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23 czerwca
Dzień Ojca

NASZE STRONY

Rola ojca  
w życiu dziecka

Mario Puzo w słynnym „Ojcu 
Chrzestnym” napisał słusznie: „Męż-
czyzna, który nie spędza czasu z ro-
dziną, nigdy nie będzie prawdziwym 
mężczyzną.” W dzisiejszych czasach 
aktywny udział ojca w życiu rodzin-
nym i wychowaniu potomstwa stał 
się już normą. Rola mężczyzny prze-
stała ograniczać się do zasadzenia 
drzewa, wybudowania domu i spło-
dzenia syna. Z okazji zbliżającego się 
Dnia Ojca (23 czerwca) przyjrzyjmy 
się bliżej relacji ojciec-dziecko we 
współczesnym świecie.

Mama nie zastąpi taty
Dawniej powszechne było przekonanie, 
że najważniejszą więzią w życiu dziecka 
jest jego więź z mamą. Dzisiaj wiemy 
już, że rola ojca w procesie wychowania 
jest równie ważna, wręcz niemożliwa do 
zastąpienia. Zdaniem Jerzego Witczaka, 
autora książki „Ojcostwo bez tajemnic”, 
tata dostarcza dziecku takich postaw 
i wzorców w jego rozwoju społecznym 
i moralnym, jakich nie może mu zaofe-
rować mama. Miłość ojcowska ma inny 
charakter niż macierzyńska. Ta matczy-
na jest bardziej bogata emocjonalnie. 
Z kolei przeciętny ojciec skupia się nie 

na emocjach, lecz na bardzo konkret-
nym wychowaniu dziecka, przekazaniu 
mu określonych umiejętności, wpojeniu 
praktycznej wiedzy i ważnych wartości. 
Słowem – stawia na bardzo pragma-
tyczne przygotowanie do życia. To tylko 
początek długiej listy cech, które czynią 
ojca absolutnie wyjątkowym w roli ro-
dzica.  

Wzorzec męskości
Tata jest przede wszystkim pierwszym 
źródłem męskiego wzorca dla swoich 
dzieci. Dzięki tacie córka kształtuje swój 
stosunek do płci przeciwnej –uczy się, 
jak powinna być traktowana przez męż-
czyzn i w jaki sposób sama powinna się 
do nich odnosić. W ten sposób kształto-
wane są jej oczekiwania, potrzeby, grani-
ce. Co ciekawe, kobiety często wybierają 
sobie partnerów, którzy są podobni do ich 
ojców. Liczne badania dowodzą także, że 
relacja ojca z córką w dużej mierze decy-
duje o charakterze i sposobie postępowa-
nia córki w późniejszym jej życiu. Z kolei 
syn uczy się od taty odpowiedzialności, 
szacunku dla kobiet, przysłowiowego 
„bycia mężczyzną”. Uczy się, na czym 
polega wrażliwość męska i jej specyfika. 
Przekonanie bowiem, że „chłopaki nie 
płaczą” jest wprawdzie mocno osadzone 
w naszej kulturze, ale stanowi zdecydo-
wanie nadmierną generalizację. Są sytua-
cje, w których o byciu prawdziwym męż-

czyzną świadczy właśnie to, że płacze 
(przykładowo, zachęcamy do obejrzenia 
filmów z sal porodowych, gdy ojcowie 
po raz pierwszy widzą swoje nowo naro-
dzone dzieci!). 

Czyny ważniejsze niż słowa
Często mówi się, że najlepsze co ojciec 
może zrobić dla swoich dzieci to kochać 
ich mamę. To ważna lekcja dla syna 
i córki obrazująca, jak wyglądają relacje 
damsko-męskie. Dawanie tutaj dobrego 
przykładu jest najlepszą formą naucze-
nia dziecka szacunku, wsparcia, troski 
o najbliższą osobę. Warto pamiętać, 
że dzieci uczą się przez naśladowanie, 
przykład, obserwację. Jeśli mądre słowa 
nie idą w parze z odpowiednią postawą 
rodzica to dziecko przejmie raczej tę nie-
właściwą postawę niż głoszone mądro-
ści. Nasz potomek staje się naśladowcą 
naszych codziennych zachowań i postaw, 
powielając je potem w dorosłym życiu. 
A tata ma tu znacznie większy wpływ na 
dziecko niż ktokolwiek inny. Dobrze ujął 
to kiedyś angielski poeta George Herbert 
mówiąc: „Jeden ojciec znaczy więcej 
niż stu nauczycieli”. Tata kształtuje oso-
bowość dziecka, uczy go odpowiedzial-
ności, autorefleksji, uczciwości, a także 
– stawia przed nim różne wyzwania, 
zachęca do próbowania nowości, ukie-
runkowuje go, przybliża mu możliwe 
rozwiązania, słowem - otwiera przed nim 
świat. 

Trudności współczesnego ojcostwa
Trzeba równocześnie przyznać, że 
współczesny świat ma wobec ojców co-
raz większe wymagania. Dotychczasowe 
zapewnianie rodzinie bezpieczeństwa 
materialnego już nie wystarcza. Teraz 

trzeba być też 
aktywnym, zaan-
gażowanym rodzi-
cem, dzielącym z mał-
żonką wszelkie obowiązki 
wychowawcze. Na tym trudno-
ści się nie kończą. Nie sprzyja 
tu też wciąż częsty społeczny 
wzorzec, by być powściągli-
wym i oszczędnym w wyrażaniu 
swoich emocji i uczuć wobec dziecka. 
Okazuje się jednak, że zbyt duża po-
wściągliwość raczej szkodzi niż pomaga. 
Dziecko potrzebuje czułości także ze 
strony ojca – jego zrozumienia, empatii, 
autentycznych emocji. Kolejna trudność 
to często niesprzyjające doświadczenia, 
jakie ojcowie mają ze swojego własne-
go dzieciństwa. Niekiedy niosą w sobie 
wzór „ojca nieobecnego”, który zajmo-
wał się głównie wyżywieniem rodziny 
i dbaniem o jej bezpieczeństwo finan-
sowe. Nic zresztą dziwnego, dawniej 
obowiązywał właśnie taki patriarchal-
ny model rodziny. W rezultacie jednak 
współcześni ojcowie nie zawsze wiedzą, 
jacy sami mają być wobec swoich dzie-
ci. Nie są świadomi, jak wiele mogą im 
zaoferować.

Jakim być tatą?
A mogą im zaoferować wspaniały świat, 
jeśli tylko podejmą trud nawiązania 
z dzieckiem dobrej relacji. Oto kilka 
porad, jak to zrobić. Dobry ojciec prze-
de wszystkim jest obecny w życiu swe-
go dziecka. Rozmawia z nim, stara się 
zrozumieć jego punkt widzenia, słucha 
tego, co dziecko mu mówi. Nie boi się 
okazywać własnych emocji. Mówi swo-
im dzieciom, jak wiele dla niego znaczą 
i że je kocha. Drodzy Ojcowie, nie wy-

chodźcie z założenia, że Wasze dzieci 
to wiedzą, więc tego nie potrzebują. Po-
trzebują tego – nawet jeśli o tym wiedzą. 
Nie bójcie się okazywać swoich emocji 
przy rodzinie. Żyjcie w zgodzie z zasada-
mi i wartościami, które usiłujecie wpoić 
Waszym dzieciom – czyny zawsze li-
czą się bardziej niż słowa. Wymagajcie, 
nie zapominając jednak nigdy o trosce 
i wyrozumiałości. Bądźcie zaangażowani 
i przede wszystkim bądźcie częścią życia 
Waszych dzieci. W dzisiejszych czasach 
to właśnie czas, obecność i uważność 
są najcenniejszym darem, jaki można 
podarować swoim dzieciom. Żadna in-
westycja nie opłaci się tak bardzo jak 
zainwestowanie w głęboką i prawdziwą 
relację z własnym dzieckiem. Rola ojca 
stanie się wówczas najwspanialszą rolą 
w Waszym życiu, dającą absolutnie naj-
większe spełnienie.   

Marlena Hess

Bibliografia:
https://mamopracuj.pl/10-powodow-
dlaczego-rola-ojca-w-wychowaniu-
dziecka-jest-wazna  
Data dostępu: 06.06.2018 
Jerzy Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, 
Warszawa 1987. 

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
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Za nami 15. jubileuszowa edy-
cja warszawskiej pełnej tłumów 
Nocy Muzeów. Wśród ponad 240 
placówek także w Dzielnicy Ursus 
nie zabrakło atrakcji. Frekwencja 
wyniosła łącznie we wszystkich ot-
wartych placówkach w Ursusie ok. 
1000 osób! Dzieci podstawiały na-
wet do podstemplowania specjalną 
kartkę – dokument poświadczający 
ich obecność na Nocy Muzeów.
– Chętni do zobaczenia kolekcji po by-
łej Fabryce Ursus zgromadzili się przed 
wejściem już na pół godziny przed ot-
warciem. Ostatnia grupa wyszła 40 mi-
nut po północy – relacjonuje Kazimierz 
Okraszewski, który oprowadza grupy 
po zakładowym Muzeum w hali nr 270. 
Oszacował, że połowę zwiedzających 
stanowili mieszkańcy stolicy, a połowę 
prawdziwi pasjonaci traktorów z Ursusa. 
Nie zabrakło także dzieci i młodzieży. 
Nawet po raz drugi, podobnie, jak rok 
temu, odwiedzili Dzielnicę miłośnicy 
marki Ursus z Wrocławia. – Miałem 

również satysfakcję, bo sporo gości sta-
nowili moi byli praktykanci z Politech-
niki Warszawskiej i Wojskowej Akademii 
Technicznej, którzy ciepło wspominali 
Zakład – umożliwił im praktyczne szko-
lenie i zapoznanie się z nowoczesnymi 
technikami wytwarzania – wspomina 
Noc Kazimierz Okraszewski.

Narzędzia z… czekolady
Wielu zwiedzających Muzeum Ursusa 
było tam kierowanych z Izby Tożsamości 
Ursusa, gdzie również z atrakcji skorzy-
stało wielu mieszkańców i przyjezdnych. 
W tym roku  z okazji obchodów 100. 
rocznicy Niepodległości zwiedzających 
przywitał wielokrotnie nagradzany Chór 
Cantate Deo pod batutą Doroty Mę-
ckowskiej. Po wykonaniu kilku pieśni 
patriotycznych Chórzyści zaśpiewali też 
ze słuchaczami wybrany utwór w ramach 
krótkich warsztatów. W międzyczasie 
można było własnoręcznie wykonać ba-
dżę z tegorocznym logotypem „Noc Mu-

zeów w Warszawie” i kilkoma innymi 
wzorami do wyboru. Tłumy gromadziły 
się przy warsztatach prowadzonych przez 
Manufakturę Czekolady, współfinanso-
wanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m. 
st. Warszawy i Ośrodek Kultury „Arsus”.  
Można było wykonać dowolną ilość na-
rzędzi z czekolady przypominających 
o Zakładach. W tym roku ekspozycję 
uświetniły nigdy nie pokazywane muze-
alia: pięknie zdobiona waza wykonana 
dla ZM „Ursus” we Włocławku, ko-
lekcja proporczyków dot. miasta Ursus, 
ZM „Ursus”, ZDK „Ursus”. Pierwszy 
raz wystawiona została również nabyta 
w tym roku kolekcja działającego przez 
wiele lat TKKF „Promyk” oraz kolekcja 
Zygmunta Purzyckiego – jednego z by-
łych dyrektorów ZM „Ursus”.  Wśród 
innych wypożyczonych cennych pamią-
tek znalazły się: czapka służbowa gen. 
brygady Franciszka Mroza, ręcznie wy-
konany kalendarz w obozie sowieckim 
w Riazaniu autorstwa Nestora Dudka ps. 
„Kuba”.

Koszulki z... motywem patriotycznym
W sąsiadującym Ośrodku Kultury „Ar-
sus” w holu zwiedzający oglądali wy-
stawę fotogramów najsłynniejszego 
fotografa dzielnicy – Ireneusza Barskie-
go, nagrodzonego w tym roku Odznaką 
Zasłużony Dla Kultury Polskiej. Wysta-

wa powstała w ramach 
jednego z projektów 
budżetu partycypacyj-
nego. Złożyło się na nią 
31 dużych zdjęć, po-
kazujących fabrykę 
ZM „Ursus” i miasto 
nierozerwalnie z nią 
związane na przestrze-
ni kilkudziesięciu 
lat. W Galerii Sztuki 
Współczesnej AD-HOC można było 
zapoznać się z wszystkimi projektami 
koszulek przesłanych na konkurs na ko-
szulkę z motywem patriotycznym – orga-
nizatorami byli Wydział Kultury Urzędu 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  oraz 
Ośrodek Kultury „Arsus”. Podczas Nocy 
Muzeów wręczono również nagrody 
i wyróżnienia za najlepsze projekty. Na-
grodzone prace zostaną nadrukowane na 
koszulkach.

Autentyczne archiwalia z międzywojnia
W tym roku zachwyciła również eks-
pozycja przygotowana przez Harcerski 
Krąg Seniorów w Ursusie „Niepodle-
głość harcerstwem znaczona”, którą 

obejrzało niemal 300 osób! Sala widowi-
skowa o powierzchni 120 m² zamieniła 
się w  salę muzealną z wystawą „Skauci 
i niepodległość”. Gabloty przyozdobiły 
eksponaty, dokumenty, fotografie  a na-
wet kroniki z okresu międzywojennego. 
Wyświetlane były filmy: „Harcerze pol-
scy hufca syberyjskiego” oraz „Spacer 
po Ursusie, cz. 1 Czechowice”. Wrażenia 
można było przelać na papier w księdze 
pamiątkowej. Wszystkie placówki w tę 
bezsenną, muzealną noc zwiedzili rów-
nież Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszu-
la Kierzkowska wraz z Pracownikami 
Wydziału Kultury na czele z Naczelnik 
Wydziału Kultury Aleksandrą Magie-
recką oraz radnymi. Ekspozycję Izby 
oglądał również i dokumentował swoim 
niezawodnym okiem najsłynniejszy fo-
tograf Ursusa – Ireneusz Barski – wraz 
z Dyrektorem Ośrodek Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bo-
gusławem Łopuszyńskim.

Agnieszka Gorzkowska
Fot. Ireneusz Barski 

Bezsenna Noc z historią
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Darmowy, czysty prąd
W bieżącym roku zanotowaliśmy ponad 70-procentowy wzrost zaintereso-
wania montażem instalacji fotowoltaicznych, głównie z okolic Warszawy. 
Wiążemy to przede wszystkim ze wzrostem świadomości właścicieli do-
mów, którzy nie chcą być dłużej zależni od systemu, w którym spotykają 
się z nieprzewidywalnością kosztów, brakiem wpływu na niezawodność 
zasilania i czarną, brudną energią.

M ontaż instalacji fotowoltaicznej 
możliwy jest wszędzie tam, gdzie 
panele wystawione są na działanie 

światła dziennego. Panele montuje się 
głównie na dachach skośnych i pła-
skich, również na gruncie. Działamy 
lokalnie na południowo-zachodnim 
kierunku od Warszawy, aby w razie po-
trzeby zapewnić szybką obsługę serwi-
sową i jak najlepiej opiekować się za-
montowanymi przez nas instalacjami. 
Instalacje fotowoltaiczne są bezobsłu-
gowe i w zasadzie bezawaryjne, jed-

nak czasami wskutek działania tzw. 
siły wyższej lub innego nie dającego 
się przewidzieć czynnika nasza inter-
wencja serwisowa jest niezbędna. Mo-
nitorujemy 24 godziny na dobę nasze 
instalacje i z reguły właściciel dowia-
duje się od nas o usterce, którą usuwa-
my zazwyczaj tego samego dnia. 
Niedawno zawarliśmy umowę 
o współpracy z firmą Stilo Energy 
S.A. z Sopotu. Wybraliśmy tę firmę, 
ponieważ ma idealnie dopasowaną do 
polskich realiów ofertę, którą prak-

tycznie każdej wielkości podmiot 
uzna za godną zainteresowania. Prze-
de wszystkim oferuje panele znanej 
japońskiej firmy SHARP, które w po-
łączeniu ze znakomitym falownikiem 
polskiej produkcji – dającym się do-
stroić do konkretnie zlokalizowanej 
instalacji – dają doskonałe uzyski 
energii w każdych warunkach atmo-
sferycznych. Próżno też u nich szu-
kać bylejakości w drobnych elemen-
tach. Niektóre firmy oszczędzają na 
złączkach czy kablach 250 zł, a cała 
instalacja po 5 latach wymaga grun-
townego pracochłonnego remontu. Tu 
wrażenie robi 25-letni okres gwaran-
cyjny, a żywotność japońskich paneli 
producent szacuje na 30 lat! Koszt 
proponowanej przez nich instalacji 
zwraca się już po 6 latach, natomiast 
zakupionej na kredyt – po 8 latach, 

a przecież energia elektryczna  nie 
tanieje, więc okresy te jedynie mogą 
się skrócić. Klientowi nie dysponu-
jącemu gotówką proponujemy niskie 
raty porównywalne do oszczędności 

na płatnościach za prąd, aby potem – 
przez co najmniej 22 lata – korzystał 
z darmowej, czystej energii. 
Zyskiem nadzwyczajnym jest realny 
wpływ na koszty życia i środowisko 

naturalne oraz na bezpie-
czeństwo dostaw energii 
do Twojego domu. Naszy-
mi atutami są: atrakcyjna 
cena, wysoka jakość, rea-
lizacja „pod klucz” łącz-
nie z wszystkimi formal-
nościami. 
Zaproś na dach niezawod-
ną elektrownię produkują-
cą darmowy czysty prąd 
i zwiększ wartość swojego 
domu! zbg

Od redakcji: Temat fotowoltaiki 
poruszaliśmy już na naszych 
łamach w roku ubiegłym w nu-
merach 17, 18 i 19 . 
Archiwalne e-wydania na-
szej gazety dostępne są na 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

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

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

➡

Muzeum Dulag 121
PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8a

Z A P R A S Z A M Y !

Zapraszamy na spotkanie z EWĄ SIEMASZKO 
– wieloletnią badaczką zbrodni na Wołyniu, 

która przedstawi przyczyny i przebieg wydarzeń z 1943 r. 

16 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 17.00 

P o zakończeniu I wojny światowej Wołyń został wcielony 
do II Rzeczypospolitej i stał się jednym z jej województw. 
W okresie międzywojennym Ukraińcy stanowili około 

70 proc. społeczeństwa na Wołyniu.
Po agresji wojsk ZSRR z 17 września 1939 r. Wołyń włączono 
do Ukraińskiej SRR. W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. miały 
miejsce masowe wywózki ludności polskiej i uznawanej przez 
komunistów za „niebezpieczną klasowo” na Syberię. Po ataku 
III Rzeszy na ZSRR w roku 1941 Wołyń został zajęty przez woj-
ska niemieckie, a region stał się terenem aktywnej działalno-
ści OUN i UPA, dążących do utworzenia państwa ukraińskiego 
pod protektoratem Niemiec. W 1943 r. Polacy stanowili zale-
dwie 10–12 proc. wszystkich mieszkańców tych terenów.
 Nacjonaliści ukraińscy, chcąc utworzyć region jednolity et-
nicznie, przystąpili do eksterminacji ludności polskiej.  Od lu-
tego 1943 r. do stycznia 1944 r.– ze szczególnym nasileniem 
w lecie 1943 r.– dochodziło do czystek etnicznych, czyli zor-
ganizowanego ludobójstwa na ludności polskiej. Kulminacją 
wydarzeń był 11 lipca 1943 r. – tzw. „Krwawa Niedziela” – kie-
dy to o świcie dokonano skoordynowanego ataku na 99 pol-
skich miejscowości. Doszło tam do rzezi ludności cywilnej. 
Wsie były palone, a dobytek grabiony. Badacze obliczają, 
iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – 
głównie kobiet, dzieci i starców. 
Według Ewy Siemaszko Zbrodnia Wołyńska nie była nagłym 
wystąpieniem nacjonalistów ukraińskich przeciwko ludności 
polskiej, a ideologiczne podstawy, zbrodnicze plany i przygoto-
wania do ich wykonania pod hasłem „Ukraina dla Ukraińców” 
kształtowane były przez wiele lat. Drastyczny przebieg depo-
lonizacji nie tylko Wołynia, ale Małopolski Wschodniej i innych 
terenów zamieszkałych wspólnie przez Polaków i Ukraińców, 
zastanawia i wywołuje pytania z trudnymi odpowiedziami. 

WSTĘP WOLNY



 NR 11(40)/2018  (ROK III)    |    14 CZERWCA 2018 R.    |    Mocne Strony4 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

URSUS

n  Prezentacja najnowszych wyników badań* uczestnictwa w kulturze w Warszawie

Białołęka i Ursus z najwyższym poziomem uczestnictwa mieszkańców w kulturze
Jak warszawiacy uczestniczą i nie uczestniczą w kulturze? Odpowiedzi 
poznaliśmy 28 maja w sali im. S. Kisielewskiego w PKiN. Wyniki to waż-
na inspiracja i drogowskaz dla wszystkich, którzy tworzą ofertę kultural-
ną Warszawy i chcą lepiej rozumieć swoją publiczność. 

Program Rozwoju Kultury w Warszawie 
do 2020 roku ma na celu między innymi 
zwiększanie uczestnictwa w kulturze. 

Właśnie w ramach tego programu w ostat-
nim kwartale 2017 roku na zamówienie 
Urzędu m.st. Warszawy przeprowadzone zo-
stało badanie „Jak warszawiacy uczestniczą 
i nie uczestniczą w kulturze?” Badanie zo-
stało przeprowadzone z 8700 warszawiakami 
wybranymi losowo. Z ankietowanymi prze-
prowadzono wywiady kognitywne. Wyniki 
można odnosić do wszystkich mieszkańców 
Warszawy, którzy mają co najmniej 15 lat.

Ursus powyżej średniej warszawskiej
Wyniki zadziwiły samych twórców badania. 
Najwyższą obecność podczas wydarzeń kul-
turalnych (chodzi o seanse, spektakle, kon-
certy, wystawy) w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy odnotowały dzielnice: Białołęka (aż 78%) 
oraz Ursus (76%) i  Wesoła (72%). Gołąbki, 
Szamoty, Niedźwiadek mogą poszczycić 
się frekwencją w wysokości 75%, a Sko-
rosze i Czechowice – 77%. Warto podkre-
ślić, że takie wyniki sytuują Ursus powyżej 
średniej warszawskiej, która wyniosła 61%. 
Najgorzej wypadły: Targówek (47%), Wola 
(51% ) i Bielany (55%). Chęć uczestniczenia 
(częściej) w wybranych praktykach kultural-
nych deklaruje 76% badanych. Wskazują oni 
również na 14 barier. Najczęściej wymienia-
ne przeszkody to brak czasu, zmęczenie, za 
duże koszty, chęć spędzenia czasu inaczej, 
brak interesujacej oferty/repertuaru, nie-
dogodne terminy/godziny. Warto również 
zwrócić uwagę, że w badaniu poszerzono po-
jęcie korzystania z kultury. Zakwalifikowano 
do uczestnictwa nie tylko bezpośredni udział 
w wydarzeniach, ale i za pośrednictwem TV, 
Internetu i innych nośników. Dzięki takie-
mu podziałowi udało się zbadać, że w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy największą popular-
nością w odbiorze kultury cieszyło się oglą-
danie filmów i seriali (95%). 57% słuchało 
muzyki. 54% czytało lub słuchało literaturę. 
29% oglądało lub słuchało przedstawienia. 
Wystawy obejrzało jedynie 19%. W żadnym 
typie kulturalnego wydarzenia nie wzięło 
udziału aż 40% badanych.

10 segmentów wśród warszawiaków
Proponowanie wszystkim takiej samej oferty 
kulturalnej, w taki sam sposób, nie byłoby 
skuteczne. Poszerzenie grona uczestników 
może wymagać innych działań, niż te któ-
rych potrzebują osoby już zaangażowane. 
Dlatego zespół badawczy dokonał tzw. seg-
mentacji. Ten rodzaj badania pozwolił wy-
łonić z większej zbiorowości „segmenty”, 
czyli grupy, które składają się z podobnych 
osób. Dzięki temu do poszczególnych grup 

można dobrać odpowiednie działania.  Ana-
liza zebranych danych pozwoliła wyróżnić 
wśród warszawiaków 10 segmentów. W ba-
daniu brano pod uwagę kulturę artystyczną: 
oglądania filmów, seriali, przedstawień i wy-
staw, słuchania muzyki, czytania i słuchania 
literatury. Uwzględniono również uprawianie 
własnej twórczości i udział w zajęciach arty-
stycznych. Badanie obejmowało także anga-
żowanie w aktywność kulturalną dzieci przez 
ich opiekunów. Wyłonione grupy w stolicy 
to: Tradycyjni nieuczestnicy (22%), Towa-
rzyscy nieuczestnicy (7%), Niewzruszone 
(9%), Masowi konsumenci (18%), Konwen-
cjonalni bibliofile (11%), Odkrywcy (12%), 
Dzieciosterowne (5%), Kulturalne specjalist-
ki (4%), Superkulturalni (9%), Indywidualni 
koneserzy (3%). 

W Ursusie najwięcej 
„Kulturalnych specjalistek”
Poszczególne segmenty nie są w Warszawie 
rozmieszczone równomiernie. W Dzielnicy 
Ursus  tzw. „Kulturalne specjalistki” mają 
większy udział niż gdzie indziej. Anga-
żują się w wiele różnych dziedzin kultury 
artystycznej. Poświęcają czas również na 
szereg innych aktywności. Są wciąż zajęte, 
ale zainteresowane dalszym pogłębianiem 
kontaktu ze sztuką. To bywalczynie instytu-
cji kultury. W uczestnictwo w kulturze arty-
stycznej chętnie włączają dzieci. Tradycyjni 
nieuczestnicy stanowią szczególnie dużą 
część mieszkańców Targówka, Wawra oraz 
Woli i Bemowa. Towarzyscy nieuczestnicy 
skupiają się na Żoliborzu i Ochocie. Nie-
wzruszone są ponadprzeciętnie liczne wśród 
mieszkańców Wilanowa, Masowi konsu-
menci – Wesołej, a Konwencjonalni bibliofi-
le – Białołęki. Odkrywcy i Dzieciosterowne 
mają większy niż gdzie indziej udział na 
Ursynowie, Superkulturalni w Śródmieściu. 
Indywidualnych koneserów jest natomiast 
rekordowo wielu wśród mieszkańców We-
sołej i Włoch.

Wydatki na kulturę
W badaniu porównano, jaką część łącznej 
kwoty przeznaczanej przez mieszkańców 

Warszawy na kulturę wydaje każdy z seg-
mentów. Uwzględniono sumę, którą w mie-
siącu poprzedzającym udział w badaniu 
jego uczestnicy wydali na oglądanie filmów, 
przedstawień i wystaw, poznawanie literatu-
ry i słuchanie muzyki. Kulturalne specjalist-
ki oraz Superkulturalni wydają więcej, niż 
wynikałoby to z ich liczebności, jak również 
angażują się w wiele różnorodnych dziedzin, 
a zarazem wyrażają dużą chęć częstszego 

uczestnictwa. Im większe zaangażowanie 
w kulturę artystyczną, tym większa chęć 
częstszego z nią kontaktu.

Co dalej?
Przedstawiciele Biura Kultury obiecali, że 
wkrótce zainteresowane osoby mogą otrzy-
mać uszczegółowiony raport z segmentacji 
zawierający portrety segmentów na tle ogó-
łu mieszkańców Warszawy. I instytucjach 

kultury na jesieni mają odbyć się pilota-
żowe warsztaty. Mają trwać także prace 
nad programowaniem polityki kulturalnej 
w oparciu o dane przestrzenne: programy 
do Strategii # Warszawa 2030.

Agnieszka Gorzkowska

Więcej danych związanych z badaniem można 
znaleźć:
http://kulturalna.um.warszawa.pl

*  Badanie uczestnictwa w kulturze zostało przeprowadzone w ostatnim kwartale 2017 roku na zamówienie 
Urzędu m.st. Warszawy w ramach Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku. Inicjatorem bada-
nia było Biuro Kultury. Za koordynację realizacji badania i nadzór nad jej przebiegiem odpowiadało Biuro 
Marketingu Miasta. Ankiety przeprowadziły firmy Danae Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o. Koncepcję 
badania opracował i analizy przeprowadził zespół w składzie: dr Michał Kotnarowski (Instytut Studiów Poli-
tycznych PAN), Przemysław Piechocki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta), Tomasz Płache-
cki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro Kultury), prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Instytut Socjologii).
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

Głosowanie odbędzie się w dniach 15–30 czerwca br. 
Każdy mieszkaniec Warszawy (nie trzeba być zamel-
dowanym, nie trzeba być pełnoletnim) może wybrać 
projekty, które uważa za najbardziej ciekawe i potrzeb-
ne do realizacji. 

Rozbudowa przedszkola  
„Gąski Balbinki” na finiszu
Dobiegają końca inwestycje z zakresu oświaty, które obecnie realizuje 
dzielnica. Nowe placówki będą gotowe na przyjęcie uczniów i przedszko-
laków 1 września br. Na terenie rozbudowy przedszkola przy ul. Gąs-
ki Balbinki rozpoczęły się prace wykończeniowe. Niedługo przedszkole 
wzbogaci się o sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne. 

W rezultacie prowadzonej inwestycji 
budynek przedszkola został po-
większony o nowe skrzydło (440 

mkw.) dla 75 dzieci w wieku od 3 do 
6 lat. Zastosowano w nim nowatorskie 
rozwiązania, m.in. elektryczne żaluzje 
oraz akustyczne sufity, które zmniejszą 
odczuwalny poziom hałasu w budynku. 

– Chciałabym, aby to rozwiązanie stało 
się standardem w budowanych i moder-
nizowanych placówkach oświatowych 
na terenie naszej dzielnicy – mówi bur-
mistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
Urszula Kierzkowska.

W obiekcie znajdą się sale z osobnymi 
sypialniami oraz przeszklony ogród zi-
mowy. Obydwa te rozwiązania znacznie 
zwiększą komfort przebywania w  pla-
cówce. 

Każdy nowy oddział składał się bę-
dzie z sali zajęć, łazienki wyposażonej 
w 3 kabiny, prysznic z brodzikiem oraz 
umywalki, magazynku na pościel, leżaki 
i materiały edukacyjne, zaplecza kuchen-
nego, a także pomieszczenia porządko-
wego. W każdej sali znajdzie się także 
nowoczesny kącik zabaw dla maluchów. 
Istniejąca część przedszkola ulega prze-
budowie. Sale oddziałowe od strony połu-
dniowo-zachodniej w nowym roku przed-
szkolnym będą szatnią dla wszystkich 
dzieci, a korytarzyk i łazienka zewnętrz-
na, przebudowane będą na korytarz łączą-
cy część istniejącą z nowym budynkiem. 
Stara szatnia zostanie przekształcona na 
salę integracji sensorycznej oraz korytarz. 
Blok żywienia będzie unowocześniony 
i dostosowany do obsługi większej liczby 
dzieci. 

Z założenia przedszkole 
ma spełniać najwyższe 
standardy jakości – wszyst-
ko dla wygody najmłod-
szych mieszkańców dziel-
nicy. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe w budyn-
ku oraz prace przy zago-
spodarowaniu terenu ze-
wnętrznego i odtworzeniu 
placu zabaw. Kolorowa 
elewacja ma zachęcać do 
przebywania dzieci w pla-
cówce. Podobnie jak sale 
oddziałowe, które będą 
inspiracją do kreatywnych 
zabaw i nauki. 
Nowe skrzydło budynku 
to dodatkowa przestrzeń, 
w której dzieci będą czuły 
się swobodnie. Po zakoń-
czeniu przebudowy, przed-
szkole „Gąski Balbinki” 
pomieści aż 200 dzieci. 
Wartość inwestycji to ok. 
7 mln 650 tys. zł. 

URSUS PÓŁNOCNY 
Nr wylo-
sowany

Nr 
projektu Tytuł Koszt  

realizacji

1 1046 Tyrolka! Plac Zabaw dla Dorosłych  
- dodatkowe doposażenie 229 670,00 zł

2 1369 Warsztaty robienia biżuterii 
w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 2 600,00 zł

3 1321 Bezpieczne przejście  
przy osiedlu Czerwona Droga 26 650,00 zł

4 179 Fortepian dla „Misia” 45 500,00 zł

5 1278
Tężnia solankowa  
dla Osiedla Niedźwiadek 
i mieszkańców Ursusa Północnego

360 000,00 zł

6 589 Warsztaty Street Artu w Ursusie 18 500,00 zł

7 1485 Wymiana nawierzchni  
na boiskach przy SP2 478 924,00 zł

8 2149 Doświetlone przejścia to bezpieczne 
przejścia na Orląt Lwowskich 120 000,00 zł

9 1370 AED Defibrylatory 20 358,00 zł

10 1246 Komputer dla Biblioteki filia Gołąbki 2 500,00 zł
11 1835 Mikroklimat na Niedźwiadku 293 000,00 zł

12 2155
Doświetlone przejścia to bezpieczne 
przejścia na skrzyżowaniu Keniga/ 
/Wojciechowskiego

120 000,00 zł

13 2417 Ursus Babki 17 050,00 zł

14 2131 Remont chodnika  
na ulicy Władysława Jagiełły 265 000,00 zł

15 182 Akordeon dla „Misia” 14 150,00 zł

16 181
Profesjonalne nagłośnienie 
imprez kulturalnych, społecznych 
i edukacyjnych

24 458,00 zł

17 1263
Siłownia plenerowa na terenie 
nieruchomości przy ul. Zaczarowanej 
Dorożki (dz. ew. 15, obręb 2-09-04)

63 500,00 zł

18 1387
Warsztaty makijażu i wizażu  
dla kobiet w każdym wieku 
w bibliotekach w Dzielnicy Ursus

7 800,00 zł

19 1896 Przyjazne place zabaw  
na Niedżwiadku 67 000,00 zł

20 2180 Doświetlone przejścia to bezpieczne 
przejścia na Wojciechowskiego 120 000,00 zł

21 1340 Wodny plac zabaw 151 722,00 zł

22 1299 Plac zabaw dla dzieci na terenie  
placu zabaw dla dorosłych 42 200,00 zł

23 1383
Warsztaty szycia na maszynie  
dla początkujących w bibliotekach 
w Dzielnicy Ursus

18 900,00 zł

24 1756 System Informacji Miejskiej  
na Niedźwiadku 35 000,00 zł

25 654
Pokolorujmy Ursus! Murale 
z portretem Niedźwiadka  
i historią fabryki „Ursus” 

122 500,00 zł

26 1927 superrodzinkapl 59 000,00 zł

URSUS POŁUDNIOWY 
Nr wylo-
sowany

Nr 
projektu Tytuł Koszt 

realizacji

1 501 Poranki Muzyczne dla dzieci  
w D.K. „Kolorowa” 25 000,00 zł

2 2395 Zieleń na Walerego Sławka 3/5 57 138,00 zł

3 1060 Warsztaty z grafiki  
dla młodzieży w bibliotece 13 300,00 zł

4 1056 Wypożyczalnia Zabawek  
- Ursus Południowy 15 400,00 zł

5 1385
Warsztaty szycia na maszynie  
dla początkujących w bibliotekach 
w Dzielnicy Ursus

18 900,00 zł

6 1780 Bezpieczne dojście na basen i Orlik 
przy OSiR Ursus ul. Sosnkowskiego 145 975,00 zł

7 2065 Bezpieczna droga do szkoły  
na osiedlu Skorosze 103 450,00 zł

8 1378 Warsztaty robienia biżuterii 
w bibliotekach w Dzielnicy Ursus 2 600,00 zł

9 616 Piosenki Retro w „Kolorowej” 54 000,00 zł

10 2064 Zakup gier planszowych i nowości 
wydawniczych dla bibliotek w Ursusie 32 250,00 zł

11 2403
Wymiana nawierzchni oraz 
zagospodarowanie boiska przy SP 382 
przy ulicy Konińskiej 2 w Warszawie

435 482,00 zł

12 549 Bajkowe lato w Ośrodku Kultury 
„Arsus” w Dzielnicy Ursus 21 500,00 zł

13 1178 Bezpłatne zajęcia Fitness  
„Fit to nie mit” 77 240,00 zł

14 2409 Kulturalne Podwórka 13 200,00 zł

15 558
Parking pomiędzy budynkami  
ul. Sosnkowskiego 16  
(Dom Kultury „Kolorowa”, Policja)  
a Placem 1905 r. w Warszawie

94 400,00 zł

16 1389
Warsztaty makijażu i wizażu  
dla kobiet w każdym wieku 
w bibliotekach w Dzielnicy Ursus

7 800,00 zł

17 807 Elektroniczna tablica informacyjna 
dla Domu Kultury „Kolorowa” 104 000,00 zł

18 1242 Pogotowie wychowawcze dla rodziców 19 410,00 zł

19 1944 Telebim sportowy  
na stadionie OSiR Ursus 129 000,00 zł

20 765 Wydanie Monografii Chóru Cantate 
Deo wraz z płytą Live (2 koncerty) 53 500,00 zł

21 1240 Miejsce przyjazne rodzinie 59 940,00 zł

22 85 Boiska dla Warszawy - Sławka 9 442 862,00 zł
23 591 Free Graffiti / Ursus Street Art Show  28 000,00 zł

24 2153 Szafki szkolne dla dzieci  
w Szkole Podstawowej nr 14 103 576,00 zł

25 2062 Samoobrona dla mieszkanek Ursusa  
- kurs samoobrony dla kobiet 22 380,00 zł

26 858 Zakup sprzętu Audio-Wideo  
dla Domu Kultury „Kolorowa” 44 700,00 zł

Głosowanie 
czas zacząć

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2019

Mieszkańcy sami zdecydują, na co zostaną wydane 
pieniądze z budżetu partycypacyjnego. W Ursusie 
w puli jest 1,7 mln złotych – w głosowaniu wybieramy 
projekty w jednym z dwóch obszarów, w obu spośród 
26 propozycji, każdorazowo do limitu 850 tys. zł. 

LISTA PROJEKTÓW BP W DZIELNICY URSUS W KOLEJNOŚCI ZAMIESZCZENIA NA KARTACH DO GŁOSOWANIA

W JAKI SPOSÓB  
MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?

➧ PRZEZ INTERNET – na stro-
nie app.twojbud zet.um.warszawa.
pl – aby zagłosować musisz mieć 
dostęp do adresu e-mail. Na po-
dany adres e-mail przyjdzie link 
aktywacyjny, który umożliwi Ci 
zagłosowanie.

➧ PAPIEROWO – wypełniając 
kartę do głosowania. Przyjdź do 
urzędu dzielnicy lub innego wy-
znaczonego punktu do głosowa-
nia. Otrzymasz tam kartę z pro-
pozycjami pomysłów. Możesz 
zagłosować na miejscu – będzie 
tam również pracownik urzędu, 
który może Ci pomóc. Przed 
oddaniem wypełnionej karty ko-
nieczne będzie okazanie ważnego 
dokumentu tożsamości.

Na terenie Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy wyznaczone zostały 
dwa stałe punkty do głosowania:
l  Urząd Dzielnicy Ursus – Wy-

dział Obsługi Mieszkańców, pl. 
Czerwca 1976 r. nr 1; w dniach 
15–30 czerwca 2018 r. (dni ro-
bocze);

l  Biblioteka Publiczna im. W. J. 
Grabskiego w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK 
„Torpedy” 47; w dniach 16, 18–
–23 oraz 25–29 czerwca 2018 r.

Możesz wybrać dowolną liczbę 
projektów, ale ich łączny koszt 
realizacji nie może przekroczyć 
kwoty przeznaczona na realizację 
projektów w danym obszarze, czy-
li 850 tys. zł. Przed głosowaniem 
warto zapoznać się z projektami 
i poważnie rozważyć swój wybór.
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POWIAT PRUSZKOWSKI

n   Enej i Fasolki gwiazdami tegorocznego 
PIKNIKU RODZINNEGO Mieszkańców 
i Organizacji Pozarządowych!

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. zapraszamy 
wszystkich mieszkańców POWIATU PRUSZ-
KOWSKIEGO do Parku Kościuszki przy Pałacy-

ku Sokoła w Pruszkowie, gdzie o godzinie 13:00 rozpo-
cznie się Piknik Rodzinny Mieszkańców i Organizacji 
Pozarządowych. Gwiazdami wydarzenia będą Fasolki 
i zespół Enej.

– Na tegoroczną edycję Pikniku Rodzinnego zaplanowali-
śmy wiele atrakcji. Tradycyjnie zapraszamy przede wszyst-
kim do Miasteczka Organizacji Pozarządowych, gdzie 
będzie można zapoznać się z ich działalnością i być może 
zainspirować do własnego działania – zapowiada Starosta 
Maksym Gołoś.

W niedzielę 17 czerwca: o godz.13:10 wystąpią laureaci 
konkursu „Śpiewaj nie ziewaj”, o godz. 14:00 zaprezentuje 
się zespół taneczny „Pałacynki”, a o godz. 14:30 obejrzy-
my spektakl „Niezły Cyrk” w wykonaniu uczniów SOSW 
w Pruszkowie. Od godz. 15:00 rozpoczną się pokazy tańca 
Dance Imperium, po nich o godz. 15:35 odbędzie się pre-
zentacja sztuk walki KS „Pantera – Brwinów”, natomiast 
o godz. 16:05 mieszkańcy DPS Brwinów KSNAW przed-
stawią swój program artystyczny.
O godz. 16:30 zaplanowano koncert znanego już od 35 lat 
Zespołu Fasolki. Na scenie wystąpią dzieci z Panem Tik-Ta-
kiem, Ciotką Klotką i Profesorem Ciekawskim. Koncert bę-
dzie pełen humoru, piosenek i tańca, a najmłodsi uczestnicy 
pikniku będą mogli poznać największe przeboje o mydle, 
zębach i witaminkach.
O godz. 18:00 wystąpi Enej. To znany szerokiej publiczno-
ści polski zespół rockowo-folkowy, którego przeboje czę-
sto goszczą na radiowych listach przebojów, a w Internecie 
mają miliony odsłon.
Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z innych 
atrakcji, takich jak dmuchańce, kuchnia molekularna, 

warsztaty z robotyki LEGO, pokaz wozów strażackich 
i samochodów policyjnych. Odbędą się także konkursy 
dla dzieci.
Na piknik zaprasza Przewodnicząca Rady Powiatu Prusz-
kowskiego Maria Makowska, Starosta Maksym Gołoś 
oraz organizacje pozarządowe Powiatu Pruszkowskiego. 
Tegoroczni sponsorzy Pikniku Rodzinnego to: Ptak War-
saw Expo, St. Majewski, Blachy Pruszyński oraz firma 
ASMET.

(KB)
POWIAT PRUSZKÓW

PŁYWALNIA przy ZSOiS w Pruszkowie 
z szansą na dofinansowanie w kwocie 7 milinów złotych!

Tyle na budowę pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych w Pruszkowie zaplanowało w zaktua-
lizowanym Planie Rocznym Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w ramach realizowanego „Programu inwestycji o szczegól-
nym znaczeniu dla sportu – edycja 2018”. Kwota ta może 
jeszcze zostać powiększona! 

Inwestycja realizowana przez Powiat Pruszkowski znalazła 
się w gronie 35 planowanych do budowy obiektów w Pol-
sce, które uzyskają wsparcie finansowe z uwagi na zna-

czenie dla rozwoju sportu w skali kraju. Już teraz sukcesy 
uczniów szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego, jak 
i sportowców z terenu 
Powiatu Pruszkowskie-
go są znaczące. Budo-
wa obiektu sportowego 
tej klasy pozwoli im 
jeszcze lepiej przygoto-
wywać się do zawodów 
i rozwijać sportowo. Jak 

mówi Dyrektor Szkoły Łukasz Borkowski: – Już teraz nasi 
pływacy mają znakomite wyniki na Mistrzostwach Polski 
i Europy, ale obiekt ten jest szczególnie ważny dla rozwoju 
i treningów najmłodszych – uczniów szkół podstawowych, 
czyli naszego sportowego narybku. Obiekt będzie oczywi-
ście dostępny również dla mieszkańców.
Aby uzyskać dofinansowanie Powiat Pruszkowski musi jesz-
cze dopełnić formalności, w tym złożyć komplet wymaganych 
dokumentów. Wniosek będzie zgodnie z procedurą oceniany 
i opiniowany pod względem formalnym oraz merytorycznym, 
ekonomicznym i technicznym przez Zespół ds. opiniowania 
wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, powołany Zarządze-
niem Ministra Sportu i Turystyki. Ostatecznym potwierdze-
niem otrzymania dotacji będzie, po pozytywnym zakończeniu 
procedury oceny i opiniowania wniosku, zawarcie umowy 
o dofinansowanie zadania, pomiędzy Powiatem Pruszkow-
skim, a Ministrem Sportu i Turystki.

WIĘCEJ INFORMACJI: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/
infrastruktura/2018-rok/2226,Program-inwestycji-o-szczegolnym-

znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html

– Znaleźliśmy się w gronie kil-
kudziesięciu inwestycji strate-
gicznie ważnych dla polskiego 
sportu. Już teraz możemy li-
czyć na rekordową jak na nasz 
urząd kwotę dofinansowania, 
ale będziemy walczyć o więcej 
– mówi Starosta Pruszkowski 
Maksym Gołoś. 

„Stara papiernia” 
w Pruszkowie – zabytkiem 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki pod-
pisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku mieszkalnego Za-
kładów Naprawczych Taboru Kolejowego, zwanego „starą papiernią”, 
wzniesionego ok. 1890 r., położonego przy Broniewskiego 1A w Pruszko-
wie, z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

B udynek wzmiankowany jest jako 
wzniesiony przez nieznanego inwe-
stora na potrzeby nigdy nie urucho-

mionej fabryki tapet, czemu zawdzięcza 
swą zwyczajową nazwę „papiernia”. 

OBIEKT POWSTAŁ NA TERENIE ŻBIKOWA 
W POBLIŻU PRUSZKOWA, wówczas osady fa-
brycznej. Po prawdopodobnym fiasku 
przedsięwzięcia związanego z produk-
cją tapet, budynek stał się własnością 
kolei. Nastąpiło to w l. 1895–1901, 
gdy wraz z dynamicznie postępują-
cym rozwojem kolejnictwa i wzrasta-
jącymi potrzebami produkcyjnymi, 
przeprowadzono budowę kompleksu 
kolejowych zakładów remontowych, 
obsługujących Drogę Żelazną War-
szawsko-Wiedeńską, z wewnętrzną 
infrastrukturą skomunikowaną syste-
mem bocznic, z przebiegającą przez 
Pruszków linią kolejową. Właśnie 
z tym przedsięwzięciem należy wiązać 
przejęcie tzw. papierni przez zakłady 
na cele mieszkalne dla pracowników 
warsztatów oraz wymuszoną zmianą 
funkcji adaptacji budynku. 

ZAKŁADY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWO-
JENNYM ULEGŁY STOPNIOWEJ ROZBUDOWIE 
do kompleksu liczącego przeszło 
20 obiektów, przemianowano na 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejo-
wego. W czasie II wojny światowej 
w budynku papierni w l. 1940-41 
funkcjonował obóz karny dla miej-
scowych Żydów. Obiekt pozostał 
jednak poza obrębem założonego 
w 1944 r. w obiektach ZNTK obozu 
przejściowego Durchgangslager 121 
dla wysiedlanej ludności Warszawy. 
Po 1945 r. budynek stał się ponownie 
własnością ZNTK i wciąż służy ce-
lom mieszkalnym. 

OBIEKT JEST MATERIALNYM ŚWIADECTWEM 
ROZWOJU OSADY FABRYCZNEJ W KOŃCU XIX 
W. Jako gmach towarzyszący zakładom 
remontowym kolejnictwa, stanowią-

cy zespół o rozbudowanej strukturze 
z zapleczem mieszkalnym i obsługą 
administracyjną był największym tego 
typu kompleksem na terenie ówczes-
nego państwa polskiego. Pomimo, że 
wczesna historia budynku jest słabo 
rozpoznana i szybko stał się on włas-
nością kolei, w lokalnej tradycji do dziś 
przetrwała jego charakterystyczna na-
zwa. Wśród obiektów w obrębie ZNTK 
gmach papierni jest budynkiem o indy-
widualnym wyrazie, wyróżniającym się 
m.in. tynkowanymi elewacjami. 

JEGO WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA WYNIKA 
Z WALORÓW ZACHOWANEJ BEZ PRZEKSZTAŁCEŃ 
FORMY, bogatej artykulacji architekto-
nicznej elewacji, szerokiego repertuaru 
zastosowanych rozwiązań zdobniczych 
oraz asymetrii dwuczłonowej bryły, 
zapewniającej majestatycznej sylwecie 
budynku malowniczość. Na bogaty i sto-
sunkowo dobrze zachowany detal archi-
tektoniczny elewacji papierni składają 
się jednolite pasowe boniowanie parte-
ru, nadproża okienne z układu klińców 
w formie łuku pełnego bądź odcinkowe-
go, kostkowe gzymsy nad dwiema wyż-
szymi kondygnacjami oraz medaliony 
między oknami pionu klatki schodowej 
wschodniej. Pod wydatnym okapem 
dachu zachował się ciąg kroksztynów. 
Jedna z klatek schodowych wyposażona 
jest w drewniane stopnie, drewniane ba-
lustrady z toczonych tralek oraz deskowe 
podłogi, zachodnia otrzymała betonowe 
schody, częściowo ze stopnicami z pia-
skowca, obwiedzione metalową nitowa-
ną balustradą prętową. Na klatkach scho-
dowych przetrwały w dwóch miejscach 
pary oryginalnych żeliwnych drzwiczek 
do wlotów kominowych z reliefowymi 
wizerunkami kominiarzy. 
Decyzja nie jest ostateczna. Stronom 
przysługuje odwołanie do Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Agnieszka Żukowska 
Rzecznik Prasowy Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

DZIECI W OŻAROWSKIM RATUSZU
Komandor Stanisław Piasecki oraz Aerotunel Sp. Komandytowa to laurea-
ci tegorocznych Felicji – nagród honorowych Gminy Ożarów Mazowiecki.

R ada Miejska, na wniosek Kapituły 
nagrody przyznała po raz szesna-
sty od ich ustanowienia (Uchwa-

ła Nr LIV/573/18 Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 
24 maja 2018 r.). Statuetki zostały 
wręczone 1 czerwca, podczas uro-
czystej gali.

LAUREACI 2018
l W KATEGORII „OSOBA”
Komandor Stanisław Piasecki 
– mieszkaniec Ożarowa Mazowie-
ckiego, urodzony 7 października 
1926 roku, syn Szczepana Piaseckie-
go, legionisty 16 Pułku Ułanów Wi-
leńskich. W latach 1942–1945 żołnierz 
AK ps. „Wilk” w 2 kampanii, 2 plu-
tonie Obroża „Jaworzyn”. W czasie 
II wojny światowej pracownik Fabryki 
Kabli i organizator akcji sabotażowych  
przeciw niemieckiej armii. W latach 
1946–1948 pełnił  czynną służbę woj-
skową, walczył z bandami Werwolfu, 
oraz bandami UPA na południowym 
wschodzie kraju. Od 1950 roku służył 
zawodowo w Marynarce Wojennej. 
Był m.in. wykładowcą w Wyższej 

szkole Marynarki Wojennej, służbę 
zakończył w stopniu Komandora. 
Od wielu lat jest prezesem Zarządu 
Koła Ożarów Mazowiecki Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej i By-
łych Więźniów Politycznych.

l W KATEGORII „INSTYTUCJA” 
Aerotunel Spółka komandytowa 
– właściciel tunelu aerodynamiczne-
go. Prezes spółki, Michał Braszczyń-
ski wybrał Ożarów Mazowiecki jako 
najlepszą lokalizację dla takiej inwe-
stycji, m.in. ze względu na położenie 
naszej gminy. Flyspot to symulator 
swobodnego spadania, doceniany 
dzięki swej jakości oraz nowoczes-
nym rozwiązaniom technicznym 
w kraju i za granicą. Firma obsłu-
guje ponad 30 000 klientów rocznie. 
W Ożarowie Mazowieckim zainsta-
lowany jest również  profesjonalny 
symulator samolotu pasażerskiego 
Boeing 737. Firma rozwija się dyna-
micznie i planuje kolejną inwestycję 
dotyczącą sportów ekstremalnych 
– najgłębszy na świecie basen prze-
znaczony dla nurków.
       Zdjęcia: M.Turkas

Felicje 2018
Czy będzie w Ożarowie dinopark, 
czy bycie burmistrzem jest łatwe, 
czy chciał pan kiedyś zrezygno-
wać z funkcji,  jakim był pan ucz-
niem w szkole … to tylko niektóre 
z pytań, które usłyszał od dzieci 
i młodzieży Paweł Kanclerz – bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego. 
30 maja ożarowski ratusz odwiedziło 
prawie siedemdziesięcioro przedszkola-
ków oraz uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu gminy. Okazją do 
spotkań był oczywiście, obchodzony 
w Polsce od 1950 roku, Dzień Dziecka.
Wizyta w urzędzie dla młodych miesz-
kańców gminy była sporym przeżyciem.  
Spotkanie z przedszkolakami rozpoczęło 
się od wizyty w gabinecie burmistrza, 
gdzie dzieci z wielką uwagą i zaintere-
sowaniem rozglądały się po najważniej-
szym pomieszczeniu w urzędzie. Szep-

tem wymieniały swoje spostrzeżenia. 
Nic nie umknęło ich uwadze, mogły 
też usiąść w fotelu burmistrza i wczuć 
się w jego pracę.  Kiedy już ochłonęły, 
burmistrz opowiedział o swojej pracy, 
a dzieci zasypały go pytaniami. Kolej-
ną częścią odwiedzin była dyskusja na 
przeróżne tematy w sali konferencyjnej, 
w której na tę okazję pojawiły się pufy 
i kolorowa wykładzina. W przyjaznej 
atmosferze zainteresowani spotkaniem 
uczestnicy zadawali jeszcze wiele pytań 
na tematy wbrew pozorom, często nie-
dziecinne i niełatwe.  Poruszano kwestie 
przyszłości gminy, planowanych inwe-
stycji, specyfiki pracy na kierowniczym 
stanowisku oraz zupełnie osobiste wątki, 
np. czy burmistrz lubi jeździć na rowe-
rze lub, czy był grzeczny w przedszko-
lu. Przedszkolaki po ciekawej dyskusji 
przekazały na ręce burmistrza rysun-
kowe plany zagospodarowania gminy 
swoich marzeń. 
Kolejną grupą były dzieci i młodzież 
z podstawówek i gimnazjum. Spotkanie 
odbyło się w sali konferencyjnej, a jego 
uczestnicy mogli poczuć się jak podczas 
spotkania z dorosłymi mieszkańcami 
gminy.  Młodzi ludzie pytali o wszystko: 
o pracę zawodową, sprawy gminne oraz 
kwestie osobiste. Zadawane pytania 

były przemyślane i dotykały często ak-
tualnych problemów gminy oraz planów 
rozwoju poszczególnych jej części. 
– Chciałbym podziękować wszystkim 
młodym mieszkańcom oraz ich opie-
kunom, którzy odwiedzili dzisiaj nasz 
urząd. Spotkania te były dla mnie bar-
dzo cenne, wiem więcej o oczekiwaniach 
najmłodszego pokolenia, które jest dla 
mnie bardzo ważne i staram się zawsze 
myśleć o nim przy przygotowywaniu 
planu inwestycyjnego. Starałem się od-
powiedzieć na wszystkie zadane pytania, 
co chwilami nie było łatwe… Być może 
był wśród nich przyszły burmistrz? –  tak 
spotkanie podsumował Paweł Kanclerz, 
burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
Podczas wizyty w urzędzie towarzy-
szył gościom fotograf, dokumentując te 
chwile na zdjęciach.  

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

Zdjęcia: M.Turkasszym pomieszczeniu w urzędzie. Szep- Zdjęcia: M.Turkas
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OŻARÓW MAZOWIECKI

2018

DNI    Ożarowa

201820182018
Mazowieckiego

W SOBOTĘ 2 CZERWCA od wczesnych 
godzin popołudniowych do późnego wieczora 
mieszkańcy gminy Ożarów oraz goście wspaniale 
się bawili na terenach rekreacyjno-sportowych 
w Kręczkach-Kaputach. Urząd Gminy przy 
ogromnym wsparciu Domu Kultury „Uśmiech” 
zadbał o wiele niecodziennych atrakcji.

W NIEDZIELĘ 3 CZERWCA w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej 
odprawiona została uroczysta Msza Święta 
w intencji mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki 

Na całym ogromnym terenie 
znajdowały się stoiska wy-
stawowe i grillowe, z napoja-
mi, słodyczami i lodami, były 
animacje dla dzieci, wesołe 
miasteczko.
Miała swoje stoisko BIBLIO-
TEKA PUBLICZNA z wystawą 
„Stać nas na to”. W tym roku 
placówka obchodzi 70 lat ist-
nienia. Bibliotekarze zbierają 
pomysły, jak mogłaby w przy-
szłości wyglądać ożarowska 
biblioteka. 

Na całym ogromnym terenie 
znajdowały się stoiska wy-
stawowe i grillowe, z napoja-
mi, słodyczami i lodami, były 
animacje dla dzieci, wesołe 

BIBLIO-
 z wystawą 

„Stać nas na to”. W tym roku 
placówka obchodzi 70 lat ist-
nienia. Bibliotekarze zbierają 
pomysły, jak mogłaby w przy-
szłości wyglądać ożarowska 

NA TERENACH SPORTOWYCH MOŻ-
NA BYŁO SPRÓBOWAĆ STRZELANIA 
Z ŁUKU. Tę atrakcję przygotowała sekcja 
łucznicza Klubu Sportowego „Ożarowian-
ka”. Jak powiedział Grzegorz Targoński, 
współzałożyciel sekcji w 2006 roku, 
przez cały dzień prowadzony był nabór 
chętnych do strzelania z łuku i prezen-
tacja oferty sekcji łuczniczej. Dodał, że 
klub oferuje strzelanie dla chętnych na 
każdym poziomie i w każdym wieku, od 
10-latków do bardzo dorosłych. Strzelają 
we współzawodnictwie młodzieżowym, 
czyli w Mistrzostwach Polski. Aktualnie 
członkini sekcji jest Mistrzynią Polski 
Młodzików 2018, mieli też Mistrza Ma-
zowsza Seniorów. Żeby zapisać się do 
sekcji trzeba mieć przede wszystkim 
dobre chęci. Od 200 do 300 zł kosztuje 
pierwszy łuk. Sprzęt dla najmłodszych 
początkujących jest na miejscu. W sekcji 
jest ok. 40 osób. 3 razy w tygodniu są za-
jęcia z trenerem, ale możliwość strzelania 
rekreacyjnego jest każdego dnia. 

Firma z Małopolski oferowała darmowe 
wjazdy widokowe na wysokość 60 m 
w specjalnym koszu. Z tej wysokości 
chętni mogli wykonać (odpłatnie) SKOK 
NA BANJI. 
Jednym ze śmiałków był druh Mirosław 
Stachnik z OSP Ożarów Mazowiecki.

JEDNĄ Z ATRAKCJI BYŁY NIEZWYKŁE GOŁĘBIE. 

Jak opowiadała Pani Grażyna Lipska-Zaręba, 
która od lat pracuje społecznie, starając się 
animować życie kulturalne na scenie Ołtarzew 
i w mieście, wraz z mężem i córką brała również 
udział w organizacji lotu gołębi: – 13 maja odbył 
się konkursowy „LOT NIEPODLEGŁOŚCI” 
GOŁĘBI POCZTOWYCH O PUCHAR 
BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. 
Konkurs przeprowadzili członkowie koła nr 0482 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Warszawa 
Zachód, mieszkający na terenie Gminy Ożarów Maz. Gołębie miały 
do pokonania około 260 km z Wągrowca do Ożarowa. Hodowcy 
bacznie obserwowali niebo w oczekiwaniu na jak najszybszy powrót 
„Gołębia Niepodległości”. Specjalne urządzenia mierzyły czasy 
przelotu, aby konkursowe jury mogło wyłonić zwycięzcę. 

Właściciele zwycięskich gołębi z 13 maja otrzymali dyplomy i nagro-
dy, a ze sceny wystartowało kilkadziesiąt gołębi do symbolicznego 
„Lotu Niepodległości”. Wypuścili je burmistrz Paweł Kanclerz, Zastęp-
ca Burmistrza – Dariusz Skarżyński, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Cichal i dzieci z ożarowskich szkół. 

JEDNĄ Z ATRAKCJI BYŁY NIEZWYKŁE GOŁĘBIE. 

BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO.
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Zespół IRA – fot. P. Krupa 

Smakowicie 
prezentowały się 
KOŁA GOSPODYŃ 

WIEJSKICH 
z Piotrkówka Małego 
i ze Święcic. Przy ich 
stoiskach ustawia-

ły się kolejki po 
darmowe kanapki 

z domowym smalcem 
i wędlinami, kiszone 
ogórki i wyszukane 
słodkie pyszności.

Tekst i zdjęcia JACEK SULEWSKIWięcej na WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

Tak jak w poprzednich latach, NA SCENIE MIAŁO MIEJSCE ZBIO-
ROWE CZYTANIE, związane z inauguracją ogólnopolskiego XVII 
Tygodnia Czytania Dzieciom. Tego dnia w całej Polsce była czytana  
„Lokomotywa” J. Tuwima, a już od tygodnia czytają w szkołach, 
przedszkolach i innych miejscach. To był półmetek IV Ożarowskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom. Jak poinformowali przedstawiciele Biblio-
teki Publicznej w Ożarowie – czytają z nami: Ożarowski Klub Mam, 
Klub Pasjonatów z Józefowa, Fundacja „Nasz Macierzysz”. Na scenie 
wiersz Doroty Gellner „Piłka” czytali: Burmistrz Ożarowa Mazowieckie-
go Paweł Kanclerz, wiceburmistrzowie, Radni Rady Miejskiej, Komen-
dant Straży Miejskiej Rdest, Seniorzy z Ożarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Członkowie Klubu Pasjonatów z Józefowa. 
Pani Gruber, nauczycielka języka 
polskiego w SP nr 1 w Ożarowie, 
zaprezentowała wyniki XVI kon-
kursu ortograficznego „O PIÓRO 
BURMISTRZA”, w którym wzięli 
udział uczniowie wszystkich gmin-
nych szkół. BURMISTRZ KAN-
CLERZ WRĘCZYŁ ZWYCIĘZCOM 
DYPLOMY I NAGRODY. W kategorii 
czwartych klas pierwsze miej-
sce zajął Patryk Padewski z SP 
w Duchnicach, wśród uczniów klas 
piątych – Weronika Kaczorowska 
z SP w Duchnicach, klas szó-
stych – Kinga Kaczanowska z SP 
w Płochocinie i klas siódmych 
– Aleksander Gidziński i Bartosz 
Kaczmarczyk z SP w Płochocinie. 
W imieniu laureatów przemówił, 
wzbudzając ogólny entuzjazm, Patryk Padewski: – Witajcie mieszkańcy 
Ożarowa Mazowieckiego! Jestem zaszczycony tą bardzo prestiżową 
nagrodą, gdyż zawsze o niej marzyłem...

NA SCENIE wystąpił Robert Janowski z zespołem, aktor, 
piosenkarz, pisarz, od 17 lat prowadzący program „Jaka 
to melodia”. Fantastycznie zaśpiewał szereg starszych, 
głównie polskich, przebojów oraz swoje autorskie utwory. 
W jego programie wystąpili m.in. William Prestigiacomo 
i Magdalena Tul, znani m.in. z programu „The Voice of Po-
land”. Ze swoim koncertem wystąpiła też Margaret. Kolo-
rami i kobiecym wdziękiem zachwycił zespół Rewia Viva 
w efektownym show tanecznym. Pięknie zaprezentowały 
się również zespoły z DK „Uśmiech”: Ożarowskie Kumoszki, 
Duet z Uśmiechem, Wesołe Wdówki i Ożarowiacy. Gwiazdą 
wieczoru był zespół IRA, jeden z najpopularniejszych pol-
skich zespołów rockowych, założony w 1987 r. w Radomiu 
przez Kubę Płucisza. Ostatnim elementem gminnego święta 
był wspaniały pokaz fajerwerków.
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KOMORÓW

„Maja w maju” 
– spotkanie z Mają Komorowską
Maj uznawany jest przez wielu za najpiękniejszy miesiąc w roku. Jego 
nazwa wywodzi się od bogini Mai, matki boga Merkurego. Kwitną wtedy 
kwiaty, drzewa i krzewy, budzą się do życia owady… Tegoroczny maj był 
wyjątkowo słoneczny i upalny. „Maja w maju” – to tytuł spotkania, które 
zorganizowało, w piątkowy wieczór, 11 maja, Towarzystwo Przyjaciół Mia-
sta Ogrodu Komorów KOMOROWIANIE. 

G ościem była Pani Maja Komorow-
ska – aktorka teatralna i filmowa. 
Znamy ją z filmów Krzysztofa Za-

nussiego, Andrzeja Wajdy, Tadeusza 
Konwickiego. Od lat 70-tych związa-
na z Teatrem Współczesnym, w obec-
nym sezonie mogliśmy ją oglądać 
w przedstawieniu „Mimo wszystko”, 
w roli Sary Bernhardt (sztuka grana 
od roku 2007– nadal cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem pub-
liczności). W Teatrze Dramatycznym 
– przez lata występowała w „Szczęś-
liwych dniach” (zyskały opinię spek-
taklu kultowego), gdzie stworzyła 
niezapomnianą kreację Winnie („te-
raz zrobiliśmy sobie przerwę”). 

Komorów
Spotkanie odbyło się w Komorowie, 
w ogrodzie przed Willą Zdziechow-
skich (rodzinny dom Wojciecha Mły-
narskiego, w którym mieszkał w latach 
1943–1958). Komorów to bardzo waż-
ne miejsce w życiu Pani Mai. Właśnie 
tutaj jej rodzina znalazła schronienie 
po wybuchu II wojny światowej, kie-
dy trzeba było uciekać z Warszawy. 

Najpierw Wilno, potem obóz jeniecki 
w Świeciu, i w końcu rodzice z dwójką 
bliźniaków – Mają i Piotrem znaleźli 
się w Komorowie. Tutaj mieszkała ro-
dzina ze strony matki. Dom z ogrodem 
stał się, na wiele lat, ich bezpieczną 
przystanią. – Patrzę – bez się kończy, 
kasztany już są takie malutkie… Myśmy 
w Komorowie żyli kwiatami – mama 
mnie tego nauczyła. Komorów, ogrody 
– rodzinny i ten przed willą Zdziechow-
skich to miejsca bliskie sercu Pani Mai. 
Tutaj biegała, grała w piłkę i w klasy, 
wspinała się na drzewa. W Komorowie 
chodziła do szkoły. Stąd wyjechała na 
studia do Krakowa.  

Truskawki w Milanówku
Zaproszonych gości witali gospodarze 
dzisiejszego wieczoru – Małgorzata 
Pachecka – prezes Towarzystwa Ko-
morowianie, wraz z mężem. Razem 
z gośćmi pojawiało się coraz więcej 
kwiatów, ciast i innych smakołyków. 
Coraz więcej rozstawionych krzeseł 
było zajmowanych, powitania znajo-
mych, rozmowy, ciepły wieczór, śpiew 
ptaków… „Ja mam na ogół pamięć 

krótką…” – słowa piosenki „Truskaw-
ki w Milanówku” w wykonaniu Hanny 
Banaszak rozpoczęły piątkowe spotka-
nie. Na tarasie willi pojawiła się, wi-
tana brawami, Maja Komorowska. Na 
początek organizatorzy przygotowali 
dla niej prezent: słowo i taniec, będące 
nawiązaniem do lat szkolnych (…to ty 
Maju umiesz recytować wiersze! …
Najbardziej lubiłam tańczyć… Atmo-
sfera domu Zdziechowskich, przedsta-
wienia, fortepian, datki do kapelusza. 
Nie zapomnę, jak tańczyłam w ogro-
dzie – „Rozkwitały pęki białych róż”).

Pejzaż
Na początku 2018 roku , nakładem Wy-
dawnictwa Instytut Teatralny, ukazała 
się książka „Pejzaż. Rozmowy z Mają 
Komorowską dawne i nowe”. To już 
czwarte wydanie tej, uznawanej przez 
miłośników teatru za klasyczną, pozy-
cji będącej zapisem rozmów, jakie prze-
prowadziła z aktorką Barbara Osterloff. 
Pierwsze wydanie ukazało się w roku 
2004, kolejne – 2008 i 2010. Obecne 
zostało wzbogacone o nowe zdjęcia 
i nowe teksty. Z początku Pani Maja 
miała poczucie, że powiedziała już 
wszystko o tym, co dotyczy jej pracy 
i życia – w „31 dniach maja” i „Pyta-
niach, które się nie kończą” Tadeusza 
Sobolewskiego czy we wcześniejszych 
wydaniach „Pejzażu…”. Ale ubiegły 
rok i odejście jej brata bliźniaka – Pio-
tra, spowodowały że obecne wydanie 
otrzymało dodatkowy, dedykowany 
mu, rozdział „Nie z żalu, ale z zamy-
ślenia” – „dopiero zmiana perspektywy 
stała się powodem, dla którego próbuję 
sprecyzować – co teraz jest dla mnie 
ważne, co powinno być ważne. Chcia-
łoby się, żeby cierpienie bliskich, nasze 
cierpienie, nie było daremne, żeby mo-
gło z niego popłynąć jakieś dobro, żeby 
to cierpienie zaowocowało, żeby dało 
się zaprzęc do życia”.

„Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia…”
Wiersz Czesława Miłosza rozpoczął 
wspomnienia o życiu, o spotkaniach 
z ludźmi, o wzajemnym obdarowywa-
niu się. Korowodowi postaci, które po-
jawiały się w słowach Pani Mai, często 
towarzyszyły słowa – „Już nie żyje”, ale 
nie było w tym smutku, ale coś jasnego, 
co trudno ująć słowami. Rodzice, brat 
Piotr, siostra (siostrzyk) Magdalena, 
mąż Jerzy, Władysław Bartoszewski, 
Jerzy Jarocki, Tadeusz Mazowiecki, 
Przemysław Burchardt, Wiktor Osia-
tyński, Wojciech Młynarski, Wiesław 
Michnikowski, Władysław Kowalski, 

Danuta Szaflarska… i wdzięczność, 
że ich spotkała. Ich już nie ma, ale są 
wspomnienia. – Nie planuję dalszego 
ciągu książki, bo perspektywa, z jakiej 
patrzę na życie, na przemijanie jest 
nie do powtórzenia. Później już będzie 
inaczej. Ale w słowach Pani Mai obec-
ne były też osoby bliskie, które otacza-
ją Ją dzisiaj i stanowią ważną treść jej 
życia – syn Paweł z żoną, wnuki…

Rozmowy o nowej książce, o życiu, 
wiersze, wspomnienia
Nie było to tradycyjne spotkanie ak-
tora z publicznością. Nie było pytań. 
Głos miała Maja Komorowska. Pani 
Maja do każdego spotkania przygoto-
wuje się bardzo starannie, Nie inaczej 
było i tym razem. Czytała przygoto-
wane wcześniej teksty, opowiadała 
(„Szukam właściwych słów, by wyra-
zić myśli”). Otwarta przestrzeń spra-
wiała, że co jakiś czas upewniała się, 
czy wszyscy ją słyszą.

Oczarowanie
Wśród cytowanych autorów kilka-
krotnie pojawiał się Czesław Miłosz 
– „Oczarowanie w bardzo młodym 
wieku jest sakramentem, doświadcze-
niem, którego pamięć działa przez całe 
nasze życie”. Dzieciństwo w Komoro-
wie było dla Niej takim właśnie ocza-
rowaniem – ... te nasze niekończące się 
zabawy w ogrodzie, galopy z Piotrem 
wokół domu – we dwójkę, a potem 
z wózkiem i małą Madzią, tata tańczy 
ze mną i całuje mnie w rękę, zapachy 
kwiatów…

„Najbliższe mi teksty,  
które chcę Wam dać”
Na zakończenie spotkania podzieliła 
się z zebranymi wierszami, które są 
jej bardzo bliskie. – „Nie możesz dać/ 
czego nie masz/ czego nie możesz dać/ 
to posiada ciebie” – to niezwykłe zda-
nie x. Janusza Pasierba można sobie 
nad łóżkiem powiesić i zastanawiać 
się nad nim do końca życia. Także 
„Wiersz o starości”, Anna Kamieńska 
–„Prośba”, Urszula Kozioł – „Nie mi-
jaj ranku” (jeden z najbardziej rados-
nych wierszy), Czesław Miłosz – „Za-
pomnij”, „Tak mało”, Julian Tuwim 
– Chrystusie... (wiersz, który bardzo 
lubimy z Masią, niedawno go wyciąg-
nęłam, trochę o nim zapomniałam).

Podziękowania
Pani Maja podziękowała przybyłym za 
obecność, za ciasta, za kwiaty –  W tym 
domu – musiałam bardzo się pilnować, 

żeby się nie wzruszać w sposób, który 
byście zauważyli…”. Przed stolikiem 
zaczęła ustawiać się kolejka. Każdy 
mógł podejść, porozmawiać, otrzymać 
wpis w książce. Ogród oświetlały świe-
ce i lampiony, śpiewały ptaki, słychać 
było rozmowy…. 

Na zakończenie
Co jeszcze bym powiedziała? Żeby nie 
tracić nadziei. Rozmawiać, bo dopóki 
rozmawiamy – to można się porozu-
mieć, coś zmienić. Doceniać – że każdy 
dzień jest niepowtarzalny. Chciałabym, 
żeby się udawało tak żyć, żeby lubić 
swoje wspomnienia. Myślę, że bardzo 
ważna jest też umiejętność pielęgnowa-
nia przyjaźni, bo niepielęgnowane ob-
umierają. I czułość dla czynności nawet 
tych zwykłych, drobnych, które są wy-
razem miłości i przywiązania. Chciała-
bym też, żeby umieć się pogodzić z tym, 
czego już nie można zmienić. I chciała-
bym, żeby umieć się cieszyć, nie tracić 
radości, bo to bardzo ważne. Bliskie 
wydają mi się słowa papieża Francisz-
ka, że trzeba odprowadzać i grzebać 
swoich zmarłych. Nie tylko najbliż-
szych, ale i tych, którzy w naszym pejza-
żu trwają , których obecności i myślom 
wiele zawdzięczamy. I nade wszystko 
wdzięczność, także dla pamięci.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik
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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

jedna reklama 
– wiele możliwości

już od 50 zł 
zadzwoń  602 666 134

Niedługo wakacje, zadbajmy 
o zdrowy uśmiech naszego pupila
Do przychodni przychodzi wielu właścicieli piesków i kot-
ków z problemem nieprzyjemnego zapachu z pyszczka 
swojego ukochanego pupila. Jest on najczęściej spowodo-
wany chorobami dziąseł. 
JAK DOCHODZI DO ICH POWSTAWANIA? 
Na początku tak samo jak u lu-
dzi na zębach tworzy się płytka 
nazębna powstająca z zawartych 
w ślinie białek i bakterii. Sprzy-
jają temu: żywienie miękkim, 
nie wymagającym gryzienia 
pokarmem, zakażenia bakte-
ryjne i wirusowe jamy ustnej, 
skład śliny u psów, predyspo-
zycje genetyczne zwierzęcia. 
Nie usuwana płytka, ulega mi-
neralizacji i powstaje kamień 
nazębny. Nasila to stan zapalny 
i powoduje uszkodzenie dziąseł. 
Długotrwałe zapalenie dziąseł 
prowadzi do powstania tzw. kie-
szonek dziąsłowych, w których 
gromadzą się i rozmnażają bak-
terie, wywołując zapalenie całej 
jamy ustnej oraz zmiany szkliwa 
i uszkodzenie kości wokół korze-
ni zębów. Dlatego w końcowej 

fazie choroby dochodzi do wy-
padania zębów. 
OPRÓCZ UTRATY ZĘBÓW CHOROBY 
PRZYZĘBIA MAJĄ INNE BARDZO PO-
WAŻNE KONSEKWENCJE. Olbrzymie 
ilości bakterii, które znajdują się 
w chorej jamie ustnej mogą prze-
dostawać się do innych organów 
ciała np. serca, płuc, nerek czy 
wątroby, powodując poważne 
schorzenia tych narządów. 
MOŻEMY UCHRONIĆ PRZED TYM 
WSZYSTKIM NASZEGO PUPILA po-
przez: codzienne mycie zębów 
(kot ma 30, a dorosły pies 42 
stałe zęby, więc jest o co dbać) 
szczoteczką i pastą smakową, 
regularne podawanie zwierzacz-
kom specjalnych gryzaków: oral 
bar, greenies etc. Jeżeli zwierzę 
ma już kamień nazębny, wtedy 
koniecznie należy go usunąć 

najlepiej za pomocą urządze-
nia rozbijającego kamień ultra-
dźwiękami. Do wykonania tego 
zabiegu konieczne jest wprowa-
dzenie zwierzęcia w stan znie-
czulenia ogólnego. Znieczulenie  
niesie ze sobą pewne ryzyko, 
ale można je zminimalizować 
dobierając indywidualnie narko-
zę dla każdego zwierzaka oraz 
wykonując przed zabiegiem 
badania profilaktyczne krwi. 
U kotów mogą występować 
ubytki szkliwa, które powodują 
silny ból i problemy z przyj-
mowaniem pokarmu. Ubytki te 
czasami nazywane są próchnicą, 
ale nie są to zmiany, jakie wy-
stępują u ludzi. Te ubytki wystę-
pują jedynie na zębach stałych 
i powodują zniszczenie części 
korony zęba aż do odsłonięcia 
miazgi i nerwu. Silny ból może 
objawiać się u kota np. niechęcią 
do jedzenia, wkładaniem łapy 
do pyska, obfitym ślinieniem 
się lub wypadaniem jedzenia 
w czasie posiłków.  
PODSUMOWUJĄC, W MYŚL ZASADY LE-
PIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ: czysz-
cząc zęby i regularnie odwiedza-
jąc lekarza weterynarii jesteśmy 
w stanie utrzymać u swojego 
pupila zdrowy uśmiech, dzięki 
czemu z pyszczka nie będzie 

nieprzyjemnego zapachu. Przy-
chodnia Weterynaryjna Dla Psa 
i Kota wyposażona jest w nowo-
czesny weterynaryjny unit sto-
matologiczny, dzięki któremu 
jesteśmy w stanie wykonać sze-
reg profesjonalnych zabiegów 
stomatologicznych. 
W LIPCU i SIERPNIU wstępne ba-
danie stomatologiczne dostępne 
jest dla Państwa pupili za 1 pln, 
po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów 

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

G O DZ INY  OT WAR CIA

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

n  DLA PSA I KOTA
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KULTURA

Jubileuszowy wernisaż Klubu Plastyka „Walor” w murach „Kolorowej”
W 2018 r. przypada jubileusz 30-lecia Klubu Plastyka „Walor”. Tworzy 
go grupa osób, niestrudzonych artystów pasjonatów, działająca przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w PIASTOWIE, nad którą artystyczną opiekę 
sprawuje profesor zwyczajny ASP Ryszard Sekuła, a instruktorem jest 
artysta plastyk Aneta Stosio. W ramach tej rocznicy zorganizowane zo-
stały wystawy zarówno poszczególnych artystów z Klubu: Anety Sawi-
ckiej, Marka Strójwąsa i Michała Karasińskiego, jak również wspólna 
wystawa przed piastowskim MOK-iem z okazji Dni Piastowa 2018. W ten 
cykl pięknie wpisuje się aktualna wystawa malarstwa i rysunku członków 
„Waloru” w Domu Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury Arsus, której wer-
nisaż odbył się 25 maja 2018 r.

W przyjemny ciepły wieczór go-
ści przywitała kurator wysta-
wy, Katarzyna Ludwiczak: „To 

już kolejna wystawa wybranych prac 
członków Klubu «Walor» w tym 
roku”. Następnie przywitała ona 
licznie zgromadzonych gości, w tym 
dyrektorkę MOK-u w Piastowie, 
Wandę Przybylak, profesora Ry-
szarda Sekułę, Anetę Stosio, a także 
obecnych artystów wystawiających 
swoje prace, członków Klubu „Wa-
lor”: Michała Karasińskiego, Jadwi-
gę Pilińską, Łukasza Rudnickiego, 
Julię Samoraj, Annę Sawicką, Mar-
ka Strójwąsa, Grażynę Piotrowską, 
Ireneusza Wierzbowicza, Agnieszkę 
Wiszniewską-Matyszkiel, Barbarę 
Zdrojową i Danutę Zyśk. Należy do-
dać, że nieobecnego Sławomira Bie-
lewicza reprezentowała jego matka, 
a prace Stanisława Zwierzyńskiego 
ukazane są post mortem. 
Kolejny mówca, prof. Sekuła, cieka-
wie wprowadził zebranych w klimat 
wystawy: „Prace zostały wybrane 
bez jakiegoś specjalnego scenariu-
sza. Są to różne formaty, obrazy nie 
były dobierane pod jakimś szczegól-
nym kątem. Wydawało nam się, że 
z tych dobrych prac, które artyści 
nam zaproponowali, wybraliśmy 
najlepsze – pejzaże, portrety oraz 
kilka martwych natur. Dzięki temu 
widać wielostronność tego, co was – 
artystów – interesuje”. 
Na rozpoczętej wystawie można 
podziwiać dorobek grupy „Walor” 
– obrazy wykonane techniką olej-
ną i pastelową. Tematyka prac jest 
bardzo różnorodna: pejzaże, krajo-
brazy z elementami architektonicz-
nymi, martwe natury, gdzie ważna 
jest głównie kompozycja, a także 
portrety. Każdy widz znajdzie coś 
dla siebie – w pracach ukazanych 

w „Kolorowej” mieszają się tempe-
ramenty i style malowania. Poszcze-
gólny artysta stara się w twórczości 
wyrazić siebie, swoje spojrzenie na 
kompozycję, kolor, ruch czy światło-
cień. Widać też różnorodne faktury 
– jeden artysta uderza zamaszyście 
pędzlem, a inny kładzie farbę subtel-
nie i delikatnie.
Wernisaż wzbogacił nastrojowy 
koncert wiolonczelowy Anety Ste-
fańskiej, która z wyczuciem wyko-
nała wybrane utwory klasyczne.

O KLUBIE PLASTYKA „WALOR”
Historia Klubu Plastyka „Walor” się-
ga roku 1988. Swoje powstanie grupa 
zawdzięcza instruktorce malarstwa, 
Teresie Gierasze, dzięki staraniom 
której w 1989 r. odbył się pierwszy 
plener członków Klubu w podwar-
szawskich Pęcicach, a już rok później 
miała miejsce wystawa poplenerowa. 
Do Klubu chętnie przystąpiły pełne 
pasji osoby, chcące doskonalić swój 
warsztat malarski. W 1990 r. nada-
no mu nazwę „Walor” i wtedy do 
współpracy udało się pozyskać jako 
konsultanta i opiekuna artystyczne-
go, wybitnego artystę, wykładowcę 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, prof. Ryszarda Sekułę, który tak 
wspomina początki Klubu: „Ja się 
urodziłem w Piastowie i 30 lat temu 
zaproponowano mi, czy nie pojawił-
bym się w Klubie, ja byłem wtedy 
młody – nawet doktoratu nie miałem. 
Później mieszkałem na Żoliborzu, ale 
uznałem, że jak się już zdecydowałem 
na współpracę, to powinienem być 
konsekwentny i przyjeżdżałem – z po-
czucia takiego patriotyzmu lokalne-
go”. Ta współpraca z profesorem, 
kilkuletnim dziekanem Wydziału 
Malarstwa ASP w Warszawie trwa 
do dnia dzisiejszego i przyniosła 

niezwykłe efekty. Klub „Walor” roz-
wija się prężnie i oprócz cyklicznych 
zajęć warsztatowych w pracowni 
MOK-u zaczął też współpracować 
z innymi ośrodkami kultury, a jego 
członkowie biorą udział w wielu 
wystawach zbiorowych i konkursach 
plastycznych, mają także wystawy 
indywidualne oraz organizują cie-
szący się dużym zainteresowaniem 
Przegląd Twórczości Plastycznej „In-
terpretacje”. 
Od 2003 r. prowadzeniem Klubu 
w MOK-u zajmuje się Aneta Stosio 
– mgr sztuki i absolwentka Wydzia-
łu Malarstwa Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie. Swoją działal-
ność „Walor” zawdzięcza również 
wsparciu i zrozumieniu dyrektorów 
MOK-u w Piastowie: Zdzisławy Zie-
lińskiej oraz jej następczyni Wandy 
Przybylak.

Na zajęciach klubowych każdy 
uczestnik dostaje problem do roz-
wiązania lub zadanie do ćwiczenia 
kompozycji, a ponadto tematy do 
pracy własnej poza zajęciami. Pro-
fesor Sekuła nadmienił, że człon-
kowie grupy są w różnym stopniu 
zaawansowani pod względem tech-
niki malarskiej, a ich prace mają 
odmienną stylistykę. Zajęcia odby-
wają się jedynie przed południem, 
przez co uczęszczają na nie przede 
wszystkim osoby dorosłe. Profesor 
zwrócił uwagę na pewne manka-
menty organizacyjne wynikające 
z takiego harmonogramu: „Warun-
ki lokalowe są takie, że nie ma już 
miejsca na warsztaty po południu, 
gdyż w tej samej sali odbywają się 
także inne zajęcia. Ja, mój kole-
ga Łukasz Rudnicki i Aneta Stosio 
mamy odpowiednie i wieloletnie 

doświadczenie dydaktycz-
ne, aby uczyć dzieci i mło-
dzież. Jako członkowie 
jury bierzemy choćby 
udział w różnych konkur-
sach plastycznych i oce-
niamy prace dzieci. Krót-
ko mówiąc – potrafimy 
pracować z osobami, które 
są na różnym etapie po-
znawania języka plastycz-
nego. Od lat z kolejnymi 
burmistrzami Piastowa 
rozmawiam, że przydałoby 
się miejsce, gdzie można 
by korzystać z pracowni 

dłużej, tak by na zajęcia przychodzi-
ły również osoby młodsze”. 
Trzymamy więc kciuki za przyszłość 
Klubu Plastyka „Walor” i kontynua-
cję jego 30-letniej tradycji, tak by 
na kolejnym jubileuszu nie zabrakło 
również wielu nowych twarzy. 
Tymczasem naprawdę warto przyjść 
na wystawę jubileuszową prac arty-
stów z Klubu Plastyka „Walor” w DK 
Kolorowa i dać się porwać różnorod-
ności stylów, faktur i kolorów. Być 
może wiele osób zainspirują ludzie 
tworzący z pasją i zaangażowaniem. 
W niektórych przypadkach mamy tu 
do czynienia z pracami dojrzałych 
artystów, którzy wiedzą, w którą 
stronę podążają, a w innych ze świa-
dectwami poszukiwań własnego wy-
razu plastycznego – niemniej jednak 
ze wszystkich obrazów biją przede 
wszystkim pozytywne emocje i wiel-
ka radość kreacji.
Prace wystawione w „Kolorowej” 
można oglądać do 15 czerwca 2018 r., 
a jeszcze tego samego dnia w ramach 
obchodów jubileuszu „Waloru” od-
będzie się w MOK-u w Piastowie 
wspólna wystawa prac Julii Samoraj, 
Ireneusza Wierzbowicza, Jadwigi Pi-
lińskiej i zmarłego Stanisława Zwie-
rzyńskiego. Planowane są także m.in. 
dwie kolejne wystawy – poplenerowa 
całej grupy, jak również trojga arty-
stów: Ryszarda Sekuły, Łukasza Rud-
nickiego i Anety Stosio. 

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka



Mocne Strony    |    14 CZERWCA 2018 R.    |    NR 11(40)/2018  (ROK III)

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 13

Z końcem kwietnia Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz 
Szuplewski podpisał kolejne umowy na zagospodarowanie 
wybranych terenów zieleni w naszym mieście – trzy z firmą 
Sorted Sp. z o. o. Wartość zawartych umów to:

 l I część zamówienia  – 1 382 705,21 zł brutto
 l II część zamówienia  – 788 740,52 zł brutto
 l IV część zamówienia  – 847 292,51 zł brutto

Prace na terenach zielonych rozpoczęte na początku maja 
2018 roku:

CZĘŚĆ I:
Obiekt 1. Zespół parkowy przy ul. 11 Listopada – Nasadze-
nia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.
Obiekt 2. Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich – Nasadze-
nia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

CZĘŚĆ II:
Obiekt 1. Zieleniec przy ul. Warszawskiej – Nasadzenia 
drzew, krzewów i bylin, mała architektura.
Obiekt 2. Park przy ul. St. Kostki
– Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

CZĘŚĆ IV:
Obiekt 1. ul. Harcerska, ul. Kosińskiego – Nasadzenia 
drzew, krzewów i bylin.
Obiekt 2. ul. E. Orzeszkowej – Nasadzenia drzew, krzewów 
i bylin.
Obiekt 3. fragment ul. ks. J. Popiełuszki – Nasadzenia 
drzew, krzewów i bylin.
Obiekt 4. fragment ul. H. Sienkiewicza (od Al. Jerozolim-
skich do ul. Dworcowej)

Przypominamy, że wszystko to odbywa się w ramach re-
alizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście 
Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego.
Powierzchnia przestrzeni objętej projektem wyniesie prawie 
12 ha, w tym powierzchnia terenów zielonych to niemal 11 ha.
Prawie 5,5 mln zł na realizacje tego dużego projektu Pia-
stów otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość całego pro-
jektu to około 6,5 mln zł.

Marta Romanowska i Anna Lorens

PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

n  Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych inspiracją dla szkół

BIEG Monte Cassino 
Piąty z kolei bieg w ramach Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych 
2018 odbył się 20 maja, w 74. rocznicę Bitwy o Monte Cassino. O godzinie 
10.00 z MOSiR w trasę ruszyły dzieci, a o 11.00 dorośli. Oba biegi odbyły 
się na tej samej trasie na dystansie 1944 metry, zgodnie z rokiem bitwy. 

G rand Prix Piastowskich Biegów 
Historycznych jest realizowany 
jako projekt w Liceum Ogólno-

kształcącym z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Adama Mickiewicza 
w Piastowie, przede wszystkim 
w ramach zajęć wychowania fizycz-
nego, wychowawczych i historii. 
W Szkole Podstawowej nr 3 od tego 
roku szkolnego został przyjęty do 
realizacji nowy autorski program 
nauczania wychowania fizycznego, 
a mianowicie – Program nauczania 
wf na I i II etapie edukacyjnym z hi-
storią i kulturą Polski w tle, którego 
autorkami są znane już ze swojej 
lokalnej działalności panie Urszula 
Zaorska i Monika Szuplewska. Dla-
tego całym sercem wolontariusze 
z jednej i drugiej Szkoły włączają 
się w akcję pomocy przy Biegach 
oraz uczestniczą w rywalizacji. Pia-
stowskie LO i Trójkę reprezentowali 
uczniowie i nauczyciele. Flagę na 
maszt przed Biegiem młodzików 
wyciągnęli zaprawieni już w tego-
rocznym sezonie biegowym ucznio-
wie SP3 – Emilia i Karol Kozłow-
scy oraz Łukasz Szuplewski. 

Zwycięzcy biegu MONTE CASSINO
KATEGORIA OPEN KOBIETY 
1 Szewczykowska Anna 1980
2 Brogowicz Stępniewska Agnieszka 1977
3 Latos Monika 1989

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYŹNI
1 Krochmal Paweł 1993
2 Kobiałka Konrad 1978
3 Pawski Wawrzyniec 1984

KATEGORIA U16 DZIEWCZYNKI
1 Jaroszuk Amelia 2003
2 Szatkowska Oliwia  2005
3 Szatkowska Julia  2005

KATEGORIA U16 CHŁOPCY
1 Zyśk Antoni 2003
2 Nowak Kacper 2004
3 Mirosz Kamil 2002

Kolejne Biegi Grand Prix już w wakacje: 
l 1 lipca – Bieg Mazurka Dąbrowskiego 

na 1797 m., 
l 12 sierpnia – Bieg Bitwy Warszaw-

skiej na 1920 m.  
l 2 września – Bieg Solidarności na 

1980 m. 
Trzeba tam być! 

Więcej informacji już wkrótce 
na www.piastow.pl oraz www.mosir.piastow.pl 

Rewitalizacja miejskich terenów zielonych 
nabiera tempa
Kolejne miejskie parki i zieleńce poddano odnowie. Jak już wcześniej informowaliśmy Piastów przystąpił do 
realizacji dużego projektu rewitalizacji terenów zielonych. W ramach projektu nasadzonych zostanie niemal 400 
drzew i prawie 40 tys. m2 krzewów. Trwają już prace rewitalizacyjne na Placu Zgody i Placu Słonecznym.
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SPORT PRUSZKÓW

PRUSZKOWSKA LIGA PŁYWACKA
W Pruszkowie 27 maja na basenie KAPRY, odbywała się ostatnia runda 
Pruszkowskiej Ligi Pływackiej. 

W zawodach wzięło udział 91 osób, 
które były podzielone na po-
szczególne kategorie wiekowe. 

Zawodnicy na płycie basenowej sta-
wili się o godzinie 15, a pół godziny 
później na szyjach wszystkich spor-
towców zawisły pamiątkowe medale. 
W tym roku oprócz Prezydenta Prusz-
kowa Jana Starzyńskiego, medale 
wręczała również brązowa medalista 
Mistrzostw Polski Julia Koluch ( UKS 
Kapry Armexim Pruszków). 
Oficjalna część zawodów rozpoczęła 
się o godzinie 15:45, a jako pierwsi 
wystartowali chłopcy z rocznika 2012. 
Liga podzielona była na 11 grup wie-
kowych od 2012 do 2002 oraz masters. 
W najwyższej klasie rozgrywkowej, 
najszybciej popłynął Piotr Bogucki 
z osiągając czas 00:29,08. Na najlep-
szych zawodników czekały dyplomy 
i puchary.
W swoich kategoriach wiekowych naj-
lepsi byli: Bagrowski Maciej (2012), 
Pawlukojć Emilia (2011), Nitkiewicz 

Maja (2010), Ostaszewski Szymon 
(2010), Szczuka Helena (2009), Bo-
jarski Kajetan (2009), Kozubska 
Aleksandra (2008), Maciejewski Fran-
ciszek (2008), Ostaszewska Amelia 
(2007) (L), Banasiewicz Zuzanna 
(2007), Koluch Franek (2007) (L), Da-
wid Osiadacz (2007), Zawada Nikola 
(2006) (L), Bagrowska Ewa (2006), 
Pawlak Staś (2006) (L), Bukowski 
Marek (2006), Zajączkowska Zuzanna 
(2005) (L), Michalak Barbara (2005), 
Joachimczuk Łukasz (2005) (L), 
Grzybowski Adam (2005), Samorek 
Weronika (2004) (L), Panek Mary-
sia (2004), Zgoda Jędrzej (2004) (L), 
Kuczkowski Kuba (2004), Auguściak 
Magdalena (2003) (L), Kuzia Krzysz-
tof (2003) (L), Auguściak Michali-
na (2002) (L), Słowikowski Bartosz 
(2002) (L), Burbelka Wojciech 2002     

Tekst i zdjęcia Maciej Pietrzak 
(L) – zawodnicy z licencją pływacką

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

Trudny sezon Znicza Pruszków
W sobotę 2 czerwca odbyła się ostatnia 34. kolejka II ligi. Na pierw-
szym miejscu uplasował się GKS Jastrzębie, a żółto-czerwoni zajęli dopiero 
13 pozycję. Dużo zmian, dużo problemów, co poszło nie tak ?  

O becny sezon Znicz zakończył na 
13 miejscu. W 34 kolejkach zwycię-
żał 11 razy, 9 razy remisował i 14 razy 

musiał zejść z boiska pokonany, co razem 
dało 42 punkty. Co do bilansu bramek, to 
zółto-czerwoni zdobyli ich 44, tracąc przy 
tym 48. Najlepszym zawodnikiem okazał 
się Paweł Tarnowski, który jako jedyny ro-
zegrał wszystkie spotkania notując 7 bra-
mek i 2 asysty.  

Walka do końca
Droga pełna wzlotów i upadków, tak moż-
na w skrócie powiedzieć o sezonie w wy-
konaniu Znicza Pruszków. Przegrana na 
inaugurację sezonu z Gwardią Koszalin, 
a tydzień później z MKS Kluczbork roz-
poczęła rundę jesienną od miejsca spadko-
wego. Z początku zespół trenera Żurawia, 
latał niczym ,,sinusoida” wzbijając się 

i opadając w tabeli ligowej. Przełom nastą-
pił w połowie sezonu, po zwycięstwie 3:1 
nad Radomiakiem Radom. W kolejnych 
6 meczach Znicz przegrał zaledwie jedno 
spotkanie, dzięki czemu rundę jesienną 
zakończył na 7 miejscu. Runda wiosenna 
to kolejne porażki, przeplatane remisami, 
co ponownie doprowadziło klub na pozy-
cję spadkową. Pod koniec sezonu kadrę 
Znicza przejął nowy trener Michał Kaleta, 
który mimo bardzo słabej dyspozycji ze-
społu, osiągnął cel minimum, jakim było 
utrzymanie się w II lidze.

Roszady, czyli wróg numer 1
Znicz w obecny sezon wchodził jako zu-
pełnie odmieniona drużyna zupełnie nie 
przypominająca tej sprzed roku w I lidze. 
Główną przyczyną takiej sytuacji były bar-
dzo duże roszady w drużynie. Z klubem 

pożegnało się łącznie 21 piłkarzy, 
w tym filary zespołu – Aleksan-
der Jagiełlo, Adrian Paluchow-
ski, Radosław Bartoszewski 

czy Maciej Mysiak. Brak odpowiednich 
funduszy zmusił władze klubu do posta-
wienia na zawodników z drugiej drużyny 
oraz młodych perspektywicznych piłkarzy 
z Centralnej Ligi Juniorów. Co prawda, do 
klubu dołączył taki zawodnik jak Marcin 
Smoliński, jednak najlepsze lata gry ma 
już za sobą. Oprócz składu, zmiany za-
szły również na ławce trenerskiej, na któ-
rej usiadł Dariusz Żuraw,  który jeszcze 
rok temu był asystentem Macieja Skorzy 
w Lechu Poznań, a trenerem bramkarzy 
został Grzegorz Szamotulski.
Przyczyn słabej formy klubu z Pruszkowa 
można szukać wszędzie, czy to w rosza-
dach zespołu czy w problemach finanso-
wych.  Zarząd Znicza będzie miał nie lada 
zagwozdkę, jak sprawić by klub, który 
jeszcze rok temu potrafił wygrać z Gór-
nikiem Zabrze, obecnie potrafił utrzymać 
się chociaż w górnej części tabeli. Jedno 
jest pewne, bez zmian ten statek daleko nie 
popłynie.

Maciej Pietrzak

W niedzielę 27 maja odbył się 
V  Pruszkowski Bieg Wolności. 
W imprezie wzięło udział około 200 
zawodników, w których najszybsi 
byli Daniel Michałowski (DOGOŃ 
Grodzisk Mazowiecki) – wśród 
mężczyzn i Anna Szewczykowska 
(Team360stopni) – wśród kobiet.

B ieg Wolności jak co roku jest jedną 
z atrakcji w czasie organizowanych 
przez miasto Dni Pruszkowa. Na 

starcie pojawiło się 191 osób, w tym za-
wodnicy biorący udział w IV Mistrzo-
stwach Logistyków, którzy również bra-
ni byli pod uwagę w kategorii open. Na 
biegaczy jak co roku czekała 10 kilome-
trowa trasa wiodąca przez ulice Prusz-
kowa, a sam start oraz meta znajdowały 
się na stadionie Znicza Pruszków. 
Zawody podzielone były na 4 katego-
rie – open, wiekowa, najszybszy prusz-
kowianin/pruszkowianka oraz najszyb-
szy niepełnosprawny. 
W kategorii open dystans 10 km naj-
szybciej pokonał Daniel Michałowski 
z czasem 35.34 min., a Anna Szewczy-
kowska zakończyła bieg z wynikiem 
42.09 min. Wśród mieszkańców Prusz-
kowa najszybsi okazali się Damian Fa-
landysz (WPRunning) i Agata Pietraś 
(KB PLL LOT), a wśród osób niepełno-

sprawnych Witold Misztela (IKS Smok 
Orneta). W tym roku postanowiono 
również uhonorować wieloletniego ma-
ratończyka i zarazem Pruszkowianina 
Pana Ryszarda Sawę. Na pozostałych 
uczestników czekały pamiątkowe me-
dale i upominki.

Tekst i zdjęcia Maciej Pietrzak 
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

V PRUSZKOWSKI BIEG WOLNOŚCI

Kategoria OPEN
Mężczyźni:
1. Daniel Michałowski 00.35.34s
2. Damian Falandysz   00.36.08s
3. Radek Gozdek    00.36.09s
Kobiety:
1. Anna Szewczykowska 00.42.09s
2. Marta Hagen   00.42.43s
3. Aleksandra Suchanecka 00.43.00s
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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 

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 OGŁOSZEŃ DROBNYCH I REKLAM

• SKUP ANTYKÓW, STAROCI

•  LIKWIDACJA MIESZKAŃ 
– SKUP: porcelany, szkła, 
obrazów, oświetlenia, sreber 
i platerów, figurek, bibelotów, 
zegarków, biżuterii, mebli, 
znaczków, płyt winylowych
oraz wszelkich innych 
przedmiotów. 

tel. 535 440 483

antykstore.wawa@gmail.com

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

Ursusowska Liga Siatkówki DAM PRACĘ

PRZYJMĘ DO PRACY KOBIETY
Sprzątanie biur 
i salonu samochodowego 
na ul. Poznańskiej 
(Warszawa-Mory)

tel.: 501-190-442 

Podsumowanie sezonu 2018
Dzielnica Ursus od kilku lat, na początku każdego roku zamienia się 
w serce stołecznej amatorskiej siatkówki. Dzięki wsparciu Zarządu Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy, a dokładnie Zespołu Sportu i Rekreacji, w te-
gorocznej edycji mogło wziąć udział aż 56 żeńskich i męskich zespołów. 

P oczątek rozgrywek odbywa się za-
wsze na zasadzie gier w grupach 
eliminacyjnych. Wyjątkiem jest 

jedynie ekstraklasa, która składa się 
z 10 zespołów, a do tego elitarnego 
grona można się dostać tylko wygry-
wając pierwszą ligę lub grając w tur-
nieju barażowym na koniec sezonu.  

Tegoroczne rozgrywki rozpoczęły się 
na początku stycznia w 6 męskich oraz 
4 żeńskich grupach eliminacyjnych, 
w których zespoły walczą o I i II 
Ligę męską oraz I i II Ligę żeńską. 
Mecze rozgrywane były systemem 
do dwóch wygranych setów każdy 
do 25 pkt, a nad prawidłowym prze-

biegiem spotkań czuwali sędziowie 
związkowi. Rozgrywki trwały przez 
4 miesiące, a turnieje finałowe o mi-
strzostwa wszystkich lig oraz turnieje 
barażowe odbyły się w maju. 
Miejscami rozgrywek były obiekty 
sportowe Szkoły Podstawowej nr 2 przy 

ul. Orłów Piastowskich 47 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga. 

Tegoroczna edycja była wyjątkowo 
wyrównana na każdym etapie gier, 
a dzięki wysokiemu poziomowi spot-
kań trybuny były licznie zapełnione.  

Zachęcamy do śledzenia naszego funpage oraz strony 
www.liga-ursus.siatkowka.org, 

na których - jak zawsze pod koniec roku - zamieszczamy 
informacje o starcie nowej edycji. 

NAGRODZENI  w URSUSOWSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI sezon 2018 

EKSTRAKLASA 

 I msc  –  KS Besos       
 II msc  –  Plaża             
 III msc  –  Nets      

MVP Ligi – Grzegorz Krauze (Plaża)
MVP Turnieju Final Four - Paweł Szczepaniak (KS Besos)

I LIGA MĘSKA 

1. Skarżyński Młot
2. Progress 
3. Warsaw Spike
MVP  Ligi – Michał Danielski 

(Skarżyński Młot)

II LIGA MĘSKA 

1. Hawajska 
2. Fatality Team 
3. Och Team
MVP  Ligi – Piotr Najmark 

(Hawajska)

I LIGA KOBIECA 

1. Komandos Warszawa
2. Krótka
3. Blue Soft Mazovia 

Warszawa 
MVP  Ligi – Katarzyna Kawka 

(FightŁapy)
MVP  Final Four – Magdalena 

Trzepizur (Komandos 
Warszawa)

II LIGA KOBIECA 

1. GLKS Nadarzyn
2. UKS Iskra Warszawa
3. UKS Plas Warszawa 
MVP  Ligi – Martyna Zblewska 

(UKS Iskra Warszawa)

4 żeńskich grupach eliminacyjnych, 

do 25 pkt, a nad prawidłowym prze-

Zachęcamy do śledzenia naszego 

na których - jak zawsze pod koniec roku - zamieszczamy 



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

POLECAMY M.IN.: 
l artykuły pasmanteryjne 
l  konfekcję męską 

(koszule oraz dodatki) 

l bieliznę damską 

Wykonujemy także
POPRAWKI KRAWIECKIE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

U nas zawsze miła i profesjonalna obsługa
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jedna reklama – wiele możliwości
już od 50 zł         zadzwoń  602 666 134

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/

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

Na miejscu, na wynos... i niedrogo!

W budynku
PKP Warszawa Ursus
(Bar MALINKA)
tel. 502 986 711

 Pyszne, domowe obiady  duże porcje  dania wegetariańskie 
 dania na zamówienie  szeroki wybór  catering – imprezy Smacznego!

Największy schabowy w mieście!

OBIADEK
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00–18.30 

Stacja


