30 czerwca. Trwa procedura od-
woławcza. Autorzy dwóch projektów zło-
żyli wnioski o ponowną weryfikację, które 
zostaną zaopiniowane przez dzielnicowy 
zespół ds. bp2019 z udziałem przedstawi-
ciela Zarządu Dzielnicy. Ostateczne wyniki 
weryfikacji zostaną ogłoszone najpóźniej 
25 maja.

W URSUSIE PÓŁNOCNYM na liście 25 
projektów rywalizować będzie 10 projektów 
z obszaru kultury, w tym projekt „Pokoloruj-
my Ursus! Murale z portretem Niedźwiadka 
i historią fabryki ‘Ursus’ ”, przewidujący 
wykonanie kosztem 122 tys. zł na budyn-
ku Szkoły Podstawowej Nr 383 przy ul. 
Warszawskiej 63 dwóch murali, związa-
nych z nazwą rejonu „Ursus-Niedźwiadek”. 
Zbudowanie powierzchni wodnej do zabaw 
sportowych przy ul. Orląt Lwowskich 1, ma 
na celu projekt ”Wodny plac zabaw” (koszt 
151 tys. zł). Natomiast w obszarze ochrony 
środowiska konkurować będzie 5 projektów 
inwestycyjnych, o łącznej wartości 600 
tys., a mianowicie:

 ● „Mikroklimat na Niedźwiadku”, służący 
rewitalizacji ciągu spacerowego wzdłuż 
ulicy Zagłoby;

 ● „Siłownia plenerowa na terenie nierucho-
mości przy ul. Zaczarowanej Dorożki”;

 ● „TYROLKA! Plac Zabaw dla Dorosłych 
– dodatkowe doposażenie” przy ul. Ra-
kuszanki;

 ● „Plac zabaw dla dzieci na terenie Placu 
Zabaw dla Dorosłych” przy ul. Raku-
szanki;

 ● „Przyjazne place zabaw na Niedźwiad-
ku”, mający na celu doposażenie pla-
ców zabaw w konstrukcje zadaszenia 
przeciwsłonecznego i elementy małej 
architektury.

Największy spośród projektów infrastruk-
turalnych w Ursusie Północnym przewiduje 
wymianę nawierzchni na boiskach do piłki 
nożnej i do piłki ręcznej przy Szkole Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jana Pawła II w Warszawie, kosztem 440 
tys. zł. Cztery inne projekty służyć będą 
poprawie bezpieczeństwa i komfortu poru-
szania się mieszkańców na przejściach dla 
pieszych:

 ● „Bezpieczne przejście przy osiedlu Czer-
wona Droga”, (odcinek na wysokości 
żłobka i szkoły podstawowej);

 ● „Doświetlone przejścia to bezpieczne 
przejścia na Orląt Lwowskich”(w trzech 
lokalizacjach);

 ● „Doświetlone przejścia to bezpieczne 
przejścia na skrzyżowaniu Keniga/
Wojciechowskiego” (w trzech lokaliza-
cjach);

 ● „Doświetlone przejścia to bezpiecz-
ne przejścia na Wojciechowskiego” 
(w trzech lokalizacjach).

W URSUSIE POŁUDNIOWYM mieszkań-
cy dokonają wyboru zwycięskich projektów 
z listy 26 propozycji, na której rekordowo 
liczną ofertę stanowi 14 projektów z dzie-
dziny kultury. Są wśród nich:

 ● „Poranki Muzyczne dla dzieci w D.K. 
„Kolorowa” (cykl 10 koncertów muzycz-
nych);

 ● „Bajkowe lato w Ośrodku Kultury „Ar-
sus” w dzielnicy Ursus”(jako wzbogace-
nie oferty „Lato w mieście” dla najmłod-
szych mieszkańców);

 ● „Free Graffiti / Ursus Street Art. Show” 
(warsztaty plastyczne: mur przy ul. Cier-
lickiej pod PKP Ursus);

 ● „Warsztaty robienia biżuterii w bibliote-
kach w dzielnicy Ursus”;

 ● „Warsztaty makijażu i wizażu dla kobiet 
w każdym wieku w bibliotekach w dziel-
nicy Ursus”;

 ● „Warsztaty szycia na maszynie dla po-
czątkujących w bibliotekach w dzielnicy 
Ursus”.

W gronie projektów infrastrukturalnych 
konkurować będą dwa konkurencyjne: „Wy-
miana nawierzchni oraz zagospodarowanie 
boiska przy SP 382 ul. Konińska 2” (koszt 
170 tys. zł) oraz projekt „Boiska dla Warsza-
wy – Sławka 9” służący wymianie obecnie 
twardej i zużytej nawierzchni na miękką, 
elastyczną, prozdrowotną, sztuczną trawę 
(koszt 378 tys. zł). Poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu poruszania się mieszkańców maja 
na celu projekty: „Bezpieczne dojście na ba-
sen i Orlik przy OSiR Ursus ul. Sosnkowskie-
go” (koszt 145 tys. zł) i „Bezpieczna droga 
do szkoły na osiedlu Skorosze”, w rejonie 
ulic: Chełmońskiego, Skoroszewskiej, Pry-
stora i Tomcia Palucha (koszt 103 tys. zł). 
W tym roku ponownie zostanie poddany pod 
głosowanie projekt rewitalizacji terenu par-
kingu pomiędzy budynkami Sosnkowskiego 
16 a Placem 1905 r. (kosztem 94 tys. zł). 
Spektrum tematyczne dopuszczonych do 
głosowania projektów w Ursusie Południo-
wym uzupełnia projekt „Zieleń na Walerego 
Sławka 3/5”, przewidujący zagospodarowa-
nie zieleni na trawniku przylegającym do tej 
nieruchomości oraz zieleni na terenie podwó-
rza w sąsiednim rejonie ul. Marcina Szancera 
(koszt 57 tys. zł).

PEŁNA INFORMACJA o projektach 
bp2019 dopuszczonych do głosowania 
mieszkańców jest dostępna na stronie: 
https://www.app.twojbudzet.um. 
warszawa.pl/projekty

G Ł O S OWA N I E  J U Ż  W  C Z E RWC U

Z tym kuponem 5% zniżki na karnet  

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

jedna 
reklama 

wiele 
możliwości

już 
od 50 zł

zadzwoń 
602 666 134
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Uroczyste	rozpoczęcie	budowy	EKOparku

Rozpoczęła się budowa pierwszego parku ekologicznego w Warszawie. Uro-
czyste wbicie łopaty nastąpiło 11 maja 2018 r. Podczas inauguracji prac, 
przedstawiciele władz miasta i dzielnicy zasadzili dąb – symbol rozpoczęcia 
inwestycji. Rezultaty działań, mieszkańcy zobaczą jeszcze w tym roku.

N a przestrzeni ponad 5 ha terenów 
pofabrycznych Ursusa, wzdłuż uli-
cy Gierdziejewskiego powstanie 

EKOpark. Ekologiczne ścieżki eduka-
cyjne, panele solarne, naturalny plac 
zabaw, niecki retencyjne zbierające 
wodę opadową to główne elementy, 
które mają stworzyć jego ekologicz-
ny charakter. Teren zostanie wzboga-
cony o pierwszy w dzielnicy wybieg 
dla psów oraz ogólnodostępne polany 
piknikowe. 
– To obszar mocno zurbanizowany 
i dotychczas jednoznacznie kojarzący 
się z przemysłem. Między innymi z my-
ślą o tych warszawiakach, którzy tu już 
mieszkają albo wkrótce zamieszkają 

powstaje EKOpark. Co ważne, będzie 
to miejsce wypoczynku, ale także re-
kreacji – powiedział Michał Olszewski, 
wiceprezydent m.st. Warszawy obecny 
na uroczystości rozpoczęcia inwestycji.
–  Projekt parku dostosowaliśmy do po-
trzeb, które zgłaszali nam mieszkańcy. 
Dlatego w parku powstaną nie tylko 
plac zabaw i polana piknikowa, ale też 
wybieg dla psów i urządzenia do street 
workout’u. Wszystko przy jak najmniej-
szej ingerencji w istniejącą zieleń – po-
wiedziała Urszula Kierzkowska, bur-
mistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 
Natomiast zastępca burmistrza Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy, Wiesław 
Krzemień zaznaczył, że nowatorski 

EKOpark to autorski pomysł pracow-
ników Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Dzielnicy.
Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy Kazimierz Sternik 
podkreślił znaczenie dofinansowania 
budowy EKOparku ze środków unij-
nych i podziękował obecnej na uro-
czystości, zastępcy dyrektora  Biura 
Funduszy Europejskich  i  Rozwoju 
Gospodarczego Urszuli Świerżew-
skiej-Chrzan oraz Zespołowi ds. Fun-
duszy Unijnych Urzędu Dzielnicy Ur-
sus za wkład w realizację zadania.
Uroczystość zakończyła się miłym ak-
centem. Na pamiątkę, wiceprezydent 
m.st. Warszawy Michał Olszewski 
otrzymał od burmistrz Ursusa Urszuli 
Kierzkowskiej szalik z barwami lokal-
nego klubu piłkarskiego KS Ursus.
Na oficjalnym otwarciu obecni byli 
radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Aneta Wachnicka oraz Robert Faliszew-
ski, a także autorzy projektu i przed-
stawiciele firmy Sorted – wykonawcy 
inwestycji.

INWESTYCJA	 ZOSTAŁA	 PODZIELONA	 NA	 DWA	
ETAPY. Pierwszy, który zostanie zreali-
zowany do końca 2018 roku obejmuje 
3,3 hektarowy teren od ul. Czerwona 
Droga do ul. Stanisława Leszczyńskie-
go. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. 
Czerwona Droga – realizowany będzie 
w 2019 r. I etap prac obejmie obszar 3,3 
ha od wysokości ulicy Leszczyńskiego 
do ulicy Czerwona Droga. Park powsta-
nie na bazie istniejącej roślinności. Nasa-
dzone będą nowe drzewa, byliny, rośliny 
przywodne i gatunki łąkowe, posadzone 
w większych grupach. Niektóre w for-
mie piętrowej, aby uchronić teren od za-
nieczyszczeń i hałasu. Do nawodnienia 
terenu wykorzystane zostaną wody opa-
dowe, zbierane w nieckach retencyjnych. 
Teren oświetlą latarnie zasilane odna-
wialną energią wytwarzaną przez panele 
solarne. Obszar podzielony zostanie na 
różne sfery od dzikich łąk, aż po upo-
rządkowane trawniki umożliwiające wy-
poczynek. Do dyspozycji mieszkańców 
oddana zostanie siłownia plenerowa, 
plac zabaw oraz stacjonarna toaleta.

REALIZACJA	 II	 ETAPU obejmującego teren 
między ulicami Czerwona Droga i War-
szawską,  planowana jest na 2019 rok.  
W tej części parku powstanie wybieg 
dla psów, polana do grillowania oraz 
miejsce do ćwiczeń na drążkach, tzw. 
street workout. W planie uwzględniono 
niewielki parking dla gości.

PROJEKT	 JEST	 WSPÓŁFINANSOWANY	 ZE	 ŚROD-
KÓW	UNIJNYCH w ramach „Programu In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020”. 
Realizacja inwestycji: Urząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy. Koszt budowy to 
blisko 10 mln zł.

NA CZYM POLEGA  EKOLOGICZNOŚĆ PARKU?
● Park sprzyja obcowaniu z przyrodą 

dzięki organizacji przestrzeni wypo-
czynkowo-rekreacyjnej – otwarte po-
lany piknikowe.

● Wykorzystywanie wody opadowej do 
nawadniania terenu – system niecek 
retencyjnych. 

● Stworzenie placów zabaw dla dzieci 
z surowców naturalnych

● Tworzenie ekologicznych ścieżek 
edukacyjnych z punktami informacyj-
nymi dot. istniejących na tym terenie 
elementów flory i fauny.

● Przeprowadzone badania dr P. Sikor-
skiego (wykładowca SGGW) wska-
zują, iż ilość gatunków roślin powin-
na wzrosnąć dwukrotnie, co zwiększy 
udział roślin rodzimych.

● Wykorzystanie do budowy ciągów 
komunikacyjnych materiałów w tech-
nologii mineralnej (przepuszczal-

nych, składających się z wysokiej 
jakości kamieni naturalnych, grysów 
oraz lepiszcza ekologicznego). Za-
stosowanie nawierzchni całkowicie 
przyjaznej środowisku naturalnemu.

● Zastosowanie elementów małej ar-
chitektury z najprostszych materia-
łów (drewno, stal ocynkowana) przy 
zastosowaniu niezbędnego minimum 
ich obróbki w trakcie procesu produk-
cyjnego.

● Wykorzystanie materiałów recyklin-
gowych do tworzenia podbudowy 
ścieżek czy budowy murków oporo-
wych.

● Wprowadzenie systemu zasilania 
poprzez pozyskiwanie energii sło-
necznej z zastosowaniem ogniw fo-
towoltaicznych (panele solarne). Wy-
korzystywanie odnawialnych źródeł 
energii.

Nowe	boisko	w	Ursusie

Dzielnica zyskała nowy obiekt sportowy – boisko trawiaste na 
terenie OSiR Ursus. Inwestycja została zrealizowana w ramach 
budżetu partycypacyjnego. Koszt budowy to ponad 120 tys. zł.

M ecz otwarcia rozegrali uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej nr  14. 
Pierwsze podanie piłki należało do  burmistrz dzielnicy Ursus Urszuli 
Kierzkowskiej. W inauguracji udział wzięli: zastępca burmistrza Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, dyrektor OSiR Ursus Sławomir Luliński 
oraz pomysłodawca projektu KS Ursus Paweł Wysocki.
Wielofunkcyjne boisko o wymiarach 54 x 35 m pokryte nawierzchnią z trawy 
naturalnej wyposażone zostało w bramki stałe o wymiarach 5 x 2 m oraz piłko-
chwyty za bramkami o wysokości 6 m i szerokości 30 m. Obiekt powstał w ra-
mach zwycięskiego projektu III edycji bp2017: „Powiększenie bazy sportowej, 
ogólnodostępnej, poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus, 
ul. Sosnkowskiego 3”. Koszt inwestycji : ok. 120 tys. zł.



 NR 10(39)/2018  (ROK III)    |    24	MAJA	2018	R.    |    Mocne Strony6 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

POWIAT	PRUSZKOWSKI

Starosta	Maksym	Gołoś	z	tytułem	
Samorządowca	Roku	2017!
Podczas odbywającego się w Katowicach jubileuszowego X Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś 
został wyróżniony tytułem Samorządowca Roku 2017 w kategorii Staro-
stów. W głosowaniu wzięło udział ponad 270 tysięcy czytelników Portalu 
Samorządowego, organizatora plebiscytu.

Burmistrz Mińska Mazowieckiego 
Marcin Jakubowski, radny powia-
tu nowotarskiego Bogusław Waks-

mundzki, radna sejmik wojewódz-
twa śląskiego Halina Bieda, Starosta 
Pruszkowski Maksym Gołoś, marsza-
łek województwa śląskiego Wojciech 
Saługa oraz miejski radny ze Stalowej 
Woli Daniel Hausner zostali laure-
atami organizowanego przez Portal 
Samorządowy plebiscytu na Samorzą-
dowca Roku 2017. Podczas uroczystej 
gali zorganizowanej w ramach Euro-
pejskiego Kongresu Gospodarczego 
laureaci odebrali wyróżnienia.
Czytelnicy wybrali najlepszych sa-
morządowców w kraju w kategoriach: 
najlepszy marszałek województwa, 
najlepszy prezydent/burmistrz miasta, 

najlepszy radny miejski, powiatowy 
i wojewódzki oraz najlepszy starosta. 
Po raz pierwszy w PortalSamorządo-
wy.pl można było głosować na naj-
lepszego starostę powiatu. Został nim 
Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski.
Po odebraniu nagrody Maksym Gołoś 
podkreślał wagę kontaktu z miesz-
kańcami i to nie tylko przed wybora-
mi: „Staramy się nie tracić kontaktu 
z mieszkańcami, z nimi ustalamy prio-
rytety. Wybór dokonuje się nie tylko 
przy urnie, ale musi być kontynuowany 
na każdej sesji, zarządzie”. Dodał tak-
że, że nagroda to motywacja do dalszej 
pracy.
Ta edycja plebiscytu okazała się re-
kordową. W sumie na marszałków 
województw, starostów, prezydentów 

i burmistrzów miast oraz radnych miej-
skich, powiatowych i wojewódzkich 
oddano ponad 270 tysięcy głosów!
Czytelnicy Portalu Samorządowego, 
oddając głosy na swoich faworytów, 
wskazywali, którzy przedstawiciele 
samorządu najlepiej wywiązują się 
z przedwyborczych obietnic oraz wy-
pełniają swoje obowiązki. Liczba od-
danych głosów to także wskazówka, 
którzy samorządowcy cieszą się naj-
większym zaufaniem społeczeństwa. 

               n

Projekt	budowy	nowej	siedziby	
LO	im.	Tadeusza	Kościuszki	już	
wkrótce.	Umowa	została	podpisana!
Na początku roku Powiat Pruszkowski ogłosił przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowej budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. W poniedziałek 7 maja Sta-
rosta Maksym Gołoś i Wicestarosta Krzysztof Rymuza podpisali umowę 
z poznańską firmą „MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński”. 
Komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy ma zostać 
dostarczony najpóźniej do 3 grudnia 2018 r.

– Tak się składa, że podpisujemy tę 
umowę w dniu egzaminu maturalne-
go. Mam nadzieję, że nie będziemy 
długo czekać na ten moment, gdy 
następne roczniki licealistów zawi-
tają w mury już nowego budynku Li-
ceum im. Tadeusza Kościuszki – po-
wiedział Starosta Maksym Gołoś.
W ramach inwestycji ma zostać 
wybudowana nowa siedziba szkoły, 
przy zachowaniu jedynie obecnej 
hali sportowej. Projekt powstanie 
w oparciu o przygotowaną wcześ-
niej koncepcję architektoniczną. 
Uwzględniono w niej m.in. powsta-

nie zaplecza sportowego (boiska, 
bieżni i skoczni w dal), a w samym 
budynku oprócz sal lekcyjnych mia-
łaby funkcjonować również aula ze 
sceną oraz planetarium z tarasem 
widokowym do obserwacji astrono-
micznych. 
W skład kompletu dokumentów, 
które ma dostarczyć projektant, 
wchodzi m.in. projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, pozwolenie na 
budowę oraz kosztorys inwestorski. 
Po ich przygotowaniu będzie można 
ustalić harmonogram prac.

               n

TLENOTERAPIA
Tlen to podstawa wszystkich procesów życiowych. Życie w niedotle-
nieniu będzie krótsze – a w obecnych czasach nie tylko ludzie cierpią 
na niedotlenienie. Jest to też poważny problem naszych zwierzaków.

K ażde zaburzenie ograniczające 
dopływ tlenu lub jego zwiększo-
ne zużycie prowadzi do niedotle-

nienia i co za tym idzie dysfunkcji 
poszczególnych narządów.

CZYNNIKI	POWODUJĄCE		
NIEDOTLENIENIE:

 • 	BRAK	RUCHU. Współczesne psy i koty 
z konieczności, która jest spowo-
dowana siedzącym trybem życia 
właścicieli, są skazane na dreptanie 
po mieszkaniu lub w najlepszym 
przypadku krótkie spacery na smy-
czy i wylegiwanie się w ogródku. 
A brak ruchu często równy jest nie-
dotlenieniu.

 • 	STRES. Stres powoduje wzrost na-
pięcia mięśniowego, co skutkuje 
skurczem naczyń krwionośnych, 
wzrostem ciśnienia i zaburzeń 
w ukrwieniu (a następnie niedotle-
nieniu) organizmu.

 •  ZABAWA	 Z	 GENETYKĄ. Obecnie wro-
dzona ograniczona drożność dróg 
oddechowych jest zjawiskiem do-
tyczącym nie tylko psów i kotów 
ras brachycefalicznych takich jak 
Buldożki francuskie czy Mopsy. 
W naszej praktyce coraz częściej 
spotykamy zbyt długie podniebie-
nie miękkie u labradorów, berneń-
czyków, czy yorków. U yorków 

niedotlenienie jest też związane 
z zapadaniem tchawicy.

 •  CHOROBY. Brak tlenu prowadzi do 
zwiększenia ilości wolnych rodni-
ków, szybszego starzenia się i całej 
kaskady chorób – takich jak cho-
roby nowotworowe, czy niewydol-
ność serca. Niedotlenienie może 
być przyczyną lub skutkiem choro-
by. Do niedotlenienia doprowadzi 
choroba serca, naczyń krwionoś-
nych, dróg oddechowych, czy ukła-
du krwionośnego. Również wiele 
nowotworów doprowadza do zabu-
rzeń w transporcie tlenu.

W takich przypadkach bardzo po-
mocna, a czasem nawet niezbędna 
jest tlenoterapia.  Jest jedną z metod 
dostarczania tlenu u chorych zwierza-
ków. Każdego pacjenta z widocznymi 
zaburzeniami oddechowymi powinno 
się poddać tlenoterapii. Efekt dodat-
kowej dawki tego niezbędnego do ży-
cia gazu widoczny jest bardzo szybko 
– zwierzaki już po kilku minutach za-
czynają interesować się otoczeniem.

Nasza lecznica została wyposażona 
w koncentrator tlenu, który umożli-
wia nieprzerwane podawanie tlenu 
oraz klatką tlenową.  Tlen jest lekiem. 
Wskazaniem do tlenoterapii są cho-
roby w przebiegu których dochodzi 
do niedotlenienia tkanek. Zwykle są 

to stany ostre, gdzie natychmiastowe 
podanie tlenu ratuje życie. Podawanie 
tlenu jest również istotnym składni-
kiem ogólnej terapii m.in. niewydol-
ność oddechowa psich i kocich no-
worodków, astma kotów, obrzęk płuc, 
niewydolność sercowo-naczyniowa, 
zapadanie tchawicy, skurcze krtani, 
choroby płuc i oskrzeli.
Pacjent umieszczany jest w komfor-
towej klatce tlenowej. Czas terapii 
zależy od indywidualnych wskazań, 
o których decyduje lekarz. Tlenote-
rapia najczęściej trwa od 10 do 60 
minut, a czasami nawet kilka godzin. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

n  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
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina	Ożarów	Mazowiecki	liderem

Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki są 
wyniki rankingów podsumowujących poprzedni rok. Po raz kolejny jesteś-
my zwycięzcami regionalnych edycji rankingów – Zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w kategorii 
gmina miejsko-wiejska oraz Dynamika wzrostu liczby osób pracujących 
na 1000 mieszkańców w okresie 2003–2016. Zajęliśmy również drugie 
miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego.

O d prawie dziesięciu lat Gmina 
Ożarów Mazowiecki znajduje się 
w pierwszej dziesiątce rankingu 

dotyczącego zrównoważonego rozwo-
ju. Od dwóch lat niezmiennie jesteśmy 
zwycięzcami obydwu rankingów re-
gionalnych dotyczących zrównoważo-
nego rozwoju.

Rankingi regionalne
Tradycyjnie już rankingami samo-
rządowymi w województwie mazo-
wieckim dotyczącymi zrównoważo-
nego rozwoju jednostek samorządu 

terytorialnego zajmują się naukowcy 
z Wydziału Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej, z pomysłodawcą i autorem tych 
rankingów prof. dr hab. inż. Eugeniu-
szem Sobczakiem na czele. Rankingi 
powstają co roku w oparciu o analizę 
wskaźników, które obejmują trzy ob-
szary rozwoju: gospodarczy, społeczny 
oraz ochrony środowiska. Są to między 
innymi wydatki inwestycyjne, odsetek 
mieszkańców z dostępem do kanaliza-
cji ścieków komunalnych, odsetek do-
chodów własnych w budżecie. Wyniki 

rankingu są opracowywane na podsta-
wie niezależnych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego.
Ranking obrazujący dynamikę wzrostu 
liczby osób pracujących na 1000 miesz-
kańców w okresie 2003–2016 to kolejne 
zestawienie, gdzie drugi rok jesteśmy 
na pierwszym miejscu na Mazowszu 
wśród gmin miejsko wiejskich. Wynik 
jest konsekwencją rozwoju budowni-
ctwa mieszkaniowego w gminie oraz 
rosnącej liczby  mieszkańców. Ludzie, 
którzy wybierają Ożarów Mazowiecki 
na miejsce do życia, to głównie trzy-
dziesto- i  czterdziestolatkowie aktywni 
zawodowo, z dziećmi.

Konferencja
10 maja w Warszawie, na UKSW od-
była się konferencja „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy JST”, 
podczas której ogłoszone zostały wy-
niki rankingów oraz  przeprowadzono 
dwie debaty poświęcone politykom 
– spójności po 2020 r. i polityce miej-
skiej – wyzwaniach, doświadczeniach 
i inspiracjach w tym obszarze oraz fi-
nansowaniu jednostek samorządu tery-
torialnego.
Debaty miały na celu przypomnienie, 
że od 1 stycznia br. Unia Europej-
ska traktuje Mazowsze nie jako jeden 
spójny i dynamiczny region, ale dwie 
odrębne jednostki statystyczne. Wo-
jewództwo mazowieckie, stanowiące 
dotychczas jedną jednostkę, zostało 
podzielone na: region Warszawski 
stołeczny – obejmujący Warszawę 
wraz z dziewięcioma powiatami: legio-
nowskim, mińskim, nowodworskim, 
otwockim, wołomińskim, grodziskim, 
piaseczyńskim, pruszkowskim i war-
szawskim zachodnim oraz region 
Mazowiecki regionalny – obejmujący 
pozostałą część województwa mazo-
wieckiego. Będzie to miało istotne zna-
czenie w zakresie korzystania z fundu-
szy unijnych po 2020 r.

Ranking finansowy 
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 
również 2 miejsce w Polsce w katego-
rii gmin miejsko-wiejskich w Rankin-
gu Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego za rok 2016. Wyniki zostały 
ogłoszone podczas IV Europejskiego 
Kongresu Samorządów w Krakowie. 
Ranking przygotowywali specjaliści 
z Uniwersytetu Ekonomicznego, Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz Izby 
Obrachunkowej w Krakowie.
Powyższe lokaty świadczą między 
innymi o tym, że wyznaczone i rea-że wyznaczone i rea-e i rea-
lizowane kierunki rozwoju gminy są 
prawidłowe i wpływają pozytywnie na 
wszystkie obszary rozwojowe.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik 
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

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

DOM ● RODZINA ● FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz	
	problem	prawny?

Napisz	do	nas...*	

NIERUCHOMOŚĆ	TYLKO	DLA	DZIECKA
Chcę podarować synowi działkę budowla-
ną. Ponieważ między nim a jego żoną nie 
dzieje się ostatnio najlepiej, chciałabym 
żeby darowizna trafiła tylko w ręce moje-
go dziecka – tak, żeby jego współmałżonka 
nie miała do niej żadnych praw w przypad-
ku rozwodu. Jak to zrobić? 
Wystarczy wizyta u notariusza i podpisanie 
wraz z synem umowy darowizny nierucho-
mości, którą chce mu Pani ofiarować. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy wyraźnie stanowi, że 
do majątku osobistego każdego z małżonków 
należą przedmioty majątkowe (a więc także 
nieruchomości) nabyte przez niego w dro-
dze dziedziczenia, zapisu albo darowizny. 
W praktyce oznacza to, że podarowana dzie-
cku działka będzie stanowiła jego wyłączną 
własność i współmałżonek nie będzie mógł 
domagać się jej części w przypadku ewen-
tualnego rozwodu. To najprostszy sposób, 
w jaki może Pani zabezpieczyć majątek syna. 
Proszę tylko pamiętać, że w momencie kie-
dy syn stanie się właścicielem nieruchomo-
ści będzie mógł ją z własnej woli podarować 
w całości albo w części małżonce. Darczyń-
ca też ma prawo do takiego działania. Przy-
sługuje bowiem Pani prawo do poproszenia 
notariusza, żeby inaczej sformułował akt 
darowizny. Na wyraźne życzenie darczyńcy 
ofiarowane przez niego przedmioty mogą bo-
wiem trafić też do majątku wspólnego mał-
żonków. W takiej sytuacji małżonka syna sta-
łaby się współwłaścicielem nieruchomości. 
Jeśli ma z mężem wspólność majątkową to 
nawet nie musiałaby wtedy stawiać się przed 
notariuszem i podpisywać darowizny. Jednak 
sprzedaż tego, co małżonkowie dostali do 
majątku wspólnego będzie się mogła odbyć 
tylko za jej zgodą. Będzie też partycypować 
w tym co się na tej sprzedaży zarobiło.

SĄD	ODDA	PENSJĘ	MĘŻA	ŻONIE
Mój mąż wpadł ostatnio w złe towarzystwo. 
To, że nadużywa alkoholu to nic w porów-
naniu z tym, że zaczął też nałogowo grać 
w karty. W efekcie od kilku miesięcy nie 
mogę się doprosić, żeby przynosił pensję 
do domu. Nie chcę się z nim rozwodzić, ale 
muszę go zmusić, żeby pokrywał rachunki. 
Jak to zrobić?
Wystarczy zapłacić w sądzie rejonowym, 
w którego okręgu jest firma męża 40 zł. Tyle 
wynosi opłata za wniosek o wypłatę pensji 
małżonka do Pani rąk. W sytuacji, gdy jeden 
z małżonków nie wypełnia ciążącego na nim 
obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, 
sąd może nakazać, żeby jego wynagrodzenie 
za pracę albo inne należności przypadające 
temu małżonkowi były w całości albo w czę-

ści wypłacane do rąk drugiego małżonka. Je-
śli Pani mąż nadużywa alkoholu i dodatkowo 
jest ofiarą hazardu, może Pani przekonać sąd, 
żeby oddał Pani wszystko to, co mąż zarabia. 
W przeciwnym wypadku dostanie Pani tylko 
tyle, ile potrzebuje na życie. Z tej możliwości 
można skorzystać tylko wtedy, jeśli pozo-
stajecie we wspólnym pożyciu. W praktyce 
oznacza to, że osoby pozostające w separacji 
nie mogą liczyć na takie wsparcie ze strony 
sądu. Za to nie ma znaczenia jaki ustrój ma-
jątkowy panuje między małżonkami. Dlate-
go, nawet jeśli mają oni rozdzielność mająt-
kową, w dalszym ciągu mogą domagać się od 
drugiej połowy, żeby dokładała się do zaspo-
kajania potrzeb całej rodziny. Z tego rozwią-
zania można skorzystać zarówno wtedy, gdy 
małżonkowie mają dzieci, jak i wtedy gdy ich 
nie mają. Jeśli sąd uzna, że należy w ten spo-
sób zaspokoić potrzeby rodziny – wyda nakaz 
wypłacania na ręce drugiego małżonka wy-
nagrodzenia tego, który uchyla się od płace-
nia rachunków. Nakaz będzie obejmował nie 
tylko pensję zasadniczą, ale również dodat-
ki do niej, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne. 
Nakaz może też dotyczyć rent, emerytur oraz 
wszelkich innych stałych i powtarzających się 
świadczeń (np. uzyskiwanego przez drugie-
go małżonka czynszu z najmu mieszkania).
Co ciekawe, nakaz będzie obowiązywał na-
wet wtedy, gdy między małżonkami ustanie 
wspólność majątkowa (to znaczy postanowią 
się rozstać). Tak będzie, dopóki ten, które-
go pensja zostanie przekazana, nie wystąpi 
z wnioskiem o zniesienie nakazu.

BARDZO	UWAŻAJ	NA	PORĘCZENIE
Koleżanka z pracy poprosiła mnie, żebym 
poręczyła jej kredyt. Bardzo się tego oba-
wiam, ale nie chciałabym też zawieść za-
ufania znajomej. Co zrobić w tej sytuacji?
Udzielnie poręczenia kredytowego (czyli 
żyrowanie pożyczki albo kredytu) to do-
wód wielkiego zaufania. Umowa poręczenia 
oznacza bowiem, że poręczyciel spłaci dłu-
gi, których dłużnik nie dał rady uregulować. 
Poręczyciel na ogół odpowiada bowiem so-
lidarnie za dług. A to oznacza, że instytucja 
pożyczająca pieniądze może się zwrócić bez-
pośrednio do niego z żądaniem uregulowania 
wszelkich należności. Jeśli jednak zdecydo-
wała się Pani mimo wszystko pomóc kole-
żance, to proponujemy dla bezpieczeństwa 
proste rozwiązanie. Otóż nie ma obowiązku, 
żeby jako poręczyciel odpowiadała Pani za 
cały dług. W umowie poręczenia można bo-
wiem określić kwotę, do której zobowiązania 
poręczyciel będzie zobowiązany. Proszę oce-
nić jaka suma Pani nie zrujnuje w przypadku 
gdyby trzeba było spłacać cudze długi i taką 
zapisać w umowie. Na resztę długu koleżan-
ka musi poszukać innych żyrantów.

„Biblioteka	to	ludzie”–	71	lat	

10 maja był wyjątkowym dniem dla Biblioteki Publicznej w Ursusie. Poza wspaniałym 
jubileuszem ponad 70-letniej działalności placówka obchodziła jednocześnie Dzień Bi-
bliotekarza i Bibliotek. Rozdane zostały także nagrody, które otrzymali laureaci konkursów 
prowadzonych przez bibliotekę.

U roczystość odbyła się w gościnnych progach 
współpracującego z placówkami Biblioteki 
Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy. Całość poprowadziły Dyrektor 
Biblioteki – Agnieszka Proszowska oraz Wicedy-
rektor – Lidia Romanowska. Jubileusz był okazją, 
by obejrzeć prezentację przedstawiającą bogate 
71 lat istnienia placówki. Wyświetlone zostały 

m.in. dawne siedziby biblioteki – pierwsza znaj-
dowała się przy ul. Cierlickiej. Obecne kierow-
nictwo biblioteki przedstawiło także dokonania 
i sylwetki swoich poprzedników i poprzedniczek. 
Nie zabrakło pięknych wspomnień i fortografii 
z najważniejszych spotkań autorskich. Zaprezen-
towano również liczne nagrody, jakie Biblioteka 
zdobyła na przestrzeni lat (np. Nagroda im. Kier-
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

KONCERT	KATY	CARR
W ramach obchodów „100 lat Niepodległości”, w sobotę 12 maja, w sali 
multimedialnej urzędu gminy Michałowice, z koncertem wyjątkowych 
pieśni wystąpiła Katy Carr.

J ak mówi o sobie – jest brytyjską 
artystką o mocnych polskich ko-
rzeniach, tak mocnych, że gdzie 

tylko jest, tam sławi polską historię.
 
Silnego przywiązania artystki do 
Polski i polskiej historii nie zabrakło 
również podczas sobotniego koncer-
tu, na który mieszkańców gminy za-
prosił wójt, Krzysztof Grabka. – Dzi-
siejszy koncert jest przykładem na 
to, że Polacy żyjąc daleko w świecie 
pamiętają o Polsce i jej historii. Tak, 
jak Katy Carr, która jest ambasador-
ką polskiej kultury i historii – mówił 
wójt gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka.
  
W trakcie koncertu, Katy Carr zapre-
zentowała utwory z płyt: „Paszport” 
i „Polonia”, które są swego rodza-„Polonia”, które są swego rodza-
ju hołdem dla polskich żołnierzy 
walczących na tak wielu frontach 
II wojny światowej. Był „Wojtek”, 
czyli piosenka opowiadająca historię 

niezwykłego żołnierza, niedźwiedzia 
Wojtka, który wsławił się noszeniem 
skrzyń z amunicją w bitwie pod Mon-
te Cassino. Były również: „Motylek”, 
„Alicja” i „Mała, Little Flower”. 
Oczywiście na koncercie nie mogło 
zabraknąć najbardziej znanych pol-
skich pieśni patriotycznych i utworów 
z okresu II wojny światowej, m.in.: 
„O mój rozmarynie”, „Czerwone 
maki na Monte Cassino”, „Dziś do 
Ciebie przyjść nie mogę”, „A ja sobie 
gram na gramofonie”.
 
Koncert Katy Carr nie był wyłącz-
nie prezentacją pieśni i piosenek. 
Podczas występu artystka wielokrot-
nie prezentowała bardzo szczegóło-
we i obszerne informacje na temat 
żołnierzy walczących o niepodle- walczących o niepodle-
głość naszej Ojczyzny. A przypomnij-
my, że w dniu koncertu, tj. 12 maja, 
obchodziliśmy 83. rocznicę śmierci 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 

n

bedziów, Medal Pro Masovia). Wspo-
mniano o bogatej współczesnej ofercie, 
na którą składają się: Dyskusyjne Klu-
by Książki, Klub Malucha, Klub Gier 
Planszowych, lekcje biblioteczne i wie-
le innych. Ze sceny każdy został też za-
proszony na zbliżające się wydarzenia 
– takie, jak m.in. Noc Bibliotek, Lato 
w Mieście.

Lokalna biblioteka znana na świecie
– Nasza biblioteka znana jest na ca-
łym świecie. Jako pierwsza brała 
udział w międzynarodowych projek-

tach i konkursach. Uczestnikami wy-
darzeń były osoby z ponad 10. krajów 
europejskich – przypominała Dyrek-
tor Biblioteki Agnieszka Proszow-
ska. Wymieniła również tytuły kilku 
książek wydanych przez Bibliotekę 
na temat środowiska lokalnego. Przy-
pomniała, że pierwszy Uniwersytet 
III Wieku w stolicy został założony 
właśnie przy ursuskiej Bibliotece. Po-
dziękowała także słuchaczom i Pani 
Prezes Lucynie Wasilewskiej za dłu-
gą i owocną współpracę. Podkreśliła, 
że biblioteka jest miejscem przyja-

znym seniorom, o czym świadczy np. 
czynny w każdy wtorek w godzinach 
porannych Cyfrowy Punkt Wsparcia 
Seniora w bibliotece przy Plutonu 
Torpedy.

Bibliotekarz – zawód warty docenienia
8 maja obchodzony jest Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek. Ważnym punktem 
programu było przedstawienie i na-
grodzenie wszystkich Pracowników 
Biblioteki i docenienie ich wysiłku 
za ciężką pracę, jaką na co dzień wy-
konują popularyzując nowe technolo-

gie, a przede wszystkim czytelnictwo 
w kraju, gdzie większość społeczeń-
stwa nie czyta. Dzisiejsza biblioteka 
to jednak nie tylko książki, a również 
możliwość rozwoju i ogromny poten-
cjał działania. Z rąk Zarządu Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy – Bur-
mistrz Urszuli Kierzkowskiej oraz 
Zastępców – Kazimierza Sternika 
i Wiesława Krzemienia – Biblioteka-
rze i Bibliotekarki odebrali gratulacje 
i awanse zawodowe.

Nagrody w dwóch najważniejszych 
konkursach
Rozdane zostały również nagrody 
w Ogólnopolskim Konkursie Sło-
neczna Zakładka (tematem tej edy-
cji była „Biblioteka marzeń”). Jury 
wyłoniło 27 laureatów i przyznano 
14 wyróżnień w kategoriach wieko-
wych. Wręczono również nagrody dla 
najlepszych czytelników – w tym roku 
zmienione zostały zasady tego kon-
kursu i wprowadzono grywalizację. 
– Trzeba było nie tylko wypożyczyć od-
powiednią liczbę książek, ale również 
wziąć udział w Dyskusyjnych Klubach 
Książki, spotkaniach autorskich, czy 
napisać recenzję, namalować ilustra-
cję do przeczytanej książki – tłumaczy-
ła Agnieszka Proszowska.

W planach nowa filia dla biblioteki
Wiesław Krzemień zwrócił przy oka-
zji uwagę, że w planach jest budowa 
nowego domu kultury, gdzie również 

znajdzie się miejsce dla biblioteki. 
Serdeczne podziękowania otrzymali 
wolontariusze za swoje zaangażowa-
nie w pomoc innym oraz uczestnicy 
Dyskusyjnych Klubów Książki. Ostat-
nim punktem uroczystości był występ 
muzyków i solistów. Przy dźwiękach 
fortepianu przedstawili najbardziej 
znane utwory operowe i operetkowe, 
a nawet taniec „tarantella”. 

Ważni goście
W uroczystości wzięli udział także: 
Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” 
Bogusław Łopuszyński, Naczelnik 
Wydziału Kultury w Dzielnicy Ur-
sus Aleksandra Magierecka, dyrek-
torzy warszawskich bibliotek oraz 
szkół i przedszkoli współpracujących 
z Biblioteką w Dzielnicy Ursus: prze-
wodniczący Związków Zawodowych 
Mirosław Koper, Przewodnicząca 
Komisji Kultury i Spraw Społecznych 
Marianna Jaguścik, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty Wanda Kopcińska, 
a także inni radni: Ryszard Rogal, 
Anna Lewandowska, Prezes Towarzy-
stwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Lucyna Wasilewska.

Agnieszka Gorzkowska

O laureatach konkursów wymienio-
nych w tekście można przeczytać tutaj:

 ● http://bpursus.waw.pl/materia-
ly/2018/zakladka/wyniki.pdf

 ● h t tp : / / bpu r sus .waw.p l / ima -
ges/2018/grywalizacja-wyniki.png

Biblioteki	Publicznej	w	Ursusie



 NR 10(39)/2018  (ROK III)    |    24	MAJA	2018	R.    |    Mocne Strony10 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

PIASTÓW

„Moi	bohaterowie	naprawdę	są	fikcyjni”
10 maja br. w Bibliotece Publicznej w Piastowie odbyło się spotkanie autorskie z pisarką, AŁBENĄ GRABOW-
SKĄ. Zgromadzona na sali publiczność składała się w większości z zagorzałych fanów pisarki, od lat su-
miennie czytających każdą jej nową powieść. Z kolei pozostali słuchacze bardzo szybko zobaczyli w artystce 
niezwykle ciepłą, otwartą i życzliwą osobę. Do tego, ku uciesze zgromadzonych, bardzo chętnie ujawniającą 
ciekawostki i kulisy swojej twórczej pracy. 

Bułgarskie początki 
Prowadząca Joanna Pszenicyn roz-
poczęła spotkanie od pytania, w jaki 
sposób zaczęła się przygoda z pisaniem 
u pani Ałbeny. Jest to szczególnie cie-
kawe biorąc pod uwagę fakt, że pisarka 
ma wykształcenie lekarskie – specja-
lizuje się w neurologii i epileptologii. 
Jako pisarka zadebiutowała w 2010 
roku. – To nie było planowe. To się 
stało niejako przypadkiem. Moje dzie-
ci nie są związane z Bułgarią tak jak 
ja, stąd pomyślałam, że zapiszę swoje 
wspomnienia, szkice, obyczaje, nawet 
przepisy kulinarne, i zrobię taki prezent 
mojej rodzinie – opowiadała pisarka, 
córka Bułgarki i Polaka, która właśnie 
tym bułgarskim korzeniom zawdzięcza 
swoje wyjątkowe imię. – Znajomy po-
mógł mi zrobić z tego książkę. Stwier-
dził, że to jest tak dobrze napisane i tak 
mu się to spodobało, że namówił mnie, 
abym spróbowała to wydać. I udało się. 
W taki sposób powstała książka „Tam, 
gdzie urodził się Orfeusz”. 

Książki dla dzieci
– Potem padła propozycja napisania 
bajki terapeutycznej dla dzieci chorych 
na padaczkę. Ja byłam wtedy konsul-

tantem. Spróbowałam, napisałam hi-
storię o małpce, która chorowała na 
padaczkę, strasznie byłam z niej dum-
na. Firma farmaceutyczna zamówiła 
duży nakład i lekarze dawali tę książkę 
swoim pacjentom – opowiedziała Ał-
bena Grabowska, wtajemniczając słu-
chaczy w powstanie książki „O małpce, 
która spadła z drzewa”. Potem, na proś-
bę swojego siedmioletniego wówczas 
syna Julka zaczęła pisać sagę noszącą 
tytuł „Julek i Maja”. Co ciekawe, za-
nim książki trafiły do wydawnictwa, 
musiały otrzymać akceptację Julka. 
Syn pisarki niekiedy „kręcił nosem” 
przy poszczególnych fragmentach, lecz 
na szczęście książki doczekały się pub-
likacji. A droga pisarska Grabowskiej 
poprowadziła ją następnie w stronę po-
wieści dla dorosłych. 

Saga o Brwinowie
Autorka jest najbardziej znana z trylo-
gii „Stulecie Winnych”. To opowieść 
o losach rodziny Winnych z podwar-
szawskiego Brwinowa, rozgrywająca 
się na tle dramatycznych wydarzeń 
XX wieku. Mimo że główni bohatero-
wie są fikcyjni to żyją w świecie skru-
pulatnie odtworzonym z faktów histo-

rycznych, wśród postaci historycznych 
takich jak rodzina Lilpopów, Wierusz-
-Kowalskich czy Iwaszkiewiczów. Pi-
sarka wtajemniczyła zgromadzonych 
w proces powstawania tytułu czy wy-
boru miejsca akcji, a także jak w ogóle 
wyglądały jej przygotowania do pisania 
– research, badanie źródeł historycz-
nych, rozmowy z ludźmi, itp. – Oka-
zało się, że ten pierwszy tom „Stule-
cia” był chętnie czytany, trafił nawet 
do bibliotek. Miasto gminy Brwinów 
przyjęło mnie i moje pomysły z dużym 
zachwytem. Wreszcie wyszłam z cienia, 
zaczęłam być osobą rozpoznawalną 
i docenianą – bardzo się z tego cieszę, 
bo dostałam wtedy skrzydeł i dalej pisa-
łam – komentowała pisarka.  

Kontekst historyczny
Pisarka przyznaje, że bardzo spodobało 
jej się tworzenie fikcyjnej fabuły na tle 
prawdziwych wydarzeń historycznych. 
Choć przygotowywanie się do każdej 
takiej książki zajmuje jej sporo czasu, to 
równocześnie postrzega ten proces jako 
niezwykle ciekawy, wręcz pasjonujący. 
Pochłonęło ją tworzenie tzw. małej hi-
storii, czyli sagi o zwykłych ludziach. 
Nawiasem mówiąc, właśnie w tym 
dostrzega źródło tak dużego zaintereso-
wania jej powieściami. – Okazało się, 
że to był największy atut. Obecność po-
staci historycznych bardzo uwiarygad-
nia postacie fikcyjne. Na spotkaniach 
autorskich często muszę tłumaczyć, że 
ci fikcyjni bohaterowie są naprawdę 
fikcyjni – śmieje się pisarka. Przypusz-
czamy jednak, że niektórych czytelni-
ków nawet pani Ałbena nie jest w stanie 
do tego ostatecznie przekonać. 

Kulisy pisania…
Zgromadzona na sali publiczność była 
bardzo zaangażowana. Dość szybko 
uczestnicy sami zaczęli zadawać pyta-
nia pisarce zarówno o kwestie związa-
ne z jej pisaniem, jak i sprawy bardziej 
prywatne. Ałbena Grabowska chętnie 

i otwarcie odpowiadała na pytania, 
zdradzając wiele ciekawostek. Przy-
znała, że gdy tworzy jakąś postać to 
często wyobraża ją sobie jako kogoś 
znanego, np. jakiegoś aktora. Sama 
utożsamia się tylko z jedną stworzoną 
przez siebie postacią, mianowicie Ali-
cją. Pisarka zdradziła też, że obecnie 
pracuje nad opowiadaniami o rodzinie 
Winnych, które wydane zostaną we 
wrześniu, potem ukaże się książka dla 
młodzieży – jest już znany jej tytuł: 
„Nowy świat”, natomiast kolejnym 
pomysłem jest saga o lekarzach. Po-
mysł ten spotkał się z dużym aplauzem 
uczestników. 

… i życie prywatne
Grabowska opowiadała też sporo 
o sobie. Przyznała, że lubi swoje imię 
i czuje, że jako pisarkę bardzo ją to 
imię wyróżnia. Na pytanie, czy ma 
jakieś konkretne zwyczaje pisarskie, 
odpowiedziała, że nie ma żadnych ta-
kich rytuałów, choć bardzo chciałaby 
je mieć. Pisze tylko wtedy, gdy jest 
sama, a dzieci są np. w szkole. Przy-
pomnijmy, pisarka jest mamą trójki 
dzieci: Julka, Aliny i Franka. Dzieci 
czytają książki mamy tylko w waka-
cje, bo w trakcie roku szkolnego po-
chłaniają je lektury. Pisarka nie chce 
zaburzać tego systemu, bo uważa, że 
lektury szkolne są bardzo ważne, na-
wet jeśli doceniamy ich wartość dopie-
ro po wielu latach. Autorka „Stulecia 
Winnych” szybko dała się poznać jako 
osoba niezwykle szczera i otwarta, 

a przy tym bardzo świadoma i do-
świadczona pisarka. 

Słowo o audiobooku
Spotkanie z pisarką było finansowane 
ze środków Instytutu Książki prze-
znaczonych na Dyskusyjne Kluby 
Książki. W harmonogramie spotka-
nia znalazł się także czas na zdjęcia 
i autografy oraz możliwość krótkiej 
rozmowy z Grabowską. Egzempla-
rze książek pisarki można było kupić 
w bibliotece – w promocyjnej cenie 
udostępniło je Wydawnictwo Margi-
nesy. Zwolenników książek w wer-
sji audiobooków na pewno ucieszy 
informacja, że „Stulecie Winnych” 
można już nabyć właśnie w takiej for-
mie. – Chciałabym, żeby moje książki 
były wydawane na każdym nośniku 
(śmiech) – skomentowała pisarka. – 
Chętnie słucham audiobooków, a wy-
dania cyfrowe bardzo przydają mi się 
na etapie researchu przed pisaniem. 
Choć jednak dla mnie papier wciąż 
jest czymś wspaniałym, jestem tutaj 
staroświecka (śmiech). 
Serdecznie zachęcamy wszystkich 
Czytelników do lektury książek Ał-
beny Grabowskiej. To spotkanie do-
skonale pokazało, że w jej bogatym 
dorobku pisarskim każdy znajdzie coś 
dla siebie. Z kolei pisarka z pewnością 
jeszcze nieraz twórczo nas zaskoczy.  

Tekst i zdjęcia 
Marlena Hess

Pisarka Ałbena Grabowska podpisuje książkę 
autorce materiału.                  Fot. BP Piastów

n  PIASTÓW. Spotkanie autorskie z pisarką Ałbeną Grabowską w Bibliotece Publicznej w Piastowie
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

n  PIASTÓW. Prywatna inwestycja zaspokoi potrzeby mieszkańców?

Wymiana	polsko-niemiecka	w	piastowskim	LO
W marcu bieżącego roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie wraz z nauczy-
cielkami panią Dorotą Polit i panią Małgorzatą Janowską uczestniczyli 
we wspólnym projekcie z zaprzyjaźnioną szkołą Tellkampfschule w Han-
noverze (Saksonia Dolna). Wizyta realizowana była w ramach wymiany 
polsko-niemieckiej, którą szkoły rozpoczęły w ubiegłym roku. 

W ybór szkoły do współpracy nie 
był przypadkowy. Odwiedzana 
placówka jest nowoczesną instytu-

cją, posiadającą wspaniały obiekt skła-
dający się z wielu nowoczesnych klas 
lekcyjnych. Każda klasopracownia jest 
w pełni zautomatyzowana dzięki sze-
rokiemu zastosowaniu elektroniki. Pra-
cownie wyposażone są w bardzo pro-
fesjonalne pomoce dydaktyczne, przez 
co lekcje są niezwykle interesujące. Na 
uwagę zasługuje prowadzenie gabine-
tu lekarskiego, gdzie rolę pielęgniarki 
szkolnej pełnią wybrani uczniowie, 
którzy przechodzą specjalne szkolenia 
kilka razy w miesiącu. 

Nasza młodzież systematycznie uczest-
niczyła w zajęciach lekcyjnych  w szko-
le niemieckiej. Podzieleni na grupy ucz-
niowie brali udział w organizowanych 
zajęciach. Licealistów zaskoczył fakt, 
że ich rówieśnicy mają lek-
cje trwające w większości 
90 minut i aż półgodzinne 
przerwy. Po wspólnych 
lekcjach odbywała się też 
część oficjalna, podczas 
której pani dyrektor Kat-
harina Badenhop serdecz-
nie przyjęła swoich gości, 
podziękowała za realizację 
współpracy i poprosiła 
o autoprezentację naszej 
młodzieży. Uczniowie 
z Piastowa mogli pochwa-
lić się bardzo dobrą znajo-
mością języka angielskiego 
i niemieckiego.  Liceali-
stów zaskoczyło też menu 
serwowane ich niemieckim 
kolegom. Tu okazało się, 

że bardzo różni się od posiłków, które 
młodzież ceni sobie w kraju. Naszym 
uczniom brakowało zdrowej i smacz-
nej polskiej żywności, kiedy spożywali 
wspólne posiłki.  Zaskoczył ich fakt, że 
zarówno młodzi ludzie w Niemczech, 
jak i ich rodzice zupełnie nie znają hi-
storii naszego kraju. Była to doskonała 
okazja do podzielenia się obszerną wie-
dzą w tym zakresie. 
Licealiści realizowali też projekt pozna-
jąc najcenniejsze ośrodki nauki i kultu-
ry niemieckiej i uczestnicząc w wielu 
wycieczkach przybliżających specyfikę 
odwiedzanego w danym momencie re-
gionu. Szczególną uwagę zwrócili na 

piękną panoramę Jeziora Maschsee, 
wspaniały zabytkowy ratusz i inne cie-
kawe obiekty w mieście. Zaskoczyła ich 
ogromna ilość nowoczesnych rzeźb i in-
nych elementów współczesnej kultury, 

które można było spotkać co kilkana-
ście metrów. Wyjazdy i spotkania były 
okazją do poznania specjalistycznego 
słownictwa, czego przykładem może 
być wizyta w Oceanarium Sealife, gdzie 
uczniowie zapoznali się z nowym słow-
nictwem niemieckim z zakresu zoologii 
i botaniki. Przykładem realizowania 
elementów krajoznawczych było zwie-
dzanie  urokliwego miasteczka Goslar, 
leżącego u podnóży gór Harz w Dolnej 
Saksonii, gdzie odwiedzili Kopalnię 
Rudy  Rammelsberg. Ubrani w kaski 
zjechali wagonikami w dół trasą gór-
niczą, poznając historię kopalni i spo-
sób wydobywania metali – od czasów 
powstania do momentu jej zamknięcia 
w roku  1988. Wysoka ranga zachowa-
nych zabytków przyczyniła się do wpi-
sania kopalni w 1992 r. przez UNESCO 
do pomników Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego. Wielu uczniów mogło 
wczuć się w rolę górników i spróbować 
dokonać samodzielnych odwiertów lub 
wziąć udział w inscenizowanej eksplo-
zji celem rozdrobnienia minerałów. Do 
analizowania kolorowych stalaktytów 
niejednokrotnie niezbędna była wiedza 
chemiczna, której uczniom nie brako-
wało. Jak się okazało, takie wyjazdy nie 
były tylko poznawaniem kraju ale też 
udało się zmotywować młodych ludzi 
do dużego zaangażowania w  realizację 
każdego etapu wymiany. Niemieccy 
nauczyciele przygotowali dla nich kar-
ty pracy, które zawierały szereg pytań 
i wskazówek dotyczących zabytków 
i symboli w odwiedzanych obiektach.
Wyjazd był też okazją do podnoszenia 
swojej wiedzy i umiejętności z zakresu 
pozostałych przedmiotów przyrodni-
czych. Licealiści odwiedzili ogrody 
Herrenhäuser Gärten. Chyba nikt nie 
sadził,  że  istnieje tak wiele gatunków 
motyli, tak dużych i kolorowych. W są-
siadującej obok  wystawie z cudownym 
zapachem przepięknych orchidei czu-
li się jak w zaczarowanym ogrodzie. 
Ogród botaniczny w Hanowerze zaofe-
rował im też wizytę na wystawie kaktu-

Turniej	tenisowy	o	Puchar	Burmistrza
W dniach 12 i 13 maja na kortach Piastowskiego Towarzystwa Tenisa 
i Bocce rozegrano turniej tenisa dla dorosłych o puchar Burmistrza Pia-
stowa w ramach Dni Piastowa-2018. Gry przeprowadzono przy pięknej 
pogodzie. Nagrody wręczali Burmistrz Piastowa-Pan Grzegorz Szuplewski 
i Prezesi PTTiB-Panowie Andrzej Makowski i Zbigniew Stanecki.
WYNIKI:
KATEGORIA OPEN

finał  Piotr Głogowski – Maciej Tobolski  6/4 6/4
3–4  Filip Osadca i Piotr Kostyra

KATEGORIA +45
finał   Andrzej Gospodarczyk – Artur Charuta 6/1 6/0
3–4   Darek Karwan i Wojciech Borzuchowski

GRA DEBLOWA
finał    Łukasz Pecht, Leszek Wrzesień – Jacek Kabat, 

Maciej Kitliński 6/4 5/7 10-7
3–4    Leszek Mazurek, Zdzisław Stelmaszewski  

i Piotr Głogowski, Maciej Tobolski
              Leszek Grabarczyk

sów. Niezwykłość tych roślin i innych 
sukulentów pozwoliła im przenieść się 
myślami do opustoszałego Teksasu. 
Elementem krajoznawczym i cennym 
dydaktycznie była wizyta w pięknym 
Zamku Herrenhausen i kolorowych 
grotach, obfitujących  w elementy 
sztuki współczesnej. Był też dzień dla 
miłośników zwierząt, gdyż uczniowie 
realizowali lekcję zoologii w niesamo-
witym ogrodzie zoologicznym Erlebnis 
– Zoo. Spotkaniu towarzyszyły efekty 
akustyczne zapraszające do rożnych 
wydzielonych zakątków świata – Afry-
ki, Azji, Australii i in. Pomimo, iż był 
marzec, to wszystkie zwierzęta wyszły 
im na spotkanie. 
Podczas pobytu w Niemczech dni wol-
ne od zajęć, takie jak niedziela, były 
poświęcane rodzinie. Był to też  czas na 
prezentację umiejętności językowych 
zarówno gości jak i gospodarzy, które 
jak się okazało były bardzo wysokie. Po 
południu niemieccy koledzy zabierali 
naszą młodzież na krótkie spacery po  
Hanowerze, pokazując im uroki tego 
pięknego miasta.
Podjęta współpraca ze szkolą Tel-
lkampfschule okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Przez ten okres ucznio-
wie intensywnie doskonalili znajomość 

języka niemieckiego i angielskiego. 
Poznawali różnice kulturowe i gospo-
darcze pomiędzy naszymi państwami. 
Znaleźli zarówno wiele cech wspólnych 
pomiędzy krajami, jak też obserwowali 
różnice.
Podjęty przed rozpoczęciem współ-
pracy temat: „Podróż odkrywcza, 
w poszukiwaniu różnic i podobieństw 
między krajem polskim i niemieckim”,  
stał się doskonałą okazją zarówno do 
podnoszenia swojej wiedzy z różnych 
dziedzin, jak i do zawierania niezwy-
kłych przyjaźni.  Podczas zajęć w Tel-
lkampfschule uczniowie intensywnie 
doskonalili swoje umiejętności w za-
kresie współpracy z rówieśnikami, któ-
rzy w tym czasie okazywali im niezwy-
kłą życzliwość. 
Młodzież z LO czeka już na kolejny wy-
jazd  do Hanoweru w marcu 2019 r. na 
tzw. Tydzień Europejski. Do zaprzyjaź-
nionej z liceum szkoły  przyjadą wtedy  
uczniowie z innych 6 państw europej-
skich m. in. Hiszpanii, Francji i Litwy.

Będzie się działo…
Wcześniej jednak w listopadzie tego 
roku odwiedzi piastowskie liceum ko-
lejna grupa uczniów w Niemiec, celem 
kontynuacji realizowanej wymiany.      n
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Rozmowa z Barbarą Kolago 
n Jak Pani ocenia poziom dzisiejszego koncertu?
– Z wielką radością słuchałam piosenek, które dzieci sobie 
wybrały. Dałyśmy do wyboru ok. 70 naszych piosenek. Były-
śmy ciekawe, które z nich dzieci wybiorą, i wybrały właśnie 
te najbliższe naszym sercom. To dobrze, że dzieci dopusz-
czone do konkursu są już po wcześniejszych eliminacjach, 
a więc wyselekcjonowane. Jury było bardzo dobre, profesjo-
nalne. Widać, że dzieci mają dobrych instruktorów, mają ro-
dziców, którzy poświęcają dużo czasu na to, żeby się umuzy-
kalniały, co cieszy szczególnie teraz, w czasach komputerów, 
tabletów, smartfonów. Jest naprawdę godne uznania, że są 
ludzie, którzy w swoje pociechy chcą zainwestować właśnie 
w ten sposób.
n  Jak słyszałem, Panie od dawna tworzycie nierozerwal-

ny duet?
– Poznałyśmy się w Polskim Radiu. Ja pracowałam w redak-
cji dziecięcej. To były czasy, kiedy tworzyło się programy 
dla przedszkoli i szkół. Anna Bernat była w kręgu poetów, 
współpracujących z naszą redakcją. Trwa to już bardzo dłu-
go. Współpracę rozpoczęłyśmy w 1970 roku. Zaczęłyśmy 
razem tworzyć na użytek Polskiego Radia. Potem przeszłam 
do telewizji. Większość piosenek była tworzona na konkret-
ne potrzeby Radia i Telewizji, dla konkretnych wykonawców. 
Napisałyśmy wspólnie ponad 200 piosenek. Praca na rzecz 

dzieci, ciepło, które od nich emanuje, oddziaływuje na nas 
i trzyma nas w formie.
n  Czy zwróciła Pani na kogoś z wykonawców szczególną 

uwagę?
– Tak, „wpadła mi w ucho” Sonia, która śpiewała piosen-
kę Calineczka. Myśmy z Panią Anią stworzyły cykl bajek 
śpiewanych i właśnie Calineczka ten cykl otwiera. To było 
premierowe wykonanie i ona wyśpiewała to tak pięknie, że 
byłyśmy wzruszone. Dziewczynka, która wygrała poprzednią 
edycję, to już jest zawodowa piosenkarka. Pewnie się czuje na 
scenie, umie się zachować.
n  Zaprosiły Panie kilkoro dzieci do udziału w koncercie. 

Co to za koncert?
– Założyłam fundację „Muzyczny krąg”, która ma popula-
ryzować utalentowane dzieci. Raz w roku, we wrześniu, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Orderu Uśmiechu, które-
go sama też jestem kawalerem, organizujemy w multiteatrze 
Bemowo koncert, na który wyławiamy perełki z różnych fe-
stiwali, przede wszystkim najmłodsze dzieci. Występują tam 
zespoły wokalne i taneczne, orkiestry dziecięce i soliści.
n  Świadczy to o tym, że Tulipanada może otwierać, na-

wet tym najmłodszym, drogę do kariery. Dziękuję za 
rozmowę i życzę obu paniom połowu jak największej 
liczby umuzykalnionych „perełek”.

(JS)

KULTURA

n  URSUS. Koncert Laureatów i uroczyste wręczenie nagród XVI edycji Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada

Każdy Koncert Laureatów TULIPANADY jest okazją do spotkania z utwo-
rami znanych, czasem już nieżyjących artystów – kompozytorów, poe-
tów. Niekiedy twórcy pojawiają sie osobiście. Chociaż artyści występu-
jący w konkursie to amatorzy, niektórzy bardzo młodzi, występujący po 
raz pierwszy publicznie, to zdarza się usłyszeć niezwykłe wykonania, na 
zaskakująco wysokim poziomie.

W	tym roku na scenie 500-osobo-
wej sali Ośrodka Kultury „Arsus 
” w Ursusie wystąpiło kilkunastu 

wykonawców. Do eliminacji, odbywa-
jących się w dwóch etapach, przystąpiło 
ok. 200 osób z całej Warszawy i wielu 
innych miejscowości Mazowsza. Jury 
obradowało w składzie, jakiego nie 
powstydziłby się żaden z festiwali mu-
zycznych najwyższej rangi: Małgorza-
ta Kustosz-Piątosa – przewodnicząca, 
Justyna Stępień, Krzysztof Matuszak 
i Wojciech Zieliński.

Janusz Łukaszewicz – spiritus movens 
Tulipanady
Tegoroczny konkurs poświęcony zo-
stał twórczości ANNY	 BERNAT i BARBARY	
KOLAGO oraz zmarłego w ubiegłym roku 
WOJCIECHA	MŁYNARSKIEGO. Organizatorami 
Konkursu są: Ośrodek Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz 
Dom Kultury „Kolorowa”, ale szcze-
gólnego podkreślenia wymaga rola Ja-
nusza Łukaszewicza – pracownika DK 
„Kolorowa”, który jest pomysłodawcą 
i faktycznym realizatorem wszystkich 
dotychczasowych edycji.

Patroni konkursu
Konkurs ma charakter otwartego prze-
glądu, do którego zapraszane są dzieci, 
młodzież i dorośli: amatorskie zespoły 
wokalne, wokalno – instrumentalne, 
soliści ze szkół, ośrodków społeczno-
-wychowawczych, placówek kultural-
nych, ognisk  muzycznych,  a  także  

twórcy działający  samodzielnie. Pa-
tronat nad konkursem objęli: Burmistrz 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Ur-
szula Kierzkowska i Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Dariusz Pastor, a pa-
tronat artystyczny: Anna Bernat i Bar-
bara Kolago. Obie panie zasiadły na 
widowni. Marek Michalak, Rzecznik 
Praw Dziecka, objął konkurs patrona-
tem honorowym. Nagrodę  Grand  Prix  
ufundowała Burmistrz Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska.

Tak było 9. maja w Arsusie
Przed koncertem laureatów wystąpił 
chór VIVA MUSICA, prowadzony 
przez Alinę Małachowską, który ob-
chodzi w tym roku 10 lat istnienia. 
Koncert poprowadził Janusz Łukasze-
wicz oraz Marysia Sieczka – laureatka 
ubiegłorocznej edycji Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspa-
niałych” w Dzielnicy Ursus.
Galę rozpoczęła laureatka Grand Prix 
z poprzedniej edycji Daria Domitrz 
piosenką Tulipanada, napisaną spe-
cjalnie na tę okazję przez Annę Bernat 
i Barbarę Kolago. Po występie Darii 
śpiewali tegoroczni uczestnicy. Szcze-
gólnie ujęli jurorów najmłodsi uczestni-
cy koncertu, którzy nie ukończyli jesz-
cze przedszkola. Występowała również 
młodzież i osoby dorosłe.
W kategorii wiekowej 6–9 lat pierw-
sze miejsca zajęli: Zosia Kaczmarska 
(zgłoszenie indywidualne) i zespół 
„Ósemeczki (Zespół Szkół, Baniocha).

W kategorii wiekowej 10–12 lat zwy-
ciężyli: Amelia Kaczmarczyk („Vokal-
mania” Studium Wokalne Marceliny 
Woźnej) oraz ex aequo chór „Cantare” 
(Szkoła Podstawowa nr 4, Sochaczew) 
i chór „Dźwięczne Półnutki” (Szkoła 
Podstawowa, Baniocha).
W kategorii wiekowej 13–17 lat pierw-
szą nagrodę odebrała Joanna Świrska 
(Zespół Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Fryderyka Chopina, Warsza-
wa) i Zespół Wokalny U.S.G. – „Tre-
lemorele” (Punkt Kultury, Warszawa).

Wśród uczestników dorosłych – od lat 
18 wzwyż – zwyciężyli: Tomasz Baracz 
(zgłoszenie indywidualne) i Paulina 
Serwatka (Gminny Ośrodek Kultury, 
Zakroczym).
Nagrodę Grand Prix Burmistrza Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy Urszuli 
Kierzkowskiej otrzymał Kamil Janusz-
kiewicz z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Czarnkowie.    
Puchary i nagrody wręczali: Anna 
Bernat i Barbara Kolago – autorki 
wielu nagrodzonych piosenek oraz 

Wiesław Krzemień – Zastępca Burmi-
strza Dzielnicy Ursus, Kazimierz Ster-
nik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Ursus, Anna Lewandowska – radna 
Dzielnicy Ursus, Aleksandra Magie-
recka – Naczelnik Wydziału Kultury 
Urzędu Dzielnicy Ursus, Bogusław 
Łopuszyński – Dyrektor Ośrodka Kul-
tury „Arsus”, Elżbieta Zdanowska-
-Cozac – Kierownik Domu Kultury 
„Kolorowa”.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Przed	laureatami	Tulipanady	kariera	stoi	otworem
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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

n  URSUS. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” we współpracy z Urzędem Dzielnicy zorganizowała wielkie święto dla mieszkańców Ursusa

Piknik	i	spartakiada	na	50-	i	60-lecie
W sobotę, 12 maja, w Ursusie odbywały się imprezy związane z 60. rocz-
nicą powstania Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Ursus” i 50. 
rocznicą powstania Osiedla Niedźwiadek. Przed południem w Szkole Pod-
stawowej nr 11 odbywały się zawody sportowe, a do późnego wieczora 
w Parku Czechowickim Jubileuszowy Piknik Rodzinny.

14	 LUTEGO	 1958	 ROKU Robotnicza Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Ursus” została 
wpisana do rejestru sądowego i właśnie 
tę datę przyjmuje się za jej narodziny. 
Do 1965 roku spółdzielnia budowała 
mieszkania wyłącznie na potrzeby ZM 
„Ursus”. Po tej dacie stała się ogólno-
dostępna. Obecnie spółdzielnia zarzą-
dza trzema osiedlami: „Kolorowa”, 
„Niedźwiadek” (15 tys. mieszkańców) 
i „Sobieskiego”. Łącznie to 174 budyn-
ki, w tym 126 mieszkalnych, 328 221 m2 
powierzchni użytkowej i 307 209 m2 po-
wierzchni mieszkalnych.

IMPREZY	ROCZNICOWE	ROZPOCZĘŁA	
SPARTAKIADA
W spartakiadzie w SP nr 11 odbyły się 
m.in.: Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa RSM „Ursus”, zawody spor-
towe w różnych dyscyplinach, konkur-
sy i wielki mecz futbolowy między 
reprezentacjami Urzędu Dzielnicy 
i RSM „Ursus”, w którym „urzęd-
nicy” zwyciężyli 7 : 4. Trzy bramki 
strzelił  kierownik Zespołu Sportu i 
Rekreacji Dzielnicy Ursus – Norbert 
Pyza, co potwierdza jego sportowe 
kwalifikacje. NA	SCENIE	SIĘ	DZIAŁO

Muszla koncertowa w Parku Czecho-
wickim była centralnym miejscem pik-
niku. Burmistrz Urszula Kierzkowska, 
zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik oraz prezes RSM 
„Ursus” Robert Gorzycki powitali zgro-
madzoną publiczność, a następnie wrę-
czyli nagrody i puchary uczestnikom 
porannego turnieju piłkarskiego.
Na scenie wystąpili: Młodzieżowa Gru-
pa Musicalowa Anny Kałużnej z Ośrod-
ka Kultury „Arsus”, Wesołe Nutki, Wio-
linki, Kameleon, Tęczowe Nutki z SP 
11, zespoły seniorów z Domu Kultury 
„Miś” – „Wesoła Chata” i „Misiaki”, 
zespoły AKCENT z Zenkiem Martyniu-
kiem oraz BOYS z Marcinem Millerem. 
W międzyczasie odbywały się konkur-
sy dla publiczności, w których nagrody 
ufundowali sponsorzy. Były to m.in. kar-
nety na różne zajęcia i zabiegi, a wśród 
nich karnety do nowego studia „ZIELO-
NO MI” z ulicy Ryżowej na ćwiczenia 
yogi, pilates i zdrowego kręgosłupa. 
W ramach jednego z konkursów trze-
ba było zaśpiewać fragment piosenki 
AKCENTU lub BOYS. Zwyciężczyni 
wybrana przez publiczność zaśpiewała 
„Małą figlarkę” AKCENTU. 

ATRAKCJE	DLA	DZIECI,	HARCERZE,	POLICJA,	
STRAŻACY
Na terenie parku dzieci mogły bawić 
się w dmuchanych zamkach i na zjeż-
dżalniach, na ruchomej ściance wspi-
naczkowej, w wiosce indiańskiej, na 
bungee, budować z klocków „LEGO”. 
Były też przejażdżki na kucykach dla 
najmłodszych. Druhowie Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej ze Szczepu 
123 WDHiGZ im. Zgrupowania AK 
„Chrobry II” w Ursusie postawili swoje 
namioty, w których prezentowali zdjęcia 
z życia szczepu, udostępniali gry plan-
szowe i opowiadali o swojej organizacji. 
Jak powiedział szczepowy, phm Michał 
Rozbiewski, już od rana harcerze uczest-
niczyli w imprezie na Niedźwiadku, 
gdzie rozpalili harcerskie ognisko, piekli 
kiełbaski, prowadzili gry. Zorganizowali 
również terenową grę rodzinną w poszu-
kiwaniu czechowickiego złota, w trakcie 

której trzeba było m.in. wspinać się 
po linie i wbijać gwoździe. W pik-
niku wzięli udział przedstawiciele: 
Państwowej Straży Pożarnej, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ursusie, Po-
licji, Straży Miejskiej oraz Delegatury 
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego m.st. Warszawy. Moż-
na było obejrzeć sprzęt, porozmawiać, 
wziąć udział w konkursach. Wszyscy 
uczestnicy konkursów tematycznych 
otrzymali drobne upominki.

DISCO	 POLO	 RZĄDZI.	 Kiedy przyszedł 
czas na występy Zenka Martyniuka 
i Boysów publiczność tłumnie zgro-
madziła się nie tylko pod sceną, tłum 
był i na górce, skąd był doskonały 
widok na scenę i na całym pobliskim 
terenie – wszak to największe gwiaz-
dy disco polo. Na zakończenie do 
późnych godzin wieczornych trwała 
potańcówka w rytm przebojów zespo-
łu FORTE. Piknik udał się wspaniale, 
w czym niewątpliwie pomogła piękna 
pogoda. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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KALENDARZ	KULTURALNY

URSUS
OŚRODEK KULTURY  
„ARSUS”

ul. TRAKTORZYSTÓW 14, 
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 WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywi-
dualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. 
przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

01.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Teresy Werner i Gorana Karana.

CENA BILETU 90 ZŁ. 

03.06, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (5-12 lat) pt. „BŁĘKITEK MÓWIĄCY WIE-
LORYB” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. 
Spektakl interaktywny.

BEZPŁATNE ZAPROSZENIA do nabycia  
w kasie OK „Arsus” lub na WWW.BILETYNA.PL  

Spektakl „Błękitek mówiący wieloryb” jest absolutną nowo
ścią technologiczną. Łączy teatr, kino i udział publiczności
w rozwoju akcji przedstawienia. Show oparty jest na tech
nologii interaktywnej animacji komputerowej, pozwalającej
widzowi „na żywo” rozmawiać z postacią na ekranie. Robi
toniesamowitewrażenienauczestnikachwidowiska.Spektakl
skierowany jest do młodego widza w przedziale wiekowym
5–12 lat, ale animuje całąpubliczność łącznie zdorosłymi.
Przedstawienie jest pełne humoru i nagłych zwrotów akcji,
zawieraelementyedukacyjne,traktujeoekologii,alenajważ
niejszajestmożliwośćporozmawianianażywozwielorybem.
Czegośtakiegojeszczeniebyło!

04.06, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty twórcze w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi 
Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY.

04.06, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu pt. „Dzisiaj retro” w wykonaniu aktorów 
Teatru „Scena Przyfabryczna”. Komediowy spektakl muzycz-
ny z wykonaniem popularnych piosenek z lat dwudziestych 
i trzydziestych XX w. w niepowtarzalnej atmosferze restaura-
cji „Ziemiańska”.
Wstęp wolny.06 - 08.06, godz. 9.00 – 16.00 (sala widowi-
skowa)
Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego „Zwierciadła”. 
Prowadzenie Justyna Ścibor. WSTĘP WOLNY.

09.06, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Koncert okolicznościowy „Memory – dr Henryka Linowskie-
go” z udziałem zespołów artystycznych. WSTĘP WOLNY.

09.06, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Festiwal Sztuki „Powrót do Korzeni” – POLAKÓW DROGA DO 
NIEPODLEGŁOŚCI. Wystawa zbiorowa. Ekspozycja czynna do 
02.09.2018r. WSTĘP WOLNY.

10.06, godz. 15.00–22.00 
21. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych. Gość honorowy – 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. 
Park „Czechowicki” – Scena Letnia, ul. Spisaka

11.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert uroczysty z okazji 10. lecia chóru „VIVA MUSICA”. 
 WSTĘP WOLNY.

12.06, godz. 18.00 (sala kameralna)
Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha. Prowadzenie 
Monika Narożniak. WSTĘP WOLNY.

14.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Występ zespołu tanecznego STOP AND GO – formacje 
maluchy. Reżyseria i prowadzenie Jolanta Wdowczyk-Czarno-
górska. WSTĘP WOLNY.

15.06, godz. 12.00 (sala kameralna)
Finał i uroczyste rozdanie nagród w Ogólnopolskich Konkur-
sach „Nie tylko na scenę” i „Przecież każdy pisze wiersze” 
z udziałem Ernesta Brylla i Antoniego Baniukiewicza.
 WSTĘP WOLNY.

15.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Spektakl rozrywkowy „MAYDAY 2” w wykonaniu: Marek 
Włodarczyk, Daria Krzyżaniak, Kamila Polak oraz zmiennie/
do ustalenia Michał Koterski/Bartosz Żukowski, Michał Mi-
lowicz/Mariusz Krzemiński, Marcin Mroczek/Mateusz Łapka, 
Katarzyna Cichopek/Anna Gzyra

CENA BILETU 65 ZŁ, 70 ZŁ I 80 ZŁ.

17.06, godz. 14.00–22.00 
Festiwal Edukacji Kulturalnej „ART.URSUS” z udziałem 
zespołów artystycznych z placówek kultury OK „Arsus”. 
Prowadzenie Szymon Kusarek. 
Park „Czechowicki” – Scena Letnia, ul. Spisaka

19.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca w wykonaniu Teatru Stu-
denckiego UW „Naprzeciwko” oraz zespołów uczniowskich 
SP nr 2, SP nr 14. Prowadzenie Irena Jarzębak.
 WSTĘP WOLNY.

21.06, godz. 17.00 (sala kameralna)
V Festiwal Poetycki „Fraszki Panny Igraszki i Traszki”.
 WSTĘP WOLNY.

22.06, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl Teatru „Bez nazwy” pt. „Wojna na trzecim piętrze” 
(komedia). Reżyseria Ernestyna Winnicka. WSTĘP WOLNY.

24.06, godz. 13.00–17.00 
Cykl spotkań sąsiedzko-artystycznych „Kulturalne Podwórka”.
Park „Achera”, ul. W. Sławka 2

DOM	KULTURY „MIŚ”
OŚRODKA KULTURY „ARSUS”    
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl        www.mis.arsus.pl

01.06–31.08.18 
Wystawa fotografii Mariusza Marcysiaka „Kuba – inny świat”.
Wystawa czynna w dni powszednie w godz. 10.00 - 18.00

05.06.18, godz.17.00 (wstęp wolny) 
Radosny Dzień Dziecka połączony z podsumowaniem roku 
edukacyjno – kulturalnego dla Zespołów działających w D.K. 
„Miś” – wystąpią: „Wesołe nutki”, „Prymka”, dzieci grające 
na pianinie i gitarze oraz grupa karate.

10.06.18, godz.12.30 (wstęp 10 zł)
Niedzielne spotkanie z teatrem – bajka dla dzieci „O rybaku 
i złotej rybce”. 
AktorzyteatruTupTupzapraszajądziecidomagicznegoświa
ta,gdziewszelkiemarzeniamająszansęsięziścić.Doświata,
gdziekażdymożezostaćpięknąkrólewnąlubdzielnymryce
rzem.Wspólniebędziemyszukaćszczęściaiumiaruidowie
my się, że nie zawsze trzeba chcieć więcej, czasem warto
cieszyć się tym, co się ma. W spektaklu występują aktorzy
oraz lalki,pojawiąsiępiosenkinażywo,a takżepokazżon
glerski. Scenariusz inspirowany jest dwiema baśniami braci
Grimm„Orybakuijegożonie”oraz„Złotedzieci”.

11.06.18, godz. 10.00 
„Florka w sieci” – spektakl w wykonaniu pracowników 
Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy dla 
uczniów szkół podstawowych.

12.06.18, godz. 18.00 (wstęp wolny) 
„Wierszyki, limeryki i inne” – spotkanie miłośników poezji 
frywolnej – wieczór autorski  Ryszarda Milczarka.

13.06.18, godz. 10.00 (wstęp wolny) 
„Życie prywatne Krystyny Krahelskiej – warszawskiej 
Syrenki”. Spotkanie z autorką książki „Obudźmy jej zamilkły 
śpiew” Marzeną Grochowską.

14.06.18, godz. 18.00 (wstęp wolny) 
Wernisaż wystawy fotografii Mariusza Marcysiaka połączony 
z prelekcją multimedialną  „Podróże marzeń – Kuba cz. II ”.

16.06.18, godz. 16.00 (wstęp wolny) 
„Powróćmy jak za dawnych lat” – zabawa taneczna w Klubie 
Seniora „Wesoła Chata”.

19.06.18, godz. 18.00 (wstęp wolny) 
Sala widowiskowa O.K. „Arsus”. Koncert z okazji Dnia Matki 
i Ojca w wykonaniu Teatru „Naprzeciwko” oraz koła wokalne-
go ze Szkoły Podstawowej nr 14.

23.06.18, godz. 16.00 (wstęp wolny) 
„Zapatrzeni w słońce...” – zabawa taneczna w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”.

27.06.18, godz. 10.00 
„Biesiada w Dworze Strzyżew” – wyjazd integracyjny człon-
ków Klubu Seniora „Wesoła Chata” połączony ze zwiedzaniem 
Muzeum Puszczy Kampinoskiej - przewodnik Irena Jarzębak.

DOM	KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95   tel./faks 22 667 83 75
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

www.kolorowa.arsus.pl

Do końca czerwca
Wystawa malarstwa Klubu Plastyka „Walor” z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piastowie. WSTĘP WOLNY

06.06 (środa), godz. 18.00
„Perły muzyki operowej i operetkowej” – koncert w wykonaniu 
zespołu operetkowego „Belcanto” WSTĘP WOLNY

08.06 (piątek), godz. 18:00
„Królestwo Miku Fiku” – premiera przedstawienia Teatrzyku 
KURTYNKA z DK KOLOROWA WSTĘP WOLNY

09.06 (sobota), godz. 8.00–20.00

10.06 (niedziela), godz. 8.00–17.00
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
 WSTĘP WOLNY

17.06 (niedziela), godz. 12.30
„ Dźwięki z trawy i patyków” – poranek muzyczny dla dzie-
ci w wykonaniu: Agnieszka Wachnik – obój, Bogdan Kraski 
– klarnet, Katarzyna Piotrowska – fagot.  WSTĘP WOLNY

18.06 (poniedziałek), godz. 17:00
Show taneczne zespołu STOP & GO – podsumowanie sezonu 
2017 / 2018 – sala widowiskowa Ośrodka Kultury ”Arsus”.
 WSTĘP WOLNY

OŻARÓW MAZ.

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165

ZAPISY NA LATO Z „UŚMIECHEM” 
od 4 czerwca 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, 
ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki,  

nr tel. 22 722 14 45,  e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu

AKCJA LATO Z „UŚMIECHEM”.
„OŻAROWSKIE	SAFARI”

 warsztaty twórcze – prace przestrzenne

 I GRUPA 10.00–11.30 dzieci w wieku 6–8 lat
II GRUPA 12.00–13.30 dzieci i młodzie ż w wieku 9–12 lat

25–29 czerwca
Uczestnicy zajęć zapoznają się z poruszanym tematem war-
sztatów, poznają sylwetki egzotycznych zwierząt, wykonają 
szkice wybranych przez siebie dzikich mieszkańców safari. 
W następnych dniach dzieci przystąpią do wykonania wstęp-
nych konstrukcji ze specjalistycznej gąbki modelarskiej. 
W kolejnym etapie pomalują i okleją  przygotowane konstruk-
cje zwierząt nadając każdemu charakteru. 
Ostatniego dnia wszyscy wspólnie przystąpimy do instalacji 
prac twórczych w przestrzeni, na terenie zielonym przy Domu 
Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim. 

ZAJĘCIA BEZPŁATNE 
Prowadzące zajęcia:
– instruktor Marzena Kałużna
– instruktor Katarzyna Cyniak-Górnecka

UWAGA!	Przed pierwszymi zajęciami prosimy o przybycie dzie-
ci wraz z rodzicami w celu dopełnienia wszelkich formalności.

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 292

29 maja – wtorek – godz. 10.00 
Wierszowanki.	Gry	i	zabawy	dookoła	wierszyków.	

Zapraszamy na wyjątkowe, otwarte spotkanie dla dzieci w CIS 
„Przy Parku” przygotowane przez Bibliotekę Publiczną w Oża-
rowie Mazowieckim.
W programie czytanie na dywanie, gry i zabawy dookoła wier-
szyków stworzone z myślą o małych dzieciach.
Spotkanie realizowane w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”.  

  
kulturalny CO   GDZIE KIEDY? ?CZERWIEC 2018

  KINO
URSUS

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 15zł i 20zł

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

TULLY
Dni seansu:  2 i 3 czerwca 2018
Godziny seansu:   16:00   18:00
Produkcja: USA
Gatunek: komedia
Kategoria wiekowa: 15 lat
Cena biletu: 15 i 20 zł

KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI
Dni seansu: 16 i 17 czerwca 2018
Godzina seansu:           14:00
Produkcja: USA/CHINY
Gatunek: animacja/familijny/komedia
Kategoria wiekowa: b/o
Cena biletu: 15 i 20 zł

PRAWDZIWA HISTORIA
Dni seansu:16 i 17czerwca 2018
Godziny seansu:   16:00  18:15
Produkcja: BELGIA/FRANCJA
Gatunek: thriller
Kategoria wiekowa: 15 lat
Cena biletu: 15 i 20 zł

ZIMNA WOJNA
Dzień seansu: 23–24 czerwca 2018
Godziny seansu:    16:00  18:00
Produkcja:  FRANCJA/POLSKA/ 

/WIELKA BRYTANIA
Gatunek: dramat
Kategoria wiekowa: 15 lat
Cena biletu: 15 i 20 zł

PRUSZKÓW

MOK „KAMYK”  www.mok-kamyk.pl

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, PRUSZKÓW, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, tel.: (22) 728 39 40 (42, 44) 

17 czerwca 2018 r. (niedziela), godz. 15:00

PODSUMOWANIE	 CAŁOROCZNEJ	 DZIAŁALNOŚCI	 ARTYSTYCZ-
NEJ	 ZESPOŁÓW	 MOK	 „ROZTAŃCZENI,	 ROZŚPIEWANI,	 ROZE-
ŚMIANI”	–	KONCERT	„NIEPODLEGŁA	DLA	WSZYSTKICH”.	

Wystąpią: Skaczące Nutki, Dziecięca Akademia Muzyczna, 
Taniec Nowoczesny, Capoeira, kółko teatralne, gitarzyści, „Ka-
myk”, „Metafora”, „Wrzos”, „Tańce Ludowe z różnych stron 
świata”. WSTĘP WOLNY

14 czerwca 2018 r.
(czwartek), godz. 11:00

	„MIĘDZY	OP-ARTEM,	A	KONSTRUKTYWI-
ZMEM”	–	WERNISAŻ	WYSTAWY	ANDRZE-
JA	JENDRASIAKA	

Andrzej	 Jendrasiak – absolwent Wy-
działu Grafiki warszawskiej ASP, dyplom 
obronił w Pracowni Projektowania Gra-
ficznego (Plakat) prof. Macieja Urbańca, 
malarstwo studiował u prof. Teresy 
Pągowskiej. Jako stypendysta Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki odbył roczne 
studia w Hochschule für Buchkunst 
und Gestaltung w Lipsku. Obecnie pra-
cuje w Pracowni Wiedzy o Działaniach 
i Strukturach Wizualnych pod kierunkiem 
prof. Jacka Dyrzyńskiego, w przedmiocie 

malarstwo i struktury wizualne, gdzie przygotowuje pracę 
doktorską.  Jest laureatem Grand Prix na l Triennale Malar-
stwa ANIMALIS w Chorzowie. Prowadzi szeroką działalność 
dydaktyczną i popularyzującą sztukę. Obecnie prezentowane 
obrazy i reliefy są wynikiem poszukiwań artystycznych z re-
jonów zbliżonych do op-artu i konstruktywizmu. 

WYSTAWA CZYNNA  
DO 28 CZERWCA

 W naszych kinach...
PIASTÓW

 KINO
BAŚŃ

05-820 PIASTÓW, Warszawska 24
Tel.:    501 750 673

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście  
lub pod nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina

(godzinę przed seansem).
https://www.tiketto.pl/                        Bilety 12/16 zł.

Jeszcze w maju...*

BASIA
Dni seansu: 
25, 26, 27 maja 2018 r.
Godziny seansu:   17:00
Produkcja: POLSKA 

Gatunek:  animacja 

Kategoria wiekowa: b/o

Cena biletu: 12/16 zł

WIECZÓR GIER
Dni seansu: 
25, 26, 27 maja 2018 r. 
Godziny seansu:   19:00
Produkcja: USA

Gatunek: komedia

Kategoria wiekowa: 12 lat

Cena biletu: 12/16 zł

*  Do chwili oddania dwutygodnika  
do druku – brak informacji  
nt. czerwcowych seansów w Kinie BAŚŃ
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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

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklamę lub ogłoszenie drobne 
w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić na DWA SPOSOBY:

➊  drogą e-mailową na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl  
albo

➋  osobiście w Agencji Reklamowej 
„LINEA”
02-495 Warszawa URSUS,  
UL. CIERLICKA 2
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

UWAGA! Publikacja ogłoszeń 
drobnych tekstowych 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

ZAMÓWIENIE reklamy lub ogłoszenia  
na 7 dni przed kolejną datą wydawniczą 
gwarantuje publikację. 

Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie  
również na naszej stronie internetowej  
www.mocnestrony.com.pl  
– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE REKLAM 
I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

KUPIĘ

Kupię stare motocykle – części: 
silniki, ramy, baki, koła, kosze 
oraz wojenne przedmioty: szable,  
bagnety, hełmy, czapki, mundury 
itd.

tel.: 505-529-328

NAGROBKI
już od 1990 zł

tel.: 22 214 06 31
500 290 360

RATYgranit

EKSPOZYCJA:  
W-wa, ul. Palisadowa 15

OGÓLNOPOLSKI VI PUCHAR KRAJNY 
I PAŁUK W KARATE WKF
Zawodnicy Atemi Warszawa 28 kwiet-
nia rywalizowali w zawodach Karate 
WKF w Paterku. Rywalizować pojecha-
ło z Ursusa aż 15 zawodników. Zdobyli 
łącznie 19 medali – 9 złotych, 6 srebr-
nych i 4 brązowe. Dzięki wysokiej dys-
pozycji tego dnia naszych karateków 
uplasowaliśmy się na 2 miejscu na 24 
zespoły w Generalnej Klasyfikacji Klu-

bowej. Nagrodę dla najlepszego zawod-
nika turnieju zdobył Łukasz Sulejczak.

UKS CZTERNASTKA
Została zakończona Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży 2018 w szachach. 
Miło nam poinformować że Jonasz 
Baum w kategorii chłopców do lat 14 
zajął 3 miejsce. W tej samej katego-
rii wiekowej Wojciech Haliniak zajął 
41 miejsce. W kategorii dziewcząt do 

lat 12, Zuzanna Rejniak uplasowała się 
na 12 miejscu, a Katarzyna Pastuszko 
29. W kategorii chłopców do lat 12 Szy-
mon Pancewicz zajął 29 miejsce, a Ma-
rek Kycia 44.

3 TURNIEJE UKS ISKRY WARSZAWA
W końcówce kwietnia nasza drużyna 
rozegrała trzy turnieje. Jako pierw-
szy odbył się turniej w Żyrardowie. 
Walczyliśmy w dwóch kategoriach: 

dwójkach dla roczników 2008–2007, 
gdzie reprezentowała nas jedna druży-
na Jakub Jamroż i Jakub Janiak oraz 
w trójkach, rocznik 2006–2005 gdzie 
reprezentowały nas dwie drużyny Bar-
tosz Wójcik, Oliwier Kicka, Mateusz 
Janiuk oraz Jakub Gryszkiewicz, Jakub 
Wieruszewski, Maciej Matuszewski. 
Dwie pierwsze drużyny zdobyły wyso-
kie 4 miejsce w turnieju. Za nami jest 
także organizowany przez UKS Iskra 

Warszawa cykl turniejów „trójek” 
dla rocznika 2006. Był to ostatni tur-
niej eliminacyjny, przed wielkim fi-
nałem, który odbędzie się 16 czerw-
ca. Z czterech wystawionych przez 
nas zespołów najlepiej zaprezen-
towała się Iskra IV w składzie Ad-
rian Kapelko, Kacper Glegoła oraz 
Franek Draganek grająca w drugiej 
lidze. Ostatnim turniejem była ry-
walizacja naszych najmłodszych za-
wodniczek. Dziewczęta brały udział 
w II Wiosennym Turnieju Piłki Siat-
kowej Dwójek IRZYK CUP. Nasz 
klub reprezentowały dwie dwójki: 
Alicja Gajewska i Julka Ruszczyk, 
które zajęły 4 miejsce oraz Tosia 
Perkowska i Zuzia Rataj – miejsce 6.

PIKINIK RODZINNY SP4
12 maja na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 4 przy ulicy Walerego Sław-
ka 19 odbył się Piknik Integracyjny. 
Tego dnia było przygotowanych kil-
kanaście stoisk z rożnymi atrakcjami 
dla najmłodszych, ale nie tylko – 
pokaz broni i ekwipunku żołnierza, 
różne gry i zabawy. Rodzice przy-
gotowali ciasta, którymi po świetnej 
zabawie można było podładować 
akumulatory. Szkoła przygotowała 
pokazy judo, tańca oraz indywidu-
alne występy muzyczne dzieci uczą-
cych się na co dzień w szkole.

IX GRAND PRIX  
ŚLĄSKA POLSKO-CZESKIEGO
W Głubczycach odbyły się kolejne 
zawody, tym razem pod patronatem 
Polskiej Unii Karate, w których brało 
udział 228 zawodników z 22 klubów 
z Polski, Czech i Słowacji. Zdobyliśmy 
4 medale z 5 wystawionych zawodni-
ków. Drużyna kata juniorów zdobyła 
złoto,  w kata srebro, w kumite junio-
rek złoto, a w kumite kadetek srebro.

VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
POD WAWELEM W AKROBATYCE 
SPORTOWEJ
W Krakowie w zawodach wzięły 
udział trzy nasze trójki dziewcząt. 
W rywalizacji wzięli udział najlepsi 
zawodnicy z całego kraju, reprezen-
tanci Polski oraz goście z zagranicy. 
Nasze zawodniczki pod wodzą tre-
nerki Natalii Piróg zajęły 2 miejsce 
w kategorii Youth  – Jagoda Rybicka, 
Maria Woloszyn, Zofia Rogala. W ka-
tegorii 11–16 lat 5 miejsce zajęły –Ju-
lia Rybicka, Gabriela Podleś, Małgo-
rzata Świderek, a w kategorii 12–18 lat 
4 miejsce – Maja Mickiewicz, Karoli-
na Kawalec, Emilia Tomaszuk.

LEGIA POKONANA
12 maja na własnym boisku KS Ursus 
podejmował drużynę rezerw warszaw-
skiej Legii w ramach III ligi grupy I. 
Zgromadzeni kibice nie mogli narzekać 
na nudne spotkanie, a tym bardziej na 
końcowy rezultat zawodów – Traktorki 
wygrała 3:1. Mecz obfitował w wiele 
składnych akcji, przez co bramkarze 
mieli sporo pracy. Wynik odzwiercied-
la przebieg wydarzeń boiskowych – na-
sza drużyna była stroną dominującą 
przez całe spotkanie.

Fot. Dominika Trojanowska

SPORTOWY URSUS
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REKLAMA

Warszawa Ursus  
ul. Kompanii Kordian 3

Tel. 531 222 220

godziny otwarcia:
pon.–pt. 10.00–18.00

sob. 10.00–14.00

Doradzimy, wymierzymy, 
poprawimy! ww
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Zapraszamy na zakupy
stałych i nowych klientów!

polecamy m.in.: 
● artykuły pasmanteryjne 
●  konfekcję męską  

(koszule oraz dodatki) 

● bieliznę damską 

Wykonujemy także 
POPRAWKI KRAWIECKIE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

U nas zawsze miła i profesjonalna obsługa
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