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DOŁĄCZ DO NAS!

KOLEJNE WYDANIE 26 LIPCA 2018

★ POSZUKUJEMY OSOBY, KTÓRA POPROWADZI ★

CHÓR
GOSPEL 

W URSUSIE NA NIEDŹWIADKU (WARUNKI DO UZGODNIENIA)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – KONTAKT TEL.: 696 238 613

   Spersonalizowany karnet 
zabiegowo-treningowy 
dla każdej Klientki  

  Do każdego karnetu – bezpłatna dieta
   Indywidualnie dopasowany 

program dietetyczny 
  Dobór suplementów i kosmetyków
  Endermologia i liposukcja kawitacyjna

ZAPEWNIAMY 
przytulną atmosferę 
i profesjonalną obsługę.

Nowa
SKUTECZNA metoda
modelowania SYLWETKI

STUDIO FIGURA
WARSZAWA URSUS

ul. Dzieci Warszawy 48
tel. 665 54 53 52

  Endermologia i liposukcja kawitacyjna BEZPŁATNA
konsultacja 

i 30-minutowy
trening !!! 

W BIEŻĄCYM 
WYDANIU AŻ 20 STRON !

NABÓR
do ŻŁOBKA

Czesne od

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

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

– w cenie czesnego. 

Kontakt: tel. 730-740-899
www.malaakademia.edu.pl 

 ŻŁOBKA

Czesne od

PROMOCJA

Żłobek i przedszkole w Piastowie
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PRUSZKÓW

OFICYNA WYDAWNICZA KSIĄŻNICY 
PRUSZKOWSKIEJ INFORMUJE, że ukazała 
się nasza najnowsza publikacja.

BOGUSŁAWA BOŻENA KĘPKOWSKA

ZWIĄZEK 
NAUCZYCIELSTWA 
POLSKIEGO 
na terenie 
Pruszkowa i powiatu 
pruszkowskiego 
1916–2016 

16×23 cm, 111 stron [16] stron, fotografi e, 
oprawa twarda, szyta ISBN 978-83-62144-56-3

 
JUBILEUSZ 110-LECIA ZWIĄZKU NAUCZY-
CIELSTWA POLSKIEGO, KTÓRY OBCHODZONO 
W ROKU 2016 TO OKAZJA DO REFLEKSJI 
NAD HISTORIĄ I WSPÓŁCZESNOŚCIĄ 
POLSKIEJ OŚWIATY. 

C zas zaciera ślady, fakty idą w zapo-
mnienie. Z zachowanych dokumen-
tów, protokołów z posiedzeń Zarządu 

Oddziału ZNP w Pruszkowie, z okreso-
wych sprawozdań, kronik oraz źródeł 
archiwalnych zachowanych w Archiwum 
ZG ZNP w Warszawie oraz w Archiwum 
Oddziału Powiatowego ZNP w Pruszko-
wie, a także dzięki opracowaniom do-
tyczącym ruchu związkowego Autorka 
starała się odtworzyć w zarysie historię 
Pruszkowskiego Oddziału ZNP.
Historia ZNP – organizacji pracowników 
oświaty i nauki – to przede wszystkim 
historia działalności konkretnych ludzi, 
ofiarnych działaczy społecznych, którzy 
byli entuzjastami tej pracy, przyjaciółmi 
dzieci i młodzieży, którą uczyli i wycho-
wywali. Zasłużyli się nie tylko swojej or-
ganizacji związkowej, ale także polskiej 
szkole, oświacie, nauce i kulturze. Służy-
li swojej ojczyźnie. Wielu zapłaciło za to 
cierpieniem i życiem.
Zamiarem Autorki było rzetelne przed-
stawienie faktów i działań związkowych 
zespołów i ludzi, którym przyszło żyć 
i działać w konkretnych warunkach hi-
storycznych i w określonych uwarunko-
waniach społeczno-politycznych. Byli 
oni działaczami swoich czasów.
Z takiego dystansu należy oceniać ich 
działania, ograniczone możliwości
i osiągane wyniki. 
Nauczyciele-związkowcy zapisali chlub-
ną kartę w dziejach oświaty pruszkow-
skiej i mazowieckiej.
Trzeba zadbać o to, aby dokonania po-
przedników utrwalić w pamięci współ-
czesnych i przekazać przyszłym pokole-
niom nauczycieli.

NASZE KOLORY PATRIOTYZMU

Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez plenerowych 
w Pruszkowie. Występy przedszkolaków, pokazy taneczne ZTL Pruszko-
wiacy i Dance Imprerium, a na wieczór DJ C-bool.

W niedzielę 10 czerwca w Pruszko-
wie, po raz trzeci odbył się festyn 
pod tytułem Lato, lato, lato cze-

ka... Jak co roku wydarzenie odbyło się 
w Parku Żwirowisko przy ulicy Antka. 
Po występach przedszkolaków, wszyst-
kich przybyłych przywitali prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz zastęp-
ca prezydenta Michał Landowski.

Za co kocham Polskę?
W tym roku tematem przewodnim dla 
naszych przedszkolaków, było pytanie 
za co kochają Polskę.
Każde przedszkole miało za zadanie 
wymyślić pokaz artystyczny w formie 
piosenki, przedstawienia bądź tańca. 
Wszystkie placówki przedstawiły bar-
dzo kreatywne występy. Jednak naj-
większe brawa otrzymało przedszkole 
nr 11 za miłość do Polskich kwiatów, 
które ukazali pięknym Walcem Wie-
deńskim. W tym konkursie nie było 
przegranych, a każdy ośrodek otrzy-
mał dyplom i słodkości.
– Najbardziej zachwycił mnie występ 
przedszkola, które jako powód miło-
ści do naszego kraju, dało Roberta 
Lewandowskiego. Moim zdaniem tra-
fione w punkt, szczególnie przed zbli-
żającym się mundialem – powiedział 
Pan Tomasz.
Po występach nadszedł czas na roz-
strzygnięcie konkursu na ,,Najpięk-
niejsze legendy Pruszkowa” oraz 
zbiórkę baterii. Według jury, literacki-
mi zwycięzcami zostało przedszkole 
,,Levante” oraz Rafał z Przedszkola 
nr 6. Za to najwięcej baterii, bo aż 390 
kg, zgromadziło przedszkole nr 12. 
Dla zwycięzców oraz wyróżnionych 
w konkursach czekały: sprzęty mu-
zyczne, zabawki oraz upominki.

Taneczne show
O godzinie 17 na scenie pojawił się Ze-
spół Tańca Ludowego Pruszkowiacy, 
którzy zaprezentowali nam najpięk-
niejsze tance ludowe. Widzowie mogli 
podziwiać m.in. poloneza, oberka czy 
polkę. Oprócz głównego zespołu, na 
scenie pokazali nam się również młod-

si przedstawiciele ZTL, którzy przypo-
mnieli widzom jak piękne mamy pieśni 
ludowe.
– Wracamy do korzeni i tradycji, a tym 
bardziej podkreślamy nasz patriotyzm. 
Bardzo przyjemnie się tego słucha-
ło i oglądało, a osobiście uważam że 
powinno być więcej ośrodków, gdzie 
uczyliby takiego tańca – stwierdziła 
Pani Dorota, mieszkanka Pruszkowa.
Pół godziny później poszczególne gru-
py taneczne z Dance Imperium zapre-
zentowały nam tańce nowoczesne. Na 
scenie wystąpiły również dziewczyny 
z formacji ,, FOLTEENS”, które będą 
reprezentować Pruszków na Mistrzo-
stwach Europy.

Wieczór w rytmie... elektro
W tym roku Pruszków postanowił 
przybliżyć nam klimaty muzyki klu-
bowej. O godzinie 19 na scenie jako 
pierwszy zaprezentował nam się DJ 
Marcus. Jednak to nie na niego cze-
kali wszyscy fani elektronicznej mu-
zyki. Główną atrakcję wieczoru był 
DJ C-bool. Oczywiście nie zabrakło 
takich hitów jak ,,Body & Soul”, ,,Ne-
ver Go Away”, ,,Magic Symphony” 
czy ,,Wonderland”, do którego oficjal-
ny teledysk po 3 miesiącach osiągnął 
ponad 40 mln wyświetleń w serwisie 
YouTube.
Producent muzyczny przyciągnął tłumy 
młodych ludzi, którzy bawili się w ryt-
mach elektro do późnego wieczora.

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

Z okazji 100-LECIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 
Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej 
oddział Pruszków 
przygotował ankietę 
badawczą, której wyniki 
po opracowaniu zostaną 
udostępnione wszystkim 
chętnym samorządom 
z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego.

CO CHCEMY ZBADAĆ? 
I CO OPRACOWAĆ? 
Chcemy się dowiedzieć 
jak Wy chcielibyście 
spędzać święta patriotyczne 
i czym dla Was jest 
patriotyzm. Bardzo prosimy 
o wypełnienie ankiety. 

TO TYLKO 3 PUNKTY. 
Link do ankiety: 
http://akpruszkow.org/
ankieta-badawcza/
Ankietę można także 
wypełnić w wersji papierowej: 
w szkołach, przedszkolach, 
urzędach, na festynach.

Z góry dziękujemy!

LATO, LATO, LATO CZEKA...
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NAJLEPSZY TRENER NA ŚWIECIE. 
WYWIAD–RZEKA Z JACKIEM GMOCHEM
W dniu 13 czerwca o godzi-
nie 18 w CENTRUM KULTURY 
i SPORTU w Pruszkowie odby-
ło się spotkanie autorskie Ja-
cka Gmocha, związane z jego 
najnowszą książką. Rozmowę 
poprowadzili autorzy książki 
– wywiadu – Arkadiusz Barto-
siak i Łukasz Klinke.

Wspomnień czas
Jacek Gmoch urodził się 13 li-
stopada 1939 roku w Pruszko-
wie. Karierę piłkarską rozpoczną 
w rodzimym miecie w Zniczu 
Pruszków (1953-1958), następnie 
związał się z Warszawską Legią. 
Ze stołecznym klubem zdobył 
dwukrotnie Puchar Polski (1964, 
1966)  i tylko raz Mistrzostwo 
Polski (1968). W reprezentacji 
narodowej rozegrał 29 spotkań 
(1962–1968) Swoją karierę tre-
nerską rozpoczął jako asystent 
Edmunda Zientary w Legii. Od 
1971 do 1974 współpracował z  
Kazimierzem Górskim, osiąga-
jąc w tym okresie złoty medal 
olimpijski 1972 w Monachium 
i 3. miejsca na MŚ 1974 w RFN. 
W 1976 w zwycięskim meczu z Portu-
galią zadebiutował jako pierwszy trener 
reprezentacji Polski. Od 1979 do 2010 
prowadził z sukcesami wiele klubów 
Greckich oraz Cypryjskich m.in. Pa-
nathinaikos, Olympiakos czy APOEL. 
W 2010 roku w Grecji został wybrany 
jednym z pięciu najlepszych trenerów 
w historii greckiej ligi piłkarskiej oraz 
uznany za najlepszego trenera lat 80. 
Obecnie komentator, analityk, specjali-
sta od taktyki i spraw piłkarskich.

Co z tą ksiązką
,,Najlepszy Trener Na Świecie” to 448 
stron, nie tylko historii piłkarskich, ale 
również barwnym, zabawnych, a cza-
sem nawet wzruszających wspomnień 
z młodości.  
Jak powiedział sam Jacek Gmoch, książ-
ka „siedziała mu w głowie” od wielu lat. 
Problemem jedynie było znalezienie 
odpowiedniej osoby, która spisałaby 
wszystkie jego myśli. I tak w 2008 roku 
poznał Arkadiusza Bartosiaka i Łukasza 
Klinke, którym udzielał wywiadu dla 
czasopisma ,,Playboy”. – Ten wywiad, 
pomimo że w Playboyu, ale tak świetnie 
wyszedł, że uznałem, że z tymi właśnie 
ludźmi mogę współpracować. Potem, 
los tak chciał, że jakimś cudem znowu 
spotkaliśmy się przed mistrzostwa-
mi Europy w Polsce i powstał pomysł 
wspólnego stworzenie tej książki.
Jak można było się dowiedzieć sama 
współpraca z Panem Jackiem trwa-
ła 2 tygodnie, nagrano w tym okresie 
prawie 62 godziny materiału. – Jeśli 
jesteście ciekawi jak wyglądała praca 
z Panem Jackiem, to właśnie tak – czyli, 

przychodziliśmy, zadawaliśmy pytanie 
i po 50 minutach mogliśmy zadać drugie 
pytanie. Był to fantastyczny czas, tylko, 
tak jak mówię, najlepszy trener na świe-
cie i ewidentnie najlepszy gawędziarz 
na świecie, którego chyba nie było, nie 
ma i nie będzie, a przynajmniej tak mi 
się wydaje – powiedział Łukasz Klinke.

Historie z życia
Spotkanie z Panem Jackiem odbiegało 
całkowicie od klasycznych konferencji 
związanych z wydaniem książki. Już od 
samego początku, głównymi tematami 
rozmów były jego historie życia.
W dużym stopniu przyczyniła się do 
tego liczba znajomych osób, z którymi 
nasz bohater mógł porozmawiać o daw-
nych czasach. Nie mogło również za-
braknąć tematu Znicza Pruszków, i rów-
nież powiązanej z nim historii wiernego 
kibica drużyny. – Nieopodal kościoła 
mieszkał szewc, był wielkim fanem Zni-
cza.  Nazywaliśmy go Kanferek. Był to 
polak żydowskiego pochodzenia i za 
darmo zrobił dla nas buty piłkarskie, 
11 par i to musiało starczyć na 3 druży-
ny. Ale, oczywiście, opiekować się nimi 
musiał któryś z juniorów, który miał za 
zadnie czyścić je i smarować olejkami.
Wspominał również o wyrzuceniu 
z kościoła, smutnych czasach w 1946 r. 
i pomocy Pruszkowianina w zaistnieniu 
na Olimpiadzie w 1972 r.

Pytania do trenera
Po długiej, ciekawej przemowie trene-
ra, nadszedł czas pytań. – Jak ze Znicza 
przeszedłeś do Legii i czy pamiętasz 
mecz w Tarchominie? – zapytał Bogdan 

Lewandowski, były piłkarz, m.in. Znicza 
i Legii. Okazało się, że przejście z Prusz-
kowa do Legii zależne było od pozosta-
nia klubu w 1 lidze. Przy okazji mogli-
śmy się dowiedzieć, że Pan Jacek mógł 
„wylądować” w Gwardii Warszawa. Ko-
lejne pytanie dotyczyło żartów związa-
nych z jego osobą w internecie. – Mam 
sam kilka ulubionych moich wpadek, 
ja na to mówię „złote sentencje”. Ale 
muszę powiedzieć, że nie ja to zapocząt-
kowałem, tylko taki gość od giełdy, my 
tylko przenieśliśmy to na boisko, chodzi 
mi o te malunki, a tak naprawdę to Engel 
zapoczątkował, ale przypisali to mnie. 
I się cieszę, bo to zrobiło fajną furorę 
– odpowiedział Pan Jacek.  

Czas autografów
Po 1,5-godzinnym spotkaniu przyszedł 
czas na brawa od publiczności. Naszym 
bohaterom zostały wręczone kwiaty 
oraz upominki,  po czym ustawiła się 
kolejka po autografy i zdjęcia. W spot-
kaniu brało udział około 40 widzów.

Tekst i zdjęcia Maciej Pietrzak 

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

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

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

jedna reklama – wiele 
możliwości     już od 50 zł 

zadzwoń  602 666 134

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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PORADY l URSUS

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

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

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

OPŁATĘ ZA ŚMIECI MOŻNA UMORZYĆ
Jestem emerytem. Ponieważ mam 
bardzo skromną emeryturę nie je-
stem w stanie opłacać wszystkich 
rachunków. Zwłaszcza, że wszystkie 
oszczędności pochłonęła moja ostat-
nia choroba. Mam spory dług za wy-
wóz śmieci. Czy można go jakoś umo-
rzyć albo chociaż zmniejszyć?
Tak! Zakładamy, że jest Pan właścicie-
lem nieruchomości, na którym ciąży 
obowiązek uiszczania opłaty za wywóz 
odpadów. Powinien Pan złożyć do wój-
ta, burmistrza, albo rezydenta miasta 
deklarację o wysokości opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
Należało to zrobić w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania w danej nieru-
chomości pierwszego mieszkańca, albo 
(co pewnie miało miejsce w Pańskim 
przypadku) od chwili pojawienia się od-
padów komunalnych na posesji. Z opłatą 
za wywóz śmieci postępuje się podobnie 
jak z podatkami należnymi samorzą-
dom. A to oznacza, że wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta może jako organ 
podatkowy umorzyć w całości albo 
w części zaległość w płatności wraz 
z odsetkami za zwłokę. Potrzebny jest 
do tego pisemny wniosek osoby zalega-
jącej z opłatami tego rodzaju. We wnio-
sku trzeba uzasadnić dlaczego występu-
je się o umorzenie całości albo części 
zaległości. Musi Pan przekonać wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta, że 
takie umorzenie ma sens, bo wymaga 
tego ważny i uzasadniony interes osoby, 
która nie uregulowała opłaty za śmieci.  
W Pańskim przypadku wydaje się, że 
taki ważny interes istnieje. Bo z jednej 
strony jest Pan emerytem o niskich do-
chodach (ich wysokość należy podać we 
wniosku o umorzenie), a z drugiej nie 
ma Pan oszczędności, które pochłonęło 
leczenie (radzimy dołączyć do wniosku 
chociaż część dokumentacji medycznej 
potwierdzającej chorobę i jej leczenie. 
Jeśli zachował Pan rachunki, np. za leki, 
to ich przedstawienie też może się przy-
dać). Niestety, umorzenie zaległości za 
wywóz odpadów komunalnych odbywa 
się na zasadzie tak zwanego uznania 
administracyjnego. To oznacza, że to 
od wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta zależy, czy pójdzie Panu na rękę 
czy też nie. W Pańskiej sytuacji jednak 
umorzenie przynajmniej części zaległo-
ści wydaje się całkiem realne.

ZA PSA ODPOWIADA JEGO OPIEKUN
Wziąłem na kilka dnia na przechowa-
nie psa mojego przyjaciela. Niestety, 
zwierzak narozrabiał i zniszczył skó-
rzaną torbę mojej sąsiadce. Kto bę-
dzie za to odpowiadał? 
Niestety Pan! Zgodnie z kodeksem cy-
wilnym ten, kto zwierzę chowa lub się 
nim posługuje zobowiązany jest do na-
prawienia wyrządzonej przez nie szko-

dy. Dzieje się tak niezależnie od tego, 
czy zwierzę to było pod jego nadzorem, 
czy też uciekło. Od odpowiedzialności 
za takie szkody można się uwolnić, je-
śli udowodni się, że nie ponosi się winy 
za zaistniałe zniszczenia. Ten przepis 
stanowi więc jednoznacznie, że to Pan 
jako chwilowy opiekun psiaka musi 
pokrywać straty, które powstały za jego 
przyczyną. Takiej odpowiedzialności 
nie ponosi jego właściciel, bo w chwili 
gdy zwierzę wyrządziło szkody, ani go 
nie chował ani się nim nie posługiwał. 
Oznacza to, że to na Panu ciąży obo-
wiązek wyrównania strat poniesionych 
przez osobę zaatakowaną przez psa.

POTENCJALNY OJCIEC TEŻ PŁACI
Moja była już partnerka powiadomi-
ła mnie, że jest w ciąży. Domaga się 
ode mnie sporej kwoty na pokrycie 
potrzeb niemowlęcia. Czy muszę jej 
zapłacić, skoro nawet nie wiadomo, 
czy to na pewno ja jestem ojcem tego 
maleństwa?
Rzeczywiście, żeby ustalić ojcostwo 
dziecka potrzebne jest albo jego uz-
nanie albo też potwierdzający ten fakt 
prawomocny wyrok sądowy. Dopie-
ro wtedy formalnie matka dziecka 
jako jego prawny opiekun mogłaby na 
drodze postępowania cywilnego do-
chodzić alimentów od ojca. Ale od tej 
zasady kodeks rodzinny i opiekuńczy 
zna wyjątek podyktowany jak najlepiej 
pojmowanym dobrem dziecka. Otóż je-
żeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest 
mężem matki zostało uwiarygodnione, 
matce przysługuje prawo domagania się 
od niego wyłożenia odpowiedniej sumy 
wystarczającej na jej utrzymanie przez 
3 miesiące w okresie porodu. Dodatko-
wo potencjalny ojciec musi też pokryć 
koszty utrzymania dziecka przez pierw-
sze 3 miesiące po urodzeniu. O tym, kto 
i ile ma zapłacić decyduje oczywiście 
sąd rodzinny. Do niego też należy usta-
lenie sposobu zapłaty. Kluczowe zna-
czenie ma w tym przypadku określenie 
„uwiarygodnienie ojcostwa”. To ozna-
cza, że na tym etapie matka nie musi 
go udowadniać (zresztą do momentu 
urodzenia maleństwa nie ma nawet jak). 
Wystarczy jedynie, że przekona sąd, że 
wiele wskazuje na to, że wskazany przez 
nią mężczyzna może być ojcem jej 
dziecka. Jeśli byliście Państwo parą, co 
mogą potwierdzić świadkowie, miesz-
kaliście razem i tworzyliście wspólne 
gospodarstwo domowe, istnieje spore 
prawdopodobieństwo, że sąd uzna racje 
kobiety. Zwłaszcza jeśli wasze rozstanie 
nastąpiło stosunkowo niedawno (na tyle, 
że ciąża jest możliwa). Jeśli chce się Pan 
uchronić przed koniecznością zapłaty 
tych świadczeń trzeba będzie przedsta-
wić dowody na to, że to nie możliwe 
(np. nie utrzymywaliście stosunków na 
tyle długo, że ciąża nie jest możliwa), 
albo jest inny bardziej prawdopodobny 
kandydat na ojca.

Rodzinny piknik parafialny
W niedzielę, 10. czerwca w godzinach od 13. do 18. na terenie wokół 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na OSIEDLU NIEDŹWIADEK w UR-
SUSIE parafi anie zorganizowali wielki rodzinny piknik. 

P rogram już drugi raz organizowane-
go rodzinnego spotkania był bardzo 
bogaty. Na scenie, w organizacji 

której pomógł Urząd Dzielnicy, przez 
cały czas coś się działo. Wystąpili 
m.in.: zespoły seniorów „Wesoła chata” 
i „Leszczyna”, chór parafialny, schola 
dziecięca. Dziecięca grupa taneczna 
„Bamboleo” z Biblioteki Niedźwiadek, 
prowadzona przez Sylwię Ikpeze dała 
piękny pokaz tańców indyjskich. Na 
zakończenie wystąpiła znana chrześ-
cijańska grupa „Fragua”, prezentująca 
mocniejsze rockowe granie.

BARDZO WIDOCZNE BYŁY STOISKA FUNDACJI 
„MAM MARZENIE”, spełniającej marzenia 
dzieci, cierpiących na choroby, zagra-
żające ich życiu. Mateusz Pietrusiński, 
wolontariusz z Michałowic, opowie-
dział o zadaniach fundacji i przypo-
mniał, że termin Pikniku zbiegł się 
z ogólnopolskim dniem marzeń. Fun-
dacja zbierała zgłoszenia potencjal-
nych dawców szpiku. Zorganizowała 
też 14 stacji poświęconych profilaktyce 
i promocji zdrowia. Na jednym ze sto-
isk dwie wolontariuszki w dostępnej, 
humorystycznej formie opowiadały, jak 
prawidłowo dbać o jamę ustną, a dzie-
ciom rozdawały szczoteczki do zębów. 
Przy stoisku anatomicznym można 
było sprawdzić się w teście z anatomii 
człowieka i ułożyć z puzzli narządy 
wewnętrzne, znajdujące się w ludzkim 
ciele. W strefie relaksu trenerka prowa-
dziła ćwiczenia ruchowe. 

BYŁY ZABAWY I TAŃCE Z WODZIREJEM, gra 
o zdrowie, kącik plastyczny, występy 
iluzjonisty, konkursy rodzinne, dmu-
chane zabawki, doświadczenia w ką-
ciku chemicznym, zabawy z klaunem, 
malowanie twarzy, gry planszowe. 
Istniała możliwość bezpłatnego zmie-
rzenia ciśnienia i poziomu cukru. Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
serwował zdrową żywność. Na innych 
stoiskach można było skosztować cia-
sta, herbatę, kawę (za 1 zł), watę cukro-
wą, potrawy z grilla. Były za to przewi-
dziane niewygórowane opłaty, ale cały 
zysk był traktowany jako dobrowolna 
ofiara na rozwój parafii. W planie jest 
wyremontowanie dużej sali, gdzie 
miałby powstać Dom Rodzinny – miej-
sce integracji rodzinnej mieszkańców 
osiedla. W organizacji i obsłudze stoisk 
uczestniczyli wolontariusze z parafii.
Na uczestników gry o zdrowie czekało 
ok. 100 nagród – książki, gry, pluszaki.
Druhowie z OSP Ursus uświetnili im-
prezę, przyjeżdżając wielkim samo-
chodem strażackim. Mali uczestnicy 
pikniku z ochotą przymierzali hełmy 
i zasiadali w kabinie wozu. 

NA PIKNIKU POJAWIŁA SIĘ DUŻA LICZBA MIESZ-
KAŃCÓW, najczęściej w składach wielo-
pokoleniowych. Starsi mieli do dyspo-
zycji stoły i ławki – pogoda sprzyjała 
wypoczynkowi wśród zieleni na świe-
żym powietrzu. Wszędzie był Dariusz 
Stępień – dobry duch parafii, bez które-
go piknik nie byłby tak udany.

PROBOSZCZ PARAFII, ks. Wojciech Tym-
czyszyn, jak dobry gospodarz doglądał, 
czy wszystko dobrze przebiega i stale 
był proszony przez swoich parafian 
o rozmowy. 
Poprosiłem księdza  Wojciecha o ocenę 
tej parafialnej inicjatywy.
– Piknik parafialny to przede wszystkim 
okazja do wspólnego świętowania nie-
dzieli z rodzinami z parafii, dorosłymi 
i dziećmi. Człowiek potrzebuje poczu-
cia wspólnoty, również tej parafialnej. 
Spotkanie i rozmowy z księdzem, dusz-
pasterzem, na innym gruncie niż tym 
oficjalnym (kancelaria parafialna, wi-
zyta duszpasterska). To kolejna okazja 
do wzajemnego poznawania się (nie 
być anonimowym w kościele ). Piknik 
parafialny to dla mnie jako probosz-
cza bycie razem ze swoimi parafianami 
na gruncie towarzyskim, to rozmowy 
i świętowanie niedzieli.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski
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n  URSUS.  Konferencja prasowa w sprawie projektu budowy 
nowej stacji metra

METREM DO URSUSA?
11 czerwca, w poniedziałek, przy stacji kolejowej Warszawa-Ursus miała 
miejsce konferencja prasowa, dotycząca inicjatywy ursuskich struktur Plat-
formy Obywatelskiej w sprawie budowy w Ursusie stacji Metra. Wzięli w niej 
udział posłowie na Sejm RP Marcin Kierwiński i Andrzej Halicki, Przewodni-
czący Koła PO w Ursusie Bogdan Olesiński, Burmistrz Ursusa Urszula Kierz-
kowska, radne Rady Warszawy i radni Rady Dzielnicy Ursus.

P omysł ten został zgłoszony w lutym 
2018 r. przez radnego Roberta Fali-
szewskiego w imieniu Klubu Radnych 

Platformy Obywatelskiej Rady Dzielnicy 
Warszawa-Ursus. Zaproponowano prze-
dłużenie budowanej obecnie drugiej linii 
metra. Stacja przesiadkowa „Ursus” mia-
łaby być ostatnim przystankiem.
Znający doskonale miejscowe realia ze 
względu na miejsce zamieszkania oraz 
pełnienie funkcji burmistrza Ursusa 
w latach 2010–2014, Bogdan Olesiński 
(obecnie burmistrz Mokotowa) zauważył, 
że: – Już dzisiaj w godzinach szczytu 
nie można się dostać do pociągu, nie 
mówiąc o korkach na drogach wyjazdo-
wych. Proponujemy poważną, spokojną 
dyskusję, ale też początek działań admi-
nistracyjnych, które pozwolą docelowo 
zbudować stację przesiadkową metra 
w Ursusie, być może jako zaczyn kolej-
nej linii metra. Z pasma zachodniego 
wjeżdża do miasta ok. 130 tys. samo-
chodów. Stacja przesiadkowa zapewni 
poprawę czystości powietrza i kilka-
dziesiąt tysięcy wolnych miejsc parkin-
gowych. Żeby do tego doszło, musimy 
zmienić plany na Bemowie, we Wło-
chach i w Ursusie, bo wszystkie te tereny 
mają plany miejscowe. Trzeba zacząć 
od zmiany studiów zagospodarowania.
Posłowie Kierwiński i Halicki wyrazili 
pełne poparcie dla tej inicjatywy.
– Metro to aktualnie najlepszy sposób 
poruszania się po Warszawie. Będziemy 
o tym rozmawiać z kandydatami na pre-
zydenta stolicy – stwierdził Kierwiński.
Andrzej Halicki zaznaczył, że: – Po-
trzebna jest współpraca miasta i regio-
nu. Coraz więcej pracujących w stolicy 
mieszka poza granicami miasta. Gdy-
by była dobra stacja przesiadkowa, po-
nad 100 tys. samochodów nie wjeżdża-
łoby do Warszawy. Jak będzie ustawa 
metropolitalna to będzie możliwość do-
finansowania tej inwestycji ze środków 
europejskich. Mieszkańcy muszą się 
zorganizować, muszą powstać plany. 
Duża stacja przesiadkowa, skoordyno-
wana z SKM, z kolejami i jednocześnie 
ograniczająca ruch samochodowy jest 
niezbędna. Ursus rozwija się tak szyb-
ko, że już dzisiaj trzeba myśleć o możli-
wości dotarcia metrem do innych dziel-
nic Warszawy.

Izabela Chmielewska, radna Warszawy, 
poinformowała o złożeniu interpelacji 
o możliwości rozpoczęcia prac nad zmianą 
studium zagospodarowania przestrzenne-
go m.st. Warszawy. Radna Monika Suska 
złożyła interpelację o budowę stacji metra 
w Ursusie. Zabrała też głos Burmistrz 
Urszula Kierzkowska: – Jako burmistrz 
dzielnicy i radna Mazowsza uważam, 
że taka stacja przesiadkowa byłaby 
niezwykle potrzebna. W tej chwili obok 
nas trwa budowa 30-tysięcznego osiedla 
mieszkaniowego. Oni też powinni mieć 
bardzo dobry dojazd do Warszawy. Tak-
że możliwość przesiadki z pociągu do 
metra dla mieszkańców gmin ościen-
nych jest bardzo ważna”. 
Radny Faliszewski poinformował o stwo-
rzeniu na facebooku grupy wsparcia.
– To oczywiście nie zdarzy się z dnia 
na dzień. To jest pomysł długofalowy, 
ale już dzisiaj trzeba zacząć konkret-
ne działania. Kluczowy jest oczywiście 
problem finansowania – zakończył Mar-
cin Kierwiński. 
Poproszona o komentarz Marszałek Sejmu 
RP Małgorzata Kidawa-Błońska, miesz-
kanka Ursuskich Gołąbek powiedziała: 
– Przedłużenie budowanej linii metra 
do Ursusa, to nie tylko duża szansa dla 
naszej dzielnicy, ale także dla ościennych 
gmin. Ursus dynamicznie rozwija się 
i rozbudowuje, przybywa mieszkańców, 
a w związku z tym wzrastają potrzeby ko-
munikacyjne. Z kolei dla pasażerów do-
jeżdżających  do Warszawy z zachodniej 
części aglomeracji  m etro przy stacji PKP 
Ursus stanowiłoby centrum przesiad-
kowe. Ostatecznie zyskałaby cała War-
szawa, ponieważ zmniejszyłby się ruch 
samochodowy, a dojazd do pracy, czy 
szkoły stałby się szybszy i wygodniejszy.
Bez wątpienia bylibyśmy zaskoczeni, 
gdyby takiego pomysłu nie poparli miesz-
kańcy Ursusa i innych dzielnic Warszawy, 
również Piastowa, Pruszkowa, a nawet 
dojeżdżający do stolicy z Żyrardowa czy 
Sochaczewa. Ale wiąże się to z dużymi 
zmianami w planach, wielką inwestycją 
budowlaną i kosztami. Szacuje się, że 
1 km budowy metra w Warszawie kosztuje 
ok. 600 mln zł. Wybory samorządowe za 
pasem, więc decyzje będzie podejmował 
już nowy zarząd stolicy.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

n  URSUS. Sprawa radnego z Ursusa – niekończąca się historia

ODRZUCONE ODWOŁANIE
Sprawa radnego bulwersuje opinię publiczną od 2015 roku. Robert Fali-
szewski został wybrany radnym w wyborach samorządowych 2014 r. z listy 
Platformy Obywatelskiej. Głosowało na niego 444 mieszkańców Ursusa.

Robert Faliszewski jest przedsiębiorcą, 
właścicielem mieszczącej się w Ur-
susie firmy, przez niecały rok od wy-

boru na radnego dzielnicy był członkiem 
zarządu KS Ursus. Już w 2015 roku do 
Rady wpłynęły anonimowe doniesie-
nia, że firma radnego wykonuje zlece-
nia na rzecz owego klubu sportowego, 
za które to zlecenia klub płacił z dota-
cji otrzymywanych z budżetu Urzędu 
Dzielnicy. Wysokość dotacji uchwa-
lała Rada Dzielnicy, w skład której 
wchodzi radny. Miało to być sprzecz-
ne z art. 24f ustawy o samorządzie 
gminnym, który głosi, że w sytuacji 
łączenia mandatu radnego z wyko-
nywaniem określonych w odrębnych 
przepisach funkcji lub działalności 
radny musi w przeciągu 3 miesięcy 
zrzec się mandatu lub wygaśnięcie 
mandatu powinna stwierdzić Rada. 
Rada Dzielnicy skierowała sprawę do 
zbadania przez Komisję Rewizyjną. Po 
blisko roku komisja wydała opinię ko-
rzystną dla radnego – sytuacja prawna 
miała być zgodna z ustawą. Rada przy-
jęła do wiadomości tę opinię i uznała ją 
za swoją. Poinformowany o sprawie 
Wojewoda Mazowiecki  zawniosko-
wał do Rady o wygaszenie mandatu 
radnego Platformy Obywatelskiej 
Roberta Faliszewskiego. 26 czerwca 
2017 r. odbyło się głosowanie. Upraw-
nionych do głosowania było 19 radnych, 
w głosowaniu wzięło udział 17., za wy-
gaszeniem były 2 głosy, 13 – przeciw, 
2 osoby wstrzymały się od głosowania. 
W dniu 9 sierpnia 2017 r. do Rady 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
wpłynęło zarządzenie zastępcze Wo-
jewody Mazowieckiego, stwierdza-
jące wygaśnięcie mandatu radnego. 
Radny 27 września 2017 r. złożył skargę 
na decyzję Wojewody do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. Sąd 
w orzeczeniu z 27 marca 2018 r. odrzucił 
skargę. 4 kwietnia 2018 r. radny wystą-
pił o uzasadnienie wyroku, które, mimo 
przewidzianego w przepisach terminu 
14-dniowego, zostało opublikowane na 
stronie NSA dopiero 9 czerwca 2018 r.

Fragmenty z dwudziestokilkustronicowe-
go orzeczenia:
Z ustaleń organu nadzoru wynika, że 
po wyborze na radnego Rady Dzielnicy 
[...] W. w 2014 r., skarżący przez ponad 
11 miesięcy nie tylko prowadził działal-
ność, jako członek zarządu KS „[...]”, ale 
również – w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej pod fir-
mą M.R.F. – przyjmował z wyłączeniem 
procedur zachowujących konkurencję zle-
cenia od KS „[...]”, w którego zarządzie 
zasiadał.
W uzasadnieniu wydanego zarządzenia 
zastępczego Wojewoda [...] zauważył na 
wstępie, że zgodnie z art. 383 § 1 pkt 5 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy w związku z art. 24f ustawy 
o samorządzie gminnym, wygaśnięcie 

mandatu radnego następuje w przypad-
ku naruszenia ustawowego zakazu łącze-
nia mandatu radnego z wykonywaniem 
określonych w odrębnych przepisach 
funkcji lub działalności. Organ wskazał 
jednocześnie, powołując się na brzmienie 
art. 24f u.s.g., iż radni nie mogą prowa-
dzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy, w której radny uzyskał mandat, 
a także zarządzać taką działalnością lub 
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności.
Mając na względzie powyższe, organ nad-
zoru uznał, że z ustaleń bezspornie wyni-
ka, iż w trakcie pełnienia funkcji radnego 
Dzielnicy [...] W., skarżący R. F. był człon-
kiem Zarządu Klubu Sportowego „[...]” 
w W., który to klub wykorzystuje mienie 
komunalne Dzielnicy [...] W. w postaci nie-
ruchomości, jak też dotacji i innych form 
finansowania przez Dzielnicę i Gminę.
Dodatkowo, organ nadzoru zwrócił jed-
nocześnie uwagę na to, iż skarżący radny 
zasiada w Komisji Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Dzielnicy „[...]” W., co mogło 
stanowić naruszenie zasad niedyskrymi-
nacji w związku z zakresem działań tej 
Komisji, a w szczególności opiniowania 
i ustalania wysokości dotacji na poszcze-
gólne jednostki organizacyjne działające 
na terenie Dzielnicy [...] w zakresie sportu, 
w tym Klub Sportowy „[...]”.
Jednocześnie, Sąd stwierdził, iż organ ad-
ministracji publicznej – stwierdzając wy-
gaśnięcie mandatu radnego dzielnicy W. 
– dokonał prawidłowych ustaleń w zakre-
sie zaistnienia przesłanek zastosowania 
przepisów art. 98a ust. 2 w związku z art. 
85 i art. 87 w związku z art. 24f ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, działając w sposób zgodny za-
równo z zasadą praworządności wyrażoną 
w przepisach art. 6 k.p.a. i art. 7 in prin-
cipio k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP, jak 
i zasadą pogłębiania zaufania obywateli 
do organów praworządnego państwa i sto-
sowanego przez nie prawa, o której mowa 
w art. 8 k.p.a.
W takim przypadku, zgodnie z art. 190 
ust. 1 pkt 2a ustawy – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw, wygaśnięcie mandatu radnego 
powinna stwierdzić Rada Dzielnicy [...] W. 
w drodze uchwały, czego w niniejszej spra-
wie Rada Dzielnicy nie uczyniła.
Wojewoda [...] wezwał Radę Dzielnicy [...] 
W. do podjęcia w terminie 30 dni uchwały 
o wygaśnięciu mandatu skarżącego rad-
nego, zaś po bezskutecznym upływie tego 
terminu powiadomił Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, a następnie 
wydał zaskarżone zarządzenie zastępcze. 
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie w składzie następującym: Prze-
wodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki 
(spr.), (...), po rozpoznaniu na rozprawie 
w dniu 6 marca 2018 r. w sprawie ze skargi 
R. F. na zarządzenie zastępcze Wojewody 

[...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] 
w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego oddala skargę.

Czy radny dotrwa do końca kadencji?
Obecnie Robert Faliszewski, pełniący 
funkcję zastępcy przewodniczącego Rady 
Dzielnicy, ma kolejne 30 dni na odwołanie 
od wyroku WSA do wyższej instancji, czy-
li Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
co według uzyskanej od niego informacji 
uczyni. Radny uważa, że nie uczynił ni-
czego niezgodnego z prawem, nie zgadza 
się z wyrokiem, chce oczyścić swoje dobre 
imię, przywołuje swoją wieloletnią działal-
ność społeczną (m.in. jako prezesa lokalne-
go oddziału TPD). Dodaje, że był badany 
w wyniku donosów przez różne instytucje 
państwa (CBA i prokuratura  przyp. red.)... 
i nic. Niezależnie od ostatecznego finału 
tej kuriozalnej sprawy, niezrozumiała jest 
sytuacja, w której jakikolwiek samorządo-
wiec może przetrwać całą kadencję, kiedy 
nie jest ostatecznie wyjaśnione, czy pełni 
swoją funkcję zgodnie z prawem. Szyb-
kość wyjaśnienia powinna być priorytetem 
dla organów samorządowych i organów 
państwa, a omawiana sprawa dzielnico-
wego radnego nie jest wyjątkiem. Może to 
budzić uzasadnione wątpliwości i spadek 
zaufania obywateli do Państwa od najniż-
szego do najwyższego szczebla. 
Zapytałem kilka osób o ich opinię w tej 
sprawie.  
ANDRZEJ HALICKI, poseł na Sejm RP (PO): 
– Wydaje mi się, że racje są po stronie 
urzędu wojewody. Powinno nastąpić wy-
gaszenie mandatu. Sprawa nie powinna 
się ciągnąć tak długo.
DARIUSZ PASTOR, przewodniczący Rady 
Dzielnicy Ursus, przewodniczący Klubu 
Radnych PO Dzielnicy Ursus: – Jak będzie 
prawomocny wyrok sądu, dopiero wtedy 
mogę się wypowiadać.
STANISŁAW HUMIĘCKI, przewodniczący Klubu 
Radnych PiS Dzielnicy Ursus w czwar-
tek, 21 czerwca był zaskoczony, że jest już 
wyrok WSA: – Były pewne wątpliwości 
i w związku z tym rada czekała na roz-
strzygnięcie sądu. Zgadzam się, że cała 
sprawa powinna być zakończona w tę lub 
w tę stronę o wiele wcześniej.
PAWEŁ DILIS, wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Ursus, przewodniczący Klubu 
Radnych Stowarzyszenia Obywatelskiego 
Dzielnicy Ursus: – W Radzie Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy zasiadają radni, któ-
rzy reprezentują różne zawody. Posiadana 
wiedza nie daje możliwości rozstrzygania 
w sprawach, co do których istnieją wątpli-
wości prawne. W sprawie radnego Roberta 
Faliszewskiego Rada otrzymała łącznie 
3 opinie, będące ze sobą w sprzeczności. 
Pod każdą z nich podpisał się kompeten-
tny prawnik. Co do dalszego biegu spraw, 
wydaje się być wysoce dziwne, że tego typu 
sprawy są tak długo rozstrzygane, że do 
ostatecznej i prawomocnej decyzji sądu jest 
tak długa droga. Okazuje się, że nie ważne 
jest co postanowiła Rada, nieważna jest 
decyzja Wojewody. Nieważna jest również 
decyzja sądu pierwszej instancji, gdyż 
przysługująca droga odwoławcza wydłuża 
proces do podjęcia ostatecznej decyzji co do 
wygaszenia lub nie mandatu, na długie 
miesiące. Tą sytuacją zmęczeni są pewnie 
wszyscy łącznie, a może przede wszystkim 
z sam radny, Robert Faliszewski. Jesteśmy 
stale bardzo młodą demokracją i jeszcze 
wielu rzeczy musimy się nauczyć.

Jacek Sulewski
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KULTURA

Benefis
Krzysztofa 
Zanussiego 
zgromadził 900 osób!

KRZYSZTOF ZANUSSI, wybitny polski reżyser, wielokrotnie nagradzany 
przez międzynarodowe środowisko fi lmowe świętował 17 czerwca 2018 r. 
swoje 79. urodziny. Tym razem, zamiast tradycyjnego spotkania w podwar-
szawskich Laskach, goście zebrali się w MCC Mazurkas Conference Centre 
& Hotel w Ożarowie Mazowieckim w ramach XXXIV FORUM HUMANUM MA-
ZURKAS. Na scenie pojawili się Maja Komorowska, Grażyna Torbicka, Jacek 
Bromski, Daniel Olbrychski i Jerzy Stuhr, a na widowni, w gronie osób zapro-
szonych na koncert przez Jubilata, zasiadł m.in. były prezydent Bronisław 
Komorowski z Małżonką.

B yło podniośle, wzruszająco 
i zabawnie zarazem. Anegdoty, 
wspomnienia z planu i festiwali 

filmowych, wystawa nagród filmowych, 
odznaczeń, strojów doctor honoris 
causa i osobistych pamiątek reżyse-
ra... Wspomnienia przyjaciół przeplatały 
fragmenty filmów reżysera, a nastrój do-
pełniła Orkiestra Romantica pod dy-
rekcją Zbigniewa Gracy, po mistrzow-
sku wykonując muzykę Wojciecha Kilara 
z filmów Krzysztofa Zanussiego. Na sali 
rozbrzmiały motywy muzyczne z „Bi-
lansu Kwartalnego”, „Czarnego słoń-
ca”, „Serca na dłoni”, „Dotknięcia ręki”, 
„Persona non grata” oraz „Gdzieśkolwiek 
jest, jeśliś jest...”.

A cóż takiego wspominali zaproszeni go-
ście? Jerzy Stuhr opowiedział o wizytach 
na festiwalach filmowych, w czasie któ-
rych zawsze słyszał, że „Pan Zanussi już tu 
był” oraz o mistrzostwie języka reżysera, 
a zakończył podniosłym tekstem „Myśląc 
Ojczyzna”, który odczytał z rękopisu św. 
Jana Pawła II z 1974 r. Maja Komorow-
ska wspominała rozmowy w ogrodzie 
reżysera w Laskach, które zilustrowała 
zdjęciami oraz jego matkę, Wandę Zanus-
si. Podsumowaniem wielu lat współpracy 
był wygłoszony przez nią tekst ze spekta-
klu „Szczęśliwe dni” z powtarzającym się 
jak mantra stwierdzeniem „brak słów…”. 
Daniel Olbrychski brawurowo wkroczył 
na scenę i zdradził reżyserowi sekret sprzed 

lat ze wspólnej podróży z p. Wandą Zanus-
si. Z humorem pochwalił się również, że 
zgodnie z dawną wskazówką, postanowił 
dokształcić się i uzyskał tytuł magistra. Be-
nefisowy charakter wydarzenia doskonale 
oddała Grażyna Torbicka podsumowując 
dotychczasową twórczość Krzysztofa Za-
nussiego, w której wielokrotnie zaskakiwał, 
szokował i zachwycał. W podsumowanie to 
metaforycznie wplotła tytuły dzieł filmo-
wych Jubilata.
Również tradycyjna „Scena Talentów” 
miała benefisowy wydźwięk. Zaśpiewał 
Krzysztof Łazicki – bas baryton, który 
wystąpił w filmie „Eter” K. Zanussiego.

W czasie całego koncertu Mistrz Za-
nussi chętnie włączał się w roz-

mowy z zaproszonymi gośćmi 
oraz prowadzącym wieczór 
Andrzejem Bartkowskim, 
Prezesem MCC Mazurkas. 
Dyskusje wokół twórczo-
ści reżysera, wspomnienia 
z podróży, planu filmowe-

go, a także prywatne wspomnienia, opowia-
dane niezwykle barwnie i z erudycją, jak 
na Mistrza Mowy Polskiej przystało, za-
chwycały 900-osobową publiczność, która 
gromkimi oklaskami nagradzała nie tylko 
występujących gości i orkiestrę, ale również 
poczucie humoru bohatera wieczoru i jego 
małżonki. Pani Elżbieta Grocholska-
-Zanussi chętnie zdradzała jak wygląda 
życie u boku reżysera, ale mówiła również 
o tym, co inspiruje jej twórczość artystycz-
ną, bowiem jej prace malarskie i ceramiczne 
zdobią wiele domów prywatnych, a ręcznie 
malowane przez nią filiżanki gościły m.in. 
w Watykanie na stole św. Jana Pawła II. 
Część prac żony reżysera można było obej-
rzeć na wystawie pamiątek rodzinnych. Ku-
ratorem wystawy była Janina Tuora, która 
również – wspólnie z Janem Sumikowskim 
– odpowiadała za realizację filmu o twórczo-
ści Elżbiety Grocholskiej-Zanussi. Goście 
w czasie przerwy mogli obejrzeć również 

niezwykłą, przeczącą prawom grawitacji, 
wystawę Rzeźb balansujących „The Idea 
of balance” autorstwa Jerzego Kędziory 
/ Jotki, która wystawiana i nagradzana była 
już m. in. w Dubaju, Berlinie, Lourdes, Ma-
drycie (Sztuka przedstawiająca), Londynie 
(LICC) czy Lakeland (Rzeźba dla miasta). 
Od czerwca br. Rzeźby balansujące można 
podziwiać w MCC Mazurkas oraz w prze-
strzeni wokół obiektu. Wernisaż z udziałem 
artysty planowany jest na 9 września br.
– To było niezwykłe wydarzenie. Tylu zna-
mienitych gości, ludzi polskiej kultury, 
filmu zebrało się w MCC Mazurkas aby 
wspólnie z Krzysztofem Zanussim święto-
wać jego święto. Jesteśmy zaszczyceni, iż 
Pan Krzysztof przyjął nasze zaproszenie 
i mogliśmy zrealizować jego benefis w ra-
mach XXXIV Forum Humanum Mazurkas. 
– mówi Aneta Klepacka-Kołbuk, Dyrektor 
Generalny MCC Mazurkas. – Nasze wyda-
rzenia, których inicjatorami są prezesi Gru-
py Mazurkas Andrzej Bartkowski i Andrzej 
Hulewicz, są coraz bardziej znane wśród 
przedstawicieli polskiego świata sztuki i to 
nas napawa dumą. Wiąże się z nimi duży 
wysiłek organizacyjny, ale satysfakcja jest 
ogromna. Mamy nadzieję, że również inni 
przedsiębiorcy włączą się w misję promocji 
polskiej kultury i podzielą naszą ideę mece-
natu dla niej. 
Partnerami tej edycji FHM byli Paweł Kan-
clerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckie-
go oraz Jan Żychliński – Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Patronami 
medialnymi: TVP 3 Warszawa, Społecz-
nościowy Portal Kulturalny KulturawPol-
sce.pl,  magazyn Presto, Ruch Muzyczny 
oraz portal kulturadostepna.pl.                  n

W czasie całego koncertu Mistrz Za-
nussi chętnie włączał się w roz-

mowy z zaproszonymi gośćmi 
oraz prowadzącym wieczór 
Andrzejem Bartkowskim,

FORUM HUMANUM MAZURKAS 
jest inicjatywą obywatelską w dziedzinie 
kultury, której inauguracja miała miejsce 
w 2012 roku z inicjatywy Prezesów Grupy 
Mazurkas Andrzeja Bartkowskiego i An-
drzeja Hulewicza. Od tego czasu w MCC 
Mazurkas Conference Centre & Hotel 
w Ożarowie Mazowieckim kilka razy w roku 
odbywają się spotkania prezentujące mu-
zycznych wirtuozów, orkiestry symfonicz-
ne, małe zespoły oraz uznanych malarzy 
i rzeźbiarzy. Projekt realizowany jest w cało-
ści „pro publico bono” i uczestniczy w nim 
każdorazowo, nieodpłatnie, od 800 do 
1000 osób – przedstawicieli świata bizne-
su, nauki, sztuki oraz społeczności lokalnej.
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 2 miejsce 
w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich 
w Rankingu Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego za rok 2016. 

Wyniki zostały ogłoszone podczas IV Europej-
skiego Kongresu Samorządów w Krakowie. 
Ranking przygotowali specjaliści z Uniwersy-

tetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Izby Obrachunkowej w Krakowie. 

ABSOLUTORIUM za 2017 rok
Podczas sesji, 21 czerwca Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 
jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzo-
wi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi. Wcześniej radni 
wysłuchali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej doty-
czącej udzielenia absolutorium oraz przyjęli sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok.

ABSOLUTORIUM to akceptacja wyko-
nania budżetu udzielana przez organ 
kolegialny organowi wykonawcze-
mu. Na szczeblu gminy absolutorium 
udziela rada miejska burmistrzowi. 
Roczne sprawozdanie z wykona-
nia budżetu gminy burmistrz jest 
zobowiązany przedstawić radzie 
w terminie do 31 marca następnego 
roku. Jednocześnie sprawozdanie 
przedkładane jest Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, która wydaje opi-
nię na temat sprawozdania. 
Przedłożone radzie miejskiej 
sprawozdanie rozpatrywane jest 
w pierwszej kolejności przez komi-
sję rewizyjną. Zgodnie z zapisami 
ustawy o samorządzie gminnym ko-
misja opiniuje wykonanie budżetu 
oraz występuje z wnioskiem do rady 
miejskiej w sprawie udzielenia albo 
nieudzielania absolutorium burmi-
strzowi. Wniosek ten podlega za-
opiniowaniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 
Następnie sprawozdanie rozpatru-
ją pozostałe komisje rady miejskiej 
i wreszcie cała rada na sesji absolu-
toryjnej, która winna się odbyć w ter-

minie do 30 czerwca. W trakcie sesji, 
przed podjęciem uchwały, rada miej-
ska zapoznaje się z wnioskiem komi-
sji rewizyjnej oraz opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Uchwałę 
w sprawie absolutorium rada podej-
muje bezwzględną większością gło-
sów ustawowego składu rady.

Udzielenie absolutorium oznacza 
stwierdzenie prawidłowości działania 
finansowego organu wykonawczego 
(burmistrza) w danym roku budże-
towym. Absolutorium jest instytucją 
służącą radzie do sprawowania kontroli 
i oceny wykonania budżetu. 

– Rok 2017 był dynamiczny pod 
względem inwestycyjnym, zrealizo-
waliśmy kilka dużych, ważnych pro-
jektów oraz wiele mniejszych, ale 
równie istotnych dla mieszkańców. 
Wydaliśmy na inwestycje prawie 44 
mln zł. Jestem bardzo zadowolony 
z termomodernizacji starej Szkoły 
Podstawowej w Ożarowie Mazo-
wieckim, która obecnie wygląda jak 
nowa, z rozbudowy szkoły w Umia-
stowie oraz sprawnej budowy hali 

widowiskowo-sportowej w Kręcz-
kach Kaputach, która niebawem 
zostanie oddana do użytku. Rozpo-
częlismy budowę szkoły w Ołtarze-
wie i oczywiście nie mogę pominąć 
ważnych inwestycji drogowych, 
które również zostały w 2017 roku 
zakończone. Wykonanie budżetu zo-
stało pozytywnie ocenione przez Re-
gionalna Izbę Obrachunkową oraz 
znalazło odzwierciedlenie w wielu 
rankingach regionalnych i ogólno-
polskich gdzie zajmujemy, jako gmi-
na, czołowe miejsca –  tak absolu-
torium dla budżetu zrealizowanego 
w 2017 r. po sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie Mazowieckim podsu-
mował burmistrz Paweł Kanclerz.

Jak powiedziała skarbnik gminy 
Małgorzata Piotrowska, w ciągu 
roku bud żet zmieniano, zarówno po 
stronie dochodów, jak i wydatków. 
Na ostatni dzień 2017 roku wynosił 
on  – po stronie dochodów – prawie 
165 mln złotych (realizacja planu 
w 100%), a po stronie wydatków 
– prawie 180 mln złotych (98% pla-
nu). Deficyt był o 3 mln mniejszy 
od planowanego, a wskaźnik zadłu-
żenia to 36%, czyli znacznie poniżej 
maksymalnego dopuszczalnego po-
ziomu tego wskaźnika.

JOLANTA KOŁODYŃSKA-R ZEŹNIK
Urząd Miejski 

w Ożarowie Mazowieckim

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ 
ŚWIADCZENIE 300+
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie rządowe-
go programu „Dobry start” – Ośrodek Pomocy 
Społecznej będzie realizował wypłatę tego jed-
norazowego świadczenia w związku z rozpo-
częciem roku szkolnego.
Świadczenie to przysługuje  na każde dzie-
cko realizujące obowiązek szkolny, które 
w bieżącym roku  kończy 7 rok życia – do 20 
roku życia, a gdy się legitymuje orzeczeniem 
o niepełnosprawności – do 24 roku życia. 
Świadczenie nie przysługuje dzieciom  z tytułu 
rozpoczęcia rocznego przygotowania przed-
szkolnego oraz dzieciom uczęszczającym do 
szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych.
Wnioski można składać: 
l od 1 lipca 2018 r. drogą  elektroniczną,    
l od 1 sierpnia 2018 r. w  wersji papierowej.

Wnioski  „300+”  można składać 
tylko do 30 listopada 2018 roku.

Świadczenie „300+” nie jest uzależnione od do-
chodu rodziny.

ŚWIADCZENIE 500+
Wnioski na kolejny okres zasiłkowy dotyczący 
świadczenia wychowawczego „500+” należy 
składać:
l od 1 lipca 2018 r. drogą  elektroniczną,   
l od 1 sierpnia 2018 r. w  wersji papierowej
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie 
Mazowieckim , ul. Poznanska 165.

BOŻENA WRONIKOWSKA
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI
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KULTURA

n  URSUS. Znamy zwycięzców V edycji Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”

Trudne tematy na deskach „Arsusa”
Młodzieżowe grupy teatralne z aktorami w wieku 14-20 lat zmierzyły się 
w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła” - konkursie te-
atralnym organizowanym od 2014 roku  i po raz pierwszy, 4 lata temu, 
również w Ośrodku Kultury „Arsus”.  

Dzięki otrzymanemu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go dofinansowaniu dla ogólno-

polskiego projektu „Spotkajmy Się 
Teatralnie” (realizowanego przez Fun-
dację „Teatrikon” od 2011 roku) finał 
Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych 
„Zwierciadła” odbył się w czerwcu 
w Ośrodku Kultury „Arsus”. Ogólno-
polski festiwal stanowi zwieńczenie 
rocznych działań sieci bliźniaczych, 
młodzieżowych przeglądów teatral-
nych. Sieć tworzą Warszawa wraz 
z Białymstokiem, Bydgoszczą, Olszty-
nem, Rzeszowem i Lublinem. „Zwier-
ciadła” to ogólnopolskie wydarzenie 
teatralne promujące młodych artystów; 
dostają możliwość wystąpienia przed 
liczną widownią ze spektaklami, któ-
rych tematyką nie jest wyidealizowana, 
fantastyczna rzeczywistość, ale ogólne 
prawdy skłaniające widza do refleksji.

Możliwość poszerzenia wiedzy o teatrze
Na 3-dniowy festiwal w „Arsusie” 
przybyła młodzież z Torunia, Kraśni-
ka, Białegostoku, Rzeszowa i Warsza-
wy. Specjalnie dla nich zorganizowane 
zostały warsztaty teatralne w kilku tu-
rach z pracy z ciałem, głosem, tekstem 
i ożywiania przedmiotu. Zajęcia i war-
sztaty czekały także dla organizatorów 
i instruktorów młodzieżowych grup 
teatralnych. Dotyczyły np. sieciowania, 
nowych metod pracy z młodzieżą, pe-
dagogiki teatru. Spotkania prowadzili 
specjaliści z Instytutu Teatralnego im. 
Z. Raszewskiego oraz Polskiej Rady 
Organizacji Młodzieżowych.

Rywalizacja 5. zespołów
Decydujący był 3. dzień „Zwierciadeł”. 
Wówczas, w piątek 8 czerwca, na Sali 
Widowiskowej w „Arsusie” grupy z ca-
łej Polski przedstawiły spektakle pod-
czas prezentacji finałowych. 30-mi-
nutowe przedstawienia o dowolnej 
tematyce wystawiło 5 teamów teatral-
nych: Teatr Przedsiębiorstwo Indywi-
dualnej Groteski z o.o. z Torunia, Teatr 

NOTOCO z Kraśnika, Teatr Prestidi-
gitator z Białegostoku, Grupa Adama-
rek z Rzeszowa oraz Teatr Moralnego 
Niepokoju z Warszawy. Warto zwrócić 
uwagę, że ostatnia z wymienionych 
grup tworzona przez wychowanków 
z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego nr 4 z Warszawy zwycięży-
ła w tegorocznej mazowieckiej edycji 
„Zwierciadeł” (również w Ośrodku 
Kultury „Arsus”). Jury nagrodziło ich 
sztukę pt. „Chcę żyć” (scenariusz i re-
żyseria: Marcin Kostyra). 
Spektakl upamiętnia Kacpra Zasadę – 
nastolatka, który odebrał sobie życie 
we wrześniu zeszłego roku.  Jako wraż-
liwy, cierpiący na depresję, nie dał so-
bie rady z agresją rówieśników, doku-
czających mu prawdopodobnie przez 
inny ubiór i inną orientację seksualną 
– „Chcę żyć” jest naszym protestem 
przeciwko nietolerancji – tłumaczyli 
wcielający się w role młodzi aktorzy, 
którzy sami na co dzień doświadczają 
wykluczenia, choć innego rodzaju.

Jury – ludzie teatru
Grę teamów z całej Polski oceniało Jury 
w składzie: Monika Rokicka (pedagog, 
instruktor i reżyser teatralny z wielolet-
nim doświadczeniem; od 18 lat działa 
czynnie w środowisku artystycznym, 
będąc opiekunem teatralnych grup mło-
dzieżowych; prowadzi warsztaty teatral-
ne, literackie oraz treningi kreatywno-
ści dla młodzieży i dorosłych; autorka 
interdyscyplinarnych projektów edu-
kacyjnych i kulturalnych), Joanna Kru-
kowska (pedagożka teatru, animatorka 
społeczno-kulturalna. Pracuje w Dziale 
Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatral-
nym im. Zbigniewa Raszewskiego jako 
koordynatorka programu Lato w tea-
trze. Członkini zarządu Stowarzyszenia 
Pedagogów Teatru. Zainicjowała i pro-
wadzi stałą grupę „nieLETNICH kryty-
ków teatralnych”) oraz Andżelika Pie-
chowiak (aktorka teatralna, telewizyjna 
i filmowa. Ukończyła wydział aktorski 
Warszawskiej Akademii Teatralnej oraz 

dwuletniego studium w Warszawskiej 
Szkole Fotografii. Właścicielka Agen-
cji Produkcyjnej „Palma” zajmującej 
się produkcją spektakli teatralnych wy-
stawianych na scenach teatrów w całej 
Polsce. Występowała na deskach ta-
kich warszawskich teatrów jak: Teatru 
Nowego, Teatru Komedia, oraz Teatru 
Bajka. Popularność przyniosły jej licz-
ne role telewizyjne, m.in. w serialach 
„Lokatorzy”, „Pogoda na piątek”, „Ple-
bania”, „Samo życie”, „Na dobre i na 
złe”, „Rodzina zastępcza”, serial „M jak 
miłość”).

Za „aktualne tematy”
Statuetkę „Dużego Zwierciadła” 
i I miejsce na V Ogólnopolskich Spot-
kaniach Teatralnych „Zwierciadła” 
zdobył Teatr Przedsiębiorstwo Indy-
widualnej Groteski z o. o. z Torunia za 
sztukę „Witaj”. Jury doceniło młodych 
aktorów za podjęcie ważnych i aktu-
alnych tematów oraz wyróżniającą się 
pracę zespołową. „Witaj” opowiada 
o ogromnej pustce, samotności, o py-
taniach bez odpowiedzi. Pytaniach ba-
nalnych dla dorosłych a dla młodego 
człowieka priorytetowych – na któ-
rych buduje swoją tożsamość i relacje 
z otoczeniem. Młody człowiek tworzy 
sobie kolorowy świat zastępczy, ucieka 
w rzeczywistość wirtualną, ale to nie 
pomaga – już wie, że różowe okulary 
to bzdura. Chce być członkiem rodziny 
a nie… „pomocą domową.”

Wyróżnienia
II miejsce zdobył Teatr NOTOCO 
dzięki autorskiemu, ósmemu spekta-
klowi „A ty?” przyznanym za odwagę 
w podjęciu za pomocą teatralnej me-
tafory, środków teatru plastycznego 
i lalkowego trudnego tematu molesto-
wania. Jury doceniło również wyjątko-
we walory wizualne i wyróżniające się 
umiejętności wokalno-ruchowe. Wy-
różniony został natomiast Teatr Presti-
digitator – za ciekawą formę, oryginal-
ny pomysł i poczucie humoru w sztuce 
„Paszczodźwięki, gębotwory, tupotrza-
ski…” – wariacji teatralnej na temat 
znaczenia komunikacji werbalnej i nie-
werbalnej w relacjach międzyludzkich; 
poszukiwaniem dźwięków i muzyki 

teatru. Wyróżnienie trafiło także do 
wymienianego już Teatru Moralnego 
Niepokoju za autentyczność i swobodę 
w kreowaniu teatralnej rzeczywistości 
oraz odważne wykorzystanie prze-
strzeni w przedstawieniu „Chcę żyć”. 
Nagrodę publiczności oraz wyróżnie-
nie za dynamikę i oryginalną koncepcję 
spektaklu zdobyła grupa teatralna Ada-
marek za grę „Sen mój, nie twój…” 
– opowiadający o historii pewnej 
dziewczyny i jej zmaganiach z rzeczy-
wistością.

Wspaniały wolontariat z Liceum 
w Ursusie
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, 
że zarówno podczas kilkudniowej V 
edycji Ogólnopolskich Spotkań Tea-
tralnych „Zwierciadła” jak i tej kwiet-
niowej mazowieckiej w organizację 

włączyli się licznie wolontariusze 
– uczniowie  LVI LO im. L. Krucz-
kowskiego w Dzielnicy Ursus. Wystę-
pom przyglądali się, prócz młodych 
widzów, Anna Michalak-Pawłowska 
(Pełnomocnik Prezydenta m.st. War-
szawy ds. Edukacji Kulturalnej, twórca 
i dyrektor Ośrodka Działań Artystycz-
nych dla dzieci i młodzieży „Dorożkar-
nia”, wykładowca Akademii Teatralnej 
w Warszawie), Wanda Kopcińska (rad-
na Dzielnicy Ursus, przewodnicząca 
Komisji Oświaty, członkini Komisji 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych), 
Beata Żeromska (dyrektor LVI LO), 
Bogusław Łopuszyński (dyrektor OK 
„Arsus”), a nawet sam pomysłodawca 
„Zwierciadeł”: Dariusz Figura.

Agnieszka Gorzkowska
Zdj. Jacek Sulewski
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

17 czerwca, punktualnie o godzi-
nie 13:00, wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, życząc wszystkim 
wspaniałej i  niezapomnianej zaba-
wy dokonał oficjalnego otwarcia fe-
stynu Dni Gminy Michałowice. 

N a mieszkańców czekało wiele 
atrakcji. Były m.in.: mega dmu-
chańce, basen z piłkami, stano-

wiska nawiązujące do trwającego 
Mundialu (np. rodeo piłka, siłomierz 
kopnięcia i piłkarzyki stołowe), a także 
miasteczko ruchu drogowego, bumper 
ball, ścianka wspinaczkowa, Labora-
torium Młodych Naukowców i wiele, 
wiele innych.

MOŻNA TEŻ BYŁO SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH 
BADAŃ I PORAD w namiocie medycznym, 
gdzie trwała akcja „Zdrowa niedziela 
w Powiecie Pruszkowskim”. Nie za-
brakło również pokazów udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz miejsca, w którym specjaliści 
udzielali porad dotyczących profilakty-
ki uzależnień i przemocy.
ŚWIETNĄ OKAZJĄ DO WSPARCIA DZIECI ze 
Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie 
Leśnym było wzięcie udziału w akcji 
„Uszyj jasia”. To już kolejna inicja-
tywa, w której bardzo chętnie biorą 

udział mieszkańcy gminy. Akcję wsparł 
również wójt, Krzysztof Grabka, który 
własnoręcznie „uszył jasia”.
NIE ZABRAKŁO TAKŻE STOISK prowadzonych 
przez pracowników urzędu gminy, 
gminnych bibliotek i GOPSu, a te dały 
możliwość uczestnictwa w licznych 
warsztatach, np. robienia magnesów na 
lodówkę, świec żelowych, czy też za-
kładek do książek.
SPORO SIĘ DZIAŁO RÓWNIEŻ NA SCENIE. Za 
część artystyczną tegorocznego festy-
nu odpowiadali uczniowie gminnych 
szkół, grupa gimnastyczno-taneczna 

Uczniowskiego Klubu Sportowego,  
chór z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Nowej Wsi, a także artyści 
z Przylądka Kultury, Teatr Tańca OBF 
oraz chór Czerwone Korale. Spore 
emocje towarzyszyły pokazowi tre-
ningu wu-shu – chińskich sztuk wal-
ki – który poprowadził mieszkaniec 
gminy, Mistrz Polski w Sanda, Adam 
Woźniak.  
KONCERT AN DREO E KARINA to już podróż 
do słonecznej Italii. Artyści zaprezen-
towali popularne utwory włoskiej gru-
py Al Bano & Romina Power. Piosenki 

w ich wykonaniu były wyjątkowym 
przeżyciem nie tylko dla michałowi-
ckiej publiczności, ale i dla gości spe-
cjalnych z Włoch, z burmistrzem gmi-
ny Vico nel Lazio – Claudio Guerriero 
na czele.
GWIAZDĄ WIECZORU był działający 40 lat 
na polskiej scenie zespół Beata 
i Bajm. Wyjątkowy głos Beaty Ko-
zidrak i niesamowity występ całej 
grupy zachwycił publiczność. Naj-
większe przeboje sprzed lat, ale i te 
najnowsze, złożyły się na koncert, 
który dostarczył niesamowitych i nie-
zapomnianych emocji.

Do zobaczenia za rok! 

Fot. Mariusz Marcysiak

FESTYN Dni Gminy Michałowice

Jakie błędy poznawcze popełnia każdy z nas? (1)
Codziennie wszyscy wpadamy w różne pułapki 
myślowe. Oznacza to, że bardzo często zachowu-

jemy się nieracjonalnie, nielogicznie, nierozsądnie i, co gorsza, nawet nie 
jesteśmy tego świadomi. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku błędom 
poznawczym, które wielokrotnie popełnia każdy z nas. Błędy poznawcze de-
finiujemy jako odstępstwa od racjonalnego, rozsądnego myślenia i zacho-
wania. Myślisz, że Ciebie one nie dotyczą? Sprawdźmy!

EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW
Monika od kilku lat jest w prob-
lematycznym związku. Jej partner 
stanowi idealny przykład podręczni-
kowego narcyza – dba tylko o siebie 
i swoje potrzeby, a ostatnio przestał 
już nawet udawać, że troszczy się też 
o Monikę. Jednak gdy znajomi py-
tają Monikę, dlaczego wciąż z nim 
jest, ta natychmiast odpowiada: 
„Włożyłam w ten związek tyle czasu 
i energii, że błędem byłoby teraz go 
zostawić.”
Jest to klasyczny przykład efektu uto-
pionych kosztów. Polega on na tym, 
że mamy skłonność do trzymania 
się podjętych wcześniej decyzji na-
wet w sytuacji, gdy okazały się one 
niekorzystne. Jeśli jednak wiązały 
się z poniesieniem dużych kosztów 
lub ze znacznym wysiłkiem to wów-
czas bardzo trudno będzie nam od 
nich odejść. Nie chcemy stracić tego, 

w co już tyle zainwestowaliśmy, więc 
dalej w tym trwamy. Paradoks pole-
ga na tym, że im dłużej trwamy przy 
tych błędnych decyzjach, tym więcej 
tracimy. 
Kiedy jeszcze doświadczamy tego 
efektu? Książka, którą czytasz jest 
kiepska, ale przeczytałeś już połowę, 
więc bez sensu byłoby już jej nie do-
czytać. Projekt w pracy, który miał być 
dochodowy, okazuje się kompletną 
klapą, ale Twoja firma już tyle w nie-
go zainwestowała, że nie chcecie go 
porzucać. Nie podoba Ci się film, na 
którym jesteś w kinie, ale wydałeś na 
niego 30 zł więc trzeba go dopatrzeć. 
Zastanów się, czy w swoim codzien-
nym życiu nie odnalazłbyś innych traf-
nych przykładów. 

EFEKT POTWIERDZENIA
Omawiając pułapki myślowe nie 
sposób nie wspomnieć o efekcie 

potwierdzenia – ojcu wszystkich 
błędów poznawczych. Jest to skłon-
ność do takiego interpretowania 
nowych informacji, żeby pasowały 
do naszych istniejących już teorii. 
Słysząc nowe informacje, ignoruje-
my te sprzeczne z naszymi poglą-
dami i skupiamy się tylko na tych, 
które potwierdzają to, co myślimy. 
Warren Buffet skomentował to zja-
wisko w następujący sposób: Ludzie 
doskonale potrafią filtrować nowe 
informacje tak, żeby istniejące po-
glądy pozostały nietknięte.
Jeśli ktoś idzie przez życie z zało-
żeniem, że „ludzie są dobrzy” to 
znajdzie wystarczająco dużo dowo-
dów na potwierdzenie tej teorii. Po-
dobnie jak ten, kto idzie przez życie 
z przekonaniem, że „ludzie są źli”. 
Dwie osoby o odmiennych przekona-
niach, żyjące na tym samym świecie, 
znajdą inne argumenty dla swoich 
przekonań. Niebezpieczeństwo tego 
efektu polega na tym, że możemy 
ignorować istotne fakty tylko dlate-
go, że nie pasują do naszych założeń. 
Np. osoba wierząca, że ludzie są źli, 
może zinterpretować usłyszany od 
kogoś komplement jako wyśmiewa-
nie czy dopatrywanie się w dawcy 
komplementu jakichś nieczystych 
zamiarów.

BŁĄD DOSTĘPNOŚCI
Jak myślisz, czy więcej jest wyra-
zów, które zaczynają się na „r”, czy 
tych, które kończą się na „r”? Więk-
szość ludzi odpowiada na to pytanie 
niepoprawnie. Odpowiedź brzmi, że 
wyrazów zakończonych na „r” jest 
ponad dwa razy więcej. Dlaczego 
większość ludzi udziela oszacowuje 
to w błędny sposób? Dzieje się tak, 
ponieważ słowa zaczynające się na 
„r” przychodzą nam szybciej do gło-
wy, są bardziej dostępne. 

Ludzie z reguły nie biorą pod uwa-
gę faktów, ale kierują się tym, co 
pierwsze przychodzi im na myśl 
lub tym, co robi na nich największe 
wrażenie. Na tym polega błąd do-
stępności. Przykładowo, wiele osób 
znacznie bardziej boi się katastrofy 
lotniczej niż wypadku samochodowe-
go. Tymczasem niebezpieczeństwo 
śmierci w wypadku samochodowym 
jest prawie 1600 razy większe niż 
w katastrofie samolotu. Katastrofy 
lotnicze są jednak bardziej nagłaś-
niane przez media. Wszystkiemu 
temu, co jest spektakularne, jaskrawe 
i głośne, przypisujemy zbyt wielkie 
prawdopodobieństwo. Dla mózgu jest 
to bardziej dostępne. Nie doceniamy 
tego, co jest ciche i mniej widoczne. 

Dlatego bardziej boimy się zamachu 
terrorystycznego niż depresji, mimo 
że zamachy bombowe zdarzają się 
o wiele rzadziej niż sądzimy, nato-
miast depresje o wiele częściej. 

CO ROBIĆ?
Skutki błędów myślowych mogą 
być gigantyczne. Możemy trwać 
przez całe życie w nieszczęśliwym 
związku. Ignorować zagrożenie, 
bo jest sprzeczne z danym naszym 
poglądem. Bagatelizować objawy 
depresji, bo przecież nie jest to nic 
strasznego. Aby nie popełniać ta-
kich błędów poznawczych przede 
wszystkim musimy je sobie uświa-
domić. Bez wiedzy o ich istnie-
niu nie uda nam się ich rozpoznać 
i wyeliminować. Pozornie niewinne 
pułapki myślenia mogą sterować 
naszym życiem, a my zupełnie tego 
nie dostrzegamy. Dlatego warto od-
najdywać je w naszej codzienności. 
Oczywiście takich błędów poznaw-
czych jest znacznie więcej – kolejne 
poznamy już w kolejnej odsłonie na-
szego Kącika.  

Marlena Hess
Bibliografia:
Ralf Dobelli, Sztuka jasnego myślenia, czyli 
52 błędy poznawcze, które lepiej niech popełniają 
inni, Warszawa 2014.
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GMINA MICHAŁOWICE

KŁOPOTLIWA PETYCJA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje sprawę petycji, sprze-
ciwiającej się zgodzie na zbudowanie blokowiska w Regułach. Członko-
wie i sympatycy stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice 
zebrali pod petycją ponad 400 podpisów i od niemal pół roku żądają jej 
opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Micha-
łowice. Zdaniem Wójta Krzysztofa Grabki złożone „pismo” nie spełnia 
wymogów określonych w przepisach.

W szystko zaczęło się od działki po-
łożonej w Regułach blisko stacji 
WKD, o powierzchni 67,5 tys. m2 

– Kilka lat temu była w posiadaniu 
agencji rolnej. Ok. 2 lat temu została wy-
stawiona na aukcję i sprzedana. Kupił ją 
inwestor zajmujący się developmentem, 
a następie wystąpił do Wójta Gminy Mi-
chałowice, aby plany zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącego tej działki 
zostały zmienione tak, żeby pozwoliły 
na budowę bloków – tłumaczy Jarosław 
Hirny-Budka – aktywista, współzałoży-
ciel i wiceprezes Zarządu Stowarzysze-
nia Głos Mieszkańców Gminy Michalo-
wice, lider protestu mieszkańców sprzed 
dwóch lat przeciw budowie  w gminie 
centrum handlowego. Jarosław Hirny-
-Budka zwraca również uwagę, że jeśli 
przyjrzeć się obowiązującemu Planowi 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Gminy Michałowice z 2002 r., pozwa-
la on natomiast na zabudowę raczej 
jednorodzinną, budynki do 12 metrów 
wysokości, z przeznaczeniem jako teren 
usługowy.

Więcej mieszkańców – więcej 
problemów
– We wniosku, który deweloper złożył do 
Wójta w 2016 roku, wystąpił, aby można 
było budować do 18 metrów, ale przede 
wszystkim, aby można było wprowadzić 
budowę wielorodzinną. Gdyby dewe-
loper zbudował to, o co wnioskował, 
mogłoby powstać ok. 168 tys m2 po-
wierzchni mieszkalnej. Co za tym idzie, 
po przeliczeniu metrów na osobę można 
oszacować, że na tym terenie mogłoby 
wprowadzić się nawet 4 tys. ludzi. Dla 
porównania całe Reguły mają ok. 1500 
mieszkańców, a Michałowice ok. 18 tys. 
Deweloper, gdy kupował teren, nabył go 
z określonym planem zagospodarowa-
nia, który nie pozwalał na takie inwe-
stycje – dodaje Jarosław Hirny-Budka. 
Nakreśla główne problemy, do których 
doprowadziłoby wprowadzenie się na 
obszar „Reguły – ul. Wiejska” kilku tys. 
ludzi, dokładnie 4455 osób wg analiz 
zleconych przez Gminę  w 2016 roku. – 
Już w tym momencie mamy przepełnio-
ne gminne szkoły. W godzinach szczytu 
wejście do kolejki WKD graniczy z cu-
dem. A liczba samochodów, która mu-
siałaby się zmieścić na małej uliczce 
jednopasmowej? 4 tys. ludzi posiada-
łoby zapewne jakieś 2 lub 3 tys. samo-
chodów albo i więcej*. Przerażające! 
Oznaczałoby korki, większe zadymienie, 
zastawione chodniki i parkingi – pro-
gnozuje.

Projekt zmiany MPZP
Aktywista zwraca uwagę, że jeśli 
przyjrzeć się obowiązującemu studium 
uwarunkowań przestrzennych dot. 
Michałowic z 2011 roku – dokument 
ten przewiduje tzw. zieleń urządzoną 
i usługi, z maksymalną wysokością 
budynków do 12 m., np. park z rzad-
ką zabudową jednorodzinną albo pla-
cówki publiczne. – Bieżące działania 
przeczą tym zobowiązaniom Gminy. 
Okazało się również, że Gmina w 2016 
roku przygotowała projekt zmiany Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego 
obszaru „Wiejska – część 2” na terenie 
obrębu geodezyjnego Reguły zgodny 
z oczekiwaniami dewelopera. Zakładał 
m.in. przeznaczenie podstawowe: za-
budowę wielorodzinną z maksymalną 
wysokością budynków do 18 m. Gmina 
skierowała także ten projekt do uzgod-
nień i opinii w Starostwie Powiatowym, 
jednak nie konsultowała go z miesz-
kańcami. O wielu z tych działań do-
wiedzieliśmy się dzięki zapytaniom do 
innych instytucji pod koniec 2017 roku 
– relacjonuje Jarosław Hirny-Budka.

Mieszkańcy nie chcieli blokowisk
W  sezonie jesiennym w 2017 roku 
Gmina zaprosiła mieszkańców do 
otwartych konsultacji społecznych 
dotyczących wizji zagospodarowania 
tego terenu. 
– Na spotkanie przyszło wówczas ok. 
150 mieszkańców, a nawet sam właś-
ciciel działki. Zdecydowana liczba 
mieszkańców sprzeciwiła się powsta-
niu jakichś blokowisk. Inwestor obie-
cywał, że pobuduje mniej pięter niż 5, 
deklarował, że odda część działki pod 
przedszkole. Jednak nie zapominaj-
my, że wiążące są zapisy w dokumen-
tach określających przede wszystkim 
warunki zabudowy. Po tym spotkaniu 
wymyśliliśmy wraz z mieszkańcami, że 
wystosujemy petycję  z prośbą do Wójta 
Gminy, aby nie wprowadzał tutaj żad-
nych zmian planistycznych zmierzają-
cych do powstania blokowisk.

Petycja
– 31 stycznia 2018 roku, złożyliśmy pe-
tycję do  w sprawie blokowiska w Regu-
łach – informuje Jarosław Hirny-Budka. 
Dodaje, że zebrano pod nią prawie 450 
podpisów. Nie ma do tej pory na nią 
żadnej odpowiedzi. Aktywiści ze Sto-
warzyszenia Głos Mieszkańców Gmi-
ny Michałowice powołują się na art. 8 
Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o pety-
cjach  (Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.): 

„Na stronie internetowej podmiotu 
rozpatrującego petycję lub urzędu go 
obsługującego niezwłocznie zamiesz-
cza się informację zawierającą odwzo-
rowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej 
złożenia oraz – w przypadku wyrażenia 
zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – 
imię i nazwisko albo nazwę podmio-
tu wnoszącego petycję lub podmiotu, 
w interesie którego petycja jest składa-
na. Informacja, o której mowa w ust. 1, 
jest niezwłocznie aktualizowana o dane 
dotyczące przebiegu postępowania, 
w szczególności dotyczące zasięganych 
opinii, przewidywanego terminu oraz 
sposobu załatwienia petycji”. 
Pomysłodawcy petycji są rozczarowani, 
że jej skan do dziś nie został opubliko-
wany na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Michałowice. 
Artykuł 10 informuje też, że „petycja 
powinna być rozpatrzona bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w termi-
nie 3 miesięcy od dnia jej złożenia”.

Niedotrzymanie terminów?
W świetle prawa, obywatel, w sytuacji, 
w której organ nie dotrzymuje terminów 
rozpatrzenia petycji określonych w usta-
wie, może złożyć skargę na podstawie 
art. 227–240 Kodeksu postępowania 
administracyjnego lub skargę do sądu 
administracyjnego na bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania 
w trybie przepisów ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi, co też uczynili członkowie 
Stowarzyszenia Głos Mieszkańców 
Gminy Michałowice. – Naszym zda-
niem to naruszenie prawa. Ponieważ 
wymiana pism między Stowarzyszeniem 
i Wójtem nie przyniosła żadnych skut-
ków, złożyliśmy do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego urzędowe 
ponaglenie Wójta Gminy Michałowice 
do opublikowania petycji na stronie in-
ternetowej podmiotu rozpatrującego pe-
tycję. To wymagany prawnie krok przed 
złożeniem skargi do sądu administracyj-
nego – informuje Stowarzyszenie Głos 
Mieszkańców Gminy Michałowice.

Wójt: „Pismo nazywane petycją 
nie spełnia wymogów określonych 
w przepisach (...)”
Postanowiliśmy zwrócić się o wyjaś-
nienie tej sprawy do Wójta Gminy 
Michałowice Krzysztofa Grabki. Od-
powiedzi otrzymaliśmy na piśmie. 
Wójt potwierdził wpłynięcie w stycz-
niu pisma zatytułowanego „Petycja do 
Wójta Gminy Michałowice w interesie 
publicznym mieszkańców wsi Reguły 
w sprawie uniemożliwienia budowy 
bloków mieszkalnych we wsi Reguły”. 
Wójt Michałowic również przyznaje, 
że pismo zawierało „prośbę o podjęcie 
wszelkich możliwych działań w celu 
powstrzymania tej inicjatywy, wzywa-
jąc jednocześnie do przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 
Reguły – Wiejska”. Dlaczego zatem pe-
tycja nie została opublikowana? Wójt 
Krzysztof Grabka w odpowiedzi tak tłu-
maczy ten fakt:
„Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 usta-
wy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1123 z późn.zm.) 
umieszczenie pisma na stronie interne-
towej podmiotu rozpatrującego petycje 

nie jest wymagane, jeśli pismo 
nazwane „petycją” nie speł-
nia wymogów określonych 
w przepisach art. 2 ust. 3 po-
wołanej ustawy. Ma to miejsce 
m.in. w sytuacji, gdy w tym 
samym czasie toczy się proce-
dura, której przedmiotem jest 
sprawa opisana w piśmie „pe-
tycja”, która przewiduje moż-
liwość wnoszenia wniosków, 
czy uwag. W tym przypadku 
Rada Gminy Michałowice 
uchwałą nr XXXIX/370/2014 
z dnia 10 czerwca 2014 r. 
przystąpiła do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
Gminy Michałowice obszaru 
„Wiejska-część 2” na terenie 
obrębu geodezyjnego Reguły. 
Postulaty zawarte w piśmie 
z 31 stycznia 2018 będą więc 
rozpatrywane podczas proce-
dury planistycznej związanej 
z opracowywaniem projektu 
planu miejscowego dla inte-
resującego mieszkańców wsi 
Reguły obszaru. W trakcie tej 
procedury projekt planu miej-
scowego zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu i prze-
prowadzona zostanie dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami 
w nim przyjętymi. Każdy za-
interesowany będzie też mógł 
zgłaszać uwagi do rozwiązań 
przyjętych przez projektantów 
planu”. Na końcu czytamy, 
że Pismo ze stycznia „zostało 
więc potraktowane jako zbio-
rowy wniosek do opracowy-
wanego planu”.

Inne petycje dotyczące zmian 
MPZP są publikowane
Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że 26 lutego do 
Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy Michałowice wpły-
nęło również pismo z Urzę-
du Gminy Michałowice informujące 
Stowarzyszenie o przekwalifikowaniu 
petycji na wniosek do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Mieszkańcy, do których dotarliśmy, 
zwracają także uwagę na inne petycje 
opublikowane na Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Michałowice. Chodzi 
np. o petycję z dnia 26 kwietnia 2018 
roku „Zmiana planu obszaru „Bugaj” 
Komorów-Wieś o możliwość dojazdu 
do zalewu i wykonanie parkingu dla sa-
mochodów i rowerów”. Już nie została 
potraktowana jako „zbiorowy wniosek 
do opracowywanego planu”, a opub-
likowana w zakładce „Petycje”, zgod-
nie z Ustawą o petycjach i to niepokoi 
osoby, które wciąż oczekują publikacji 
petycji ze stycznia. Opublikowany zo-
stał również skan innej petycji „Podjęcie 
uchwały w sprawie nabycia nierucho-
mości lub zmianie MPZP dla działek nr 
560,561 i 633 przy Al. Starych Lip i ul. 
Sanatoryjnej w Komorowie. – Również 
zawierała prośbę mieszkańców o przy-
stąpienie do zmiany MPZP tak, aby wy-
kluczył budowę dużych obiektów han-
dlowych. Podobnie, jak nasza petycja, 
która zawierała prośbę o podjęcie dzia-
łań w celu powstrzymania budowania 

bloków i również prośbę o rozpoczęcie 
działań nad miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego – kom-
pletnie nie rozumie tej sytuacji jeden 
z mieszkańców Reguł. 

Czy pismo jest petycją, decyduje treść 
żądania
Mieszkaniec pokazuje Konstytucję RP. 
Przytacza art. 63 – wskazuje, że petycję 
może wnieść „każdy”. Zwraca jeszcze 
raz na Ustawę  z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach, zwłaszcza art. 3: „O tym, 
czy pismo jest petycją, decyduje treść 
żądania, a nie jego forma zewnętrzna”. 
Cytuje nam także Art. 2 ust. 3, który 
brzmi: „Przedmiotem petycji może być 
żądanie, w szczególności, zmiany prze-
pisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w sprawie dotyczą-
cej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagają-
cych szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczących się w zakresie 
zadań i kompetencji adresata petycji”. – 
Pozostaje nam teraz czekać na wynik 
procedury administracyjnej – podsumo-
wuje na koniec, rozkładając ręce.

Agnieszka Gorzkowska

*  Zgodnie z krajowymi przepisami urbanistycznymi należy zapewnić 1 miejsce postojowe na lokal 
mieszkalny, jednak wg danych GUS średnio przypada 539 aut na 1000 mieszkańców. Np. przy 
1000 mieszkań występuje deficyt 600 miejsc parkingowych.  – Czy będą stały na ul. Wiejskiej, 
Królewskiej i Ogrodowej? – zastanawiają się mieszkańcy Gminy.

(...)
Art. 8.
1.  Na stronie internetowej podmiotu 
rozpatrującego petycję lub urzędu go ob-
sługującego niezwłocznie zamieszcza się 
informację zawierającą odwzorowanie cy-
frowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz 
– w przypadku wyrażenia zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo 
nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub 
podmiotu, w interesie którego petycja jest 
składana.
2.  Informacja,  o której mowa w ust. 1, jest 
niezwłocznie aktualizowana o dane doty-
czące przebiegu postępowania, w szcze-
gólności dotyczące zasięganych opinii, 
przewidywanego terminu oraz sposobu 
załatwienia petycji.

(...)
Art. 2.
1.  Petycja może być złożona przez osobę 
fizyczną, osobę prawną, jednostkę orga-
nizacyjną niebędącą osobą prawną lub 
grupę tych podmiotów, zwaną dalej „pod-
miotem wnoszącym petycję”, do organu 
władzy publicznej, a także do organizacji 
lub instytucji społecznej w związku z wyko-
nywanymi przez nią zadaniami zleconymi 
z zakresu administracji publicznej.
2.  Petycja może być złożona w interesie:
 1)  publicznym;
 2)  podmiotu wnoszącego petycję;
 3)  podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3.  Przedmiotem petycji może być żąda-
nie, w szczególności, zmiany przepisów 
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 
działania w sprawie dotyczącej podmiotu 
wnoszącego petycję, życia zbiorowego 
lub wartości wymagających szczególnej 
ochrony w imię dobra wspólnego, miesz-
czących się w zakresie zadań i kompeten-
cji adresata petycji.
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa za 2017 rok
Radni Piastowa na sesji w dniu 22 czerwca 2018 r. jednogłośnie udzielili Burmistrzowi 
Miasta Grzegorzowi Szuplewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Piastowa za 
2017 rok. Wszyscy radni obecni na piatkowym posiedzeniu byli „ZA” udzieleniem absoluto-
rium. To potwierdzenie dobrej realizacji budżetu gminy.

W niosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium 
skierowała do Rady Miejskiej Komisja Rewizyj-
na, która dokonała analizy i oceny wykonania 

budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności, 
rzetelności, gospodarności i celowości. 
Regionalna Izba Obrachunkowa także pozytywnie 
oceniła pracę i wykonanie budżetu przez Burmistrza 
Miasta Piastowa w 2017 roku.
Uchwalony na 2017 rok budżet zakładał na początku 
dochody i wydatki na poziomie ponad 87 mln zł. Po 
zmianach, do końca roku 2017, plan dochodów został 
zwiększony o prawie 11 mln zł, a plan wydatków zwięk-
szono o ponad 21,5 mln zł. Ustalono, że powstały deficyt 
pokryją przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz 
wolne środki. Znaczną pozycją po stronie wydatków sta-
nowiły wydatki na oświatę (prawie 40 mln zł). Subwencja 
oświatowa stanowiła niecałe 18 mln. Na wydatki inwesty-
cyjne i majątkowe miasta w 2017 r. przeznaczono niemal 
20 mln zł (o prawie 3 mln zł wiecej niż w roku 2016). 

INWESTYCJE 2017
DROGI
Najważniejsze inwestycje drogowe wykonane w 2017 r.:

 l przebudowa nawierzchni w ul. J. Sobieskiego 
wraz z odwodnieniem,

 l przebudowa nawierzchni w ul. J. Sułkowskiego od 
ul. S. Żółkiewskiego do ul. Żbikowskiej wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą,

 l przebudowa nawierzchni w ul. Klonowej wraz 
z odwodnieniem,

 l przebudowa ul. J. Dąbrowskiego wraz z odwodnie-
niem na odcinku od ul. J Piłsudskiego do Al. Woj-
ska Polskiego,

 l przebudowa nawierzchni w ul. Łowickiej wraz 
z odwodnieniem,

 l przebudowa nawierzuchni ul. Sokolej wraz z od-
wodnieniem,

 l remont nawierzchni jezdni w ul. A. Asnyka na od-
cinku od ul. Al. Tysiąclecia do ul. M. Reja.

PROJEKTY
Opracowanie dokumentacji projektowych na re-
monty i budowy:

 l ul. Złotej Jesieni i ul. Wiosennej,
 l ciągu ulic: ul. St. Noakowskiego i ul. J. Chełmoń-

skiego  (od ul. H. Siemiradzkiego do targowiska ) 
wraz z infrastrukturą,

 l ul. Ks. K.Skorupki, 
 l ciągu ulic: S. Żółkiewskiego, M. Oginskiego, 

S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 l ul. C. Norwida wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 l ul. J. Sułkowskiego wraz z infrastrukturą towarzy-

szącą od ul.Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności,
 l ul. Pokoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz
 l ścieżek rowerowych w naszym mieście. 

PARKINGI „Parkuj i Jedź”
1. Opracowanie programu funkcjonalno-użyt-
kowego budowy parkingów w rejonie stacji PKP 
i ul. E. Orzeszkowej, tj. Budowa Centrum Przesiadko-
wego w Piastowie w ramach programu „Parkuj i Jedź”. 
2. Sporządzenie studium wykonalności budowy 
parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. W. Jagiełły. 
3. Wybudowanie parkingu „Parkuj i Jedź” przy 
ul. J. Hallera z 62 miejscami postojowymi.

WODOCIĄGI i KANALIZACJA SANITARNA
Wydatki majątkowe 2017 roku na budowę wodocią-
gów w ulicach: J. Łukasińskiego, I. Prądzyńskiego, 
P. Wysockiego, Żbikowskiej.

PROJEKTY
1. Opracowanie dokumentacji projektowych na bu-
dowę wodociągu w ulicach:

 l Królowej Jadwigi od ul. Al. Krakowskiej do 
ul. J. Hallera,

 l B. Leśmiana od ul. A. Asnyka do ul. Grunwaldzkiej,
 l Kujawskiej i M. Kopernika,
 l Pomorskiej,
 l St. Kostki i ul. Wojska Polskiego,
 l W. Kossaka (budowa przewodu wodociągowego).

2. Sporządzenie koncepcji odwodnienia obszaru 
miasta między ulicami: Dworcową, H.Sienkiewicza, 
J.Styki, Z Gęsickiego (w szczególności ulice: K. Tet-
majera, J. Brandta, J. Fałata, H Sienkiewicza) oraz 
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
wodociągu w ul. Z. Gęsickiego i Szarych Szeregów od 
ul. Z. Gęsickiego do ul. P. Tetmajera oraz w ul. Krótkiej.
4. Opracowanie dokumentacji projektowych na bu-
dowę kanału sanitarnego w ulicach: 

 l S. Barcewicza, 
 l Kujawskiej od ul. J. Hallera do ul. Wojska Polskiego, 
 l W Kossaka na odcinku od ul. J. Malczewskiego do 

ul. T. Axentowicza  
oraz na budowę brakujących odcinków kanalizacji sa-
nitarnej w ul. C. Norwidana.
5. Przygotowanie projektu budowy Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie.

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2017 
1. Kontynuacja budowy zespołu bydynków komu-
nalnych u zbiegu ul. J. Sułkowskiego i ul Żbikowskiej 
z 37 mieszkaniami. 

2. Przekazanie dotacji na modernizację sali kinowej 
„Kina Baśń” (montaż klimatyzacji, nowe pomieszcze-
nie kasowe oraz zwiększenie liczby miejsc).
3. Zakupienie automatycznej stacji monitoringu jako-
ści powietrza w mieście oraz detektor burzy.
4. Prowadzenie szeregu inwestycji w placówkach 
oświatowych, szczególnie tych związanych z przygoto-
waniem szkół do wprowadzonej od 1 września 2017 r. 
reformy ośwaty. 
5. Kontynuowanie realizacji programów wielo-
letnich, m.in.: rewitalizacja parków i zieleńców miej-
skich, budowa ścieżek rowerowych, parkingów „Parkuj 
i Jedź”, kształcenie kompetencji kluczowych uczniów 
Liceum i Gimnazjum w Piastowie, kompleksowa ter-
momodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w mieście itd.
6. Zakończenie procedury przetargowej w celu wy-
łonienia wykonawcy budowy filii Przzychodni SPZOZ 
„Piastun” przy al. J. Piłsudskiego (w bieżącym roku pod-
piano z wykonawca umowę na wykonanie tego zadania). 

N ależy pamiętać, że działania Burmistrza skupiają się 
również nad tym, by na realizację inwestycji miej-
skich pozyskać środki z zewnątrz. I tak wiele z wy-

żej wymienionych zadań miasto Piastów realizuje przy 
udziale środków unijnych i innych środków zewnętrz-
nych, o czym informowaliśmy wcześniej na stronie: 
http://www.piastow.pl/aktualnosci/inwestycje/zewnetrz-
ne-zrodla-finansowania-inwestycji-miejskich#cnt
Lista działań Burmistrza w 2017 roku była długa. Choć 
to oczywiście nie wszystko. Szereg zadań zostało już 
w bieżącym roku zrealizowanych, są w trakcie realizacji, 
bądź niebawem będą realizowane. 
Spacerując po Piastowie, widać wyraźnie rozwój na-
szego miasta. Liczymy, że dalej będzie się rozwijało 
z korzyścią dla piastowian, a Burmistrzowi Miasta i jego 
i jego współpracownikom życzymy pomyślnej realizacji 
kolejnych zamierzeń zaplanowanych w bud żecie miasta 
na 2018 rok.

Anna Lorens 
Urząd Miasta Piastów
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URSUS

Dzień Matki 
i Veolia Ursus Biega 2018
w Parku Czechowickim

Tego roku 26 maja wypadał w sobotę. I właśnie w ten dzień 
Urząd Dzielnicy Ursus zorganizował w Parku Czechowickim 
obchody Dnia Matki. Przygotowano część artystyczno-kuli-
narną oraz sportową. Zaplanowano występy na scenie muszli 
koncertowej, gotowanie pod okiem specjalisty od kuchni gre-
ckiej oraz VI edycję biegu Veolia Ursus Biega. 

Impreza, której początek wyznaczo-
no na godzinę 15.00 zapoczątkowa-
ła tegoroczne obchody dni Ursusa. 

Spacerujący po parku w godzinach 
przedpołudniowych mogli napotkać 
biało-czerwone taśmy znajdujące się 
na jego terenie. Pod niebieskim namio-
tem zorganizowano biuro zawodów. 
Było stanowisko jednego ze sponsorów 
– Grupy Auto Wimar. Linię startu wy-
znaczał czerwony dmuchany prostokąt 
z logo Veolia. Organizatorzy byli przy-
gotowani. Ale ze spowitego chmurami 
nieba co jakiś czas padał deszcz. Atry-
butem często spotykanym tego dnia był 
parasol. Po upalnym tygodniu aura po-
stanowiła ulżyć biegaczom, ale wpły-

nęła też na pozostałe atrakcje. Biegacze 
dopisali, publiczności i kibiców było 
znacznie mniej niż w zeszłym roku.

VI edycja Veolia Ursus Biega
Zawody Veolia Ursus Biega na trwałe 
wpisały się już w tradycje majowych 
imprez w Ursusie i masowych imprez 
sportowych w Polsce. W ubiegłym 
roku start i metę umieszczono po raz 
pierwszy w Parku Czechowickim, co 
spotkało się z zadowoleniem większo-
ści uczestników (wcześniej start i meta 
były zlokalizowane na terenie OSIRu). 
Także porę rozpoczęcia biegu przesu-
nięto na godzinę 17.00. Wcześniej bie-
gacze startowali przed południem. Bieg 

organizowany jest w sobotę, a sobotnie 
przedpołudnie, po pięciu dniach pracy, 
to najczęściej czas na zakupy, porządki. 
Po południu głowa już jest wolniejsza 
i przychodzi czas na relaks. Sceneria 
parku jest bardziej malownicza, można 
też bezpośrednio korzystać z przygoto-
wanych atrakcji, które towarzyszą biego-
wi – m.in. koncertów. W Ursusie sporo 
osób biega, bez względu na porę roku. 
Im cieplej – tym frekwencja wzrasta. Od 
marca na bieżni lekkoatletycznej OSi-
Ru organizowane są otwarte bezpłatne 
treningi biegowe. W każdy czwartek, 
o godzinie 19.00, wszyscy chętni, pod 
okiem instruktora – Krzysztofa Wójcika 
– mogą dowiedzieć się, jak poprawnie 
przeprowadzić rozgrzewkę, jak się roz-
ciągać i rozluźniać, jak ćwiczyć siłowo 
i koordynacyjnie. Prawidłowe przepro-
wadzanie treningu biegowego jest bar-
dzo ważne. Zajęcia organizowane są już 
kolejny rok. Bieganie dla części osób 
jest sposobem życia. Widok biegaczy 
jest codziennością, a przed samym bie-
giem – trenujących było jeszcze więcej. 

Marsz Seniora
Kwadrans przed godziną 15.00, kiedy 
obok sceny trwała odprawa stewardów, 
przed linią startu rozgrzewkę rozpoczy-
nali uczestnicy Marszu Seniora – Nordic 
Walking – w ramach Veolia Ursus Bie-
ga zorganizowanego po raz pierwszy. 
Zgłosiło się ok. 40 osób, wśród nich 
burmistrz Ursusa – Urszula Kierzkow-
ska. Uczestnicy mieli do przejścia 3 
pętle po Parku Czechowickim (trasa 
oznaczona wspomnianymi wcześniej 
biało-czerwonymi taśmami) – łączna 
długość trasy wynosiła 1918 m. 
1918–2018 ROCZNICA POLSKIEJ 
NIEPODLEGŁOŚCI – takie napisy 
mieli na koszulkach wszyscy uczestnicy 
Veolia Ursus Biega 2018. Po rozgrzew-
ce, na dany sygnał, dopingowani przez 
relacjonującego wydarzenie – Macie-
ja Smolińskiego – uczestnicy marszu 
ruszyli. Towarzyszyły im chmury, 
z których w pewnym momencie spadł 
deszcz, ale dla sportowców to żadna 
przeszkoda. Po przekroczeniu linii mety 
uczestnicy otrzymywali od ubranych 

w czerwone koszulki wolontariuszy 
pamiątkowe medale, wodę (bardzo waż-
ne jest uzupełnianie płynów) i owoce. 
W Marszu Seniora nie było rywaliza-
cji – zwycięzcą był każdy, kto dotarł do 
mety.

Young Ursus Voices
W czasie, kiedy uczestnicy Marszu Se-
niora pokonywali kolejne metry trasy, na 
scenie Parku Czechowickiego występ 
rozpoczął zespół Young Ursus Voices 
pod kierownictwem Krzysztofa Matusz-
czaka. Zaczął od piosenki Anny Jantar 
– „Dzień, wspomnienie lata”, następnie 
„Co się stało z mamą”. 26 maja to święto 
wszystkich mam – na zakończenie za-
śpiewano więc „Rap dla mamy” zapra-
szając zebranych do wspólnego śpiewa-
nia. Brawa były zasłużone.

Warsztaty kulinarne z Teo Vafidisem
Teo Vafidis – podróżnik i mistrz kuli-
narny o greckim pochodzeniu, znany 
Polakom z programów telewizyjnych, 
w których propaguje kuchnię Hellady. 

WYNIKI VEOLIA URSUS BIEGA 2018
OPEN KOBIET 5 km:
1. DREJARZ- KACZMAREK Anna – Warszawa  21:51
2. CHOMA-GACA Agnieszka – Warszawa  24:15
3. MYSZKOWSKA  Agnieszka – Warszawa  25:31

OPEN KOBIET 10 km:
1. DAWIDZIUK – GOSK Diana – Warszawa  38:59
2. WOJTKOWIAK Marta – Warszawa  43:27
3. EPA Karolina – Warszawa  43:31

OPEN 5 km:
1. KIELAK Leszek – Sulejówek 18:39
2. ONUSZKIEWICZ Hubert – Natolin  19:28
3. GACA Michał – Warszawa  19:29

OPEN 10 km:
1. KALIŃSKI Przemysław – Warszawa-Ursus  36:16
2. FILIPIAK Sebastian – Warszawa  36:47
3. WYSOCKI Marcin – Warszawa  36:53

NORDIC WALKING:
1. SZLAGA Arkadiusz – Warszawa  33:45
2. UMOWSKI Rafał – Żyrardów  35:41
3. SIENKIEWICZ Grzegorz – Warszawa  35:42
4. WIERZBA Lilla – Klaudyn  37:35
5. JEDYNAK Stanisław – Warszawa  37:36
6. DZIAKIEWICZ Iwona – Żyrardów 37:36

WIĘCEJ WYNIKÓW na stronie: 
https://www.protimer.pl/bio/wyniki/zawody/438
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Organizuje festiwale kuchni greckiej, 
jest autorem książki „Filozofia sma-
ku”, którą można było kupić podczas 
dzisiejszego spotkania. Czytelnicy na-
szego dwutygodnika „Mocne Strony” 
wielokrotnie mogli skorzystać z przepi-
sów, które Teo udostępniał na naszych 
łamach. Od 20 lat mieszka wraz z ro-
dziną w Ursusie, gdzie mieści się też 
biuro podróży Hellas Travel, którego 
jest właścicielem. Jak mówi: – Kuchnia 
grecka jest prosta i codziennie możemy 
ją wykorzystywać. Podczas warsztatów 
zaproponował dwie potrawy: fileta 
z kurczaka (bo Polacy jedzą bardzo 
dużo kurczaka) i polędwicę wieprzową 
(trochę u nas zapomnianą na rzecz kot-
leta schabowego). Pod białym namio-
tem stojącym obok sceny rozstawiono 
stoły i gotowanie zostało rozpoczęte. 
Pomocnikiem p. Teo był z-ca burmi-
strza Ursusa – Wiesław Krzemień. Ale 
zanim zaczął kroić, padło pytanie o ak-
tualne badania w książeczce zdrowia. 
Czyste ręce, dobre noże i bez stresu – to 
niezbędne elementy w kuchni wg. Teo 
Vafidisa. Przygotowywaniu produktów 
towarzyszył deszcz, więc nieliczni ze-
brani skupili się pod namiotem, dzię-
ki czemu był możliwy bliski kontakt 
z mistrzem kuchni greckiej – gotowano 
i rozmawiano. Do gotujących dołączy-
ła również burmistrz – Urszula Kierz-

kowska. Jak widać – włodarze dziel-
nicy nie tylko organizują imprezy dla 
mieszkańców, ale również aktywnie 
w nich uczestniczą (przypominamy, że 
p. Urszula wzięła udział w biegu Veolia 
Ursus Biega 2018 w kategorii: Nordic 
Walking).

Ursus Biega
Początek biegu wyznaczono na godzinę 
17.00. Już godzinę wcześniej do par-
ku zaczęli przychodzić lub przybiegać 
jego uczestnicy. Ogółem z 300 zgło-
szonych osób (tyle odebrano pakietów 
startowych) do rywalizacji stanęło 280 
osób. Brak upału sprzyjał biegaczom, 
frekwencja w parku też się poprawiła 
– przyszły m.in. rodziny dopingować 
sportowców. Trasa przebiegała tak, jak 
w ubiegłym roku, uczestnicy mieli do 
pokonania jedną lub dwie pięciokilo-
metrowe pętle. Mieszkańcy domów 
i właściciele samochodów parkujących 
wzdłuż trasy, z kilkudniowym wyprze-
dzeniem, znaleźli za wycieraczkami 
swoich aut kartki od organizatorów 
z informacjami o biegu i mogących wy-
stępować utrudnieniach w ruchu oraz 
prośbą o wyrozumiałość i gorący do-
ping. Bieg poprzedziła rozgrzewka i na 
dany znak uczestnicy ruszyli. Nad ich 
bezpieczeństwem na trasie czuwali ste-
wardzi i policja, wolontariusze podawali 

napoje. Na przekraczających linię mety 
czekały, tak jak w przypadku Marszu 
Seniora, pamiątkowe medale i owoce. 
– Brawo kochani, jesteście wielcy, to fi-
nisz, ręce w górę, z uśmiechem… – Ma-
ciej Smoliński zachęcał do zwiększenia 
wysiłku na ostatnich metrach trasy. Po-
tem radość, ulga, pamiątkowe zdjęcia, 
uzupełnianie płynów… VI Bieg Ursusa 
przeszedł do historii.

Zespół Wokalny Urzędu Dzielnicy Ursus
Biegacze dobiegali do mety, Teo Vafidis 
kończył warsztaty kulinarne, a na scenie 
pojawił się sześcioosobowy zespół zło-
żony z pracowników Urzędu Dzielnicy 
Ursus. Bardzo dobrze przyjęci w ubie-
głym roku, dzielili się swoją energią ze 
zgromadzoną publicznością. „Bublicz-
ki”, „Bal na Gnojnej”… Ich żywioło-
wy występ został nagrodzony dużymi 
brawami.

Nagrody dla zwycięzców
Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiąt-
kowy medal. Na laureatów – zdobyw-
ców 3 pierwszych miejsc w poszczegól-
nych kategoriach – czekały puchary oraz 
nagrody pieniężne i rzeczowe. Wręcze-
nie nastąpiło po występie pracowników 
Urzędu Dzielnicy Ursus. Na scenie po-
jawili się przedstawiciele władz Ursusa, 
zaproszono zwycięzców…

Goose Bumps
Zespół Goose Bumps to ostatnia atrak-
cja koncertowa przygotowana przez 
organizatorów Dnia Matki. Siedmioo-
sobowy zespół wokalny (który używał 
tylko własnych głosów imitując instru-
menty), uczestnik 11 edycji programu 
Must Be The Music zaprosił zebraną 
publiczność pod scenę i dał energe-
tyczny koncert. Ci, którzy zostali – na 

pewno wychodzili usatysfakcjonowani. 
Na zakończenie obchodów Dnia Matki 
organizatorzy zaplanowali potańcówkę 
z zespołem Skaner przy dźwiękach di-
sco polo.

Mazowiecka Fundacja Opieki 
nad Zwierzętami
Osoby odwiedzające tego dnia Park 
Czechowicki mogły również wspo-
móc Mazowiecką Fundację Opieki nad 
Zwierzętami poprzez udział w loterii 
fantowej lub drobny datek. Fundacja, 
z siedzibą przy ul. Prawniczej 35, zapra-
sza osoby chcące pomagać psom. Moż-
na zostać wolontariuszem, pomagać 
w adopcjach zwierzaków, w remontach 
i pracach porządkowych.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

W NUMERZE RÓWNIEŻ: 
„Ursus Biega – V Bieg Niedźwiadka”, 
czyli jak 9 czerwca pobiegli najmłodsi – str. 19
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URSUS

Między szaleństwem 
a normalnością
13 czerwca br. w Arsusie miłośnicy Kina Retro obejrzeli fi lm „Dzikie hi-
storie” wyprodukowany przez Pedra Almodovara, w reżyserii Damiana 
Szifrona. Było to już ostatnie spotkanie w ramach tego cyklu w sezonie 
letnim. Podczas dyskusji po fi lmie psycholog Mateusz Banaszkiewicz 
opowiadał, w jaki sposób stres wpływa na człowieka. Film sprowokował 
widzów do postawienia wielu ważnych pytań, co zaowocowało najdłużej 
trwającą dyskusją w historii całego cyklu. 

Granica normalności
Film przedstawia sześć różnych historii, 
których bohaterowie zostają wystawie-
ni na próbę. Niedoceniony muzyk, bi-
znesmen, panna młoda, znany milioner, 
kelnerka oraz specjalista od materiałów 
wybuchowych doświadczają sytuacji, 
w których gotujące się w nich emocje 
muszą znaleźć upust. Są to ludzie tacy 
jak my – na co dzień raczej spokojni, 
prowadzący uporządkowane i zwyczaj-
ne życie, reagujący przeważnie zupełnie 
normalnie i adekwatnie do okoliczności. 
Co jest zatem niezwykłego w doświad-
czanych przez nich sytuacjach, że ta gra-
nica normalności zostaje przekroczona? 
I, co ważniejsze, jak my zachowaliby-
śmy się na ich miejscu? Czy też prze-
istoczylibyśmy się w przechodzących 
załamanie nerwowe szaleńców? 

Czym jest stres?
Na te i wiele innych pytań widzowie 
Kina Retro próbowali znaleźć odpo-
wiedź podczas dyskusji po filmie. Dys-
kusję poprowadziła Lucyna Dąbrowska, 
a gościem specjalnym był Mateusz 
Banaszkiewicz – psycholog zdrowia 
i konsultant HR. „Stres to wielki worek, 
do którego zwykliśmy wrzucać bardzo 
różne zjawiska: złość, strach, napięcie, 
gniew czy poczucie frustracji. Warto 
uświadomić sobie, co dokładnie mieści 
się pod tym pojęciem. Stres to stan, któ-
ry pojawia się wtedy, gdy coś, na czym 
nam zależy, jest w jakiś sposób zagrożo-
ne.” – rozpoczął psycholog, zapraszając 
do dyskusji zgromadzonych na sali ki-
nowej widzów. Banaszkiewicz przyznał 
też, że oglądał ten film już drugi raz. Za 
pierwszym razem widział w nim sporą 
dawkę czarnego humoru, tym razem 
jednak mocniej odczuł obecne w filmie 
napięcie i cierpienie. 

Burza mózgów
Czy bohaterowie filmu byli socjopata-
mi? Czy każdy człowiek ma swoją gra-
nicę wytrzymałości? Czy zemsta może 

okazać się przydatna? Jak się zachować, 
jeśli ktoś celowo nas prowokuje? Jakie 
znaczenie ma kontekst kulturowy? To 
tylko kilka przykładów niezwykle inte-
resujących zagadnień, nad jakimi zasta-
nawiali się widzowie. „Niektóre osoby 
mają tendencje do takich gwałtownych 
reakcji. Ale faktycznie, zdarzają się tak 
ekstremalne sytuacje, w których nawet 
bardzo spokojna osoba straci cierpli-
wość.” – wyjaśniał Banaszkiewicz – 
„Każda osoba w szczególnej sytuacji 
może się zachować inaczej niż by sobie 
tego życzyła.” – dodał. Sposób naszej 
reakcji zależy od wielu czynników. Np. 
różnimy się między sobą temperamen-
tem – choleryk szybciej się zdenerwuje 
niż melancholik czy flegmatyk. Bardzo 
ważna jest też sytuacja wyjściowa – na-
tłok stresorów może spowodować, że 
zachowamy się nietypowo, inaczej niż 
zwykle.

Agresja nie popłaca
Znaczna część dyskusji była poświę-
cona temu, w jaki sposób radzić sobie 
w problematycznych, stresogennych, 
niecodziennych sytuacjach. W filmie 
widzieliśmy wiele przykładów zacho-
wań, których raczej powinniśmy uni-
kać. „Intuicyjnie wydaje nam się, że 
jeśli przeżywam trudne emocje, to gdy 
je odreaguję, to poczuję się lepiej. Ba-
dania pokazują jednak, że jest inaczej.” 
– tłumaczył psycholog. Okazuje się, że 
agresja jedynie nasila agresję. Reagowa-
nie w taki gwałtowny sposób sprawia, 
że w przyszłości być może znów sięg-
niemy po dane agresywne zachowanie. 
Agresja nie pomaga w pozbyciu się 
napięcia, jedynie jeszcze bardziej się 
nakręcamy. Wyjątkiem jest tu sport, któ-
ry faktycznie umożliwia rozładowanie 
trudnych emocji. 

Jak sobie radzić ze stresem?
Zamiast szukać na siłę wyładowania 
się, znacznie lepiej jest przeżywać te 
silne emocje, nauczyć się je rozpozna-

wać, regulować ich poziom. Warto mó-
wić o nich drugiej osobie. „Nazywajmy 
swoje emocje. Musimy być ich świa-
domi. Jeśli w relacjach z innymi będę 
reagował konstruktywnie, to z czasem 
stanę się w tym coraz lepszy.” – mó-
wił Banaszkiewicz. Żeby radzić sobie 
lepiej ze stresem to trzeba mieć z nim 
trochę do czynienia. Jeden z widzów 
ciekawie odniósł to do kontekstu ro-
dzinnego: „Wychowanie bezstresowe 
jest złe. Powinniśmy uczyć naszych 
dzieci stresów, jak sobie radzić w ta-
kich sytuacjach, a nie odsuwać je od 
nich. Rodzice, którzy chronią to nic 
złego, ale wszystko musi być z umia-
rem.” Potrzebujemy rodziców, żeby 
przygotowali nas do bardzo różnych 
sytuacji życiowych. Potrzebujemy też 
w ogóle innych ludzi – badania dowo-
dzą, że osoby samotne znacznie gorzej 
radzą sobie ze stresem. 

A gdy ktoś nas prowokuje?
Stresujące sytuacje to jednak nie wszyst-
ko. W filmie było kilka przypadków 
umyślnej i celowej prowokacji ze strony 
innych ludzi. Jak sobie wtedy poradzić? 
Zachować stoicki spokój? Czy jest to 
w ogóle możliwe? Czy nie byłoby to 
zaprzeczeniem odczuwanych przez 
nas emocji, czyli złości, narastającego 
gniewu, oburzenia, poczucia niespra-
wiedliwości? „Przede wszystkim nie 
powinniśmy reagować w sposób, który 
będzie atakujący godnościowo. Np. od-
nośmy się do konkretnych zachowań, 
a nie człowieka w ogóle. Mówmy więc: 
„Twoje zachowanie było niewłaściwe” 
zamiast etykietowania: „Jesteś głupi!”. 
Takie etykiety tylko nakręcają spiralę 
agresywnych zachowań.” – wyjaśniał 
Mateusz Banaszkiewicz. „Odczuwamy 
też często silną potrzebę zemsty, chęć 
przywrócenia sprawiedliwości. Ale 

pamiętajmy, że zemsta przeważnie nie 
prowadzi do sprawiedliwości.” – dodał. 
Czasami boimy się bezkarności – że je-
śli nie zareagujemy na czyjeś niewłaści-
we zachowanie to ta osoba nie poniesie 
żadnych konsekwencji. Dlatego oczywi-
ście należy reagować, ale w akceptowal-
ny społecznie sposób. Czyli na pewno 
nie taki, który został przedstawiony 
w filmie. 

Współczuć sprawcy
Mateusz Banaszkiewicz wyjaśniał też, 
że prowokator to często osoba, która się 
z czymś zmaga, nie radzi sobie, cierpi. 
Warto przywołać sobie tego typu myśli 
w sytuacji, gdy ktoś nas prowokuje – 
łatwiej wtedy zareagować odpowied-
nio. Oczywiście nie jest to proste. Wy-
maga to wypracowania w sobie pewnej 
umiejętności, żeby inaczej spojrzeć na 
sprawcę. Od poddania się prowokacji 
znacznie zdrowsze jest wybaczanie (pi-
saliśmy o tym numerze 2/2018 „Moc-
nych Stron” w artykule: „Wybaczenie 
to prezent dla samego siebie”). To 
proces, który wymaga czasu i dojrza-
łości. Przynosi jednak znacznie więcej 
korzyści niż życie z pielęgnowaniem 
w sobie poczucia krzywdy czy snucia 
planów zemsty. Warto też spojrzeć na 
te trudne sytuacje, jakie przeżywamy, 
w inny sposób – zauważyć, że dzięki 
nim nastąpił nasz rozwój, nie podda-
liśmy się, staliśmy się silniejsi, więcej 
wiemy o sobie i wiemy, że na wiele nas 
stać. Nie oznacza to oczywiście, żeby 
cieszyć się z doświadczania trudności. 
Można jednak nawet w nich zobaczyć 
jakąś wartość.
Kolejne spotkania filmowe w ramach 
Kina Retro już we wrześniu. Będą 
nowe filmy, nowi goście i nowe burz-
liwe dyskusje.

Tekst i zjęcia  Marlena Hess

n  URSUS. Wybory do Rady 
Seniorów w Dzielnicy Ursus

Dla kogo Rada 
Seniorów?
Zakończyło się głosowanie 
do II kadencji Rady Seniorów 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 
Zgłoszonych zostało tylko 8. 
kandydatów, spośród których 
wyłoniono siedmioro radnych.

W ybory zostały przeprowa-
dzone na podstawie uchwały 
Rady Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy z dnia 4 listopada 
2014 roku w sprawie utworze-
nia Rady Seniorów Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy. Mimo, 
że na głosowanie było aż 8 dni 
(od 7 do 15 maja 2018 r.), wzię-
ło w nim udział tylko 106 osób. 
Oddano 102 ważne głosy. Rad-
nymi zostali: Barbara Banaszek, 
Alina Florczak, Tadeusz Kacz-
marek, Wanda Sawicka, Paweł 
Smereczyński, Krzysztof Szczer-
ba, Lucyna Wasilewska. W lipcu 
zostanie zwołana pierwsza sesja 
nowej Rady, na której zostanie 
wybrany jej przewodniczący.
W poprzedniej radzie było 12 
osób z wyboru oraz po jednym 
przedstawicielu: Zarządu Dziel-
nicy, Rady Dzielnicy i Dzielnico-
wej Komisji Dialogu Społeczne-
go. Rada Dzielnicy Seniorów jest 
organem doradczym Rady Dziel-
nicy i reprezentuje we władzach 
samorządowych interesy osób 
starszych. Nie ma uprawnień 
uchwałodawczych, ale może kie-
rować wnioski do Rady i Zarządu 
Dzielnicy.
Tak niskie zainteresowanie ur-
suskich seniorów organem, ma-
jącym ich reprezentować może 
budzić wątpliwości co do sensu 
istnienia rady. Może wynika to 
z niewiary w moc sprawczą Rady 
Seniorów? A może informacja 
o jej działaniach nie dociera do 
wielu osób? Bo znając aktywność 
naszych seniorów w organiza-
cjach społecznych i kulturalnych 
nie wierzymy, że im się po prostu 
nie chce.

Jacek Sulewski

KONKURS LITERACKI 

„Opowiem Wam Historię” 
CELEM KONKURSU jest pozyskanie wartościowych pod 

względem artystycznym: wierszy, opowiadań i jednoaktówek 
inspirowanych dniem dzisiejszym, 

historią, ludźmi dwóch dzielnic Warszawy (Ursusa i Wawra).
Chcielibyśmy aby dzieje tych dwóch dzielnic lub każdej 

z osobna stały się przyczynkiem do napisania wartościowych 
tekstów.

Konkurs adresujemy zarówno do osób zaczynających pisać 
jak i tych po debiucie literackim. 

TERMIN nadsyłania prac mija 30 LIPCA 2018 r.

Prace prosimy przesyłać na adres: 
Ośrodek Kultury „Arsus” 

ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa.

SZCZEGÓŁY na stronie www.arsus.pl w zakładce – konkursy bieżące.
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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

9 LIPCA, godz. 17.00 (sala kameralna)

SPOTKANIE Z JERZYM DOMŻALSKIM  (dziennikarzem,  sa-
morządowcem, historykiem Ursusa) w ramach projektu „Opo-
wiem  Wam  Historię”  dofinansowanego  ze  środków  MKiDN 
(NCK)  –  zadanie  „Kultura  –  Interwencje 2018”.  Prowadzenie 
Justyna Ścibor  WSTĘP WOLNY.

15 LIPCA, godz. 13.00–17.00 

„KULTURALNE PODWÓRKA” – rodzinna, kameralna impreza ple-
nerowa. Teren wokół DK „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16. 
      WSTĘP WOLNY.

20 LIPCA, godz. 18.00 (sala kameralna) 

KONCERT JUBILEUSZOWY JURIJA TOKARA – barda ukraiń-
skiego pt. „Jurij i Przyjaciele”.  WSTĘP WOLNY.

12 SIERPNIA, godz. 13.00–17.00
„KULTURALNE PODWÓRKA” –  rodzinna,  kameralna  impreza 
plenerowa. Teren obok budynku ul. Hennela 10. Prowadzenie 
Agnieszka Gorzkowska.  WSTĘP WOLNY.

GALERIA „AD-HOC” 
W OŚRODKU KULTURY „ARSUS”

LIPIEC i SIERPIEŃ
(pn.–pt.), godz. 10.00–15.00
VII MAZOWIECKI FESTIWAL SZTUKI 

„POWRÓT DO KORZENI”. 

Wystawa  pokonkursowa  „Polaków  droga  do  niepodległości” 
– malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika.   WSTĘP WOLNY.

PROGRAM 
IMPREZ I STAŁYCH ZAJĘĆ

realizowanych przez placówki
Ośrodka Kultury „ARSUS”

na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

„LATO W MIEŚCIE 2018”
Ośrodek Kultury ARSUS w Dz. Ursus m. st. Warszawy,
 ul. Traktorzystów 14, tel 22 478 34 54, www. arsus.pl

Koordynator imprez i zajęć stałych w ramach dzielnico-
wego programu „LATO W MIEŚCIE 2018” w placówkach 

Ośrodka Kultury „Arsus” – MIROSŁAWA LISZCZ 
– tel. 22 478 27 70

1.  PROJEKCJE FILMOWE 
w kinie „URSUS” (Andrzej Orzechowski)

18 LIPCA (środa), godz. 11:00
„FRU” –  Belg./franc, animowany, komedia, 

przygod. (90 min.)

22 SIERPNIA (środa), godz. 11:00
„UPS. ARKA ODPŁYNĘŁA” – Belgia/Irlandia, 
animowany, komedia, przygodowy (85 min.)

2.  „KULTURALNE PODWÓRKA” 
(Agnieszka Gorzkowska)

24 CZERWCA, godz. 13.00–17.00 
PARK ACHERA (ul. Walerego Sławka)
Atrakcje:  robienie wianków, wyprzedaż garażowa.  

15 LIPCA, godz. 14.00–17.00
OKOLICE DK „KOLOROWA” (ul. Sosnkowskiego)
Atrakcje:  spektakl lalkowy + warsztaty lalkarskie

12 SIERPNIA, godz. 14.00–17.00 
OSIEDLE URSA SMART CITY (przy Urzędzie Dzielnicy)
Atrakcje:  spektakl pantomimy

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

UWAGA!
l  WSZYSTKIE ZAJĘCIA W DK „MIŚ” SĄ BEZPŁATNE 
l  NA WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

tel.: 22 667 92 18

LIPIEC–SIERPIEŃ
2–3 LIPCA, godz. 11:00 

(max. 15 osób, 11–16 lat)

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 
(Mariusz Marcysiak)

3 i 5   LIPCA,  godz. 10.00–11.00 
(zgłoszenia indywidualne, max. 15 osób, 7–12 lat)

WARSZTATY ORGIAMI 
– PAPIEROWE FANTAZJE 

(Martin Imrich)

4 i 6 LIPCA, godz. 11:00 
(max. 10 osób, 7–12 lat)

WARSZTATY KULINARNE 
(Magdalena Marczyk)

2–6 i 18–27 LIPCA, godz. 9.00–12.00
(max. 30 osób, 7–12 lat)

REKREACJA, RUCH I SPORT 
– TENIS STOŁOWY 

(Krzysztof Majkowski)

10 i 12 LIPCA, godz.11:00 
(max. 15 osób, 7–16 lat) 

ZASADY UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY 

(Paweł Wyrzykiewicz) 

11, 17, 19 SIERPNIA   
WARSZTATY 

– PLASTYKA NA WESOŁO 
(Martin Imrich)

Gr. I  – godz. 10:00–11:00 
(zgłosz. Indywid, max. 15 osób, 7–12 lat)

Gr. II godz. 11:00–12:00 
(ZGŁOSZ. GRUP, MAX. 15 OSÓB, 7–12 LAT)

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
Osoba odpowiedzialna: ELŻBIETA ZDANOWSKA-COZAC.

UWAGA!
l  Uczestnictwo w warsztatach ceramicznych, plastycznych 

i w ramach Akademii Wyobraźni jest BEZPŁATNE
l  NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 

(tel. 22 867 63 95) ilość miejsc OGRANICZONA

SIERPIEŃ
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 

SIERPNIA
(wt., czw.), godz. 11:00 – 12:30

(WIEK 6 – 12 LAT)

WARSZTATY PLASTYCZNE 
(Instruktor: Katarzyna Ludwiczak)

1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 SIERPNIA
(pon., śr.), godz. 12:15 – 14:15

(WIEK 7 – 14 LAT) 

WARSZTATY CERAMICZNE
(Instruktor: Agnieszka Nowak)

1, 3 SIERPNIA, godz. 10:00–12:00
(WIEK 6 – 11 LAT)

TYDZIEŃ Z MAGIĄ ART – UWAŻNOŚCI 
W AKADEMII WYOBRAŹNI 

(Adrianna Wysocka)

Zajęcia prowadzone w atrakcyjnej, nowatorskiej formie, 
łączącej różne artystyczne  środki wyrazu z uważnością. 
Poprzez zabawę i działania plastyczne z wykorzystaniem 
różnych materiałów powstaną małe dzieła sztuki trójwy-
miarowej – 3D.

6, 8, 10 SIERPNIA, godz. 10:00–12:00
(WIEK 6 – 11 LAT)

TYDZIEŃ PROJEKTOWANIA 
Z MŁODĄ PROJEKTANTKĄ 
W AKADEMII WYOBRAŹNI 

(Adrianna Wysocka)

Propozycja zajęć dla interesujących się modą, lubiących pro-
jektowanie i rysowanie. Młodzi projektanci dowiedzą się skąd 
czerpać inspirację oraz jak przelać pomysł na papier. Powsta-
nie letnia mini kolekcja, również biżuteria, buty i inne dodatki.

13, 17 SIERPNIA, godz. 10:00–12:00
(WIEK + 10 LAT)

TYDZIEŃ Z RYSUNKIEM MANGA 
W AKADEMII WYOBRAŹNI

(Adrianna Wysocka)

Skorzystaj z okazji i poznaj, jak swoje pomysły zamienić na małe 
dzieła pełne mangowego stylu. Dzieci nauczą się rysować naj-
ważniejsze aspekty mangowej ilustracji, takie jak: kształt głowy 
oraz charakterystyczną strukturę i mimikę twarzy, oryginalne 
mangowe fryzury, a także charakterystyczne dla mangi duże, 
lśniące oczy.

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA (płatna)
5 SIERPNIA (niedziela), godz. 12:30

Bajka pt. „WAKACJE Z PANEM ABRAKADABRA” 
w ramach Niedzielnych spotkań z teatrem  WSTĘP 10 ZŁ

Bilety na przedstawienie teatralne do nabycia na pół 
godziny przed spektaklem.

  
kulturalny CO   GDZIE KIEDY? ?LIPIEC  l SIERPIEŃ

OŻARÓW MAZ.

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
www.dkusmiech.eu

CENTRUM 
INICJATYW SPOŁECZNYCH

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 292

2–6 LIPCA godz. 12:00 
WARSZTATY Z RYSOWANIA KOMIKSÓW 

dla dzieci w wieku 8–12 lat 
w ramach Lata z „Uśmiechem”

21 LIPCA (sobota), godz. 16.00–23.00 
DISCOPOLOWANIE 

 gwiazda wieczoru – SŁAWOMIR 
(teren rekreacyjny przy ul. Sochaczewskiej 218, 

Kręczki/Kaputy - WSTĘP WOLNY)

16.00 – TALENT SHOW / 17.00 – POWER PLAY
18.00 – BOYS / 20.00 – KONKURSY

20.30 – LOVERBOY / 21.30 – KONKURSY
21.45 – SŁAWOMIR Z ZESPOŁEM

1–5 SIERPNIA 
VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FOLKLORU – Ożarów Mazowiecki 2018

OŻAROWSKA 
SCENA LETNIA   Patrz: str. 7

(Hala Namiotowa na terenie boiska UKS Ołtarzew, 
ul. Parkowa 16/18, Ożarów Mazowiecki)

W lipcu i sierpniu
8 LIPCA (niedziela), godz. 17.00 

KABARET CIACH

29 LIPCA (niedziela), godz. 17.00
BABSKI KABARET

12 SIERPNIA (niedziela), godz. 17.00
KABARET K-2

26 SIERPNIA (niedziela), godz. 17.00
WYSTĘP KRZYSZTOFA 

DAUKSZEWICZA

JÓZEFÓW
Filia w Józefowie, ul. Fabryczna 15, Józefów, 
tel. 22 722 50 08, e-mail: filiajozefow@dkusmiech.eu

20–24 SIERPNIA
– Akcja „LATO Z UŚMIECHEM”

WARSZTATY TWÓRCZE PT. „ZWIERZĘTA DOMOWE”

ZAPISY od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–16.00

BRONISZE
Filia w Broniszach, ul. Przyparkowa 15, Bronisze, 
tel. 510 284 791, e-mail: bronisze@dkusmiech.eu

W LIPCU FILIA DOMU KULTURY „UŚMIECH" 
W BRONISZACH JEST NIECZYNNA

20–24 SIERPNIA 
(w godz. 10:00–11:30)

– Akcja „LATO Z UŚMIECHEM”
MALI ODKRYWCY NA WAKACJACH 

– warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku 6–12 lat. 

W programie pokazy i doświadczenia chemiczne.

ZAPISY od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–16.00

PRUSZKÓW
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URSUS

W dniach 25–27 maja 2018 r. w Warszawie, w Centrum 
Olimpĳ skim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, odbyła się 
Warszawska Olimpiada Młodzieży w szachach szyb-
kich i klasycznych. Organizatorem był Szkolny Związek 
Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego we 
współpracy z Fundacją Szachową im. gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego oraz Mazowieckiem Związkiem Szacho-
wym. Honorowy patronat objął senator RP – Marek Bo-
rowski. Turniej odbywa się corocznie. Jego celem jest 
propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, a także, 
poprzez wielostopniowe współzawodnictwo, możliwość 
dokonania analizy pracy w poszczególnych klubach 
i dzielnicach Warszawy. W zawodach uczestniczyć mogą 
wyłącznie zawodnicy klubów zarejestrowanych na tere-
nie m.st. Warszawy. 

MIEJSCA ZDOBYTE 
PRZEZ ZAWODNIKÓW 
UKS CZTERNASTKA

SZACHY KLASYCZNE 
(2×60 minut na partię)

MISTRZOSTWA WARSZAWY DZIECI 
– DZIECI DO 7 LAT (urodzeni w roku 
2011 i młodsi) 

 l Dziewczęta (4 uczestniczki):
 1.  Ksionek Joanna 
 2.  Kudaj Klara

 l Chłopcy (9 uczestników):
 1. Kosiński Marcin 
 4. Walewski Szymon
 5.  Tarka Kacper
 7.  Skrzypek Patryk
 8.  Kwieciński Rafał

MISTRZOSTWA WARSZAWY MŁODZIKÓW 
– DZIECI W WIEKU 8–10 LAT (urodzeni 
w latach 2008–2010)

 l Dziewczęta (18 uczestniczek):
 1. Czarkowska Dalia
 8.  Walewska Natalia
 10. Konstanciuk Anna

 l Chłopcy (68 uczestników):
 3. Skowron Dawid
 4.  Leszczewicz Karol
 6.  Śmietanko Mateusz
 7.  Kalinowski Rafał
 9.  Kycia Franek

MISTRZOSTWA WARSZAWY JUNIORÓW 
MŁODSZYCH – JUNIORZY W WIEKU 
11–12 LAT (roczniki 2007 i 2006 )

 l Dziewczęta (9 uczestniczek):
 1. Rejniak Zuzia
 4. Pastuszko Kasia

 l Chłopcy (52 uczestników):
 2. Zdybel Przemek
 3. Jaskulski Jan
 4. Więckowski Michał
 6.  Wolski Michał
 9.  Żmuda Mateusz

MISTRZOSTWA WARSZAWY JUNIORÓW 
MŁODSZYCH – JUNIORZY W WIEKU 
13–14 LAT (roczniki 2005 i 2004 )

 l Dziewczęta (5 uczestniczek):
 2. Ogonowska Ola

 l Chłopcy (28 uczestników):
 1. Baum Jonasz
 3. Jędrusik Adam
 5. Haliniak Wojtek
 6. Dalkowski Rafał

MISTRZOSTWA WARSZAWY JUNIORÓW 
– JUNIORZY W WIEKU 15–18 LAT 
(urodzeni w latach 2003, 2002, 
2001 i 2000)

 l Dziewczęta (8 uczestniczek):
 5.  Tarka Ola

 l Chłopcy (16 uczestników):
 3.  Jarzębowski Kacper
 6.  Matyszkiewicz Wiktor

SZACHY SZYBKIE
(2×15 minut na partię)

DZIECI DO 7 LAT (urodzeni 
w roku 2011 i młodsi)

 l Dziewczęta (4 uczestniczki):
 1. Kudaj Klara
 2. Ksionek Joanna

 l Chłopcy (14 uczestników):
 3. Walewski Szymon
 4. Kosiński Marcin
 6. Tarka Kacper
 8. Skrzypek Patryk

DZIECI W WIEKU 8–10 LAT (urodzeni 
w latach 2008–2010)

 l Dziewczęta (14 uczestniczek):
 2. Czarkowska Dalia
 5. Walewska Natalia
 9. Radziszewska Pola

 l Chłopcy (69 uczestników):
 1. Leszczewicz Karol
 2. Skowron Dawid
 4. Krogulski Max
 7. Kycia Franek
 9. Klask Franek

JUNIORZY W WIEKU 11–12 LAT (urodzeni 
w latach 2007 i 2006)

 l Dziewczęta (7 uczestniczek):
 1. Rejniak Zuzia

 l Chłopcy (58 uczestników):
 2. Więckowski Michał
 3. Kycia Marek
 4. Janeczko Jakub
 7. Kubaszewski Piotr
 8. Zdybel Przemysław

JUNIORZY W WIEKU 13–14 LAT 
(roczniki 2005 i 2004 )

 l Dziewczęta (6 uczestniczek):
 1. Ogonowska Ola
 4. Wolszczak Natalia

 l Chłopcy (41 uczestników):
 1. Baum Jonasz
 2. Haliniak Wojtek
 4. Jędrusik Adam
 6. Dalkowski Rafał

JUNIORZY W WIEKU 15–18 LAT (urodzeni 
w latach 2003, 2002, 2001 i 2000)

 l Dziewczęta (8 uczestniczek):
 5. Reda Patrycja
 6. Tkaczyk Weronika
 7. Tarka Ola

 l Chłopcy (24 uczestników):
 3. Sidorczuk Dominik
 5. Bujalski Mateusz
 7. Jarzębowski Kacper
 9. Matyszkiewicz Wiktor
 10. Pająk Kamil

PODSUMOWANIE WARSZAWSKIEJ 
OLIMPIADY MŁODZIEŻY
Na 20 złotych medali – zawodnicy 
UKS Czternastka zdobyli 10, Polo-
nia Warszawa – 7, UKS SP 321 Bemo-
wo – 2, Mat Białołęka – 1.
Uczestnicząc w turniejach zawodnicy 
uczą się od siebie i rywalizują. Olbrzy-
mi sukces odnieśli zawodnicy, którzy 
pokonali aktualnych Mistrzów Polski: 
Patrycja Reda pokonała Marię Mali-
cką i Joannę Kaczmarską (obie Polo-
nia Warszawa), Dominik Sidorczuk 
– Antoniego Szustakowskiego (Polo-
nia Warszawa). Kacper Jarzębowski 
także wygrał z Antonim Szustakow-
skim, a Wiktor Matyszkiewicz zremi-
sował z Igorem Kowalskim (Polonia 
Warszawa).

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
Gratulujemy młodym szachistom 
i ich trenerowi – Andrzejowi Kądziołce, 
i trzymamy kciuki za ich następne starty. 
W dniach 23–24 czerwca w SP 14 

– turniej szachowy dla dzieci, w dru-
giej połowie lipca dzieci wyjeżdżają 
na zawody ligowe. Pan Andrzej za-
wsze podkreśla udział rodziców, któ-
rzy poświęcają swój czas, żeby być 
z dzieckiem na turnieju (ten w Centrum 
Olimpijskim trwał 3 dni) – im również 
należą się duże podziękowania. 

ZAJĘCIA SZACHOWE W URSUSIE 
Przypominamy też, że wszyscy chętni 
mogą uczestniczyć w zajęciach szacho-
wych, które – dzięki Urzędowi Dzielni-
cy Ursus – odbywają się bezpłatnie w: 

 l środy (w godz. 16.15–17.45) 
w Bibliotece Skorosze, 

 l czwartki (w godz. 16.30–20.15) 
w DK Kolorowa, 

 l piątki (w godz. 16.45–20.15) 
w SP Nr 14 

 l soboty (w godz. 12.15–14.45) 
w Bibliotece Gołąbki.

Tekst i zdjęcia  
Wojciech Grzesik

 WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SZACHACH 
– sukces UKS Czternastka 
W tegorocznym turnieju rewelacyjnie spisali się zawodnicy UKS 
Czternastka. Z możliwych do zdobycia 20 kompletów meda-
li – zdobyli 10 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych. Dało im to 
w końcowym rozrachunku ponad 370 punktów (ich wcześniejszy 
rekord wynosił 226 punktów). Rozgrywki prowadzone były od-
dzielnie dla dziewcząt i chłopców w różnych grupach wiekowych.
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KOSZYKARSKA REPREZENTACJA POLSKI W PRUSZKOWIE
W dniach 13 i 14 czerwca w Prusz-
kowie, reprezentacja Polski U20 
rozgrywała mecze kontrolne, przy-
gotowujące do mistrzostw Europy 
w dywizji B.

Dwa mecze i dwa zwycięstwa – to bi-
lans reprezentacji Polski w dwume-
czu z drużyną Grecji. Polacy w środę 

pokonali zespół z południowej Europy 
72:66, a dzień później 68:63.

W PIERWSZYM SPOTKANIU to Grecja jako 
pierwsza wyszła na prowadzenie rzu-
cając 9 pkt z rzędu. Polacy jednak 
skrupulatnie zaczęli odrabiać straty, 
co doprowadziło do uzyskania pro-
wadzenia na początku drugiej kwarty. 
Bardzo dobra gra w obronie i większa 
ilość wygranych walk po tablicami, 

zagwarantowały Polakom zwycięstwo. 
Najlepszym zawodnikiem meczu był 
na codzień grający w Treflu Sopot 
Łukasz Kolenda, rzucając 26 punktów.

NA DRUGIE SPOTKANIE Grecy wy-
szli zupełnie odmienieni. Pojawił 
się pomysł na grę, były szybkie 
wejścia pod kosz i niezłe rzuty 
z dystansu, które nie pozwalały 
ani na krok odstąpić od Polaków. 
Drużyna trenera Frasunkiewicza, 
co prawda prowadziła przez 2 
pierwsze kwarty, jednak na po-
czątku trzeciej to przeciwnicy 
zyskali przewagę (11-20). Polacy 

zaczęli częściej wchodzisz pod kosz, 
co doprowadzało do przewinień Gre-
ków i tym samym do rzutów wolnych. 
Szybkie skorygowanie taktyki pozwo-
liło zwyciężyć spotkanie w ostatnich 
minutach, jednak do ostatniej sekundy 
wszystko mogło się wydarzyć. W me-
czu bardzo dobrze spisał się środkowy 
polaków Adrian Bogucki, uzyskując 
double-double (12ptk,10 zbiórek). Po 
meczach kontrolnych w Pruszkowie 
reprezentacja Polski wyruszyła na 
konsultację do COS OPO Władysła-
wowo, gdzie rozegrają kolejne spot-
kania.

Tekst i zdjęcia Maciej Pietrzak

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SZACHACH  
– sukces UKS Czternastka 
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URSUSOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ – Wiosna 2018
Dobiegła końca kolejna edycja ULPN – Wiosna 2018, gdzie do rozgrywek 
zgłosiły się 44 drużyny. Rywalizacja odbywała się w IV ligach. W pierw-
szych trzech ligach wzięło udział po dziesięć zespołów, a w czwartej li-
dze było ich, aż czternaście. Tradycyjnie, rozgrywki były realizowane na 
dwóch obiektach na terenie Dzielnicy Ursus tj. na boisku szkolnym przy 
SP 383 oraz na Orliku. Rywalizacja, która trwała od połowy marca do 
połowy czerwca, dostarczyła nam wiele emocji, radości z awansów oraz 
smutku związanego ze spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej.
I LIGA
Mistrzem ULPN – Wiosna 2018 zo-
stał beniaminek Dzikie Węże, który 
z meczu na mecz prezentował wyższą 
formę. Drużyna przegrała tylko jeden 
mecz ze Spartą i tylko jeden zremiso-
wała ze Spokojnie w ostatniej kolejce. 
Na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna Strefa Xero, która miała wiel-
kie szanse na zdobycie po raz pierwszy 
mistrzostwa, ale w ostatnim, decydu-
jącym meczu musiała uznać wyższość 
Spartaka. Wśród zawodników pozo-
stał niedosyt, który planują zamienić 
w kolejnym sezonie na zwycięstwo. 
III miejsce przypadło ekipie Sparty, 
wieloletniemu mistrzowi rozgrywek, 
któremu coraz trudniej utrzymać wy-
soką formę, ale wiemy, że drużyna 
ta może jeszcze wiele wywalczyć, 
ponieważ posiada dobrych i doświad-
czonych zawodników. Tuż za podium, 
na IV miejscu uplasowała się drużyna 
Spartak, a na piątym miejscu drużyna 
Drim Tim, która w tym sezonie za-
grała nieco słabiej niż w poprzednich 
latach. Szóste miejsce przeznaczone 
jest dla drużyny Spokojnie, drugiego 
beniaminka. Siódme miejsce przypad-
ło drużynie Ochota, która w poprzed-
niej edycji osiągnęła wicemistrzostwo, 
ale teraz znacznie obniżyła loty i tylko 
broniła się przed spadkiem. Ósme, 
ostatnie miejsce gwarantujące utrzy-
manie w lidze, przypadło drużynie FC 
Cosmos. Dziewiąte, spadkowe miejsce 
zajęła drużyna Liderów, gdzie pomimo 
zdobycia sześciu punktów nie wygrała 
żadnego meczu. Ostatnie, dziesiąte 
miejsce przypadło drużynie Galia, 
która dzielnie walczyła o utrzymanie, 
ale się nie udało, pomimo rozegrania 
kilku dobrych meczów. Najlepszym 
strzelcem I ligi po raz czwarty został 
Mateusz Goliczewski, który zdobył 34 
bramki, ale tym razem zrobił to w bar-
wach Sparty.

II LIGA
W drugiej lidze awans z pierwsze-
go miejsca uzyskała drużyna FC 
Srokosze&Regional, która w począt-
kowej fazie rozgrywek była drużyną 
przeciętną, ale za to finisz miała im-
ponujący, a efektem tego było to, że 
zajęła I miejsce wygrywając ostatni 
ważny mecz. Drugie miejsce, również 
premiowane awansem do I ligi zajęła 
drużyna Wiki Team. Ekipa ta prezen-
towała wysoką formę przez cały se-
zon, ale wpadki ją drogo kosztowały. 
Ostatecznie miejsce w lidze zawdzię-
czają także gorszym, meczom prze-
ciwników. Na trzeciej lokacie mamy 
zespół Włochowski Szpont, który ma 

wielkie ambicie, aby awansować do 
wyższej klasy rozgrywkowej. Kolej-
ne, czwarte miejsce zajął beniaminek 
Podaj Wynik, a piąte miejsce przy-
padło drużynie Przepiórki Włochy, 
która powinna walczyć o najwyższe 
cele, ale kończy w środku tabeli. Eki-
pa Marines zajęła szóste miejsce, na-
tomiast siódme miejsce zostało przy-
pisane, drużynie Sevroll United, która 
jest z nami praktycznie od początku 
rozgrywek. Na ósmym miejscu mamy 
drużynę WPR, jest to drugi benia-
minek, który przekonał się, że róż-
nica gry w drugiej lidze w stosunku 
do trzeciej jest dość spora. Po tego-
rocznym sezonie z II ligą pożegnały 
się ekipy Gramy na awans oraz Hi-
szpanie, które wycofały się w trakcie 
rozgrywek oddając dwa walkowery. 
Najlepszym strzelcem II ligi został 
zawodnik drużyny Wiki Team, Paweł 
Zbierański zdobywając 19 goli.

III LIGA
W trzeciej lidze najlepszą drużyną 
została ekipa Gladiators. Beniami-
nek, który od samego początku oka-
zał się być faworytem do wygrania 
rozgrywek i cel swój zrealizował.
Drugie miejsce również premiowane 
awansem do drugiej ligi zajął team 
Esportiva, gdzie o awans musiał 
walczyć do ostatniej kolejki. Trzecie 
miejsce zajął beniaminek Gunball, 
który posiada w swoich szeregach 
zawodników grających już na drugo-
ligowym poziomie. Tuż za podium 
uplasowała się drużyna AC Rusiec, 
gdzie przez cały sezon prezentowała 
stały, wyrównany poziom. Rosso-
neri zajęli piąte miejsce. Na pewno 
na lepszą lokatę stać zawodników 
z drużyny Sunday Football Club, niż 
dopiero szóste miejsce, co potwier-
dzały wcześniejsze edycje. Siódme 
miejsce zajęła drużyna Szarańcza, 
grając mecze lepsze i gorsze w zależ-
ności, jakim składem dysponowała. 
Na ósmym miejscu mamy kolejnego 
beniaminka, drużynę FC Niedźwiedź. 
Drużyna Los Bebechos wycofała się 
podczas trwania rozgrywek.  Najlep-
szym strzelcem III ligi został zawod-
nik drużyny Rossoneri, Rafał Wiete-
ska, zdobywając 20 bramek.

IV LIGA
W czwartej lidze zdecydowanie naj-
lepszą drużyną byli Otamany. Na 
drugim miejscu mamy drużynę Goc-
ław, która również pokazała się z jak 
najlepszej strony. Trzecie miejsce 
dla drużyny Contra, która ma bardzo 
duży potencjał i w kolejnym sezonie 

może wywalczyć awans. Ekipa Whi-
te Fighters zajęła czwarte miejsce. 
Dla drużyny Nastukafszy mamy pią-
tą lokatę, która ma większe ambicje 
i już myśli o wzmocnieniach w ko-
lejnej edycji.
Szóste miejsce wywalczyła drużyna 
KS Janusze, w której najlepszy strze-
lec zdobył 58 bramek. Na siódmym 
miejscu mamy drużynę Partyzant 
Włochy, która jest dosyć zgranym 
kolektywem, ale piłkarsko musi po-
pracować nad organizacją gry. Ósme 
miejsce zajęła drużyna FC Stara Stro-
na, a tuż za nimi uplasowała się dru-
żyna Pico Belo Warszawa.
Drużyny FC Albatros, Smigole i RKS 
Chuwdu wycofali się podczas trwania 
rozgrywek.
Najlepszym strzelcem IV ligi został 
zawodnik drużyny KS Janusze, Pa-
tryk Wyszyński, zdobywając 58 bra-
mek. Wszystkim uczestnikom bardzo 
dziękujemy za udział w Ursusowskiej 
Lidze Piłki Nożnej, najlepszym dru-
żynom i strzelcom gratulujemy oraz 
zapraszamy do kolejnej edycji.

W KOLEJNYM NUMERZE M.IN.:

n DZIEŃ SPORTU w Ożarowie 
Mazowieckim, w tym m.in. XXX BIEG  
im. J. KUSOCIŃSKIEGO

n PIKNIK RODZINNY mieszkańców 
i organizacji pozarządowych 
w PRUSZKOWIE

n Uroczyste otwarcie Centrum Kultury 
i Sportu w PRUSZKOWIE

n XXIV DNI URSUSA

n Pierwsze przedwyborcze spotkania 
z politykami
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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

DO WYNAJĘCIA 
lokal użytkowy o powierzchni 
55m2, media własne, 
ogrzewanie gazowe. 
Lokalizacja: 
ciąg handlowo-usługowy 
niedaleko stacji PKP Ursus. 
Przeznaczenie: 
biuro, usługi, handel. 
Lokal nie wymaga wkładu 
finansowego.

tel.: 501 192 509

WYNAJMĘ

OGŁOSZENIA DROBNE

• 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

NAGROBKI
już od 1990 zł

tel.: 22 214 06 31
500 290 360

RATYgranit

EKSPOZYCJA: 
W-wa, ul. Palisadowa 15

RÓŻNE

Sąd Rejonowy w Pruszkowie I Wy-
dział  Cywilny  w  sprawie  pod  syg-
naturą  akt  I  Ns  308/18  zezwolił 
Janinie  Jastrzębskiej  i  Elżbiecie 
Poliwka  na  złożenie  do  depozytu 
sądowego kwoty 300 USD (trzysta 
dolarów  amerykańskich)  z  tytułu 
wierzytelności  należnej  Francisz-
kowi  Kwiatkowskiemu  od  Leona 
Golasińskiego,  zabezpieczonej 
hipoteką  na  nieruchomości,  dla 
której Sąd rejonowy w Pruszkowie 
prowadzi  księgę  wieczystą  o  nr 
WAIP/00009539/7  z  zastrzeże-
niem, że kwota ta ma być wypłaco-
na  Franciszkowi  Kwiatkowskiemu 
na każde jego żądanie.
Sąd  wzywa  Franciszka  Kwiatkow-
skiego albo jego spadkobierców do 
odbioru depozytu w  terminie 3  lat 
od chwili ogłoszenia, gdyż w prze-
ciwnym  razie  jego  niepodjęcie 
spowoduje  przejście  depozytu  na 
własność Skarbu Państwa.

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

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ DROBNYCH I REKLAM

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.

Ursus Biega – V Bieg Niedźwiadka

Veolia Bieg Ursusa 2018, który  odbył się w sobotę, 26 maja, zorgani-
zowany został po raz szósty. W tym roku pierwszy raz towarzyszył mu 
Marsz Seniora (ten sam termin), a po raz piąty – Bieg Niedźwiadka 
– zawody sportowe dla najmłodszych, które odbyły się dwa tygodnie 
później, 9 czerwca, na bieżni stadionu OSIR-u przy ul Sosnkowskiego. 

O rganizatorzy – Uczniowski Klub 
Sportowy ISKRA Warszawa 
i Urząd Dzielnicy Ursus – przy-

gotowali 200 pakietów startowych 
– żółtych worków  z logo jednego 
(obok Oriflame, Factory i Grupy 
Auto Wimar)  ze sponsorów – firmy 
Veolia, a w każdym z  nich  pamiąt-
kowa koszulka i numer startowy).  
Uczestników można było zgłaszać 
poprzez stronę internetową www.
ursusbiega.pl lub osobiście, w dniu 
startu w Biurze Zawodów. 
Udział mogły wziąć dzieci urodzo-
ne w roku 2008 i młodsze. Początek 
zawodów wyznaczono na godzinę 
11.00. Jako pierwsi na bieżni poja-
wili się najmłodsi biegacze – dzieci 
urodzone w roku 2014 i młodsze. 

Najpierw biegły dziewczynki, po 
nich chłopcy. Następnie dziew-
czynki z rocznika 2013, chłopcy 
z 2013, i tak aż do biegaczy uro-
dzonych w roku 2008. Przed star-
tem każdej z grup oczywiście obo-
wiązkowa rozgrzewka pod okiem 

instruktorki. Najmłodsi biegli na dy-
stansie 250m, rocznik 2013 – 300m, 
a kolejne grupy pokonywały już dy-
stans 400m, czyli pełne okrążenie 
bieżni. 
Po przekroczeniu linii mety każdy 
zawodnik otrzymywał pamiątkowy 
medal, a najlepsza trójka stawała 
na podium – dla nich przygotowano 
puchary i nagrody rzeczowe,  był też 
czas dla fotoreporterów. Najmłod-
szym na bieżni towarzyszyli rodzice 
lub rodzeństwo. Dzieci starsze towa-
rzystwa dorosłych już nie potrzebo-
wały. Przeprowadzono 14 biegów, 
w których wzięło udział 115 dzieci. 
Pogoda tego dnia była upalna – ki-
bicujący i oczekujący na swoją ko-
lej mogli docenić zalety zadaszonej 
trybuny na stadionie. Wyniki V Bie-
gu Niedźwiadka można znaleźć na 
https://pl-pl.facebook.com/Ursus-
biega. Za rok kolejna – VI edycja. 

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik



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

PRO
MO

CJA
30%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPROPROPRO

reklama 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/
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