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Drodzy Czytelnicy, 
Tegoroczną Wielkanoc będziemy świętować w zupełnie 
innych warunkach. Jeśli – daj Boże – wojna się skończy, 
to świat będzie całkiem inny. Proszę więc przyjąć wciąż 
aktualne słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: 

Przez krzyż idzie się do Zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. 
I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże 
naszych rodzin, muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmart-
wychwstania, jeśli łączymy je z Jezusem, który krzyż pokonał.

Niech świadomość, że Chrystus Zmartwychwstały jest 
blisko, że żyje we wspólnocie Kościoła i w drugim człowieku 
– niech ta świadomość ożywia naszą codzienność i będzie 
dla wszystkich źródłem nadziei, mocy i radości ducha.

Z modlitwą i błogosławieństwem
ks. prałat Zbigniew Sajnóg, dziekan ursuski
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JEROZOLIMA

W JEROZOLIMIE 
– 2000 lat później
Góra Oliwna, Via Dolorosa, Bazylika Grobu 
Pańskiego. Czy można doświadczyć Tajem-
nicy Ziemi Świętej w niecałą dobę podróży? 
Ile we współczesnej Jerozolimie majestatu 
miasta trzech wielkich religii?

D o Jerozolimy wyruszamy z egipskiego 
Sharm El Sheik. Na przejście graniczne 
w Tabie wiezie nas nieduży busik arabskiej 

firmy przewozowej. Jest noc, w środku 19 osób, 
amatorów 24-godzinnej wycieczki do Izraela. 
Obok kierowcy egipski policjant w cywilnych 
ciuchach. Tu bez przydziałowego „anioła stróża” 
daleko nie zajedziesz! Przedzieramy się przez 
skalną, jeszcze egipską pustynię. Samochód bez 
wycieraczek. Wciąż zaparowuje przednia szyba. 
Policjant „poprawia widoczność” przecierając 
ją co jakiś czas kulką ze zwiniętej gazety. 
Gdy dojeżdżamy do Taby jest godz. 2–3 
w nocy. Z autobusów wylewa się wielojęzycz-
ny tłum. Z plecakami, reklamówkami, roze-
spanymi dzieciakami na rękach wyglądamy, 
jak jakaś gigantyczna pielgrzymka. Po drugiej 
stronie przejścia granicznego odbierają nas 
izraelscy przewoźnicy i ruszamy na spotkanie 
z Ziemią Świętą.

N a naszym szlaku Jerozolima – biblijne mia-
sto będące sceną ostatniego tygodnia życia 
Chrystusa – jego nauk, męczeńskiej śmierci, 

Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia. O 6 rano 
jesteśmy już na Górze Oliwnej. Wstaje słońce. 
Przed nami zapierająca dech panorama Jerozoli-
my z błyszczącą w porannym słońcu złotą kopułą 
meczetu Al-Aksa, szafirowo-grafitową Bazyliki 
Grobu Pańskiego i złocistymi kopułkami cerkwi 
Św. Marii Magdaleny. Niżej – nieprawdopodob-
nie gęsto usiany kamiennymi nagrobkami cmen-
tarz żydowski. Otoczone wielką czcią, chyba naj-
droższe na świecie, miejsce pochówku! Tradycja 
żydowska głosi, że właśnie tu zstąpi z Nieba Me-
sjasz, więc każdy kto ma odpowiedni majątek, 
koniecznie chce być pochowany, jak najbliżej 
miejsca tych zdarzeń. 
Po wschodniej stronie Góry Oliwnej – Betania 
i Betfage, skąd przed prawie 2 tys. lat Chrystus 
wjeżdżał na osiołku do biblijnej Jerozolimy. 
Dziś, w Ogrodzie Oliwnym – w którym się mod-
lił, został wydany przez Judasza, ujęty przez 
rzymskich żołnierzy – a którego nazwa wywodzi 
się od słów geth-shema (tłocznia oliwek) nadal 

jest ogród, w którym rosną drzewa oliwne, a naj-
starsze z nich liczą sobie ponad 2 tys. lat – mogą 
więc pamiętać czasy Chrystusa.

Z Góry Oliwnej przejeżdżamy na Wzgórze 
Świątynne – najświętsze miejsce judaizmu, 
chrześcijaństwa i islamu. To właśnie tam król 

Salomon zbudował pierwszą świątynię, w której 
przechowywana była Arka Przymierza (z ka-
miennymi tablicami Dekalogu w środku). Świą-
tynię tę zburzył w VI w. p.n.e. Nabuchodonozor, 
ale na jej miejscu zbudowano drugą, powiększo-
ną przez króla Heroda. To w niej 12-letni Jezus 
zgubił się swoim rodzicom – św. Józefowi i Ma-
rii. I w tej samej rozmawiał z mędrcami, zdumie-
wając ich, nietypową dla dziecka, roztropnością. 
W II w. n.e. Świątynia została doszczętnie znisz-
czona. Ocalał z niej tylko Mur Zachodni – dziś 
najświętsze miejsce pobożnych Żydów, zwane 
Ścianą Płaczu. To przed nią od wieków żarliwie 
modlą się, w osobnych rewirach, religijni hebraj-
czycy – po lewej stronie mężczyźni, po prawej 
– kobiety i dzieci. 
Pod Ścianę Płaczu przychodzą również ludzie in-
nych wyznań. W 2000 r., w trakcie wizyty w Zie-
mi Świętej modlił się też pod Murem Zachodnim 
papież Jan Paweł II. No i na oczach kamer z ca-
łego świata zostawił w szczelinach Ściany Płaczu 
kartkę ze swoją modlitwą. My także zostawia-
my swoje karteczki, zgodnie z instrukcją, że im 
mniejsza, tym dłużej się w Murze Zachodnim 
utrzyma. A wieczorem te intencje starannie zbie-
rze i uroczyście spali specjalna, świątynna, służ-
ba. Dowiadujemy się też, że jeżeli ktoś sam nie 
może tu przyjechać, to swoją modlitwę może... 

przesłać e-mailem, a świątynni wolontariusze 
wydrukują ją i wetkną w szczeliny Ściany Płaczu. 

S pod Muru Zachodniego, wąskimi uliczka-
mi arabskiego suku (typ bazaru) idziemy 
w kierunku Via Dolorosa – Drogi Krzy-

żowej, traktu, którym ponad 2 tys. lat temu 
Chrystus szedł na mękę i krzyżową śmierć. Jest 
wcześnie i bazar się dopiero budzi. Na każdym 
kroku sacrum miesza się z profanum. Na ka-
miennych schodkach dwa rude koty walczą ze 
sobą o zawartość plastikowej torby na śmieci, na 
straganie kolekcja szalików, podobnych do tych 
piłkarskich, ale... z krzyżem jerozolimskim. 
Robi się tłoczno, bo z różnych stron Jerozolimy 
powoli zjeżdżają już pielgrzymi, by codziennie 
przez Via Dolorosa podążać śladami Chrystusa. 

S pośród 14 stacji Drogi Krzyżowej zaledwie 
kilka ulokowanych jest w miejscach znanych 
z Ewangelii. Reszta powstała później (nawet 

w XVI wieku!), bo Franciszkanie, którzy się tymi 
miejscami opiekują, pozwolili na to, wychodząc 
z założenia, że w tej opowieści od sprawdzonej 
wiedzy topograficznej ważniejsza jest wiara! Ale 
ostatnie pięć stacji Drogi Krzyżowej mieści się 
już w – zbudowanej w XII w. przez krzyżowców 
– Bazylice Grobu Pańskiego. 
Stacja XII – Chrystus umiera na Krzyżu, to otwór 
pod grekokatolickim ołtarzem, a w nim wyraźne 
wgłębienie w skale Golgoty, gdzie stał chrystu-
sowy Krzyż. Żółtawo-kremowy fragment skały 
Golgoty, zabezpieczony przezroczystą taflą plek-
si, można też oglądać z boku ołtarza. Stację XIII 
Drogi Krzyżowej – Zdjęcie Chrystusa z Krzyża, 

upamiętnia w Bazylice obraz Madonna Dolorosa 
(Matka Boska Bolesna), a stacją XIV jest sam 
Święty Grób. 
W kolejce pilnowanej przez mało przystępnego, 
brodatego mnicha czekamy na wejście do Świę-
tego Grobu – niedużej kaplicy – w której liturgię 
sprawują tylko chrześcijanie 3 kościołów – gre-
ckiego, ormiańskiego i łacińskiego. Z zewnątrz 
wygląda ona, jak relikwiarz z bogato rzeźbiony-
mi kolumnami, pastorałami, rzędami złoconych, 
bizantyńskich lamp. W jego wnętrzu są dwa 
pomieszczenia: pierwsze – przechodnie, drugie 
– ze Świętym Grobem. Boży Grób to marmuro-
wa płyta przykrywająca skałę, na której spoczy-
wało po śmierci ciało Chrystusa. Nad tą płytą 
– całowaną i z nabożeństwem dotykaną przez 
wiernych, wiszą w grobowej niszy trzy obrazy 
Pańskiego Zmartwychwstania. Ta scena została 
przedstawiona na obrazach w trzech różnych sty-
lach: greckim (po środku), ormiańskim (z prawej 
strony) i łacińskim (po lewej). 
W biblijnej historii Zbawienia wprawdzie „Boży 
Grób jest pusty”, ale nadzieja właśnie w Zmar-
twychwstaniu!

Tekst i zdjęcia: 
Barbara Witkowska-Mazur

Fragment kamienia, którym zastawiono wejście do grobuPanorama Jerozolimy z Góry Oliwnej

Kopuła Bazyliki Grobu Pańskiego Najświętsze miejsce pobożnych Żydów, zwane Ścianą Płaczu.

Przed Kamieniem Namaszczenia
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BRWINÓW l MICHAŁOWICE

https://issuu.com/wawawest/docs/wawa_west_34

Szanowni Państwo,
Na nadchodzące  

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
życzę wszystkim,  
aby Chrystus Zmartwychwstały  
przyniósł pokój między narodami,  
pokój w naszych domach  
i pokój w naszych sercach.

STANISŁAW DRATKIEWICZ
RADNY M.ST. WARSZAWY

WIELKANOC 2022

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

J20,8

DZIAŁAJ DLA KLIMATU 
– konferencja inaugurująca projekt
W Światowy Dzień Wody 22 marca 2022 r. 
w Brwinowie odbyła się konferencja inaugurują-
ca projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy pod-
noszące świadomość ekologiczną w szkołach 
w gminach Brwinów i Michałowice w partner-
stwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, 
oraz Jerzy Wysocki, zastępca burmistrza gminy 
Brwinów powitali gości zgromadzonych w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Konferencję prowa-
dził Sławomir Sowa, kierownik Jednostki Realizują-
cej Projekt w gminie Brwinów.
Pierwszą prelekcję pod tytułem „Jak to się zaczęło?” 
przedstawiła Katarzyna Lewandowska kierownik Ze-
społu ds. Funduszy Zewnętrznych z gminy Brwinów, 
która podkreśliła, że projekt został przygotowany 
we współpracy z partnerami, przy ogromnym 
wkładzie szkół z terenu gminy Brwinów i Micha-
łowice. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez 
ekspertów, co zaowocowało pozyskaniem 100% do-
finansowania na jego realizację w wysokości prawie 

3,5 mln zł. Jest to najwyższe dofinansowanie udzie-
lone w tym konkursie przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska, operatora środków z Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) w ramach programu „Środowisko, Energia 
i Zmiany klimatu”.
Wioletta Rakfalska szkolny koordynator ze Szkoły 
Podstawowej w Michałowicach przedstawiła ko-
rzyści dla uczniów, jakie płyną z zaangażowania 
się szkół w projekt. Dzięki udziałowi w projekcie 
uczniowie dostrzegą potrzebę działania na rzecz 
środowiska naturalnego i będą podejmować odpo-
wiednie działania, aby ograniczyć wpływ człowieka 
na globalne zmiany klimatyczne, a także wzbogacą 
swoją wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.
W ramach projektu „Działaj dla klimatu” uczniowie 
wezmą udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edu-
kacyjnych, których tematy związane są z działaniami 
proklimatycznymi – segregacją śmieci, śladem wę-
glowym, ochroną zasobów wody i poruszaniem się 
rowerem. O szczegółach poszczególnych akcji opo-
wiedział kierownik Jednostki Realizującej Projekt 
w Brwinowie. Akcja „Wiem, jak segregować” ma na 
celu podniesienie świadomości dotyczącej problemu 

odpadów, promowanie ich prawidłowej segregacji 
oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do zwiększenia 
wysiłków na rzecz ograniczania ich ilości. Podczas 
akcji „Mój ślad węglowy” uczniowie poznają jakie 
zmiany w stylu życia mogą dać największy efekt dla 
faktycznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Promo-
wanie dobrych praktyk związanych z racjonalnym 
korzystaniem z zasobów wody będzie realizowane 
poprzez akcję „Woda to życie”. Kampania „Rowe-
rem do szkoły” ma zachęcić uczniów do korzystania 
z ekologicznych środków transportu. Wszystkie reali-
zowane akcje mają na celu podniesienie świadomości 
w zakresie zmian klimatu oraz sposobów na łagodze-
nie skutków zmian klimatycznych i przystosowanie 
się do nich.
Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka 
przedstawiła Islandię jako miejsce o ogromnych walo-
rach turystycznych, wskazując, że kraj ten już dziś jest 
bardzo ekologiczny. Warto zaznaczyć, że na Islandii  
100% produkowanej energii elektrycznej pochodzi ze 
źródeł odnawialnych – między innymi wiatru i wody. 
Islandia jest również liderem wykorzystania źródeł 
geotermalnych do celów grzewczych – co ma bardzo 
istotny wpływ na jakość powietrza na tej wyspie.

Dzięki zdalnemu połączeniu z Sandgerdi Elemen-
tary School z Islandii podczas konferencji obecna 
była Hólmfridur Arnadottir dyrektor szkoły, a je-
den z uczniów przedstawił prezentację o zmianach 
klimatu na Islandii, których efektem są między in-
nymi coraz szybciej topniejące lodowce. Z kolei ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie za-
prezentowali przedsięwzięcia ekologiczne, jakie już 
zrealizowano w szkole. Paweł Szustakiewicz z fun-
dacji „W Podróży” podkreślił znaczenie dostępu do 
bezpiecznej wody pitnej oraz rolę wody dla życia na 
naszej planecie w kontekście zmian klimatycznych.
Na zakończenie konferencji dyrektorzy szkół otrzy-
mali pod opiekę zielistki – kwiaty symbolizujące roz-
wijający się projekt.                  UG Brwinów

SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE
Gmina Brwinów jest liderem projektu, który koordynuje 
działania prowadzone przez szkoły na terenie gminy 
Brwinów i gminy Michałowice. Projekt jest realizowany 
w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie 
i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach 
i Komorowie. Zagranicznym partnerem jest Szkoła 
Podstawowa z Sandgerdi (Islandia), z którą kilka lat 
temu nawiązała współpracę Szkoła Podstawowa nr 1 
w Brwinowie. 

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU
Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące 
świadomość ekologiczną w szkołach w gminach 
Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi 
Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania 
o wartości ponad 2,9 mln zł otrzymanego od Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, 
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 
Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu 
państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.
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STARE BABICE l URSUS

WYPRZEDAŻE 
GARAŻOWE 
CZAS ZACZĄĆ
Przed nami okazje, żeby nabyć, sprzedać 
lub wymienić   rzeczy podczas wyprze-
daży garażowych w Ursusie. Zwycięski 
projekt budżetu obywatelskiego zakłada 
sześć wydarzeń w Parku Czechowickim. 
Pierwsze znich już się odbyło – w sobotę 
2 kwietnia. 

W ydarzenia są bezpłatne. Aby zo-
stać wystawcą, wystarczy zgłosić 
udział pod adresem: wyprzedaz.

ursus@gmail.com. Pod opieką doro-
słych swoje stoisko może mieć także 
dziecko. Każdy sprzedający jest sa-
modzielnie odpowiedzialny za wygląd 
swojego kramu/punktu i uprzątnięcie 
go po zakończeniu wyprzedaży. Do 
niego także należy decyzja o cenie 
produktów, które zbywa. 
Więcej informacji w regulaminie na 
stronie: ursus.um.warszawa.pl/-/wy-
przedaze-garazowe-ursus. 

MIEJSCE I TERMINY 
Cykl wyprzedaży rozpoczął się 2 kwiet-
nia w Parku Czechowickim. Kolejne 
daty to soboty: 7 maja, 4 czerwca, 

2 lipca, 6 sierpnia, 3 września – zawsze 
w godz. 12:00–16:00. 

SPORTOWE ATRAKCJE
Na pierwszej z wyprzedaży 2 kwietnia 
odbył się pokaz i instruktaż z szer-
mierki. Zajęcia zorganizował Wydział 
Sportu i Rekreacji urzędu w Ursusie.

Wyprzedaże garażowe odbywają się 
w ramach projektu z budżetu obywa-
telskiego, którego autorem jest radny 
Dawid Kacprzyk. Na wydarzenia za-
praszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy.

UD Ursus

NOWY SEZON 
TARGU NA RYNKU
Wraca organizacja targów w Starych 
Babicach! Zmienia się częstotliwość 
targów – w tym roku będą się odbywały 
w każdą sobotę – od kwietnia do końca 
grudnia 20 22.

N a placu przed Urzędem Gminy 
Stare Babice przy ul. Rynek 21, 
będzie można kupić produkty od 

lokalnych i regionalnych producentów 
i dostawców. 
Targ na Rynku to doskonała okazja, 
by kupić świeżą i wartościową żyw-
ność, warzywa i owoce, wędliny, pie-
czywo, miody, sery, ryby oraz wiele 
innych produktów. 
Zainteresowanych bezpłatnym stoi-
skiem na tym wydarzeniu zapraszamy 
do zgłoszeń e-mailem: 

rks@stare-babice.pl

Пані та панове, якщо ви хочете 
продати свою продукцію 
на нашому ярмарку, зв’яжіться 
з нами за адресою rks@stare-
-babice.pl, ми надаємо стенди 
безкоштовно.

UG Stare Babice

■  STARE BABICE ■  URSUS

Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią 
i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi 
w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia.

Jan Paweł II

 
Z okazji zbliżających się 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
składamy wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom 

odwiedzającym Powiat Warszawski Zachodni
najserdeczniejsze życzenia. 

Dużo wiary, nadziei i Błogosławieństwa Bożego,
radosnego nastroju, serdecznych spotkań 

w gronie Rodziny i Przyjaciół.
Smacznego jajka, mokrego Dyngusa, 

mnóstwa wiosennego słońca oraz uśmiechu.  

Wesołego Alleluja 
życzą

Rada i Zarząd 
Powiatu Warszawskiego

Zachodniego

WIELKANOC 2022
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URSUS

Kiedy w październiku 2020 r. w serwisie streamingowym Netflix pojawił się serial „Gambit królowej” 
w Polsce zaczynał się kolejny lockdown, następował powrót do pracy i nauki zdalne. Pandemia ponownie 
zdezorganizowała nasze życie, w tym kulturalne i sportowe. Zamknięcie kin spowodowało wzrost zain-
teresowania serwisami streamingowymi. Dzięki temu sporo osób obejrzało „Gambit królowej”, którego 
bohaterką jest dziewczynka odkrywająca w sobie niezwykły talent do szachów. Serial ten spowodował 
wzrost zainteresowania tą dyscyplina sportu, co przełożyło się na znaczne zwiększenie sprzedaży sza-
chów. Andrzej Kądziołka, trener UKS Czternastka, potwierdza bardzo duże zainteresowanie „królewską 
grą” wśród dzieci, ale nie jako sportu wyczynowego, tylko po to, żeby się nauczyć grać . 

CZY SZACHY TO SPORT? 
O tym, że szachy to nie tylko gra planszowa, 
ale jedna z dyscyplin sportowych świadczą tur-
nieje, podczas których zawodnicy rywalizują, 
muszą wykazać się intensywną aktywnością 
umysłową, co jest wysiłkiem, a ten wiąże się ze 
zmęczeniem. Zawodnikom nie są obce presja 
i napięcie, zwycięstwa i porażki. Wynik partii 
zależy od umiejętności poszczególnych graczy. 
A żeby się rozwijać, trzeba trenować i grać – bez 
tego nie ma osiągnięć. 

TURNIEJ FIDE O PUCHAR BURMISTRZA URSUSA
Jednym z turniejów jest, odbywający się cyklicznie, 
Turniej FIDE o Puchar Burmistrza Ursusa. Ostatni 
odbył się w ostatni weekend lutego. W sobotę i nie-
dzielę w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 14 
nad planszami pochylało się 100 zawodników w prze-
dziale wiekowym 8–80 lat. Turnieje organizowane 
w Ursusie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
szachistów nie tylko z Mazowsza, ale z całej Polski, 
a nawet z zagranicy. Przed turniejem lutowym zapisy 
musiały zostać zamknięte 10 dni przed czasem z po-
wodu nadmiarowej liczby uczestników. Większość 
stanowiła młodzież, ale pamiętajmy, że szachy są dla 
każdego, bez względu na wiek. Klub UKS Czternast-
ka Warszawa Ursus, który w ostatnich latach może 
poszczycić się największymi osiągnięciami w sza-
chach juniorskich na Mazowszu reprezentowało po-
nad 40 zawodników. 

UROCZYSTE OTWARCIE
Otwarcie turnieju odbyło się w sobotę, 26 lutego 
o godz. 10.00. Osobiście pojawił się fundator Pucha-
ru, burmistrz Ursusa – Bogdan Olesiński. Obecny był 
prezes EBEJOTu – Jarosław Jaczewski, którego fir-
ma od lat wspiera finansowo klub UKS 14. Prestiżu 
zawodom dodała wizyta, po raz pierwszy w historii, 
prezesa Polskiego Związku Szachowego – Radosła-
wa Jedynaka (arcymistrza, człowieka bardzo oddane-
go dla szachów, jak mówi o nim trener Kądziołka). 
Warto też odnotować obecność, gościnną, marszałka 
Sejmu – Marka Borowskiego (także szachisty), który 

przyjechał na turniej z wnukiem. Prezes PZSzach 
– Radosław Jedynak podkreślił zasługi trenera An-
drzeja Kądziołki, który „od ponad 30 lat zajmuje się 
szkoleniem warszawskiej młodzieży. Klub UKS 14 
wychował przez ten czas 3 arcymistrzów, a na wiel-
kie osiągnięcia czekają kolejni, młodzi, zdolni. Oj-
cem tych sukcesów bezsprzecznie jest pan Andrzej 
Kądziołka”.
Burmistrz Bogdan Olesiński podziękował wszyst-
kim osobom, które angażują się w działania klubu, 
a młodym zawodnikom życzył sukcesów – Proszę, 
nie przerażajcie się niepowodzeniami, bo to jest za-
wsze składnik ciężkiej pracy, a każde niepowodzenie 
składa się na przyszły sukces. Dzisiaj trzymam kciu-
ki za was wszystkich, życzę wam powodzenia. 
Zawodnicy byli dobrani wg rankingu – na grupę 
A (3 grupy p 6 osób) i grupę B (82 zawodników). 
Sędzia zawodów – Andrzej Żochowski przypomniał, 
że „gramy systemem szwajcarskim, w grupie A – 5 
rund, dzisiaj 3 rundy, jutro 2. Gramy tempem – go-
dzina na całą partię + 30 sekund za każde wykonane 
posunięcie. W grupie B dziś gramy 4 rundy, jutro 3 – 
razem 7, pół godziny na partię + 30 sekund za każde 
wykonane posuniecie. Jest obowiązek zapisu partii 
od początku do końca, do ostatniego posunięcia. 
Drugie nieprawidłowe posunięcie, zareklamowane, 
przegrywa partię”. Należało mieć wyłączone telefo-
ny komórkowe. Jeśliby komuś zadzwonił, nawet na 
wibracji, z miejsca przegrywał partię. Wyniki nale-
żało zgłaszać do sędziego. 

WYNIKI
GRUPA A7
1. Janeczko Jakub – UKS Czternastka Warszawa Ursus
2. Padalka Artem – Ukraina
3. Dalkowski Rafał – UKS Czternastka Warszawa Ursus
GRUPA A8
1.  Jędrusik Adam – UKS Czternastka Warszawa Ursus
2. Maciejewski Kamil – UKS Pałac Nieborów
3. Celiński Kamil – Warszawa
GRUPA A9
1. Smętek Michał – UKS Czternastka Warszawa Ursus 
2. Stępiński Piotr – UKS Jedynka Bełchatów
3. Więckowski Michał – UKS Czternastka Warszawa Ursus
GRUPA B3
1. Kwieciński Mariusz – Opacz
2. Borowicz Joachim – Warszawa
3. Ładoń Tymoteusz – UKS Czternastka Warszawa Ursus

Turniej był doskonałym sprawdzianem przed Mi-
strzostwami Polski Juniorów. Na zakończenie czoło-
wi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody, a wszyscy 
zawodnicy do lat 12 – nagrody rzeczowe. Organiza-
torami byli: Urząd Dzielnicy Warszawa Ursus, Fun-
dacja Wspierania Szachów w Ursusie, Dom Kultury 
Kolorowa i UKS Czternastka.

MŁODSI I STARSI
Andrzej Kądziołka: – Oprócz popularyzacji szachów 
w Ursusie, założeniem takiego turnieju jest, żeby 
uczestniczyli w nim starsi i młodsi. Żeby dzieci się nie 
bały i zobaczyły, że można ograć starszego, a starsi 
mają chwile pokory, kiedy przegrają z takim małym. 

ROK 2021
A jak klub „przeżył” rok 2021? – zapytałem trenera. – 
Pomimo panującej pandemii zawodnicy UKS 14 byli 
bardzo aktywni na arenie ogólnopolskiej. Pandemia 
namieszała głównie ze względu na ilość imprez, czę-

ści nie robiono – bano się. Z uwagi na zmieniające 
się terminy imprez szachistom ciężko było przygoto-
wać formę. I tak Warszawska Olimpiada Młodzieży 
(WOM), zamiast jak co roku odbyć się w kwietniu 
– tym razem była w czerwcu. Nasi zawodnicy zde-
klasowali pozostałe zespoły.  (1. UKS Czternastka 
– 466 pkt. 2. Polonia Warszawa – 206 pkt. 3. Caissa 
Warszawa – 164 pkt. Dorobek indywidualny to 9 zło-
tych, 9 srebrnych i 11 brązowych medali. W Ekstra-
lidze juniorów klub zajął 5 miejsce na 10 zespołów, 
w zawodach II ligi 16 miejsce na 37 drużyn, a w I li-
dze seniorów – 22 miejsce na 26 drużyn. Indywidual-
nie w Mistrzostwach Polski Juniorów Maria Malicka 
zwyciężyła w kategorii MP-20, trzecie miejsca zdo-
byli Jonasz Baum – MP-18 i Cyprian Mulawa – MP-
12. Ten ostatni zwyciężył w MP-12 w szachach szyb-
kich. Do tego I i II miejsce drużynowo w zawodach 
trzeciej ligi i szereg medali w Mistrzostwach Mazow-
sza). – Mamy zdolną młodzież, już dzieci 5–6 letnie 
grają bardzo dobrze. Bardzo duży wkład w rozwój 
zawodników ma Dzielnica Ursus, dodatkowo próbuje 
nam pomagać burmistrz. Wspomaga nas firma EBE-
JOT oraz Miasto Stołeczne Warszawa, którym bardzo 
dziękujemy za wsparcie. Prosimy jednocześnie inne 
podmioty o pomoc finansową, bez której ciężko jest 
o rozwój zawodników najlepszego klubu juniorskiego 
na Mazowszu. Mamy obecnie 25 klasowych szachi-
stów. Bez wsparcia odejdą do innych klubów. 

Osoby chcące wesprzeć młodych szachistów z Ursu-
sa mogą przekazać 1% podatku na Fundację Wspie-
rania Szachów w Ursusie, z którą klub współpracuje: 
KRS 0000 319982. 

Kolejny turniej FIDE planowany jest na 18–19 
czerwca.

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik

SZACHY: TURNIEJ FIDE W URSUSIE O PUCHAR 
BURMISTRZA BOGDANA OLESIŃSKIEGO 
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GMINA MICHAŁOWICE

Podczas spotkań z mieszkańcami – w urzę-
dzie gminy Michałowice – 21 marca oraz 
w świetlicy „Kaliszowy Gaik” w  Komo-
rowie Wsi – 25 marca – zaprezentowano 
koncepcje powiększenia parku w Regułach 
i zagospodarowania terenów nad zmoder-
nizowanym zalewem w Komorowie. 

PARK W REGUŁACH
Dzięki staraniom Władz Gminy po-
wierzchnia parku w Regułach powiększy 
się o 0,96 ha. Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa na mocy aktu notarialnego prze-
kazał nieodpłatnie Gminie Michałowice 
działkę nr 483 w Regułach na cele publicz-
ne: utworzenie strefy wypoczynkowej dla 
mieszkańców na terenach zielonych oraz 
infrastruktury sportowej i kulturalnej.
Jedna z koncepcji zagospodarowania tego 
miejsca zakłada powstanie parku i ogrodu 
społecznego wraz z m.in. pawilonem bo-
tanicznym z funkcją edukacyjną, pergolą 
z dużym stołem integracyjnym, boiskiem 
do siatkówki oraz placem zabaw dla dzieci 
starszych, przeniesieniem siłowni plenero-
wej ze starej części parku oraz montażem 
drążków do kalisteniki i ćwiczeń siłowych. 
Natomiast druga, o charakterze sportowo-
-rekreacyjnym przewiduje: urządzenie 
kortów tenisowych, boisk do siatkówki, 
koszykówki, gry w bule, squa sha, sza-
chownicy plenerowej, plansz do ćwiczeń 

sprawnościowych, postawienie pawilonu 
obsługi aktywności sportowych (szatnie 
i sanitariaty) oraz placu zabaw dla dzieci 
starszych.
Mieszkańcy biorący udział w spotkaniu 
opowiedzieli się za rozwiązaniami, które 
przyniosą w to miejsce nową zieleń, drze-
wa i krzewy, a także staną się siedliskiem 
dla ptaków. Uznanie zdobył pomysł bu-
dowy scenki koncertowej oraz instalacja 
ławek, oświetlenia i monitoringu, urzą-
dzenie miejsca na ognisko (a dokładniej – 
przeniesienia ogniska z zabytkowej części 
parku), wybudowania tężni zamiast ogród-
ka społecznego oraz wykonania ścieżki 
rowerowej wokół parku i obsadzenia jej 
drzewami.
Uczestnicy spotkania poznali także kon-
cepcję utworzenia ścieżek geologicznych 
w gminie. Opowiedziała o niej dr hab. 
Maria Górska-Zabielska, profesor Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Pomysł spotkał się z aprobatą mieszkań-
ców – niewielka kolekcja głazów może 
być ustawiona w regulskim parku. Jednak 
ścieżka powinna być tak urządzona, by 
nie była głównym obiektem parku, a natu-
ralnie wkomponowana w jego układ.

TERENY NAD ZALEWEM W KOMOROWIE
Koncepcje zagospodarowania terenu nad 
komorowskim zalewem zostały sporzą-

dzane na podstawie wyników konsultacji 
społecznych przeprowadzonych w 2021 r. 
Wzięło w nich udział ponad 440 osób 
(spotkania Word Cafe oraz ankieta). To 
bardzo dobry wynik, który świadczy o za-
interesowaniu mieszkańców tym właśnie 
miejscem.
Wszystkie warianty zakładają utworze-
nie wokół zalewu ścieżki o nawierzchni 
z kruszywa, a także pływającej wyspy 
dla ptaków, pomostów, połączenia ciągu 
pieszo-rowerowego usytuowanego w ciągu 
ul. Głównej poprzez przebudowę „dolnej” 

kładki jazu, a także wykonanie nasadzeń 
drzew i krzewów oraz urządzenie małej ar-
chitektury. Wariant drugi wprowadzający 
elementy rekreacyjne zakłada dodatkowo 
m.in.: urządzenie trawiastego boiska do 
siatkówki i badmintona, palcu zabaw dla 
starszych dzieci, urządzenie terenu zielo-
nego z miejscem do odpoczynku. Nato-
miast trzeci wariant wprowadza dodatkowe 
elementy parkowe – ławki i stoły parko-
we, zakłada również przebudowę altany 
i oświetlenie ścieżki na prawym brzegu 
zalewu.  

Uczestnicy obydwu spotkań wyrażali 
opinie dotyczące przedstawionych kon-
cepcji zagospodarowania tych terenów. 
Uwagi mieszkańców zostały spisane 
i w oparciu o nie zostaną opracowane 
projekty urządzenia pozyskanego terenu 
dla parku w Regułach oraz terenu nad 
komorowskim zalewem.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie 
projektu zagospodarowania terenu oraz 
jego wykonanie.

UG Michałowice

Zagospodarowanie terenów
w Regułach i Komorowie – koncepcje

28 marca 2022 r. odbyło się  spotkanie 
z  projektantem oraz  przedstawicielem 
PGE w sprawie planowanej modernizacji 
linii SN RPZ PR-2 – kierunek KOSME-
POL 2, przebiegającej m.in. przez Nową 
Wieś i Granicę. 

T rwające od 7 lat prace projektowe 
(duży zakres dokumentacji, uzyski-
wanie zgód na przejścia przez kilka-

dziesiąt działek i utrudnienia związane 
z COVID-19) – dobiegają końca. Ter-
min ukończenia projektu zaplanowano na 
30 czerwca 2022 r.
Częste awarie linii KOSMEPOL 2 generują 
wysokie koszty jej utrzymania, w związku 
z tym priorytetem dla PGE jest jak najszyb-
sze ogłoszenie jednego przetargu na całą 
inwestycję i przystąpienie do jej realizacji.

ZAKRES CAŁEJ INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje:
■ skablowanie 8 km sieci – od Kań 

w gminie Brwinów, przez drogę woje-

wódzką nr 719, Nowa Wieś i Granica, 
aż do kontenerowej stacji transformato-
rowej na rogu ulic Norwida i Spacerowej 
w Komorowie oraz 

■ zdemontowane ok. 4 km linii napo-
wietrznych SN 15 kV.

Ze względu na długość i stopień skompliko-
wania inwestycję podzielono na 17 etapów, 
co jednak nie wpłynie na tempo realizacji 
przedsięwzięcia – większość prac będzie 
prowadzona równolegle w kilku miejscach. 
■ Etapy I–IV –  gmina Brwinów. 
■ Etapy V–XVII – gmina Michałowice.

ZAKRES INWESTYCJI W GMINIE 
MICHAŁOWICE W RAMACH ETAPÓW V–XVII
■ Nowa Wieś – skablowanie sieci elek-

troenergetycznej: ul. Grodziska, WDW 
Helenów, ul. Polna, ul. Kamelskiego, 
ul. Główna, ul. Spacerowa, ul. Heleny, 
ul. Wandy,

■ Granica – ul. Główna, ul. Podleśna, 
ul. Osieckiej, ul. Mikołaja Reja, ul. Prusz-
kowska, ul. Skośna,

■ Wieś Komorów: ul. Norwida do konte-
nerowej stacji transformatorowej zlokali-
zowanej na wysokości ul. Spacerowej.

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA 
I ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
■ Przetarg na wyło nienie wykonawcy 

i podpisanie z nim umowy – początek 
2023 r.

■ Zakończenie prac i oddanie inwestycji 
do użytku – przełom roku 2023 i 2024 .

Szacowany czas wykonania wszystkich 
robót to ok. 12 miesięcy, jednak przepro-
wadzenie ich zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem jest uzależnione od dostępno-
ści materiałów i możliwości zatrudnienia 
pracowników w zakładanym terminie. 

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy gmi-
ny Michałowice zyskają przede wszystkim:
■ dużo mniej awarii na sieci energetycznej 

w Nowej Wsi i Granicy,
■ mniej wycinek drzew spowodowanych 

kolizjami z napowietrzną siecią energe-
tyczną,

■ poprawę estetyki otoczenia.
UG Michałowice

Skablowanie sieci elektroenergetycznej w Granicy i Nowej Wsi Jest pozwolenie na budowę 
przedszkola w Michałowicach
Decyzją Starosty Pruszkowskiego gmina Michałowice uzyskała pozwolenie 
na budowę energooszczędnego przedszkola o powierzchni użytkowej prawie 
1650 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Michałowicach Osiedlu. Decy-
zja jest odpowiedzią na złożony w ostatnich dniach grudnia 2021 r. wniosek 
inwestora o pozwolenie na budowę.

Jeden z wariantów zagospodarowania terenu nad zalewem w Komorowie (nr 3).
Fragment planu i wizualizacja elementów parkowych.

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

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
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WARTO PRZECZYTAĆ l URSUS

📖📖

📖
📖

📖
„CIĄGLE PO KOLE. ROZMOWY 

Z ŻOŁNIERZAMI GETTA WARSZAWSKIEGO”
ANKA GRUPIŃSKA

Książka ukazała się w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Czarne i jest uzu-
pełnieniem zapisu rozmów z powstańcami warszawskiego getta pod tytu-
łem „Po kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami” z 1991 roku. Pierwowzór 
ukazał się dzięki wydawnictwu „Alfa” i stanowił nieco okroją wersję wzno-
wienia. Autorka rozmawia z takimi osobistościami jak Luba Gawisar, Alina 
Blady-Szwajgier, Marek Edelman czy Kazik Ratajzer. Wszystkie te osoby 
ocalały z Holocaustu i dały świadectwo czasów Zagłady. Anka Grupińska 
zadaje pytania w sposób rozważny i porządkujący fragmenty wspomnień 
z życia powstańców. Stara się zrozumieć coś, czego zrozumieć się nie da. 
Jak tłumaczy we wstępie do pierwszego wydania książki, rozmowy prowa-
dziła dla siebie, a także innych osób, których myśli wciąż krążą wokół tego 
tematu. Może dlatego wspomnienia te tak dobrze się czyta. Pomimo za-
trważająco strasznego tematu, a może właśnie ze względu na niego, zarów-
no autorka jak i jej współrozmówcy, starali się ważyć każde słowo, mówiąc 
oszczędnie, jedynie to, co jest konieczne, by odtworzyć i zachować pamięć 
o wojennym piekle. 19 kwietnia obchodzimy 79. rocznicę wybuchu powsta-
nia w getcie warszawskim. Mieszkańcy stolicy przypinają sobie z tej okazji 
papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu, jego bohaterkach i boha-
terach, którzy chcieli jedynie umrzeć na własnych warunkach, bo o przeży-
ciu, nie było wtedy mowy. O ekstremalnym doświadczeniu, jakim jest wojna, 
przypomniała nam nie tak dawna napaść Rosji na Ukrainę. Historia niestety 
lubi zataczać koło.

„ANATOMICUM. MUZEUM ANATOMII”
JENNIFER Z. PAXTON

Edukacyjna książka skierowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest 
częścią serii Muzeum, w której ukazały się również m. in.: „Planetarium. Mu-
zeum Kosmosu”, „Botanicum. Muzeum Roślin” czy też „Fungarium. Muzeum 
Grzybów”. Tym razem Wydawnictwo Dwie Siostry odkrywa przed młodym 
czytelnikiem tajniki działania ludzkiego ciała, czyli Muzeum Anatomii. Można 
tam znaleźć wiele ciekawostek, np. co sprawia, że nasze zęby są na swoim 
miejscu, ile krwi w ciągu doby przepływa przez nasze żyły, jak powstaje głos, 
a także wiele innych informacji na temat działania najważniejszych narządów 
w ciele człowieka. Lektura „Anatomicum. Muzeum Anatomii” to bilet w głąb 
naszego organizmu. Książka jest ładnie wydanym, bogato ilustrowanym al-
bumem, z grafiką Kate Wiedemann. Ładna, sztywna okładka, ucieszy oko 
wymagających małoletnich czytelników.

„NA RYNECZKU”
PETER KNORR, DORO GOBEL

To bardzo efektowna książka dla dzieci w wieku 2-3 lat. Nakładem Wydaw-
nictwa BABARYBA ukazały się również inne tytuły z tej serii: „Jedziemy na 
wycieczkę”, „Nasze miasteczko”, „Statki”, „Nie ma jak w domu”, „Na placu 
budowy”. Wszystkie przykuwają uwagę dużym rozmiarem i charakterystycz-
ną, sztywną okładką. Każda z nich przypomina nieco grę planszową i nic 
dziwnego, bowiem ich lektura przypomina bardziej interaktywną zabawę niż 
poważne, wymagające skupienia zajęcie, z jakim kojarzy się czytanie. „Na ry-
neczku” pomaga dziecku zrozumieć czym są ekologiczne zakupy, pokazując 
wartość i znaczenie ekologii na prostych przykładach. W centrum opowieści 
jest tutaj osada Kwitnące Łąki, której mieszkańcy zajmują się ekologiczną 
uprawą warzyw i owoców. Książka nie ma tradycyjnego tekstu, to raczej map-
ka miejsc i plansza postaci, którym czytelnik sam musi nadać cel i stworzyć 
narrację. Dziecko, przywiązując się do wybranej postaci, samodzielnie opo-
wiada jej historię, śledząc kolejne ilustracje, na których ona występuje. Ten 
sposób przedstawienia opowieści bardzo je angażuje, kształtując zarazem 
umiejętność koncentracji i spostrzegawczość. Ilustracje w tej książce są tak 
bogate w szczegóły, że można ją czytać godzinami i wciąż na nowo do niej 
wracać, z tym samym zapałem i przyjemnością.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

Pomoc Ukraińcom wyrażana jest na wiele sposobów. W Dzielnicy Ursus odbyły się 
w marcu i na początku kwietnia występy oraz koncerty charytatywne – w Ośrodku 
Kultury „Arsus” oraz w jego fi lii – Domu Kultury „Portiernia”. 

STAND-UP I KONCERT
15 marca w OK „Arsus” odbył się chary-
tatywny stand-up dla Ukrainy, z którego 
dochód przeznaczony został dla Polskiej 
Akcji Humanitarną na pomoc dla Ukra-
iny. Wystąpili: Robert Korólczyk (lider 
Kabaretu Młodych Panów), Tomasz 
Jachimek (autor programów kabare-
towych, tekstów piosenek, monolo-
gów, sztuk teatralnych i radiowych; 
komentator „Szkła Kontaktowego” 
w TVN24), Łukasz Kaczmarczyk 
(Kabaret Młodych Panów), Tomasz No-
waczyk (z wykształcenia prawnik, 
z wyboru komik i kabareciarz, autor 
książek dla dzieci, klaun w fundacji 
Czerwone Noski – Klown w Szpitalu) 
oraz Marcin Zbigniew Wojciech (ko-
mik, aktor, konferansjer, stand-up'er, 
15 lat na scenie i w mediach, m.in. 
w POLSACIE, Comedy Central, 
TVP2, RMF FM)
10 dni później na scenie „Arsusa” miał 
miejsce charytatywny Koncert dla Po-
koju „Żyj mój świecie” zorganizowany 
przez Annę Kałużną. Harcerze ze 185 
WDW EQUUS zebrali ponad 3 tys. zł 

na zakup środków medycznych dla 
Ukrainy, za co organizatorzy serdecz-
nie dziękują. Młodzi artyści z ursuskiej 
Szkoły Podstawowej nr 11 (Zespół 
„Wiolinki”, Chór SP 11, Zespół Na-
uczycieli SP 11 „Forte”), Młodzieżowa 
Grupa Musicalowa „Crescendo” z OK 
„Arsus” oraz Zespół „Swing” i Studio 
wokalne z Domu Kultury „Miś” po-
ruszyli serca słuchaczy, pozwalając 
choć na kilkadziesiąt minut zapomnieć 
o koszmarach wojny. 

Z UKRAINĄ W SERCU
1 kwietnia zaś w Sali widowiskowej DK 
„Portiernia” wystąpiło kilkunastu arty-
stów w ramach wydarzenia „Z Ukrai-
ną w sercu”. Wśród solistów na scenie 
pojawiła się Karolina Polesiak z Grupy 
Musicalowej „Phantasia” ze wzrusza-
jącym utworem „Miejcie nadzieję!” 
J. Wójcickiego. Po niej emocjonalnie 
z śpiewał trzy utwory zaaranżowane sa-
modzielnie Stanisław Wasilewski z Ży-
rardowa. Jego matka była z pochodzenia 
Ukrainką. Szczególnie zapadło w pa-
mięci wykonanie „Tu jest twoje miej-

sce” – Pan Stanisław celowo śpiewał 
„Tu jest wasze miejsce” zwracając się 
do Ukraińców, którzy wyjątkowo licz-
nie przybyli na koncert. Wydarzeniem 
był krótki występ znanej ukraińskiej 
wokalistki i autorki tekstów Ulii Lord 
(pochodzi z Kijowa), która zaśpiewa-
ła w rodzimym języku kilka piosenek. 
Do wspólnego śpiewu tradycyjnych 
pieśni ukraińskich porwał obecnych 
żeński Chór Kalyna, który tworzą ko-
biety migrantki z Ukrainy (z obwodów: 
lwowskiego, wołyńskiego, chmielni-
ckiego, kijowskiego, tarnopolskiego, 
iwano-frankowskiego i zakarpackiego). 
W tradycyjnych strojach wyśpiewały 
z towarzyszeniem akordeonisty znane 
utwory, np. „Hej, Sokoły”. Ciekawostką 
była gra na bandurze jednej z chórzy-
stek. Bandura to ludowy, ukraiński in-
strument strunowy. Po koncercie udało 
się zebrać ponad 1000 zł.
Ukraińskim pozdrowieniem „Sława 
Ukrajini!” (ukr.: „Слава Україні!”, 
pol.: „Chwała Ukrainie!”) kończymy 
relację, mając nadzieję, że bezsensowna 
wojna jak najszybciej dobiegnie końca.

Agnieszka Gorzkowska
Fot. Bogdan Kałużny (charytatywny koncert w Arsusie) 

i Aleksander Brych (koncert w Portierni)

CHARYTATYWNIE DLA UKRAIŃCÓW

KONCERT 
W OK „ARSUS”

„Z UKRAINĄ W SERCU” 
w DK „PORTIERNIA”

„Z UKRAINĄ W SERCU” 
 DK „PORTIERNIA”

„Z UKRAINĄ W SERCU” 
w DK „PORTIERNIA”w
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GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

OBOWIĄZEK 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
O ŹRÓDŁACH CIEPŁA
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w któ-
rym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW ma obowiązek 
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI:
■ 14 dni, licząc od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, dla 

budynków nowo wybudowanych, w których źródło ciepła lub spala-
nia paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

■ do 30 czerwca 2022 r., dla obiektów już istniejących,  jeżeli źródło 
ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:
■ w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://ceeb.gov.pl/ 

(potrzebny jest profil zaufany/bankowość elektroniczna/e-dowód).
■ w formie papierowej – wypełniony druk deklaracji dotyczący budyn-

ków zlokalizowanych na terenie naszej gminy można złożyć osobiście 
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, 
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub przesłać pocztą/kurie-
rem na ww. adres urzędu. Dane wskazane w złożonej deklaracji zosta-
ną przez pracownika urzędu wprowadzone do CEEB.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA oraz 
przykładowo wypełnione formularze A i B można znaleźć na stronie 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-bu-
dynkow.

W PRZYPADKU PYTAŃ zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa – nr tel. 22 731 32 37, 
e-mail:  a.wilczynska@ozarow-mazowiecki.pl 

UWAGA! Za brak złożenia deklaracji lub przekroczenie terminów 
będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych 
Kodeksu wykroczeń.

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI wynika z zapisów ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.  z  2021  r.  poz. 554). 
Druk deklaracji można pobrać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 lub wydrukować ze strony inter-
netowej www.ozarow-mazowiecki.pl 

ROBERT GŁAZOWSKI
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pomimo problemów związanych 
z niepewnością rynku co do cen ma-
teriałów, rozstrzygnięty został prze-
targ na modernizację nawierzchni 
dróg gminnych. W ramach pro-
wadzonych robót wyremontowane 
zostanie osiem dróg gminnych na 
terenach wiejskich.

W Jawczycach nową nawierzchnię 
otrzymają ul. Gołąbkowska oraz 
odcinek ul. Wspólna Droga. 

Łącznie będzie to ok. 480 mb dróg 
a łączna powierzchnia modernizacji 
wyniesie 2293 m2. Wyłonieni w prze-

targu wykonawcy wycenili obie prace 
na łączną sumę 364 600,00 zł.

W Święcicach wyremontowane zo-
staną ulice Michałowska i Źródlana. 
Zadanie obejmuje wykonania nakład-
ki asfaltowej na łącznej długości ok. 
680 mb i powierzchni 2645 m2. Roboty 
na powyższych ulicach zostały wyce-
nione na 411 700,00 zł.

Największą inwestycją będzie wykona-
nie remontu ul. Platanowej w Kręcz-
kach. W ramach prac wykonane zosta-
nie poszerzenie istniejącej nawierzchni 
do 5 m szerokości, wykonanie dodatko-

wej podbudowy pod warstwy konstruk-
cyjne oraz wykonanie nakładki asfalto-
wej na długości 425 mb i powierzchni 
2180 m2. Wszystkie te roboty zostały 
wycenione na kwotę 418 200,00 zł.

W Myszczynie wykonany zostanie re-
mont ul. Jasnej wraz z poszerzeniem 
istniejącej części jezdnej do 5 m oraz 
wykonanie nakładki na długości ok. 
244 mb i powierzchni 1208,4 m2. Pra-
ce wyceniono na 264 450,00 zł.

W miejscowości Orły nakładka asfal-
towa powstanie na odcinku 375 m 
ul. Łaźniewskiej. W ramach prac 
wykonane zostanie poszerzenie pasa 
jezdnego do 4,5 m, dodatkowa pod-
budowa, nawierzchnia o powierzchni 
1687,5 m2 oraz elementy odwadniające 
drogę. Całość robót kosztować będzie 
270 600,00 zł.

Ostatnią z modernizowanych ulic bę-
dzie ul. Witkowskiej w Szeligach. 
W ramach prac zostanie wykonana nowa 
podbudowa oraz jezdnia o powierzchni 
1288 m2 na długości ok. 210 mb. Roboty 
wycenione zostały na 270 600,00 zł.

Wszelkie prace związane z moderniza-
cją powyższych dróg powinny zakoń-
czyć się do końca lipca. 
W najbliższym czasie planujemy kolej-
ne działania dotyczące poprawy infra-
struktury drogowej w gminie.

PIOTR KUŚMIERCZYK
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

!
ZGŁOŚ KANDYDATA 
do Nagrody Honorowej
– FELICJA 2022
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 
19 edycji Honorowej Nagrody –  FELICJA. 
W ten sposób wyróżniamy osoby fi zyczne, 
instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, 
których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład 
w rozwój gminy Ożarów Mazowiecki.
Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Bur-
mistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie 
50 mieszkańców.
Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich 
kandydatur do Felicji 2022.
Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem na-
leży składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejo-
wa 2, Biuro Podawcze lub Sekretariat Burmi-
strza – pok. 102 w terminie do 4 maja 2022 r.

PAWEŁ KANCLERZ
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Ze strony: 
https://ozarow-mazowiecki.pl/2022/03/31/zglos-
kandydata-do-nagrody-honorowej-felicja-2022/ 
można pobrać:

• Wniosek Felicja 2022 oraz 
• Regulamin przyznawania nagrody

REMONTUJEMY
DROGI GMINNE
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WŁOCHY l PIASTÓW

Bieg Polskiego Państwa 
Podziemnego
W tym roku wielką cykliczną imprezę biego-
wą „Grand Prix Piastowskich Biegów Histo-
rycznych” rozpoczął Bieg Polskiego Państwa 
Podziemnego. Start i meta, jak zawsze, znaj-
dowały się na boisku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Piastowie, a trasa prze-
biegała ulicami miasta.

P iastowskie biegi historyczne już od kilku lat 
cieszą się dużą popularnością wśród biega-
czy. Nie wszyscy jednak znają genezę ich 

powstania, chociaż na stałe wpisały się w kalen-
darz imprez Piastowa.
Pomysł na piastowskie biegi zrodził się w 2016 r. 
w gronie pedagogów obecnej Szkoły Podstawo-
wej nr 3, którzy chcieli uczcić rocznicę chrztu 
Polski. Inicjatywa ta bardzo dobrze przyjęła się 
wśród piastowian, co przyczyniło się do zorga-
nizowania w tym samym roku biegu Pamięci 
Powstańczej Warszawy. Władze miasta postano-
wiły kontynuować biegi historyczne, które miały 
zachęcić osoby lubiące biegać do zainteresowania 
się historią. 
W kolejnych latach rosła popularność cyklu, przy-
bywali zawodnicy z całej Polski, a nawet z za-
granicy. W 2018 r. powstała spontanicznie grupa 
„Rozbiegany Piastów”, której członkowie wspólnie 
trenowali pod okiem profesjonalnych trenerów, 
a ich żółte koszulki z nazwą grupy wyróżniały się 
na metach wszystkich 40 dotychczasowych biegów 
i wśród zwycięzców róznych kategorii. Wanda 
Przybylak, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, uczestniczka prawie wszystkich biegów, jest też 
jedną z inicjatorek wspólnych treningów w ramach 
grupy. W 2019 r. grupa przekształciła się w Stowa-
rzyszenie „Rozbiegany Piastów”, której prezesem 
został lekkoatleta Bartosz Nowicki. Celem stowa-
rzyszenia jest zachęcanie dzieci, młodzieży i trochę 
starszej młodzieży do ruchu i aktywnego spędzania 
czasu oraz promowanie biegania jako najprostszej 
formy aktywności. 

Pierwszy bieg w 2022 roku
W niedzielę, 27 marca odbyły się dwa biegi – dla 
dzieci i młodzieży oraz główny bieg open na sym-
bolicznym dystansie 1945 metrów. To wydarzenie 
w wymiarze historycznym i edukacyjnym poświę-
cone było Polskiemu Państwu Podziemnemu z lat 
1939–1945. 

Polskie Państwo Podziemne, działające w latach 
1939–1945 na terenach okupowanych przez Niem-
ców i Sowietów, było fenomenem w historii II wojny 
światowej. Jego zbrojnym ramieniem na terenach 
Polski sprzed 1939 roku była Armia Krajowa, która 
liczyła kilkaset tysięcy członków (różne źródła okre-
ślają liczebność AK w 1944 roku na 150–400 tysię-
cy). AK była regularną armią, częścią działających 
u boku aliantów Polskich Sił Zbrojnych. Polskie Pań-
stwo Podziemne kierowane było przez władze RP 
na uchodźstwie z siedzibą w Londynie: prezydenta, 
rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przed-
stawicielstwa. Na terenie kraju funkcjonował zakon-

spirowany aparat administracji cywilnej na szczeblu 
centralnym, w województwach i powiatach. Delega-
tura Rządu na Kraj składała się z 18 departamen-
tów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, 
Pracy i Opieki Społecznej oraz Oświaty i Kultury 
(rozbudowane tajne szkolnictwo na wszystkich po-
ziomach).

Uczestnicy, niezależnie od zajętego miejsca, byli 
zadowoleni z udziału w tej pięknej imprezie. Na 
szczęście dopisała pogoda. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale ukończenia biegu, 

a zwycięzcy open i w poszczególnych kategoriach 
– wspaniałe puchary, które wręczał burmistrz Pia-
stowa, Grzegorz Szuplewski. Najstarsi uczestni-
cy urodzili się w 1952 roku, najmłodsi to dzieci 
w wieku przedszkolnym. Często w biegach biorą 
udział całe rodziny, nawet czteroosobowe.
Na 2022 rok zaplanowanych jest 12 biegów. 
Najbliższy – BIEG KATYŃSKI – odbędzie się 
10 kwietnia o godz. 10.00.

Jacek Sulewski
Zdjęcia: Adrian Kaczkowski

KONCERT 
CHARYTATYWNY 
Zespołu Trio 
z Ukrainy 
#SolidarnizUkrainą
9.04.2022 r. 
(sobota)  
godz. 18.00
MIEJSCE:  
DOM KULTURY „WŁOCHY”,  
UL. B. CHROBREGO 27
Zespół muzyczny Trio 
z Ukrainy powstał 
w Warszawie w 2018 
roku. W repertuarze 
muzycznym zespołu 
są piosenki ludowe 
w własnych aranżacjach, popularne piosenki ukraińskie 
i autorskie piosenki. Członkami zespołu są Artur Mikha-
ilov, Oksana Reka i Viktor Reka. Artur był solistą chóru 
Kozacy Zaporożcy. Występował też jako lider zespołu 
rokowego Apogeum. Oksana Reka i Viktor Reka miesz-
kali i pracowali jako muzycy w Kijowie. Mieli swój zespół 
muzyczny Rekosta. Do Polski przyjechali w 2014 roku 
po Rewolucji Godności w Ukrainie. Oksana jest laureat-
ką wielu konkursów wokalnych, m.in. Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Włoskiej Sanremo-Czaplinek. W tym 
trudnym czasie zespół skupia się na wspieraniu swoich 
Rodaków w Ukrainie. Podczas koncertu prowadzona 
będzie zbiórka pieniężna do puszek na rzecz wsparcia 
Ukrainy przez PAH.         WSTĘP WOLNY

MUSICA 
ITALIANA 
– Solidarni z Ukrainą
10.04.2022 r. 
(niedziela)  
godz. 18.00
MIEJSCE: OKĘCKA SALA 
WIDOWISKOWA,  
UL. 1 SIERPNIA 36A
Już 10 kwietnia 
w Okęckiej Sali 
Widowiskowej DK 
Włochy odbędzie 
się wyjątkowe wy-
darzenie – koncert 
w wykonaniu włoskich i polskich artystów oraz zespołów 
wokalnych z DK Włochy. Gościnne wystąpi Stefano Ter-
razzino. Artyści solidarnie z atakowaną Ukrainą mówią 
stop przemocy, agresji i wojnie.
W geście wsparcia w trakcie koncertu Towarzystwo Przy-
jaciół Warszawy przeprowadzi zbiórkę pieniędzy dla Pol-
skiej Akcji Humanitarnej.
W tle pięknej włoskiej muzyki i tekstów o miłości, pokoju, 
nadziei i odwadze wykonajmy wspólnie solidarny gest 
wsparcia dla sąsiadów Polski w potrzebie.
WYSTĄPIĄ: Stefano Terrazzino, Chris Schittulli, Enrico 
Buscema, Ewa Sikocińska-Gacka, Filippo Pollino, Frank 
Chiarini, Gosia Lipka, Roberto Ruggeri, Tony Giuffrida
ZESPOŁY WOKALNE  
Z DOMU KULTURY WŁOCHY: Chór Black Hills, Teen Power’si

WSTĘP WOLNY

SPEKTAKL 
TEATRALNY DLA 
DZIECI Z CYKLU  
BAJU BAJ
Teatr pod Orzełkiem 
„Kukła  
z wiejskiego 
podwórza”
24.04.2022 r. 
(niedziela)  
godz. 12.30
DOM KULTURY 
„WŁOCHY”,  
UL. B. CHROBREGO 27 
Profesor Wyobraźni 
–  Hilary Szczebrze-
szyński wyrusza 
z widzami do Kukiełkowa. W tej tradycyjnej polskiej 
wsi dzieci zapoznają się z ludowymi obrzędami (to-
pienie Marzanny, noc sobótkowa, dożynki) i bawią 
się kukłami. Uczestnicy zabawy występują w Teatrze 
Jarzynowym im. Królowej Bony, spotykają Stracha Na 
Wróble, tańczą z lalkami podczas Nocy Świętego Jana. 
W spektaklu wykorzystano 20 kukieł, całości dopełniają 
piosenki skomponowane przez Agnieszkę Glińską.

DLA DZIECI OD LAT 4.       WSTĘP 10 ZŁOTYCH

KATEGORIA U13
Dziewczęta
1. Anastazja Kalisz 
2. Julia Kowalska-Paszko 
3. Amelia Ślusarczyk
Chłopcy
1. Dominik Wojdak 
2. Marcel Zagórski 
3. Antoni Piekarniak

KATEGORIA U17
Dziewczęta
1. Barbara Kruk 
2. Natalia Jaworska 
3. Natalia Ślusarczyk
Chłopcy
1. Stanisław Rama 
2. Dawid Ściuba 
3. Krystian Krzemiński

KATEGORIA OPEN
Kobiety
1. Anna Ślusarczyk 
2. Karolina Słomczyńska 
3.  Agnieszka Brogowicz-

-Stępniewska
Mężczyźni
1. Paweł Krochmal 
2. Arkadiusz Pajdosz 
3. Bartosz Nowicki

ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
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GMINA BŁONIE

www.blonie.plGmina BŁONIE informuje

DZIEŃ PRACY 
Z BURMISTRZEM
Jednym z fantów do licytowania podczas te-
gorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy był voucher na dzień pracy 
z burmistrzem. 

W e wtorek 29 marca do ratusza przybyły 
dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 
w Błoniu – Ania Setla i Amelka Wolan, 

aby zrealizować wylicytowany voucher. 
Spotkanie zaczęło się od powitania na sali 
ślubów i krótkiego wprowadzenia na czym po-
lega praca burmistrza, a następnie dziewczęta 
udały się z burmistrzem na plac budowy na 
tyłach ratusza, na naradę dotyczącą budowy 

Centrum Administracji. W naradzie 
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, Wykonawcy oraz inspek-
tor nadzoru. Nowe „pracownice” mo-
gły się dowiedzieć jakie prace będą 
w najbliższym czasie realizowane, 
jakie wyzwania czekają Wykonawcę 
w najbliższych dniach i na kiedy pla-
nowane jest zakończenie wszystkich 
robót. Miały też okazję zobaczyć po-
stęp prac w terenie – oczywiście z od-
powiedniej odległości i z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Kolejnym punktem w planie dnia była 
wizyta na nowo budowanym Targowisku Miej-
skim. Niespodziewanie w tym samym czasie 
budowę wizytowała też Pani Aleksandra Wa-
silkowska – autorka projektu Targowiska, dzię-
ki czemu dziewczyny z pierwszej ręki mogły 
się dowiedzieć ze szczegółami co i dlaczego 
będzie budowane w tym miejscu. Ucieszyły 
się słysząc, że nawierzchnia targowych alejek 
specjalnie dobrana jest tak, aby komfortowo 
korzystały z niej mamy z wózkami podczas ro-
bienia zakupów, ale też młodzież na rowerach, 
rolkach i deskorolkach – po godzinach handlu. 
Ciekawa była też informacja o „stole społecz-
nym” – miejscu, gdzie będzie można się spot-
kać z przyjaciółmi. Oprócz zwiedzania, na tar-
gowisku też była narada – dotycząca budowy 
chodnika wzdłuż nowej drogi – momentami 

było burzliwie, ale osiągnięto porozumienie. 
Praca przy realizacji inwestycji nie jest łatwa.
Ostatnim punktem do odwiedzenia było Cen-
trum Sportu i Rekreacji, gdzie oprócz wizyty 
w miejscach dostępnych dla każdego (sauny, 
strzelnicy, kręgielni, kortów do squasha itp), 
Ania i Amelka miały możliwość zobaczyć 
miejsca, do których wstęp mają tylko nieliczni 
– „tajne” przejścia tylko dla personelu, kabinę 
konferansjera przy hali sportowej oraz tajem-
nicze podbasenie – pomieszczenie pod niecką 
basenową z mnóstwem rur, baniaków z filtra-
mi i całą maszynerią sprawiającą, że woda, 
w której pływa się piętro wyżej jest czysta, 
ciepła, bezpieczna i pełna atrakcji.
W zwiedzaniu tym towarzyszył im dyrektor 
Włodzimierz Leduchowski, który korzystając 
z okazji omawiał z burmistrzem różne bieżą-
ce sprawy dotyczące funkcjonowania Centrum 
Sportu. Jak się okazało – z pozoru zwykłe 
zwiedzanie, też może być efektywnym spotka-
niem roboczym.
Na zakończenie tego długiego spaceru nad-
szedł czas na chwilę wytchnienia i drugie 
śniadanie w restauracji Johny Szalony. Potem 
już tylko powrót do ratusza przez Park Bajka 
i gminne upominki na pamiątkę tego nieco-
dziennego spotkania. Żegnając się Burmistrz 
Zenon Reszka powiedział, że to dopiero drugie 
takie spotkanie w jego 15-letniej pracy burmi-
strza. Kto wie – może nie ostatnie? Przekona-
my się podczas kolejnego Finału WOŚP :)

RAZEM DLA PLANETY 
Jednego dnia o tej samej godzinie czasu lo-
kalnego – w tym roku była to sobota, 26 mar-
ca, godzina 20:30 – cały świat symbolicznie 
zgasił światło. Ludzie wyłączyli je w swoich 
domach, a fi rmy oraz władze miast wygasiły 
iluminacje charakterystycznych budynków 
i obiektów.   Była to już 15. edycja tej akcji 
w Polsce, a 16. na świecie. 

J ednak godzina dla Ziemi WWF to coś 
więcej niż zgaszenie światła na 60 minut. 
Nie chodzi w niej o oszczędzanie energii 

– to symboliczny wyraz troski o naszą planetę, 
o różnorodność biologiczną lądów, a także mórz 
i oceanów.  
Zdajemy sobie sprawę z tego, że zgaszenie 
światła na godzinę nie powstrzyma nadmiernej 
emisji gazów cieplarnianych ani zmiany klima-
tu. Nie taki jest cel tej akcji. Godzina dla Ziemi 
WWF ma skłonić wszystkich do refleksji nad 
wagą stojących przed nami wyzwań i zmoty-
wować do podjęcia koniecznych działań. Żeby 
coś zmienić, musimy przyjrzeć się naszym na-
wykom, ale też rządy wszystkich krajów świata 
muszą podjąć decyzje na poziomie systemo-
wym, aby ograniczyć degradację środowiska 
i zredukować emisję gazów cieplarnianych, bę-
dących przyczyną zmiany klimatu.
Godzina dla Ziemi odbywa się po to, żeby po-
kazać, że wszyscy powinniśmy żyć w sposób 
przyjazny środowisku i obudzić w sobie szacu-
nek do zasobów naturalnych Ziemi. 
Godzina dla Ziemi w tym roku obchodzi 
swoje 16. urodziny. W 2007 roku po raz pierw-
szy w Sydney w ponad 2 milionach domów 
wyłączono światło na godzinę. Od tego czasu 
z roku na rok akcja WWF nabiera rozmachu 
i rozlewa się na cały świat. W Godzinie dla 
Ziemi biorą udział setki milionów ludzi z ponad 
7000 miast i miejscowości w 170 państwach na 

całym świecie, także w Polsce. W poprzednich 
edycjach na całym świecie aż 10 400 zabytków 
i pomników nie było oświetlonych przez 60 
minut.  Do Godziny dla Ziemi WWF dołączyć 
może każdy, niezależnie od poglądów, sympatii 
czy upodobań.
Od 2014 r. również Gmina Błonie wygasza na 
symboliczną godzinę m.in. ratusz, by połączyć 
się z ludźmi na całym świecie we wspólnym ge-
ście troski o Ziemię.
W tym roku w błońskiej akcji udział wzięli:
■ Urząd Miejski – wygaszony ratusz,
■ Centrum Sportu w Błoniu – wygaszony Sta-

dion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Błoniu,

■ Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu,

■ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Kubusia Pu-
chatka w Radzikowie,

■ Przedszkole Publiczne nr 6 „Iskierka” w Bie-
niewicach,

■ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bie-
niewicach.

W poniedziałek 28 marca w sali 
kinowej Centrum Kultury w Błoniu 
odbyły się Targi Pracy Błonie 2022. 
Skierowane były do osób poszuku-
jących pracy. Z uwagi na wydarze-
nia ostatniego miesiąca największą 
grupę uczestników stanowiły osoby 
przybyłe z Ukrainy. 

W  Targach wzięło udział jedenastu 
wystawców, w tym Powiatowy Urząd 
Pracy, agencja pracy, firmy produkcyj-
ne i logistyczne. 
Przedstawiciele Powiatowego Urzę-
du Pracy oprócz prowadzenia stoiska 
z ofertami pracy, zorganizowali rów-
nież spotkanie dla przedsiębiorców, 
podczas którego wyjaśniano różne 
kwestie związane z zatrudnianiem pra-
cowników z Ukrainy. 

Z sygnałów zwrotnych jakie otrzy-
mujemy od pracodawców wynika, że 
każdym stoiskiem zainteresowanych 
było około 30-40 osób, pozyskano 
wiele kontaktów, co do których jest 
szansa, że zaowocują podpisaniem 
umowy. 
Wystawcy deklarują też chęć udziału 
w kolejnej edycji Targów, która – pa-
trząc na zainteresowanie i pozytywny 
odzew – z pewnością się odbędzie.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 
w Błoniu 

ogłasza 
przetargi ustne nieograniczone (licytacja) 

na stawkę miesięcznego czynszu za m2 najmu 
pawilonów użytkowych znajdujących się 

na terenie Targowiska Miejskiego 
przy ul. Targowej 3 w Błoniu.

Przetargi odbędą się w dniu 

11 kwietnia 2022 r. 
o godz.: 10:00, 11:30 i 13:00 

w sali konferencyjnej, ul. Rynek 6 w Błoniu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA NA STRONIE 
www.bip.blonie.pl

TARGI PRACY 
BŁONIE 2022
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PIASTÓW

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

1 kwietnia 2022 roku 
o godz. 12:00 

wystartowało głosowanie 
internetowe

Ogólnopolskiego
Konkursu Otwartego 
„Modernizacja Roku 

& Budowa XXI w.” 

Do konkursu zgłoszona zo-
stała inwestycja pn. „Prze-
budowa i rozbudowa Liceum 
Ogólnokształcącego oraz 
budowa hali sportowej wraz 
z zagospodarowaniem tere-
nu i infrastrukturą w Piasto-
wie przy ul. 11 Listopada 2A 
w formule partnerstwa pub-
liczno-prywatnego” 

Więcej informacji o inwestycji 
znajdą Państwo na stronie:
https://www.modernizacja-
roku.org.pl/pl/edition/2837/
object/3177/przebudowa-i-
-rozbudowa-liceum-ogolno-
ksztalcace-z-oddzialami-dwu-
jezycznymi 

ZACHĘCAMY PAŃSTWA 
DO GŁOSOWANIA.

25 i 26 marca na terenie Piastowa odbyła się akcja wiosennego 
sprzątania. Udział w niej wzięli mieszkańcy i radni miasta, pracowni-
cy Urzędu Miejskiego, przedszkolaki ze swoimi wychowawcami oraz 
uczniowie i nauczyciele piastowskich szkół. 
Sprzątano okolice swoich domostw, skwery i tereny zielone, chodniki oraz 
pasy zieleni wzdłuż dróg. Dzieci i młodzież sprzątała wybrane tereny wokół 
swoich placówek oświatowych i w najblizszej okolicy.  W akcji wziął udział 
również nowy właściciel terenu b. hipermarketu Tesco. Dziękujemy!
Dziękujemy bardzo także  firmie Partner Dariusz Apelski, która wsparła 
akcję wiosennego sprzątania Piastowa przekazując worki i rękawiczki oraz  
gadżety dla dzieci, a po zakończonych porządkach bezpłatnie odebrała 
uprzątnięte odpady. 

Zebrano ponad 2 tony śmieci w kilkuset workach !!!
UM Piastów

MARCOWE SPRZĄTANIE MIASTA. JEST EFEKT! 
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GMINA BRWINÓW l REKLAMA

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
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Warszawa Ursus
ul. Traktorzystów 14

(przy stacji PKP Ursus)

Tel. 721-214-743

NAPRAWA 
OBUWIA

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ 
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ
TELEFO-
NICZNIE
LUB BEZ POŚREDNIO 
NA NASZEJ

STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

GODZINY OTWARCIA:
pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 
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B rwinowskie Koło Sztuki, powstałe z inicja-
tywy Marii Rogińskiej, skupia ludzi, których 
pasją jest tworzenie – artystów z wykształce-

nia oraz amatorów, zarówno młodych jak i star-
szych. Już od kilku lat spotykają się i zapraszają 
na jarmarki lokalnych twórców. Można się zatem 
spodziewać, że na jarmarku pojawią się tradycyj-
nie nie tylko obrazy, grafiki, ale także biżuteria 
i różnorakie rękodzieło okolicznych twórców oraz 
ozdoby wielkanocne, które przydadzą się do deko-
racji domu i ogrodu na zbliżające się święta. Stoi-
ska będą czynne już od godz. 10.
W samo południe w dworku Zagroda odbędzie 
się wernisaż malarstwa mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej w Czubinie. Autorami prac są 
uczestnicy zajęć plastycznych (pracowni malar-
skiej i rękodzielniczej), prowadzonych w ramach 
szeroko pojętej terapii i rehabilitacji. 

– Bardzo istotny jest tutaj sam proces 
tworzenia, który pomaga wyciszyć 
się i zredukować stres. Twórczość pla-
styczna umożliwia wylanie z siebie 
emocji, pokazanie ich, pokazanie 
świata widzianego „swoimi oczami”, 
świata wyjątkowego i odmiennego od 
innych – opowiada Katarzyna Magnu-
ska, która chce jak najlepiej zaprezen-
tować dzieła swoich podopiecznych. 

Możliwość pokazania swoich prac 
szerokiemu gremium, nie tylko 
kolegom, pracownikom DPS-u 
i rodzinom, przynosi amatorom sztu-
ki ogromne dowartościowanie i dużą 
dawkę pozytywnych emocji, w tym 
poczucia dumy i satysfakcji, które 
dodają energii i zapału do dalszego 
działania. Mieszkańcy DPS-u przy-
gotowują się do swoich wystaw z du-
żym entuzjazmem, a dworek Zagroda 
gości ich nie po raz pierwszy. 
– Podziwiani i chwaleni „rosną 
w oczach”, doświadczają wzruszeń, 
które udzielają się także przybyłym 
gościom. Mamy tu do czynienia 

z prawdziwą integracją osób z niepełnospraw-
nościami z pozostałymi. Odbywa się to z obo-
pólną korzyścią, gdyż wszyscy wynoszą z takich 
spotkań coś dobrego. I właśnie o to chodzi – do-
daje Katarzyna Magnuska. 

Tematem przewodnim wystawy będzie wiosna, 
i jako pora roku, i jako stan ducha. Intensywne 
barwy, kwiaty i motywy wielkanocne pokazują 
odrodzenie i radość. Warto uświadomić sobie, że 
każdego dnia można dzielić się z innymi dobrem, 
życzliwością i radością, a przyjacielska pogawęd-
ka i sztuka mają działanie terapeutyczne. Tego 
podczas jarmarku i wernisażu wystawy w Za-
grodzie na pewno nie zabraknie. Wystawę będzie 
można oglądać w dworku Zagroda przez kolejne 
dwa tygodnie.

UG Brwinów

JARMARK SZTUKI I WYSTAWA 
W DWORKU ZAGRODA
Brwinowskie Koło Sztuki – nieformalna grupa miejscowych 
artystów i rękodzielników –  zaprasza w sobotę 9 kwietnia 
2022 r. na wiosenny jarmark przy Zagrodzie (Brwinów, ul. Gro-
dziska 57). Stoiska będą czekać na kupujących na zewnątrz, 
a w dworku odbędzie się wernisaż prac mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Czubinie.  

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje
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Są w wielkiej potrzebie
Gdy o pomoc do mieszkańców Brwinowa zwrócili 
się bezpośrednio burmistrz gminy Podhajce pod 
Tarnopolem oraz Ojciec Dyrektor Domu Pielgrzy-
ma w Brzuchowicach pod Lwowem  – Władysław 
Biszko – nie można było odmówić. Transporty 
z darami wyjechały z miejskiej hali sportowej 
w Brwinowie na początku marca.
Miejska hala sportowa w Brwinowie od pierwszych 
dni wojny na Ukrainie stała się gminnym centrum 
zbiórek. W weekend 26–27 lutego została zorganizo-
wana zbiórka – powiatowa, dla punktów recepcyjnych 
w Polsce, które jako pierwsze przyjmowały uchodź-
ców. Szybko jednak pojawiła się kolejna potrzeba. 
Po telefonie od burmistrza miasta Podhajce (ukr. 
Підгайці) z apelem o pomoc, ruszyła zbiórka na po-
trzeby tamtejszej społeczności. Czasu nie było dużo, 
bo już 1 marca ruszał z Polski w drogę do Podhajców 
Ukrainiec Wasyl. Niezbędne okazały się koce, śpiwo-
ry, materiały opatrunkowe i żywność z długim termi-
nem przydatności do spożycia. 
Nim przyszła wojna, Podhajce były spokojnym mia-
steczkiem. Teraz jest inaczej – ciągłe zagrożenie, 
powtarzające się alarmy przeciwlotnicze to codzien-
ność. Chowanie się do piwnic – bo w małym mia-
steczku nie ma tuneli metra czy schronów, staje się 
normą. Grupa ochotników z Podhajców ruszyła już 
na front. Najbliższe duże miasto Tarnopol jest ostrze-
liwane. Ze wschodu Ukrainy napływają kolejne fale 
uchodźców wewnętrznych, którzy uciekają przed 
wojną. 
Po Podhajcach przyszła kolej na Brzuchowice 
(ukr.  Брюховичі). O pomoc poprosił Ojciec Dy-
rektor Domu Pielgrzyma – Władysław Biszko. Ran-
kiem, 9 marca wyruszył zorganizowany przez gminę 
transport.  Wszystkie dary – żywność, leki, woda, 
środki higieniczne i opatrunkowe zostały dostarczo-
ne do szkoły w Korczowej, oddalonej od granicy 
z Ukrainą o ok. 3 km. Stamtąd będą sukcesywnie 
odbierane. Dom Pielgrzyma przy Seminarium Du-
chownym w Brzuchowicach stał się przystankiem 
dla uciekających przed wojną. Przybywają tam 

głównie kobiety z dziećmi, ale także osoby starsze 
ewakuowane z terenu działań wojennych. Do tej 
pory udzielono schronienia ponad 240 rodzinom 
z Charkowa, Kijowa, Zaporoża i innych miast i mia-
steczek, które są przedmiotem niszczycielskich 
ataków wrogiej armii. Każdego dnia z Domu Piel-
grzyma wyjeżdżają w dalszą drogę kolejne osoby 
– większość zamierza przekroczyć granicę Polski, 
oddaloną stąd o ok. 70 km. Na miejsce wyjeżdża-
jących, napływają kolejni. Dotychczas Brzuchowice 
były bazą do prowadzonych przez wiele lat przez 
ppłk. Waldemara Kruszyńskiego akcji „Gwiazdka 
Lwów” i „Paczka dla kombatanta”. Przed święta-
mi Bożego Narodzenia paczki przygotowane przez 
uczniów szkół z Brwinowa, Żyrardowa i Warszawy 
trafiały do Polaków ze Lwowa i okolic. Scenariusz 
realizowany przez kilkanaście lat był podobny: ze-
branie paczek, wyjazd na Ukrainę, noclegi w domu 
gościnnym seminarium w Brzuchowicach, spotka-
nie kolędowe w polskim konsulacie we Lwowie, 
rozdawanie paczek, wizyta na cmentarzu Orląt 
Lwowskich – tym  razem musiało było inaczej. 
Teraz, gdy trwa wojna, pomoc charytatywna jest 
potrzebna jeszcze bardziej. Oprócz zbiórek celo-
wych, trzeba kontynuować pomoc dla tych uchodź-
ców, którzy przebywają w naszej gminie. 
Mieszkańcy gminy czynnie angażują się w niesie-
nie pomocy dla Ukrainy. Wielu przyjęło pod swój 
dach kobiety i dzieci. W całą akcję zaangażowanych 
jest wielu wolontariuszy. W różne formy wspar-
cia dla obywateli Ukrainy włącza się samorząd. 
Trwają organizowane zbiórki najpotrzebniejszych 
artykułów dla osób, które są zakwaterowane na te-
renie naszej gminy. Na bieżąco wydawane są dary 
gromadzone w brwinowskiej hali sportowej przy 
ul. Moczydłowskiego 2. Na stronie brwinów.pl 
zamieszczony jest szereg informacji na temat po-
mocy dla obywateli ukraińskich uciekających 
przed wojną. Został uruchomiony specjalny ogól-
nodostępny mail przeznaczony do bezpośredniego 
kontaktu ukraina@brwinow.pl. 

Gmina Brwinów i Galeria Brwinów 
– wspólna pomoc dla Ukraińców
Centrum Handlowe „Galeria Brwinów” przy 
ul. Grodziskiej 46 to ważny adres dla uchodźców 
z Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie gminy 
Brwinów. W pawilonie 27 działa punkt informa-

cyjny, w którym mogą m.in. wykonać zdjęcie po-
trzebne do wniosku o PESEL, a w pawilonie 31A 
– punkt bezpłatnego wydawania odzieży.   

Uchodźcy potrzebują różnego rodzaju wsparcia. Od 
początku działania pomocowe koordynował Gminny 
Ośrodek Kultury w Brwinowie, który prowadzi zbiór-
kę pieniężną i organizuje pomoc rzeczową poprzez 
punkt zbiórek i wydawania żywności oraz innych 
artykułów w miejskiej hali sportowej przy ul. Mo-
czydłowskiego 2 w Brwinowie. – Dostrzegaliśmy 
konieczność poszerzenia naszej oferty pomocowej 
dla uchodźców z Ukrainy, ale przeszkodą był brak 
odpowiednich pomieszczeń – mówi burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński, który zwrócił się w tej sprawie do 
nowego właściciela Galerii Brwinów. Szybko udało 
się porozumieć w kwestii wykorzystania części prze-
strzeni centrum handlowego.
– Idea pomocy zaproponowana przez Pana Burmi-
strza zasługuje na wsparcie i dlatego przyłączamy 
się do pomocy wszystkim potrzebującym – wyjaś-
nia prezes spółki WJA Apartamenty Spółka z o.o. 
Spółka Komandytowa Jacek Cudowski. 
Gmina Brwinów na podstawie zawartej umowy może 
korzystać z trzech pomieszczeń centrum handlowe-
go. W efekcie już 16 marca w pawilonie nr 27 zaczął 
działać punkt informacyjny, w którym można m.in. 
otrzymać wzory wniosków oraz wykonać zdjęcia 
potrzebne do wniosku o nadanie numeru PESEL. 
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do godz. 
13.00 fotograf czeka na obywateli Ukrainy, którzy 
mieszkają na terenie gminy Brwinów i będą składać 
wniosek w Urzędzie Gminy Brwinów. W tym za-
kresie jest to uzupełnienie możliwości wykonywania 
zdjęć, które realizuje także studio fotograficzne przy 
Rynku w Brwinowie. Zdjęcia biometryczne w obu 
tych miejsc są przekazywane następnego dnia bez-
pośrednio do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Gminy Brwinów. Ściana naprzeciwko pawilonu 27 
już teraz stała się galerią plakatów informacyjnych, 
wskazujących na gotowe rozwiązania lub numery 
infolinii w sprawach edukacji dzieci, bezpieczeństwa 
czy pracy. Pojawiły się już na niej pierwsze ogłosze-
nia. W punkcie informacyjnym będzie można także 
skorzystać ze stanowiska komputerowego z drukarką, 
np. do przeglądania informacji w Internecie i wydru-
kowania swojego CV. 
– Zadania punktu oraz jego godziny otwarcia będą 
dostosowane do potrzeb naszych nowych miesz-
kańców pochodzących z Ukrainy, ale zapraszamy 
też do punktu Polaków poszukujących informacji 

związanych z pobytem uchodźców – zaznacza bur-
mistrz Kosiński. 
Kolejne pomieszczenie – pawilon 31A w alejce 
z drugiej strony – funkcjonuje od 20 marca jako 
punkt zbiórki i darmowego wydawania odzieży dla 
obywateli Ukrainy. Formalnie został on udostępnio-
ny Gminie Brwinów, ale na podstawie uzgodnień 
z burmistrzem prowadzi go społeczniczka Agniesz-
ka Pytlewicz wraz z grupą wspomagających ją wo-
lontariuszek. Od poniedziałku do czwartku w godz. 
16–20 oraz w soboty w godz. 9–13 można zaopatry-
wać się w ubrania oraz zabawki dla dzieci. Wszyst-
kie rzeczy są czyste, posortowane według rozmiarów 
i estetycznie ułożone na półkach bądź rozwieszone 
na wieszakach dawnego sklepu odzieżowego. Teraz 
cały pawilon znów wygląda na elegancki butik, a jego 
„darmowi klienci” mogą tu zaopatrzyć się w potrzeb-
ne rzeczy, w razie potrzeby skorzystać z przymierzal-
ni i poczuć się „jak w normalnym sklepie”. 
– Nie wiadomo jeszcze, z jakimi kolejnymi wyzwa-
niami przyjdzie się nam zmierzyć lub jakie nowe 
pomysły będziemy realizować w związku z kryzy-
sem na Ukrainie – mówi burmistrz Kosiński. – Cie-
szę się, że w tej trudnej dla nas sytuacji możemy 
liczyć na pomoc przedsiębiorców z naszego terenu, 
zaangażowanie mieszkańców i działania społecz-
ników. W imieniu swoim oraz naszych nowych 
mieszkańców z Ukrainy serdecznie dziękuję za 
każdą pomoc –  dodaje.                 UG Brwinów

BRWINÓW 
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URSUS

„Siła Miłości”
W Ośrodku Kultury „Arsus” 22 marca 2022 r. 
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddzia-
łami Integracyjnymi przy ul. Sosnkowskiego 
10 oraz chór z Parafii św. Józefa oblubieńca 
w Ursusie, prowadzony przez s. Zuzannę Sko-
piak, zaprezentowali spektakl „Siła Miłości”.

P rzyjdą? Nie przyjdą? .... Ktoś przyjdzie. W koń-
cu na scenie występuje 37 młodych artystów. 
Nawet mama, tata, najbliższa przyjaciółka to już 

kilkadziesiąt osób...  Mijają ostatnie minuty przed 
rozpoczęciem. Coraz mniej pustych foteli. A wi-
downia w Arsusie oferuje 500 miejsc. Jest dobrze. 
– O! Jest Ksiądz. I Pani Dyrektor! Ćśśś... Patrz – Kaś-
ka przyszła! Łał! – a tam Franek z Jaśkiem. 
Przygasły światła, rozświetliła się scena podzielo-
na na dwie części. Po lewej czteroosobowy stolik, 
przykryty zielonym materiałem, duży odbiornik 
radiowy z lat pięćdziesiątych XX wieku, wygina-
na lampka biurowa, telefon z tarczą i słuchawką na 
sznurze, też z tamtego okresu. Prawą stronę zajmu-
ją: stolik, przybory do pisania, zeszyt, proste, drew-
niane krzesło, stojący biurowy wieszak, metalowa 
miska do mycia, klęcznik z Biblią na pulpicie, na 
ścianie Chrystus na krzyżu, obok obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej.
Na środku sceny w głębi na ławce rozmawiają dwie 
dziewczyny. 
– ... Podobno bardzo się przyjaźnił z Karolem Woj-
tyłą. – Jak się dowiedziałam, co ten człowiek prze-
żył, sama byłam zaskoczona.

NA SCENIE
Przewijają się kolejne obrazy. Wojtek z klasy 7a 
przedstawia bardzo wiarygodnie kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, prymasa Polski, w czasie uwię-
zienia przez komunistyczne władze w klasztorze 
nazaretanek w Komańczy w latach 1955–1956. 
Natalia z tej samej klasy świetnie wczuwa się 
w Marię Okońską, która blisko współpracowała 
z biskupem Wyszyńskim od 1942 r. do końca jego 
życia.

� Maria Okońska poznała czterech papieży, 
Jan Paweł II liczył się z jej zdaniem i traktował jak 
przyjaciółkę (pozostała bogata korespondencja). 
Założyła, razem ze Stefanem Wyszyńskim, Insty-
tut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki 
Kościoła (wcześniej Ósemki – od 1942 r.), przemia-
nowany w 2005 r. przez Jana Pawła II na Instytut 
Prymasa Wyszyńskiego. Okońska wraz z Marią 
Wantowską i Janiną Michalską (w przedstawieniu 
odtwarzała ją Julia z klasy 7a) odwiedzała uwięzio-
nego Prymasa Polski w Komańczy. Była też jedynym 
świadkiem składania przez niego Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu Polskiego. 
Późniejszy Prymas w czasie Powstania Warszawskie-
go był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach, 
a także kapelanem okręgu Żoliborz Armii Krajowej, 
pseudonim Radwan III.
12 listopada 1948 z okazji uroczystości Pięciu Pol-
skich Braci Męczenników, Ojciec Święty Pius XII 
na konsystorzu w Rzymie mianował ówczesnego 
biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego arcybi-
skupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem 
Polski. Bulla nominacyjna została podpisana 16 li-
stopada w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej. 
Stefan Wyszyński już od uzyskania w 1924 r. świę-
ceń kapłańskich, które otrzymał w bazylice włoc-
ławskiej w kaplicy Matki Bożej, związał z Nią swoje 
życie. 8 grudnia 1953 r. dokonał Aktu Osobistego 
Oddania się Matce Bożej. – Święta Maryjo, Bogu-
rodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie 
za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę 

i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przy-
rzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem 
i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę ni-
gdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby 
czci Twojej... �

Widzowie obejrzeli odnowienie Ślubów Jasnogór-
skich, złożonych przed 300 laty przez króla Jana 
Kazimierza. Prymas przed wizerunkiem Matki Bo-
żej składał napisane przez siebie, m.in. na prośbę 
Paulinów z Jasnej Góry, odnowione śluby, a w tym 
samym czasie w Częstochowskim klasztorze 
bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodni-
czącego Episkopatu Polski, odczytywał rotę ślubów 
przed cudownym obrazem wobec miliona zgroma-
dzonych wiernych. Jedynym świadkiem składania 
Ślubów przez Prymasa była Maria Okońska, która 
po każdym wersie w imieniu narodu odpowiadała 
„Królowo Polski – przyrzekamy”.
Poszczególne sceny przeplatane były występami 
chóru przy akompaniamencie gitar Piotra Porosa 
i Macieja Szarpaka. Pięknie zabrzmiały pieśni pa-
triotyczne i maryjne.
Papieża Jana Pawła II zagrał Bartosz z kl. 8a, ojca 
Jerzego Tomzińskiego, przeora klasztoru pauli-
nów na Jasnej Górze – Rafał z kl. 7a, Role: funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (Bartosz, 
Szymon i Antoni), zakonnicy 1 (Maria), zakonnika 
Teofila Krauze (Franciszek) – obsadzone zostały 
przez uczennice i uczniów z klasy 7a; role księży 
– Stanisław i Jan z kl. 7e; role koleżanek z podsta-
wówki – Zuzanna i Barbara z kl. 8a oraz role kobiet 
zanoszących kwiaty – Aleksandra i Nikola – rów-
nież z kl. 8a. 
W chórze pięknie zaśpiewało 15 dziewczynek ze 
Szkoły Podstawowej nr 14. Z kl. 3a: Agata, Zofia, 
Marcelina, Maria, Amelia, Ada, Zuzanna, Dobro-
sława, z kl. 4a: Amelia, z kl. 4d: Antonina i Lena, 
z kl. 5a: Zofia, z kl. 5d: Karina i Martyna (która za-
grała też siostrę zakonną 2) oraz cztery dziewczyn-
ki ze Szkoły Podstawowej nr 4: Anna i Antonina 
z kl. 3d, Zofia z kl. 3c, Iryna z kl. 6b.

KULISY POWSTANIA „SIŁY MIŁOŚCI”
12 września 2021 w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie odbyła się msza beatyfikacyjna kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Sejm i Senat RP 

ogłosił rok 2021 rokiem kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w 120. rocznicę jego urodzin i 40. rocznicę 
śmierci.
Siostra Zuzanna Joanna Skopiak wyjaśniała nam 
okoliczności poprzedzające realizację spektaklu: 
– Pomysł przedstawienia narodził się w związku 
z beatyfikacją. Mieliśmy już pewne doświadczenie, 
ponieważ wcześniej przygotowywaliśmy w kościele 
jasełka i misterium o św. Józefie. Ktoś zasugero-
wał, żeby tym razem spróbować wystawić spektakl 
w „Arsusie”. Dyrektor Arsusa Bogusław Łopuszyń-
ski wyraził zgodę, pomógł i... może jeszcze kiedyś 
się zobaczymy na wielkiej scenie”. 
– Pisząc scenariusz przedstawienia oparłam się 
przede wszystkim na filmie dokumentalnym Pawła 
Woldana „Prymas w Komańczy”. Sama ułożyłam 
początkową rozmowę. Również zakończenie. Roz-
mowa ubeków powstała na podstawie wywiadu 
z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim – zdradziła 
s. Zuzanna.
Należy dodać, że siostra jest również reżyserem, 
scenografem i rekwizytorem, a także solistką  i chó-
rzystką. Po prostu człowiekiem renesansu. A spek-
takl – prawdziwie autorski.
Siostra Zuzanna już czwarty rok pracuje w SP nr 14 
im. Bohaterów Warszawy jako katechetka. O pro-
wadzonym przez siebie chórze przy parafii św. Jó-
zefa mówi: – To moje Józefowe promyczki. Słodkie 
trzpioty. Jej bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr Wy-
nagrodzicielek Najświętszego Oblicza (potocznie 
Obliczanki) założył w 1888 roku błogosławiony 
o. Honorat Koźmiński – kapucyn. Charyzmatem 
tego zgromadzenia jest wynagradzanie Panu Bogu 
– za grzechy własne i świata – modlitwą i pracą. 
W Ursusie zgromadzenie funkcjonuje od sześciu lat. 

Nie wszyscy zaproszeni 
i oczekiwani goście poja-
wili się na przedstawieniu, 
ale byli ci najważniejsi: ro-
dziny i przyjaciele aktorów 
i chórzystek, a także ksiądz 
prałat Józef Sajnóg – pro-
boszcz kościoła św. Józefa 
Oblubieńca NMP, dziekan 
ursuski oraz Aldona Klask 
– Dyrektor SP nr 14 i Bo-
gusław Łopuszyński – Dy-
rektor Ośrodka Kultury 
„Arsus”. 

� Prymas Stefan Wyszyński spędził trzy lata w od-
osobnieniu po tym, gdy zdecydowanie sprzeciwił się 
wobec podejmowanych przez władze PRL prób prze-
jęcia kontroli nad Kościołem. Aresztowanie duchow-
nego nastąpiło w nocy z 25 na 26 września 1953 r. 
Ostatni rok spędził w bieszczadzkiej Komańczy 
w klasztorze sióstr nazaretanek.
Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski urodził 
się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli, zmarł w Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 28 maja 1981 r. o go-
dzinie 4.40. �

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
UWAGA!  GALERIA ZDJĘĆ NA � www.mocnestrony.com.pl

URSUS: MŁODZI AKTORZY PRZEDSTAWIAJĄ WAŻNY ETAP ŻYCIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

OD SIOSTRY ZUZANNY:

„Stokrotne i wielkie PODZIĘKOWANIA składam WSZYST-
KIM OSOBOM, KTÓRE WŁOŻYŁY OGROM PRACY 
W PRZYGOTOWANIE PRZEDSTAWIENIA w tym p. Bea-
cie Urbanowicz, p. Marcie Poszelężnej, p. Arkadiuszowi 
Stasiakowi, naszym muzykom p. Piotrowi Porosie, p. 
Maciejowi Szarpakowi, p. Dariuszowi Zalewskiemu, s. Sta-
nisławie Olejnik, rodzicom, w tym p. Marcie Stali-Lesiak, 
p. Annie Basior, p. Łukaszowi Kowalskiemu, p. Danucie 
oraz wszystkim, którzy użyczyli cennych pamiątek – re-
kwizytów. 
KS. WALDEMAR pożyczył swój własny beret z kilkudzie-
sięcioletnią historią dla uzupełnienia kostiumu prymasa.
Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi 
Ośrodka Kultury „Arsus” BOGUSŁAWOWI ŁOPUSZYŃ-
SKIEMU. Bez Jego życzliwości nasze przedsięwzięcie 
nie odbyłoby się w tak wspaniałych warunkach dla całej 
społeczności.”
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NASZE ZDROWIE

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykładowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

Techniki zabiegów usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosłupa 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

Wskazaniami do zabiegów u osteo-
pa ty są m.in.: zaburzenia czucia, 
dręt wienie rąk, drętwienie i bóle 
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, róż-

nego rodzaju zwichnięcia oraz wiele 
innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uz-
nana metoda leczenia w systemie 
me dycznym. EFEKTY SĄ REWELA-
CYJNE.

Należy mieć badania: RTG lub MR 
(rezonans magnetyczny), ew. bada-
nia dotyczące innych chorób.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

Diagnostyka i korekta wad po sta-
wy u dzieci i młodzieży.

Mgr Jakub Górnicki zaprasza na 
bezpłatną konsultację, by ustalić 
możliwość leczenia oraz ewentualne 
przeciwwskazania.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla osób pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku 

do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007

Bezpieczne i specjalistyczne usuwanie bólu 
DOSKONAŁA TERAPIA USUWAJĄCA WSZELKIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE PO PRZEJŚCIU COVID-19

Szanowni Państwo,

Niech ten szczególny okres 

ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 
będzie dla wszystkich czasem zadumy, 
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Wszystkim naszym Klientom życzymy
wiosennego nastroju, pogody ducha
oraz serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Wesołego Alleluja!
Zarząd 
i Zespół Specjalistów 
Modelowania Słuchu

WIELKANOC 2022
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