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Nowa
Galeria Wypieków
Lubaszka w Ursusie

Od 18 maja 2022 Ursus może się pochwalić kolejną (już czwartą!) Galerią Wypieków
Lubaszka. Do sklepów na ulicach: Sosnkowskiego, Skoroszewskiej i Wojciechowskiego
dołączył lokal przy ul. Posag 7 Panien 16.
W środowy poranek 18 maja nowa Galeria Wypieków Lubaszka po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla spragnionych świeżego pieczywa klientów.
Sklep znajduje się na nowym osiedlu w części Ursusa zwanej Szamotami. W nawiązaniu do pofabrycznej historii tego miejsca, wystrój Galerii Wypieków
przy ul. Posag 7 Panien ma industrialną aranżację,
można tu znaleźć nawet fragment ciągnika Ursus –
symboliczne wspomnienie o istniejącej tu kiedyś fabryce traktorów. Przybyłych wita – umieszczony nad
regałami z pieczywem – duży napis URSUS, a po
lewej stronie od wejścia żółty przód ciągnika Ursus
C-360 z włączonymi światłami. To dodatkowa zachęta dla mieszkańców osiedla, aby zajrzeli do nowo
otwartego lokalu.

Pochodząca z Odessy w Ukrainie pani Olga od
dwóch miesięcy mieszka z córką Maszą w pobliskim bloku. Rano odprowadza córkę do przedszkola i bardzo jej odpowiada, że sklep otwarty jest już
od 6.30, ponieważ po drodze może kupić pieczywo,
a czasem coś słodkiego.
Mężczyzna, który „wpadł” po bułeczki z jednej
z okolicznych budów, po zakupach stwierdził, że
bardzo mu się podoba nowy sklep. – Jest przestron-

ny, jasny, na półkach pięknie wyeksponowane
dziesiątki rodzajów pieczywa, ciast i ciasteczek,
a doradzają przemiłe dziewczyny i jeszcze częstują
pysznymi babeczkami…”.

Z kolei pani Katarzyna, mieszkająca w pobliżu
od dwóch lat, poprzedniego dnia widziała szyld
i przygotowania do otwarcia. Zapewniała, że będzie stałą klientką nowego sklepu. – Niczego nie

muszę sprawdzać, bo wcześniej mieszkałam przy
ul. Wojciechowskiego, gdzie zaopatrywałam się
w pieczywo i wyroby cukiernicze w sklepie Lubaszki i dobrze poznałam doskonałą jakość ich wyrobów piekarskich i cukierniczych.
Piekarnie Lubaszka to firma rodzinna, której
historia sięga czasów pierwszych powojennych
piekarni w Warszawie.

W ciągu pierwszych dwóch godzin Galerię Wypieków odwiedziło kilkudziesięciu klientów.

I nic dziwnego, w asortymencie nowo otwartej Lubaszki można bowiem znaleźć: wypiekane na miejscu sznytki, pełen asortyment pieczywa, robione
na miejscu kanapki firmowe, drożdżówki z rabarbarem, pączki, baletki, chałki, bajgle z pasztetem
warzywnym, a nawet wyciskane na miejscu soki
owocowo-warzywne.

Założyciel, Czesław Lubaszka, był jednym z warszawskich Robinsonów. Obecnie tradycję piekarniczą kontynuuje jego wnuk – Piotr Lubaszka – odpowiedzialny również za wprowadzanie nowych
receptur produktów. Firma Lubaszka do produkcji
swoich wyrobów używa tylko najwyższej jakości
surowców kupowanych od lokalnych, sprawdzonych dostawców. Konfitury, kanapki i nadzienia są
przygotowywane w piekarni.
W Galerii Wypieków przy ul. Posag 7 Panien świeżego pieczywa można się spodziewać o każdej porze dnia – dostawy do sklepu realizowane są cztery
razy dziennie. Sklep jest czynny od poniedziałku
do piątku od 6:30 do 20:00, w sobotę od 7:00 do
15:00.

Zarówno klienci, jak i pracownicy chętnie dzielili się wrażeniami z pierwszego dnia funkcjonowania osiedlowej Lubaszki.

Pani Dorota, ekspedientka, pracowała już w innych
punktach Galerii Wypieków Lubaszka, ale czekała
na otwarcie tego właśnie sklepu. – Ta praca bar-

dzo mi się podoba i jestem z niej zadowolona. Do
sklepu przy ul. Skoroszewskiej, gdzie pracowałam,
klienci specjalnie przyjeżdżali nawet z Pruszkowa,
Brwinowa i Ożarowa. W nowym miejscu pracy

ucieszyły ją elementy upamiętniające istniejącą tutaj przez prawie 100 lat ogromną fabrykę traktorów
ZM URSUS. Mama, babcia i wujek pani Doroty Czworonożni przyjaciele Lubaszki zawsze znajdą
przed sklepem miskę z wodą.
wiele lat pracowali w tych zakładach.

n Brwinów. Gminne inwestycje drogowe – zrealizowane i planowane

Wizyta wicemarszałka

W czwartek 12 maja 2022 r. Brwinów odwiedzili wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał
Rajkowski oraz dyrektorzy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tematem spotkania były
wykonane oraz projektowane na terenie gminy Brwinów przedsięwzięcia drogowe.

T

o już kolejna wizyta wicemarszałka Rafała
Rajkowskiego w Brwinowie. Podczas bieżącego spotkania burmistrz Arkadiusz Kosiński
mówił o zrealizowanych inwestycjach i przedstawił aktualne problemy drogowe gminy. Następnie
delegacja udała się w teren – burmistrz osobiście
oprowadzał gości, pokazując wykonane projekty
oraz omówił takie, na które mieszkańcy czekają z utęsknieniem, a przy których gmina oferuje
partnerską współpracę.

z drogą wojewódzką DW nr 719. Intensywność ruchu drogowego w tym miejscu w znacznym stopniu
utrudnia także bezpieczne przemieszczanie się pieszych i pojazdów na drugą stronę miasta – przebudowa tego skrzyżowania wraz z montażem sygnalizacji
świetlnej to według burmistrza Kosińskiego jedna
z pilniejszych potrzeb do zrealizowania, ważna dla
mieszkańców i przejezdnych.
Delegacja odwiedziła Otrębusy, gdzie 7 maja 2022 r.
odbyła się uroczystość nadania nazwy Rondo Zespo-

cy je skwer z rzeźbą patrona – projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Skwer stał się nową atrakcją dla mieszkańców i odwiedzających miasto – miejscem, gdzie można zrobić
pamiątkowe zdjęcie w towarzystwie naturalnej wielkości rzeźby plenerowej wykonanej z brązu, przedstawiającej Kozielewskiego jako harcerza.
Goście wizytowali także ul. Biskupicką od ronda
w kierunku Biskupic. Przejście po stronie wschodniej ulicy zakończyło się na odcinku pomiędzy ul.
Szkolną a ul. Sienkiewicza w miejscu zrealizowanej
inwestycji – burmistrz poinformował, że dalsza część
chodnika jest już zaprojektowana.
Następnie goście przejechali odcinkiem nowo wyremontowanej ul. Kępińskiej w Brwinowie łączącym ul. Wilsona z drogą wojewódzką nr 719. Przejazd ul. Kępińską stanowił okazję do przybliżenia
problemu związanego z włączeniem się do ruchu,
tj. wjazdu i zjazdu z ul. Kępińskiej na skrzyżowaniu

łu „Mazowsze”. Nowe rondo powstało w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 720. Budowę zrealizował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale swój wkład
w inwestycję miała także gmina Brwinów. Rondo
zostało zaprojektowane kosztem i staraniem gminy
Brwinów, która dodatkowo zapłaciła za odszkodowania z tytułu wywłaszczenia sąsiednich nieruchomości pod budowę ronda i przekazała Województwu
kilkusetmetrową nieruchomość.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaznaczył, że dotychczas zakończono wiele ważnych inwestycji drogowych, ale aby polepszać jakość życia mieszkańców
trzeba działać dalej, realizować kolejne.
Dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego (dofinansowania projektów) gmina Brwinów szybciej się
rozwija. Remonty, przebudowy dróg to ważne zadania nie tylko dla władz lokalnych, ale także dla województwa mazowieckiego.

Delegacja obejrzała rondo Ignacego Kozielewskiego
mieszczące się u zbiegu ulic Biskupickiej, Marszałka
Józefa Piłsudskiego i Armii Krajowej oraz otaczają-

UG Brwinów
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Weź udział w II edycji Budżetu Obywatelskiego
Gminy Michałowice – zdecyduj na co wydamy 0,5 mln zł!
Już od 4 maja 2022 r. można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice (BO).
Zachęcamy Państwa do przesyłania pomysłów i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostaną
wydane środki tego budżetu.
Projekty są przyjmowane
od 4 do 30 maja 2022 roku

Kto może zgłaszać projekty?
■

■

Prawo zgłaszania projektów do BO przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy Michałowice.
Każdy mieszkaniec może zgłosić lub poprzeć
dowolną liczbę projektów.
Projekt może być zgłoszony przez jedną lub
więcej osób.
Zgłoszenia projektu w imieniu osoby małoletniej dokonuje jej rodzic lub opiekun prawny.

■

■

Projekt musi być zrealizowany w całości
w trakcie 1 roku budżetowego (projekt i wykonanie).
Projekt musi być ogólnodostępny.
Pula środków II edycji BO wyniesie
500 tys. zł. Wybrane przez mieszkańców
projekty będą realizowane w 2023 roku.

Wszystkie informacje dotyczące BO, jak poprawnie przygotować projekt, cennik, w oparciu
o który łatwiej jest wycenić wartość projektu,
a także mapy z nieruchomościami, które są włas■
nością gminy lub znajdują się w jej władaniu
oraz przykłady ubiegłorocznych pomysłów mieszO projekcie
kańców dostępne są na stronie dedykowanej BO
■ Maksymalna wartość projektu może wynieść https://www.michalowice.pl/budzetobywatelski.
175 tys. zł.
■ Projekty mogą być realizowane wyłącznie na Zgłoszenia w wersji elektronicznej były możliwe
terenie gminy, na nieruchomościach, do któ- już od pierwszego dnia przyjmowania projektów,
rych gmina ma tytuł prawny.
tj. od 4 maja. Wersję drukowaną można pobrać na
■ Zgłoszony projekt wymaga poparcia 15 miesz- stronie BO.
kańców gminy Michałowice.
UG Michałowice
■

Konkurs „Mój ślad węglowy”

Trwa konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Mój ślad węglowy” będący częścią projektu „Działaj dla klimatu”. Zgłoszenia można przesyłać do 30 maja br.

W

ramach projektu „Działaj
dla klimatu” realizowanego w latach 2022–2023
w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także
w Nowej Wsi, Michałowicach
i Komorowie uczniowie tych
szkół mogą wziąć udział w pięciu międzyszkolnych akcjach
edukacyjnych, których tematy
związane są z działaniami proklimatycznymi. Jedną z nich
jest akcja „Mój ślad węglowy”,
która promuje świadome wybory konsumenckie i zachęca
do podejmowania aktywności
społecznej na rzecz redukcji
poziomu emisji dwutlenku węgla, tzn. zmniejszania
śladu węglowego.
Podczas akcji edukacyjnej organizowany jest konkurs, który polega na przygotowaniu prezentacji
multimedialnej zawierającej m.in. analizę codziennych działań rodziny odpowiadających za emisję
dwutlenku węgla – ogrzewanie mieszkania, jazda
samochodem, domowe zużycia prądu itp.
Konkurs jest adresowany do uczniów i uczennic klas 7–8 szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Brwinów lub

gmina Michałowice, oraz ich
rówieśników (uczniowie klas
8–10) ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie projektu www.klimat.brwinow.pl oraz na stronach szkół
biorących udział w akcji. Najlepsze prace zostaną nagrodzone
atrakcyjnymi upominkami – do
zdobycia są plecaki solarne i powerbanki solarne.
Konkurs jest organizowany
w ramach projektu „Działaj dla
klimatu. Inicjatywy podnoszące
świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii.
Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ponad
2,9 mln zł 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.
UG Brwinów

Ładowalne aparaty słuchowe
Rozmowa z panią Agnieszką Kołaczek
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie
n

 zy to prawda, że nowoczesne aparaty słucho- n Skąd wiemy, że ładowarka i aparaty słuchowe
C
we nie potrzebują baterii?
są naładowane?

– Może niezupełnie tak. Każdy aparat słuchowy,
wymaga źródła zasilania, by móc działać. Jednak
najnowsze modele mają wbudowany akumulator,
który zastępuje jednorazowe baterie. To spora
oszczędność finansowa i wygoda dla użytkownika. Nie trzeba przejmować się koniecznością
ciągłej wymiany baterii i noszenia przy sobie
zapasu. Przy okazji jest to rozwiązanie „eko”,
czyli przyjazne dla środowiska.

– Stan naładowania ładowarki i aparatów sygnalizują wbudowane w etui ledowe diody. Diody
mienią się różnymi kolorami. W ten sposób można odróżnić, czy ładowarka lub aparaty słuchowe
jeszcze się ładują, czy już są naładowane.
n Jak wygląda taka ładowarka?

– Ładowarka ma formę małego, eleganckiego
etui, które można schować do kieszeni i mieć zan Jak ładuje się aparaty słuchowe?
wsze przy sobie. Znajdujące się w etui indukcyjne komory ładujące zapewniają bezpieczeństwo
– Ładowanie aparatów jest bardzo proste i wy- i łatwość użytkowania.
godne. Pozostawiamy aparaty słuchowe w specjalnej ładowarce indukcyjnej na noc, a po na- n Dlaczego warto mieć ładowalny aparat?
ładowaniu możemy je użytkować przez cały
dzień. W rzeczywistości wystarczą 3 godziny – Obecna technologia pozwala na bezprzewoładowania, by aparaty słuchowe mogły działać dową łączność aparatów słuchowych z różnymi
przez 24 godziny bez dodatkowego ładowania. urządzeniami audio, telefonami komórkowymi,
Co ciekawe, ładowarka również wyposażona jest czy też dodatkowymi systemami wspomagająw akumulator, który automatycznie ładuje się po cymi słyszenie, jak np.: mikrofony zewnętrzne.
podłączeniu do kontaktu lub do laptopa i maga- Dzięki bezprzewodowej łączności, rozmowa telezynuje energię. W ten sposób, za każdym razem, foniczna może być przetransferowana bezpośredgdy ładujemy aparaty słuchowe nie musimy pod- nio do aparatów słuchowych. Przesyłanie sygnału
łączać ładowarki do źródła zasilania. Powiedz- w taki sposób wymaga jednak sporo energii. Stąd
my, że taka ładowarka działa, jak powerbank użytkując aparaty słuchowe na baterie, musimy
dla aparatów słuchowych. Zapewnia nawet trzy liczyć się z ich relatywnie szybszym zużyciem
pełne cykle ładowania. Jest to bardzo praktycz- i częstszą wymianą.
ne rozwiązanie. Dzięki niemu, możemy ładować
aparaty słuchowe w dowolnym czasie i miejscu, Z ładowalnymi aparatami jest prościej i ekonomiczniej. Wystarczy naładować akumulatory.
np.: w trakcie podróży czy spaceru.
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www.powiat.pruszkow.pl

Umowa na przebudowę LO im. Tadeusza
Kościuszki w Pruszkowie podpisana!

MENS pracownia projektowa – wizualizacje LO im. Tadeusza Kościuszki

nie w liceum uczy się ponad 460 uczniów, po rozbudowie szkoła pomieści
blisko 800 uczniów – mówi Krzysztof

Rymuza, Starosta Pruszkowski.

Budowa i rozbudowa liceum będzie
prowadzona etapowo z uwagi na zachowanie ciągłości realizacji programów nauczania:
■■ Etap I – rozbiórka części istniejących budynków oraz budowa części nowego obiektu;
■■ Etap II – budowa II części budynku i modernizacja istniejącej sali
gimnastycznej w zakresie poprawy
warunków akustycznych;
■■ Etap III – zagospodarowanie terenu w zakresie budowy boisk zewnętrznych.

16 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, w imieniu Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz
Kamiński Wicestarosta Pruszkowski oraz Małgorzata Zielonka Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego, podpisali umowę z Generalnym Wykonawcą firmą
STRABAG Sp. z o.o., przy udziale Inwestora Zastępczego firmy Project Management Sp. z o.o., na inwestycję pn. „Przebudowa LO im. T. Kościuszki
w Pruszkowie” polegającej na rozbudowie i przebudowie liceum wraz z zagospodarowaniem terenu.
– Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny i przystosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami budynek szkoły. Pozwoli to dyrekcji LO
Pruszków – skrzyżowanie ulic Długiej i Mostowej

im. T. Kościuszki na wzbogacenie
oferty edukacyjnej, polepszy warunki
nauki dla młodzieży i ułatwi codzienną pracę kadrze pedagogicznej. Obec-

Reguły – skrzyżowanie ulic Powstańców Warszawy i Granicznej

Widok elewacji frontowej od strony pierzei ul. Kościuszki

Termin zakończenia inwestycji to
30 czerwca 2024 r.
Koszt inwestycji: 68 269 997,59 zł.
Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa
mazowieckiego, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla
równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości
4 000 000,00 zł, a także w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
w wysokości 13 950 000,00 zł.

Widok elewacji od strony północno-wschodniej – patio

Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie

Raszyn – skrzyżowanie ulic Pruszkowskiej i Godebskiego

Widok elewacji od strony wschodniej – patio

Bezpieczniej
na drogach
i przejściach
dla pieszych
na terenie powiatu
pruszkowskiego

K

rzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski wraz z Zarządem Powiatu
Pruszkowskiego dokonał odbioru pełnej sygnalizacji świetlnej wraz
z doposażeniem sygnalizacji świet-

lnej w doświetlenie przejść dla pieszych – wykonanej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejściach dla pieszych – na terenie 4 lokalizacji powiatu pruszkowskiego:
■■ na skrzyżowaniu drogi powiatowej
ul. Długiej i ul. Mostowej w Pruszkowie;
■■ na skrzyżowaniu drogi powiatowej
ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej w Regułach;
■■ na skrzyżowaniu dróg powiatowych Al. Krakowskiej i ul. Leszczynowej w Sękocinie Nowym;
■■ na skrzyżowaniu drogi powiatowej
ul. Pruszkowskiej i ul. Godebskiego w Raszynie.
Doposażono także sygnalizację
świetlną w doświetlenie dwóch

przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nad Utratą z ul. Stawową
w Walendowie, doświetlono również
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Sportowej z ul. Żwirową przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie, a także parking P+R/
/postój TAXI przy ul. Dworcowej
w Piastowie.
Całkowity koszt robót wyniósł
1 665 751,85 zł.
Inwestycja – w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021
w zakresie poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na przejściach dla
pieszych – została dofinansowana
w kwocie 1 217 964,00 zł.
Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie

Widok z lotu ptaka od strony wschodniej
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„VERYOVKA” w Hotelu Mazurkas

15 maja 2022 roku Narodowy Zespół
Pieśni i Tańca Ukrainy
im. G. Wieriowki – „VERYOVKA”,
wystąpił na dużej scenie
MCC Mazurkas Conference Centre
& Hotel w Ożarowie Mazowieckim.

Z

espół Veryovka to kilkunastoosobowa rewelacyjna orkiestra, unikalny chór i wspaniali
tancerze – razem 75 osób. Zespół otrzymał
zezwolenie od rządu Ukrainy na wyjazd
z kraju w czasie wojny, aby zapewnić bezpieczeństwo tworzonej od prawie 80 lat grupie artystycznej stanowiącej wielką wartość dla kultury
Ukrainy.
Siedzibą Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca
Ukrainy jest Kijów – tam zainicjowano powstanie centrum sztuki narodowej, gdzie
projektowane są stroje dla artystów, przygotowywane scenariusze występów i układy
choreograficzne. Na miejscu pracuje 155
osób – artystów, tancerzy, chórzystów, muzyków i pedagogów.
Występ Zespołu w MCC Mazurkas był zapierającym dech w piersiach muzyczno-tanecznym przedstawieniem, odzwierciedlającym tradycję i piękno Ukrainy
oraz prawdziwą „kozacką” dumę, jakże
teraz widoczną w bohaterskich walkach
w obronie Ojczyzny.

K

alejdoskop ludowych pieśni i żywiołowych tańców z różnych regionów
Ukrainy, wspaniałe choreografie,
a przy tym niezwykle wielobarwne
i oryginalne stroje ludowe sprawiły, że ten
wieczór na długo pozostanie w pamięci, liczącej około 900 osób, publiczności.
Koncert, a właściwie dynamiczny i energiczny pokaz, który poprzez śpiew, taniec
i muzykę integrował publiczność – skłonił
do jeszcze większej sympatii dla Ukrainy i bogatego ukraińskiego folkloru. Na
długo w pamięci gości zostaną żywiołowe,

akrobatyczne tańce kozackie czy też kultowa
pieśń polsko-ukraińska „Hej, sokoły” śpiewana wspólnie z publicznością nieukrywającą łez
wzruszenia. Duże wrażenie zrobił, szczególnie
w dzisiejszych tragicznych okolicznościach,
hymn państwowy „Boże chroń Ukrainę” oraz
podziękowania zespołu w imieniu całego narodu ukraińskiego Polakom, dla których Veryovka
zaśpiewała hymn polski.
Owacjom na stojąco, łzom wzruszenia i zachwytu nie było końca, a rozmowy w kuluarach trwały jeszcze długo po koncercie!

K

oncertowi towarzyszyła wystawa nieżyjącego już ukraińskiego artysty malarza
Eugeniusza Kaszkowskiego oraz jego syna
Sergiusza, który od lat mieszka w Polsce
i zwrócił się do Janiny Tuory, kuratorki wystaw
w MCC Mazurkas z prośbą o możliwość organizacji wystawy: „Malarstwo na pograniczu
dwóch kultur- ukraińskiej i polskiej”. Goście
mogli obejrzeć też reportaż filmowy o twórczości Eugeniusza i Sergiusza Kaszkowskich
„Od Lwowa do Warszawy”, którego autorami
są Janina Tuora i Jan Sumikowski.

W

arto dodać, że Zespół Veryovka pierwszy raz gościnnie wstępował na scenie
MCC Mazurkas podczas 30. Forum Humanum Mazurkas* we wrześniu 2017
roku, a koncert 15 maja br. był kluczem programu już 45. edycji Forum Humanum Mazurkas.
W ostatnim, trudnym dla Ukrainy czasie, jest

to już kolejna inicjatywa MCC Mazurkas wspierająca Ukrainę, w marcu zorganizowaliśmy
koncert dla 1000 ukraińskich dzieci „Uśmiech
dla Ukrainy”, przez miesiąc gościliśmy rodziny ukraińskie w naszym hotelu, a tym razem
chcieliśmy ukazać wyjątkowość ukraińskiej
kultury i sztuki.
MCC MAZURKAS CENTER & HOTEL to nie
tylko jeden z liderów na rynku w obszarze biznesu. Od 2012 roku MCC Mazurkas realizuje unikatowe projekty kulturalno-artystyczne
pod nazwą FORUM HUMANUM MAZURKAS
oraz tematyczne SYMPOZJONY W MAZURKASIE. Wydarzenia te realizowane są z dziedzin: malarstwo, rzeźba, sztuki teatralne
i operowe, balet, wystawy indywidualne
i zbiorowe, filmy i benefisy. Ta wyjątkowa inicjatywa i szeroka oferta artystyczna na stałe
zakorzeniła się na lokalnej i warszawskiej
mapie wydarzeń kulturalnych. Udział w tych
wydarzeniach jest bezpłatny.
Zarząd MCC Mazurkas Conference Centre
& Hotel, Prezesi i Organizatorzy Forum Humanum Mazurkas – Andrzej Bartkowski
I Andrzej Hulewicz składają szczególne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie
Partnerom kulturalnych wydarzeń: Janowi
Żychlińskiemu, Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Pawłowi Kanclerzowi, Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego.

* R elację z jubileuszu 30. Forum Humanum Mazurkas i z występu Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca Ukrainy im. G. Wieriowki można
przeczytać w „Mocnych Stronach” nr 15/2017 z 28 września 2017 r. (mocnestrony.com.pl – patrz: Archiwum wydań > Archiwum 2017
> MS nr 15/2017)
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Powiat Warszawski Zachodni
Kampinos

Drogi powiatowe

Ceny inwestycji drogowych rosną,
a chętnych do ich wykonania jest coraz mniej. Przedsiębiorcy najwyraźniej
obawiają się inflacji i wzrostu cen materiałów budowlanych...

J

ak już Państwa informowaliśmy Powiat Warszawski Zachodni uzyskał
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 2
zadań inwestycyjnych w gminie Błonie:
przyznano ponad 1,6 mln zł do rozbudowy ul. Błońskiej (drogi nr 4107W)
w Bieniewicach oraz blisko 2 mln zł
do rozbudowy ul. Strażackiej (drogi nr
4104W) w Dębówce. Inwestycje będą
współfinansowane przez Powiat WZ
i Gminę Błonie.
Przetarg wyłaniający wykonawców rozbudowy ul. Błońskiej został już otwarty.

●

Leszno

●

Izabelin

●

Złożone oferty przewyższały znacznie
sumę zarezerwowaną na ten cel w budżecie powiatu. W związku z tym unieważniono postępowanie przetargowe
i ogłoszono ponowny termin przetargu
na 23 maja. Otwarcie przetargu rozbudowy ul. Strażackiej planowane jest 13
maja.

Kładka w Podkampinosie już ukończona
Powiat uzyskał dofinansowanie z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa na
rozbudowę fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki
przez rzekę Utratę w Podkampinosie
(gm. Kampinos). Przyznano ponad 3
mln zł, to jest ok. 50% kosztów inwestycji. Wartość całej inwestycji, obejmującej obydwa zadania, wynosi 5,7 mln
zł i będzie sfinansowana oprócz pozyskanych środków zewnętrznych przez
Powiat Warszawski Zachodni i Gminę
Kampinos. Kładka w Podkampinosie

Łomianki

●

Błonie

●

Stare Babice

www.pwz.pl

Ożarów Mazowiecki

jest już zakończona i przeszła odbiór
końcowy. Nadal Trwają prace przy budowie ronda i rozbudowie fragmentu ul.
Niepokalanowskiej.

Ukradli sygnalizację świetlną!
Kilka dni temu rozpoczęły się remonty
cząstkowe nawierzchni w miejscowości
Wąsy Kolonia. Wprowadzono tam ruch
wahadłowy na długości ok. 1 km. Część
nawierzchni została sfrezowana. Niestety, w nocy z 10 na 11 maja nieznani
sprawcy ukradli tam nowoczesny zestaw sygnalizacji świetlnej, wyposażony w zegar pokazujący czas do zmiany
świateł. Kradzież mogła spowodować
tragiczne skutki w postaci czołowego
zderzenia. Policja prowadzi śledztwo
w tej sprawie. Na szczęście firma wykonująca tę inwestycję sprowadziła zastępczy zestaw sygnalizacji. Uważajmy
na drogach!
MŁ

„Spotkania z Trylogią” w Lipkowie!
Zapraszamy Państwa do udziału w pikniku historycznym pt. „Spotkania
z Trylogią”, który odbędzie się 4 czerwca na polanie w Lipkowie.
To niezwykłe miejsce literackiego pojedynku Pana Michała Wołodyjowskiego z Jurko Bohunem,
znowu będzie gościć rycerzy, kramiki z historycznymi różnościami i rzemieślnicze warsztaty m.in.:
kowalski, garncarski, wikliniarski i menniczy. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie inscenizacja
słynnego pojedynku, a towarzyszyć jej będą pokazy konne i rodzinny turniej łuczniczy. Piknik odbędzie się w otoczeniu dawnych obozowisk w staropolskim, sarmackim klimacie. Tradycyjnie tego dnia
Lipków odwiedzi husaria przypominając o wielkich polskich zwycięstwach i chwale oręża polskiego.

Zapraszamy na spotkanie z rycerzami i historią
w godzinach 14:00–20:00.
N a p r aw d ę wa r to!

●
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Nowy ambulans dla Powiatowej
Stacji Ratownictwa Medycznego!

Od 28 kwietnia tabor Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu powiększył się o nowy ambulans ze sprzętem medycznym zbudowany na podwoziu
Renault Master typu „C”.

J

est to duży samochód, który zapewni odpowiedni komfort pracy członkom Zespołu Ratownictwa Medycznego jak i samemu pacjentowi. Pojazd
wyposażony jest m. in. w: defibrylator
z możliwością transmisji 12-odprowadzeniowego zapisu EKG, respirator
transportowy, pompę infuzyjną – strzykawkową, deskę ortopedyczną itd.
Koszt nowego ambulansu ze sprzętem wynosi ok. 600 tys. zł.
Przekazanie nowego ambulansu odbyło
się 28 kwietnia w Błoniu. W wydarzeniu
tym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze starostą Janem Żychlińskim,
który przekazał kluczyki od samochodu
zespołowi ratowników, pracownicy stacji i ks. prałat Tadeusz Jaworski, który
uroczyście poświęcił pojazd.
Dziś nowa karetka stacjonuje w Starych
Babicach i jest obecnie jednym 5 ambulansów wyczekujących na wezwanie

na terenie naszego powiatu. Punkty
wyczekiwania znajdują się w: Starych
Babicach, w Łomiankach, w Ożarowie
Maz. i w Błoniu, gdzie stacjonują dwa
ambulansy (specjalistyczny i podstawowy).
Minęło już 10 lat odkąd PSRM kieruje
dyrektor Piotr Kosyl.

– Podczas tych lat bardzo wiele się
zmieniło.10 lat temu w Stacji działały
4 ambulansy. Od 2019 r. poszerzyliśmy
zakres działania o kolejne 2 powiaty:
grodziski i żyrardowski, a od 1 maja
br. wprowadziliśmy kolejny zespół ratowników do Grodziska Mazowieckiego. Dziś w strukturach Stacji działa 11
ambulansów i co za tym idzie 11 zakontraktowanych Zespołów Ratownictwa
Medycznego. Obecnie Stacja zatrudnia
100 ratowników, 8 lekarzy i 4 pielęgniarzy systemu – powiedział dyr. Piotr

Kosyl.

MŁ
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Błońska Straż Miejska
ma już 30 lat!

We wtorek 10 maja 2022 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury na uroczystości 30-lecia Straży Miejskiej w Błoniu zgromadzili się błońscy Strażnicy
Miejscy – obecnie pracujący, byli i emerytowani oraz zaproszeni na obchody
goście, m.in.: przedstawiciele lokalnych władz, księża, przedstawiciele służb
mundurowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego i nie tylko, pracownicy różnych jednostek organizacyjnych i sympatycy Straży Miejskiej. Zebranych witał
burmistrz Błonia Zenon Reszka.

B

łońska Straż została powołana
30 grudnia 1991 r. jako jedna z pierwszych Straży Miejskich w Polsce.
Ponieważ była to zupełnie nowa formacja, rok 1992 był czasem ustalania form
działania, organizowania, kompletowania sprzętu. Pierwszego komendanta
powołała ówczesna burmistrz – Ewa
Tuzimska. Został nim Piotr Kupis, który dowodził sześcioosobową jednostką.
Następnym komendantem został w 2004
roku jego zastępca – Władysław Jasiński, a kolejnym, od 2017 roku do dzisiaj
jest Sylwester Kita-Nowak.
Komendant w skrócie opowiedział trzydziestoletnią historię Straży w Błoniu.
Zaczął od powstania pierwszego statutu,
którego większość punktów pokrywa się
z obecną ustawą o Straży Miejskiej.

– Z roku na rok przybywało nam nowych
uprawnień – mówił komendant Kita-Nowak – i w związku z tym również przybywały nowe zadania. Zwiększyliśmy nasz
stan osobowy do dziewięciu osób. Nasza
jednostka uczestniczyła we wszystkich
uroczystościach gminnych i miejskich,
dbając o zachowanie porządku i spokoju
podczas większych zgromadzeń mieszkańców.

Miejskiej jest nieuregulowanie statusu
strażnika miejskiego w Polsce.
Do tego problemu odniósł się przybyły
na uroczystość Artur Hołubiczko – prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej i Gminnej Rzeczypospolitej
Polskiej: – Jestem komendantem Straży

Miejskiej w Częstochowie 31 lat. Doskonale rozumiem dole i niedole strażników
miejskich oraz niesprawiedliwość, która
ich dotyka. Mam na myśli nieuregulowany dotychczas status strażnika, przejawiający się np. tym, że 65-letni strażnik musi
być ciągle sprawny i walczyć ze złem w trybie patrolowym.
– Chcę przekazać życzenia dla koleżanki
i kolegów z pracy z okazji tak nobliwego
jubileuszu. Życzę pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym z pomyślnością finansową na czele – tu zwracam się
szczególnie do Pana Burmistrza i Pani
Skarbnik. Życzę, aby z Państwa wysiłków
najwięcej chwały i pożytku odniosło Miasto Błonie.

Następnie wręczył odznaczenia w imieniu Zarządu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej i Gminnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzyże za Zasługi – najwyższe odznaczenie resortowe za zasługi dla ochrony
porządku publicznego i bezpieczeństwa
osób oraz wieloletnią wzorową pracę
w Straży Miejskiej w Błoniu otrzymali
komendant Sylwester Kita-Nowak i inspektor Mirosław Zawada (30 lat w Straży Miejskiej w Błoniu).

Wpomniał również o kilku historycznych
działaniach i interwencjach, czasem humorystycznych, jak np. skarga na „sąsiadkę z góry”, która „chodzi jak podkuty kot”, a jej pies od świtu ujada i „pani
z dołu nie może spać” (sformułowania
z notatki służbowej).
Tło wydarzenia stanowiły wyświetlane
na ekranie sali widowiskowej archiwalne Kolejne życzenia i gratulacje
Wszyscy strażnicy oraz byli strażnicy
zdjęcia straży błońskiej.
i komendanci otrzymali z rąk burmistrza
Prefekt rozumie... i docenia
Błonia dyplomy i upominki oraz podzięZadaniem Straży Miejskiej jest uzupeł- kowania za pracę, trud i wysiłek oraz donianie, wspieranie (nie zastępowanie) sił bre spełnianie swoich zadań.
policyjnych na terenie miasta czy gminy. – Jesteście bardzo potrzebni. SprawdziliIstotną bolączką funkcjonowania Straży ście się również w czasie pandemii, kiedy

trzeba było ochronić nasze budynki, także
gminne. Wojewoda zarządził współpracę
z Policją i ta współpraca przebiegała bardzo dobrze.

Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego reprezentowali Romuald Reszka członek Zarządu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
który pogratulował i złożył życzenia bohaterom dzisiejszego wydarzenia, oraz
Ewelina Degowska sekretarz Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, która odczytała gratulacje i życzenia od Starosty
dla Strażników Miejskich.
O trudnych początkach straży w Błoniu
w obrazowy sposób, podając przykłady
sprzed prawie 30 lat opowiedział Zbigniew Stępień, były burmistrz, honorowy
obywatel Błonia.
Na zakończenie widownię rozruszał Jacek Potoł z Big Bandem Błonie prezentując wiązankę rozrywkowych utworów
– a wielu zebranych aż przytupywało do
rytmu i pośpiewywało…

Parę słów od serca

ców i wspólnot lokalnych. Mam jednak
nadzieję, że kiedyś niesprawiedliwości,
jakie nas dotykają zostaną wyrównane.
Podstawową sprawą jest brak uprawnień
emerytalnych, takich, z jakich korzystają
inne służby mundurowe. Jak można sobie
wyobrazić 60- czy 65-letniego strażnika,
który w pełnym rynsztunku będzie gonił
chuliganów? Policja jest taką samą służbą
o zbliżonych wymaganiach, więc Straż
Miejska czy Gminna powinna mieć takie
same warunki do pełnienia służebnej roli
wobec społeczeństwa.

Sylwester Kita-Nowak Komendant Straży Miejskiej w Błoniu: – W ostatnim cza-

sie kadra, w wyniku odejścia kilku osób
na emeryturę, nieco nam odmłodniała.
Średnia wieku wynosi obecnie 35– 40 lat.
W Błoniu nie ma egzaminów sprawnościowych. Przede wszystkim wymagane jest
wykształcenie średnie, wskazane wyższe,
weryfikowane jest doświadczenie kandydata, po rozmowie następuje decyzja.
W Błoniu najwięcej interwencji jest związanych z nieprawidłowym parkowaniem,
spożywaniem alkoholu, zwierzętami. Niewiele jest wybryków chuligańskich.

Ciekawy służbowych doświadczeń i sytuacji miejskich strażników poprosiłem
kilkoro z nich (wśród nich tylko jedna
kobieta) o krótkie wypowiedzi.
Pierwszy, na temat błońskiej Straży i sytuacji Straży Miejskiej w Polsce wypowiedział się gość – Prefekt Krajowej Rady
Komendantów Straży Miejskiej i Gminnej Rzeczypospolitej Polskiej Artur
Hołubiczko, rozszerzając nieco swoją
wcześniejszą wypowiedź: – Bardzo mi się Inspektor Małgorzata Szamborowska,
tutaj podoba, bardzo sympatyczni straż- która pracuje w Straży już 15 lat, w tym
nicy. Bardzo dobre osiągnięcia w pracy, trzy lata w Błoniu: – Czasem praca w grudobre wyniki. Tylko pogratulować i życzyć
dalszego rozwoju. W tej chwili notujemy
pewnego rodzaju stagnację, jeżeli chodzi
o rozwój i funkcjonowanie naszej formacji
ze względu na pewne przyhamowania,
wynikające z pandemii, a teraz z bardzo
trudnej sytuacji międzynarodowej. My
dalej chcemy uregulowania pragmatyki
służbowej strażników. Bardzo ciężko idą
rozmowy ze stroną rządową. Rząd zajmuje się przede wszystkim swoimi własnymi
służbami, a straż miejska to też jest służba
publiczna, też działa na rzecz mieszkań-

pie samych mężczyzn nie jest prosta, ale
tutaj koledzy są na tyle sympatyczni, że
jest naprawdę miło. Jeżeli chodzi o „przestępców” bywa różnie, ale zawsze pracujemy w zespołach dwuosobowych i wszyscy
sobie wzajemnie pomagamy. Na tyle lat,
ile ja pracuję – wcześniej w Warszawie –
nigdy nic się nie stało. Wielokrotnie zdarzały się interwencje, w trakcie których
konieczne było użycie siły fizycznej, ale
bez problemu dawałam radę (śmiech).
Patrząc z perspektywy czasu, nie żałuję
decyzji, którą podjęłam 15 lat temu.

Straż Miejska w Błoniu

Komendant Straży Miejskiej w Błoniu:
Sylwester Kita-Nowak.
Inspektorzy: Łukasz Filipczak, Jarosław
Hyłek, Marek Kossakowski, Dariusz
Liszka, Ireneusz Skibiński, Małgorzata
Szamborowska, Łukasz Wasilewski, Mirosław Zawada.
Poprzedni komendanci (obecnie emerytowani): Piotr Kupis i Władysław Jasiński
Byli strażnicy: Stanisław Grondziela
i Bogdan Nosowiecki.

***
Oprócz wcześniej wymienionych, uroczystość zaszczycili swoją obecnością
m.in.: ojciec Grzegorz Klimczyk – dyrektor Radia Niepokalanów, ksiądz kanonik Tadeusz Gałecki – proboszcz parafii
św. Trójcy w Błoniu, Zbigniew Stępień –
były burmistrz i honorowy obywatel Błonia, radni Rady Miejskiej, Sekretarz Gminy Przemysław Kubicki, Skarbnik Gminy
Bogumiła Koprowska, a także: Inspektor
Wojciech Turek – Komendant Powiatowy
Policji, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Błoniu – podinspektor Mariusz Tępiak, komendanci zaprzyjaźnionych Straży Miejskich i Gminnych, Piotr
Kosyl Dyrektor Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ w Błoniu,
Krzysztof Radkowski Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Lesznie, przedstawiciele okolicznych
Ochotniczych Straży Pożarnych, Jan
Czajka sołtys Starych Faszczyc, płk Dariusz Urban inspektor Obrony Cywilnej
i Spraw Wojskowych Gminy Błonie,
naczelnicy wydziałów, komisji, miejskich jednostek organizacyjnych z Edytą Jabłońską Dyrektor Centrum Kultury
w Błoniu na czele, Komendanci Straży
Miejskich i Gminnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

dzielnica URSUS m.st. Warszawy | dzielnica WŁOCHY m.st. Warszawy | miasto PIASTÓW | miasto PRUSZKÓW | gmina BRWINÓW | gmina MICHAŁOWICE | gmina OŻARÓW MAZOWIECKI | gmina BŁONIE | gmina STARE BABICE
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Gmina BŁONIE informuje

Gmina Błonie
pierwsza
na Mazowszu!

Błonie
ośrodkiem
teqballa

Gmina Błonie po raz kolejny znalazła
się w dziesiątce najlepiej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich
w Polsce. Potwierdza to 5 miejsce
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego wśród wszystkich 662
gmin miejsko-wiejskich i zarazem
1. wśród gmin z województwa ma- Ranking firmowany przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej,
zowieckiego.
Komisję Samorządu Terytorialnego
e wtorek 26 kwietnia w Sali im. i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz
Jacka Kuronia w gmachu Sejmu Fundację Polskiego Godła PromocyjRP podczas dorocznej konferencji nego „Teraz Polska” uznawany jest za
„Zrównoważony rozwój społeczno-go- jeden z najbardziej prestiżowych i wiaspodarczy jednostek samorządu teryto- rygodnych w Polsce gdyż uwzględnia
rialnego”, ogłoszono wyniki rankingu wszystkie polskie miasta i gminy, a maopracowanego przez ekspertów z Wy- teriałem źródłowym są niezależne dane
działu Zarządzania Politechniki War- Głównego Urzędu Statystycznego. Dlaszawskiej. Gminę Błonie reprezentował tego wyniki rankingu odzwierciedlają,
Burmistrz Zenon Reszka.
w sposób wiarygodny i przekrojowy,
Gmina Błonie może poszczycić się naj- rozwój polskich jednostek samorządu
lepszymi na Mazowszu wskaźnikami lokalnego i wskazują jego liderów.
gospodarczymi i społecznymi w kate- Gmina Błonie po raz kolejny zajęła miejgorii gmin miejsko-wiejskich. Jedno- sce w pierwszej dziesiątce rankingu.
stki samorządu terytorialnego zostały – Bardzo się cieszę, że gmina Błonie
ocenione na podstawie 16 wskaźników ponownie jest w gronie najlepiej rozwiGUS przez zespół pod kierownictwem jających się gmin w Polsce. To dowód
prof. Eugeniusza Sobczaka. Wskaźniki, mądrego gospodarowania naszymi zaktóre brano pod uwagę obejmowały m. sobami. Rozwijamy gminę Błonie zwrain. wydatki na projekty inwestycyjne na cając uwagę zarówno na inwestycje,
mieszkańca, liczbę podmiotów gospo- rozwój społeczny, edukację jak i zdrodarczych oraz liczbę osób pracujących wie. Otrzymane wyróżnienie to ogromna 1 tys. mieszkańców, dane dotyczą- ny sukces mieszkańców, pracowników
ce migracji, liczby absolwentów szkół samorządowych i radnych. Wszystkim
ponadgimnazjalnych, odsetek miesz- serdecznie dziękuję za zaangażowanie
kańców korzystających z oczyszczalni w rozwój naszej gminy.
ścieków a nawet wskaźnik wyższego
Zenon Reszka
Burmistrz Błonie
wykształcenia wśród radnych.

12 maja br. w Centrum Sportu w Błoniu odbyło się spotkanie Burmistrza
Błonia Zenona Reszki z delegacją
FITEQ oraz PZTEQ – Polish Teqball
Association.

W

Bzycząco na błońskim rynku

P

nr 4 im. MM. Kolbego z Błonia. Zaraz
obok stoisko edukacyjne mieli harcerze
i zuchy z Hufca ZHP Błonie.
Na scenie wystąpiły „pszczółki”
z Przedszkola nr 2 „Promyczek”,
Przedszkola nr 5 z Radzikowa – grupa „Tygryski”, Przedszkole nr 4 „Stokrotka”, Przedszkole nr 6 z Bieniewic „Iskierka” oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Błoniu i Szkoły
Podstawowej w Bieniewicach. Później
wystąpił teatrzyk dla najmłodszych ze
spektaklem interaktywnym pt. „W malinowym ulu”.
O godz. 11.00 sprzed Ratusza odjechał
autobus z dziećmi, które wraz z rodzicami pojechały zwiedzać obiekty Miej-

www.blonie.pl

B

urmistrz Błonia wraz z Panem Gáborem Borsányi – prezesem FITEQ
i Michałem Listkiewiczem – prezesem PZTEQ podpisali umowę, na podstawie której Centrum Sportu w Błoniu
jest oficjalnym Ośrodkiem Szkolenia
Polskiego Związku Teqball.
UG Błonie

skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Błoniu. Około dwudziestu uczestników wycieczki mogło
Wreszcie po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią w sobotę 14 maja dowiedzieć się co dzieje się z wodą
odbył się XIII Piknik Eko-Błonie! Błoński rynek zatętnił życiem i odgłosami zanim trafi do naszych kranów, a co ze
pracowitych pszczółek. A to dlatego, że temat przewodni brzmiał „Pszczoły
– nasze złoto”.
omiędzy kwitnącymi kasztanami
i stoiskami biegały roje pszczółek,
które w pięknych czarno-żółtych
strojach reprezentowały swoje szkoły
i przedszkola.
Wśród
rozstawionych
kramów
z produktami ekologicznymi, stoiskami z wyrobami rękodzieła artystycznego i ludowego nie zabrakło miodu oraz
różnych przysmaków do degustacji. Na
dzieci czekały warsztaty tematyczne:
pszczelarskie, wyrabianie świec woskowych, warsztaty „Z fizyką i chemią
za pan brat”.
Swoje pięknie udekorowane stoiska wystawiły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Bieniewic i Szkoła Podstawowa
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Zapraszamy do udziału

w II. Biegu im. Zygmunta
Karlickiego na dystansie 5 km!

To już tradycja, że podczas Dni Błonia odbywają się imprezy biegowe. Po przerwie spowodowanej pandemią wracamy z drugą
edycją biegu na dystansie 5 km (dwie pętle po 2.5 km).

B

ieg jest formą upamiętnienia
Zygmunta Karlickiego– założyciela LKS Olymp Błonie, Honorowego Obywatela
Błonia, wyróżnionego tytułem
Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. nauczyciela, trenera i wychowawcy wielu sportowych pokoleń.
Zapraszamy zarówno dorosłych
jak i młodzież. Udział w biegu
jest bezpłatny, a każdy uczestnik

ściekami, które z naszych domów spływają do oczyszczalni. Była spora dawka wiedzy, a także zabawy i konkursy.
Swoje stoisko edukacyjne miała firma
Remondis, gdzie mieszkańcy oddawa-

otrzyma okazjonalny medal i posiłek regeneracyjny.
Podczas biegu będzie prowadzony
indywidualny pomiar czasu.
Rejestracja i regulamin dostępne
na stronie:
https://zapisyonline.pl
Honorowym starterem będzie
Pani Zofia Karlicka – żona patrona biegu.
UG Błonie

li zużyty sprzęt elektryczny, w zamian
za co odbierali roślinkę do sadzenia.
Zaraz obok rozstawiono stoisko Urzędu Miejskiego. Tam na drewnianych
tablicach zostały wyeksponowane prace dzieci, które brały udział
we wcześniej ogłoszonym
konkursie
plastycznym.
Zwycięzcy odebrali dyplomy i nagrody. W trakcie
pikniku można było oddać
głos na jedną z prac biorących udział w konkursie.
W tym roku „nagrodę publiczności” zdobyła praca
wykonana przez ucznia
Szkoły Podstawowej w Bieniewicach. Gratulujemy!
Było klimatycznie i sympatycznie, za co dziękujemy
wszystkim współorganizatorom oraz mieszkańcom,
którzy wzięli udział w Pikniku.
Do zobaczenia za rok!

psychologia pruszków reklama

Potęga słów

Kącik
psychologiczny

psychologia
W dzisiejszym świecie można zauważyć coraz luźniejnaszych relacji
sze podejście do słowa. Pośpiesznie skanujemy artykuły, piszemy skrótowo smsy, a w rozmowie bardziej stawiamy na własny przekaz niż
jego odpowiednie zrozumienie przez odbiorcę. Twierdzenia te są oczywiście pewną
generalizacją – nie zawsze tak jest. Kolejna generalizacja będzie może jeszcze bardziej kontrowersyjna – słowa, po jakie sięgamy, kształtują nasze relacje, rzeczywistość, a nawet nas samych. Zanim się oburzysz, przeczytaj ten tekst.

Słowo jest wszystkim
Mój polonista z liceum zwykł mawiać,
że słowo jest wszystkim. Brzmiało to
dla mnie wtedy zdecydowanie zbyt górnolotnie i widziałam w tym wyłącznie
jego zafiksowanie się swoją profesją. Im
jestem starsza, tym jednak bardziej to do
mnie przemawia. Widzę, jak mnóstwo
zależy od słów, jakich używamy. Coraz
bardziej przekonuję się, że faktycznie
jest tak jak głosi tytuł jednej z książek Johna C. Maxwella – wszyscy
się komunikują, a tylko niewielu
potrafi się porozumieć. O tym,
czy komunikacja jest zrozumiała,
decyduje odbiorca przekazu. Tak,
odbiorca, nie Ty. Możesz wypowiedzieć się najpiękniej jak potrafisz, ale jeśli odbiorca Cię nie
zrozumie, to komunikację można
ocenić jako nieskuteczną. Twoją rolą jest
zatem umiejętne dotarcie do Twojego
odbiorcy. Nie jest to jednak proste.

(Nie)porozumienie
Każdy z nas jest ukształtowany przez
własne doświadczenia, oczekiwania,
punkty odniesienia, uprzedzenia i wyobrażenia. Komunikat, który otrzymujemy, będzie w naturalny sposób filtrowany przez te wszystkie elementy. Zdanie:
„Dawno nie byliśmy w kinie” jedna
osoba zrozumie jako propozycję, żeby
pójść do kina, inna zaś zobaczy w nim
pretensję, że takie działanie faktycznie
dawno nie miało miejsca. Z rozmaitych
powodów adresat może interpretować
otrzymaną wiadomość w sposób zupełnie różny od zamierzeń mówiącego.
A to niejednokrotnie rodzi konflikty,
mimo że intencje żadnej ze stron nie
były pierwotnie złe. Nie mamy pełnej
kontroli nad tym, co rozumie odbiorca.
Nie można zmienić jego sposobu funkcjonowania. To może przygnębiać. To,
co nam pozostaje to próbować do niego dotrzeć. Przekazywać swoje myśli
jak najbardziej precyzyjnie. Mówić do
odbiorcy niejako jego językiem. Inaczej zwrócisz się do dziadka, inaczej do
profesora, a inaczej do kilkulatki. Dopasowując się do osoby, do „schematu”,
porozumiewamy się skuteczniej. Słowa,
jakich używamy, mają ogromną moc.

Komunikacja niewerbalna
Nie wszyscy tak jednak uważają. Pasjonaci komunikacji niewerbalnej twierdzą, że w procesie komunikacji interpersonalnej informacje przekazywane
za pomocą słów stanowią zaledwie 7%.
Przodujący temu twierdzeniu antropolog Albert Mehrabian uważał, że znacznie ważniejsze są elementy dźwiękowe,
takie jak ton czy barwa głosu (38% oraz
mowa ciała (55%). I rzeczywiście mimika, gesty czy postura to ważne środki
komunikacyjne. Jednak nie zawsze są
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dostępne. Na przykład cały mój przekaz
będzie się tutaj opierał wyłącznie na słowach – to tylko w nie mogę ubrać i dostarczyć Wam, drodzy Czytelnicy, moje
myśli. Znaczenie słowa bywa niedoceniane. A tymczasem to od niego zależą
tak podstawowe sprawy jak komunikacja z drugim człowiekiem, nasze postrzeganie rzeczywistości czy nawet…
nasza samoocena.

Teoria Sapira-Whorfa
Tak zakłada teoria relatywizmu językowego, będąca jedną z najważniejszych
teorii we współczesnym językoznawstwie. Znana jest również jako teoria
Sapira-Whorfa, od nazwisk dwóch amerykańskich badaczy, antropologów i lingwistów. Zakłada ona, że język jest nadrzędny wobec myślenia. Język wpływa
na myślenie – na to, w jaki sposób interpretujemy świat i fakty, które poznajemy
czy rzeczy, które kategoryzujemy. Język
jest pryzmatem, przez który poznajemy
świat i spoglądamy na rzeczywistość.
Teoria ta znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Istnieją kultury, które inaczej definiują czas, przestrzeń czy
miary. W związku z tym posługują się
one innym słownictwem na określenie
znanych nam rzeczy. A zatem te różnice
są widoczne, namacalne i sprawdzalne
empirycznie. Bardziej radykalni zwolennicy tej teorii uważają wręcz, że inaczej niż przez język nie możemy poznać
świata.

Słowa tworzą rzeczywistość

Mocne Strony

po słowa: „wspaniale” i „znakomicie”
będzie dostrzegać wokół siebie więcej
dobra niż zła. Jeśli np. namiętnie śledzimy zatrważające newsy w programach
informacyjnych (a w czasach trwającej
w Ukrainie wojny takie newsy są na porządku dziennym) to one wpłyną też na
nasz odbiór świata. Wiadomo, newsy to
nie tylko słowa, tworzą je także mocne,
przykuwające uwagę obrazy. Jednak to
słowa ubierają je w historię, nadają im
kontekst. Czasem może być to zaledwie
kilka słów.

Opowieść w sześciu słowach
Twierdzenie, że nie liczy się ilość, a jakość jest prawdziwe w wielu dziedzinach. Także właśnie w kontekście słów.
I zanim wywołam oburzenie wśród
twórców niejednokrotnie kilkutomowych powieści (tutaj puszczam oko
do niezwykle płodnego literacko Remigiusza Mroza), to uzasadnię tę myśl
właśnie słowami innego pisarza. Legenda głosi, że Ernest
Hemingway założył się kiedyś
ze swoimi znajomymi, że napisze powieść tylko w sześciu
słowach. I powstała taka historia: „Na sprzedaż. Dziecięce
buciki, nigdy nienoszone.” (w
oryginale: For sale: baby shoes,
never worn.). Tych kilka słów
wystarcza, by zbudować niebywale wymowny obraz... I choć obecnie podważa
się przypisywanie autorstwa tej opowieści właśnie Hemingway’owi, to nie odbiera to wartości tego przedsięwzięcia.
Czasem prostota jest najlepszym zabiegiem literackim, po jaki możemy sięgnąć. Czasem nadmiar słów jest wręcz
zbędny.

ABY zamówić
reklamę

Slogany reklamowe
Wiedzą o tym osoby działające w branży marketingu, reklamy, copywritingu
(a mam przyjemność być od kilku lat
częścią tego świata). Wszyscy kojarzymy hasło: „Just do it” i niemal odruchowo łączymy je słusznie z marką Nike.
McDonald’s zasłynął swoim „I’m lovin
it” (i oczywiście uzależniająco dobrymi
hamburgerami), a znany energy drink
(którego właśnie piję) wbił się nam
w pamięć ze sloganem: „Red Bull doda
ci skrzydeł”. Takich sloganów jest cała
masa. „Think diffrent” marki Apple’a,
„Ponieważ jesteś tego warta” L’Oreal
Paris czy z naszego rodzimego podwórka Biedronka i jej „Codziennie niskie
ceny”. Osobiście bardzo lubię także
hasło „Cała nadzieja w kawie” marki
Green Nero Caffe. Celem takich sloganów jest oczywiście zapadnięcie w pamięć odbiorców. Ale nie tylko. Chodzi
o to, aby w kilku słowach przedstawić
tożsamość danej marki – jej istotę, sedno, sens istnienia, wartość, jaką niesie
dla odbiorcy. Odpowiedni dobór słów
może zdziałać w tym przypadku cuda.
Nie jest, rzecz jasna, jedynym czynnikiem budującym skuteczność danej
marki, jest jednak znacznie ważniejszy
niż powszechnie większość z nas sądzi.
Słowa, jakich używamy budują naszą
tożsamość. Buduj swoją świadomie.

W jednym z eksperymentów sprawdzający tę teorię badacze pokazali przedstawicielom różnych grup językowych trzy
kartki z różnymi kolorami – mieli oni
wskazać, które kolory są do siebie najbardziej podobne. Wynik okazał się silnie skorelowany z tym, czy w rodzimej
mowie uczestników przedstawione barwy miały podobną nazwę. Z jednej strony można by pomyśleć – nic dziwnego,
to oczywiste, że badani wybierali swoje
słowa. Nie mogli użyć słów, których
nie znają. Z drugiej strony pojawia się
tu nieco mniej oczywista konkluzja.
Mianowicie, fakt, że posługujemy się
najbliższymi nam słowami sprawia, że
myślimy też przez ich pryzmat. Osoba,
Marlena Hess
która często narzeka, a w jej codzien- Bibliografia:
nym słowniku dominują negatywne • John C. Maxwell, Wszyscy się komunikują,
epitety, będzie też w taki sposób poniewielu potrafi się porozumieć, Warszawa
2016.
strzegać świat. Osoba częściej sięgająca
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Psychoterapii

Napisz:
reklama@mocnestrony.com.pl
zadzwoń:
509 559 506
l 602 666 134

Warszawa Ursus
tel. 517 223 533

l

growhappy.pl

Przychodnia

Weterynaryjna
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

www.ursusweterynarz.pl

Naprawa

OBUWIA

Tel. 721-214-743

🗨
Uwaga!

Na wizytę
należy
umówić się

telefonicznie

lub bezpośrednio
na naszej

stronie

Warszawa Ursus
ul. Traktorzystów 18
(obok Domu Kultury „Portiernia”)

👟👡👠

👞 👟
👠👡👟👢👞👟👠
👟👠

l

👠👡
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Realizacja inwestycji drogowych

Trwają prace związane z modernizacją nawierzchni dróg gminnych. Pierwsze efekty widoczne są już na ulicach Łaźniewskiej, Jasnej, Wspólnej Drodze, i Michałowskiej.

Ulica Wspólna Droga

Ulica Łaźniewska

Na ulicy Łaźniewskiej powstała nakładka asfaltowa na odcinku drogi o długości ok. 375 m.
W ramach prac wykonane zostało poszerzenie
pasa jezdnego do 4,5 m, dodatkowa podbudowa
oraz nawierzchnia o powierzchni 1 687,5 m2.
Całość robót została wyceniona na kwotę
270 600,00 zł.
Na ulicy Jasnej wykonano poszerzenie istniejącej części jezdnej do 5 metrów oraz wykonano
nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1208,4 m2.
Nakładka powstała na odcinku długości ok.
244 mb. Roboty zostały wycenione na łączną kwotę 270 600,00 zł.

Ostatnią z zakończonych modernizacji jest remont
nawierzchni ul. Wspólna Droga w Jawczycach.
Odcinek długości ok. 240 mb i powierzchni
1320 m2, wyceniono na kwotę 126 820,00 zł.
Wkrótce rozpoczną się prace na ulicach Źródlanej, Witkowskiej i Platanowej dopełniając rozstrzygnięty z początkiem kwietnia przetarg.

Na ulicy Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim zakończona została przebudowa ogrodzeń,
budowa zjazdów, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowa kolidujących sieci. Wykonane zostało obstawienie
drogi krawężnikami i podbudowa z kruszywa.
Ulica Michałowska została wyremontowana od Kolejny etap to budowa warstwy podbudowy
skrzyżowania z ul. Wolską w kierunku zachodnim z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej
na odcinku około 450 mb. Łączna powierzchnia i ścieralnej.
modernizowanego odcinka wyniosła 1575 m2,
a przez wykonawcę prac wyceniona została na Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wy185 980,00 zł.
konanie dokumentacji projektowej dla rozbudo-

Uica Jasna

wy dróg gminnych ulic Matejki, Chełmońskiego, O postępach w realizacji projektów będziemy PańGierymskiego, Wyspiańskiego, Dobrej, Radzi- stwa informować na bieżąco.
wiłłów, Biedronki, Widok i Piłsudskiego w Ożarowie Mazowieckim. Łączna wartość podpisanej
Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
umowy wyniosła 484 743,00 zł.
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Rowerowe odwiedziny u strażaków

Stowarzyszenie Projekt Brwinów już po raz szósty zorganizowało majową rodzinną wycieczkę rowerową św. Floriana. Około 250 uczestników przejechało razem niemal 20 km, odwiedzając po drodze
PSP Pruszków oraz OSP Nowa Wieś i OSP Brwinów.

Godziny otwarcia:

pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

www.ursusweterynarz.pl

Tel. 721-214-743

Na wizytę
należy
umówić się

telefonicznie

lub bezpośrednio
na naszej

stronie

Warszawa Ursus
ul. Traktorzystów 18
(obok Domu Kultury „Portiernia”)

👟👡👠

👞 👟
👠👡👟👢👞👟👠

602 666 134

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

Uwaga!

l

02-495 Warszawa-Ursus, ul. Rynkowa 5

🗨

nego. W tym roku będzie to piątek 24 założeniu kamizelki rowerowej i zabraczerwca. Początek przejazdu zaplano- niu ze sobą kiełbaski, którą będzie upiec
wano o godz. 20. Tym razem trzeba w ognisku.
UG Brwinów
będzie pamiętać o oświetleniu roweru,

zadzwoń: 509 559 506

Weterynaryjna

OBUWIA

Tradycyjnie ostatnim punktem – jak
podczas każdej majowej wycieczki św.
Floriana – były odwiedziny w budynku
OSP Brwinów. Strażacy częstowali gorącą grochówką, która jak zwykle cieszyła się dużym powodzeniem. Podziękowaniem dla druhów oraz wszystkich
zaangażowanych służb były gromkie
brawa.

Wiele osób podkreślało, że chętnie
wybiorą się na kolejną wspólną imprezę rowerową – a będzie nią wieczorny
przejazd ulicami miasta w czerwcu.
Brwinowska Świętojańska Nocna Masa
Krytyczna organizowana jest zawsze
Bezpieczny przejazd umożliwiali ko- w tygodniu, w którym przypadają imielumnie funkcjonariusze policji oraz niny Jana – w ostatni dzień roku szkol-

Przychodnia

Naprawa

strażnicy miejscy z Brwinowa, którzy
wykorzystują rowery nie tylko podczas
imprez rowerowych, lecz wystawiają
też w ciągu sezonu patrole rowerowe.
Dużym wsparciem dla uczestników wycieczki byli też druhowie OSP Brwinów,
których samochód kwatermistrzowski
stanowił zaplecze pozwalające w razie
potrzeby na udzielenie pomocy rowerzystom, którzy nie mogliby kontynuować jazdy z powodu awarii roweru czy
braku sił.

Napisz: reklama@mocnestrony.com.pl

przyciągnęły wielu zainteresowanych
– zarówno najmłodszych, którzy marzą, by zostać strażakiem, jak też ich
rodziców czy dziadków. Nie lada gratką
była też możliwość zajrzenia do części
garażowej strażnicy. Zgromadzony tam
sprzęt i pojazdy były dostępne na wyciągnięcie ręki.
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć
można było ruszyć dalej – na zwiedzanie strażnicy OSP w Nowej Wsi. Mało
kto spodziewał się, że druhowie posiadają aż trzy zabytkowe pojazdy, w tym
wóz drabiniasty oraz liczące po kilkadziesiąt lat ciągle sprawne wozy marki
Jelcz oraz Żuk z żółtymi numerami rejestracyjnymi. Imponująco prezentowały
się też zbiory tradycyjnego umundurowania i wyposażenia. Wystawa w izbie
pamięci zachęcała, by bliżej poznać
historię jednostki, która została założona w 1928 r. przez Władysława Kamelskiego, dyrektora pobliskiej Fabryki
Farb i Lakierów Karpińskiego i Lepperta w Helenówku (po wielu zmianach
i przekształceniach w miejscu dawnej
fabryki obecnie działa zakład produkcyjny L’Oréal w Kaniach).

ABY zamówić reklamę

Ś

więty Florian, patron strażaków oraz
parafii w Brwinowie, „opiekuje się”
także rodzinnymi wycieczkami rowerowymi organizowanym od 2014 r.
przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów.
Tradycją stały się wspólne przejazdy
rowerowe, urozmaicone odwiedzinami
w okolicznych remizach strażackich,
ze startem na Rynku i zakończeniem
przed budynkiem OSP w Brwinowie. Po
dwóch latach przerwy spowodowanych
pandemią można było znowu wyruszyć
w trasę.
W niedzielę 15 maja 2022 r. koło 230
osób stawiło się na miejscu zbiórki,
a po drodze dołączali jeszcze kolejni
uczestnicy. Kilkanaścioro dzieci jechało w fotelikach i wózkach rowerowych,
był także jeden rolkarz, który bez problemu pokonał część trasy prowadzącej
po asfaltowych drogach gminy Brwinów. Wszyscy uczestnicy wycieczki
mogli zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie oraz strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.
Największe wrażenie w Pruszkowie
zrobiła demonstracja drabiny, pozwalającej na prowadzenie akcji ratowniczej
na wysokości kilku pięter. Opowiadania
o wyposażeniu samochodów bojowych

👠👡

👟👠
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Urząd Miasta Piastów informuje
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www.piastow.pl

Festyn rodzinny

Stowarzyszenie Możesz wspólnoty parafii Chrystusa Króla
Wszechświata i Stowarzyszenie „Sprawni Razem” z Piastowa
zapraszają dzieci i dorosłych na

DZIEŃ DZIECKA BOŻEGO

Doroczny festyn rodzinny z loterią charytatywną i główną nagrodą
w postaci roweru odbędzie się

4 czerwca w godz. 11:00–18:00

przy parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie,
ul. Michała Ogińskiego 41.
Jak zwykle będą dmuchańce, pokazy taneczne,
warsztaty i zawody sportowe.
Wydarzenie, korzysta ze wsparcia budżetu Miasta Piastowa
w ramach działań profilaktycznych i prorodzinnych.
Zapraszamy dzieci i dorosłych!
Społecznościowy profil wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1448993312223124

Spotkanie z autorką sagi arabskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie
zaprasza mieszkańców Piastowa i okolic na
spotkanie autorskie z Tanyą Valko – pisarką,
która w swoim dorobku ma teksty publikowane
na łamach krakowskich gazet, książki o zdrowym odżywianiu oraz orientalną sagę, w której
opisuje losy Doroty i jej córek. To właśnie saga
arabska podbiła serca wielu czytelników.

Bieg Monte Cassino

Dziewczynki młodsze
1. Anastazja Kalisz
Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych już prawie na 2. Julia Kowalska-Paszko
półmetku. W niedzielę 15 maja odbył się Bieg Monte Cassino 3. Anna Napiórkowska
na dystansie 1944 m ze startem i metą na Stadionie Miejskim.
Chłopcy młodsi
1. Maciej Rama
2. Borys Józefacki
3. Filip Murawski

8 czerwca o godz. 18:30

Dziewczynki starsze
1. Hanna Błuś
2. Barbara Kruk
3. Natalia Jaworska

w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2a
odbędzie się

spotkanie z Tanyą Valko

Chłopcy starsi
1. Maciej Wałdykowski
2. Cyryl Łuczyński
3. Tomasz Wroński
Kobiety OPEN
1. Anna Ślusarczyk
2. Małgorzata Rędzińska
3. Joanna Gardyna
Mężczyźni OPEN
1. Paweł Krochmal
2. Piotr Kleczewski
3. Arkadiusz Pajdosz

Uwaga!

Pisarka opowie o swojej karierze pisarskiej,
o tym, co ją zainspirowało do pisania książek.
Przybyli będą mogli zakupić jej powieści, zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz otrzymać autograf.
Serdecznie zapraszamy.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

11 czerwca 2022 r.

Dzień Biegacza
ROZBIEGANY PIASTÓW

Zdj. Anna Szatanowska

(Test Coopera)

kalendarz kulturalny
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Premiera spektaklu „Pani Lampa” grupy teatralnej „Prolog” z Domu Kultury „Kolorowa”, w reżyserii Bartosza Piewstęp wolny
trzyka

OŚRODEK KULTURY

11.06 (sobota) godz. 18:00

„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. 22 478-36-26
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy
Urzędzie Dzielnicy Ursus
www.arsus.pl

01.06, godz. 19.00 (sala widowiskowa)

Koncert „MARZENIA BEZ GRANIC” na rzecz Fundacji
„Sztuka i Pasja” w wykonaniu zespołu „HORYZONT MARZEŃ” oraz Przyjaciół: zespołu Bajdewind, Janusz i Przyjaciele oraz Jarosława Tomczyka. Fundacja pomaga m.in.
młodym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.		
bilety: 20 zł

03.06, godz. 19.30 (sala widowiskowa)

Premiera spektaklu pt. „Żelaznymi łzami” w wykonaniu
aktorów Teatru „Scena Przyfabryczna”. Reż. i adaptacja –
wstęp wolny
Joanna Godlewska.

05.06, godz. 15.00 – 21.00 (Scena Letnia, park
„Czechowicki” ul. Spisaka)

„Prawy sercowy” spektakl teatralny w ramach cyklu „Teatr
w Kolorowej” w wykonaniu Teatru Agrafka wstęp wolny

13.06 (poniedziałek)
Wystawa prac plastycznych dzieci z Dziecięcej Akademii
wstęp wolny
Sztuk Plastycznych

14.06 (wtorek) godz. 19:00

Koncert gitarowy w wykonaniu uczniów Marcina Chrzawstęp wolny
nowskiego

15.06 (środa) godz. 18:00
(sala widowiskowa Ośrodka Kultury „Arsus”)

„W zakamarkach MAFII” – pokaz etiudy filmowej zrealizowanej przez Młodzieżową Akademią Filmu i Aktorstwa
Domu Kultury „Kolorowa”, pod kierunkiem artystycznym
Bartosza Pietrzyka i Jakuba Długołęckiego wstęp wolny

21.06 (wtorek) godz. 17:00

Występ taneczny uczestniczek sekcji baletowej pod kiewstęp wolny
runkiem Izabeli Zabłockiej

Premiera spektaklu Teatru Młodzieżowego „MIR”.

wstęp wolny

11.06, godz. 17.00 – 22.00 (Scena Letnia, park
„Czechowicki”, ul. Spisaka)

26. DNI URSUSA. Wystąpią: FELIVERS, ŁZY, ZAKOPOWER. Organizatorzy zapraszają do ogródków grillowych.

12.06, godz. 12.30 (sala widowiskowa)

Bajka dla dzieci (3 – 8 alt) pt. „Skradziony skarb, przygoda Pirata” w wykonaniu Teatru „Jumaja”.
bilety: 15 zł

15.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)

KONCERT LAUREATÓW 20. Edycji Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA. Występy nagrodzonych solistów
wstęp wolny
i zespołów.

obowiązują zapisy telefoniczne 22 6679218
do 3 czerwca br.

www.portiernia.arsus.pl

01.06–30.06.2022

„Tysiące warszawskich syrenek” wystawa bogatej kolekcji
znanego warszawskiego kolekcjonera, Pana Leszka Białwstęp wolny
kowskiego

01.06–30.06.2022

01.06.2022, godz. 11:00

Wycieczka z Klubem Podróżnika do Ogrodu Botanicznego w Powsinie; Zbiórka przed DK Portiernia o godz.
wstęp wolny
11:00

2, 9, 23, 30.06.2022, godz. 16:00
Taniec w kręgu (zajęcia dla seniorów)

wstęp wolny

Ośrodka Kultury „Arsus”
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

01.06 (środa) godz. 17:00
Wernisaż wystawy lalek teatralnych „Oczami lalki” Jarosława Bułki i malarstwa Agaty Greckiej

03.06 (piątek) godz. 16:00

Premiera spektaklu „Opowiadał Dzięcioł Sowie” grupy teatralnej „Kurtynka” z Domu Kultury „Kolorowa”, w reżyserii
wstęp wolny
Bartosza Pietrzyka

08.06 (środa) godz. 18:00

„Tęcza operetkowa” koncert w wykonaniu zespołu operetwstęp wolny
kowego Belcanto

08.06.22, godz. 18:00

Koncert Drahoša Daloša – multiinstrumentalisty,
połączony z pokazem słowackich tradycyjnych instrumentów ludowych wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Drahoš Daloš własnoręcznie
tworzy takie instrumenty jak słowacka fujara – wpisana
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku
2005. Swoje instrumenty prezentował w Paryżu, Zurichu, Berlinie, na światowej wystawie instrumentów
muzycznych we Frankfurcie, w Brukseli i innych miejsc
wstęp wolny
ach.

09.06.22, godz. 18:00

Projekcja filmu „Wilcze góry”, reż. Erik Baláž. Polecamy ten jedyny w swoim rodzaju film dokumentalny,
który prezentuje dzikie miejsca słowackiej przyrody.

wstęp wolny

07.06.22, godz. 18:00

Koncert kończący rok edukacyjno-kulturalny uczniów klasy
fortepianu Janiny Mironowicz-Matwiej i klasy gitary Jarosława Krysińskiego działających w Domu Kultury „Miś”.		
wstęp wolny

04.06.2022

Wielokulturowość z Klubem Podróży. Wycieczka autokarowa do Bielska Podlaskiego i okolic; informacje/program
i zapisy w DK Portiernia;

05.06.2022, godz. 11:00–13:00

Cyrkowy Dzień Dziecka w ramach projektu Cyrkowe Lato
w Ursusie. Występy artystyczne i animacje; skwer przy DK
wstęp wolny
Portiernia

06.06.2022

Ogłoszenie dzielnicowego konkursu plastycznego „Wakacyjny znaczek” dla dzieci uczęszczających do placówek
edukacyjnych w Dzielnicy Ursus (kl. I-VIII);

08.06.2022, godz. 18:00

Wielokulturowość w Ursusie. Traktoriada – wyprawa Ursusem dookoła świata. Ameryka Płd., Argentyna, Chile,
Boliwia. Promocja kawy „Ursus” wraz z degustacją		
bilety: 20 zł
bilety do nabycia w serwisie biletyna.pl lub w placówce

DOM KULTURY „Kolorowa’’

Otwarcie wystawy „GOOD IDEA SLOVAKIA”.
Wystawa prezentuje piękno przyrody, zabytki i bogactwo kulturowe Słowacji. Przedstawia Słowację jako
kraj innowacji i rzemiosł twórczych, kraj o istotnych
osiągnięciach naukowych i sportowych, kraj pięknej
przyrody i ciekawej kultury. Wystawa obrazuje najbardziej interesujące i ważne osiągnięcia Słowacji w każwstęp wolny
dej z dziedzin życia.
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7–12 lat,
nawiązujące do folkloru słowackiego – tworzenie
wstęp wolny
elementów dekoracyjnych.

CANERA – wystawa prac Ewy Milun-Walczak wykonanych
wstęp wolny
techniką solarigrafii

09.06, godz. 19.00 (sala widowiskowa)

05.06.2022 (niedziela), godz. 12:00

07.06.22, godz. 17:00

DOM KULTURY
„Portiernia”

23.06.2022, godz. 18:00

Występy uczestników zajęć muzycznych i tanecznych na
zakończenie sezonu kulturalnego 2021/2022
wstęp wolny
wejściówki do odbioru w DK Portiernia od czerwca

25.06.2022, godz. 11:00–13:00

08.06.22, godz. 17:00

Lekcja pokazowa podsumowująca rok edukacyjno-kulturalny uczestników zajęć tanecznych „Prymka” – grupa
początkująca, pod kierunkiem Anny Zalewskiej.
wstęp wolny

10.06.22, godz. 18:00

Koncert wieńczący rok edukacyjno-kulturalny zespołów
wokalnych „Wesołe Nutki”, „Swing” oraz uczniów studia wokalnego działających pod kierunkiem Anny Kałużnej
wstęp wolny
w Domu Kultury „Miś”.

13.06.22, godz. 18:00

Lekcja pokazowa podsumowująca rok edukacyjno-kulturalny uczestników zajęć tanecznych „Prymka” – grupa średniozaawansowana pod kierunkiem Anny Zalewskiej.
wstęp wolny

14.06.22, godz. 18:00

Z cyklu „Moje Pasje” – koncert wokalny w wykonaniu Anny
Majewskiej i Tadeusza Zawistowskiego z Klubu Seniora
wstęp wolny
„Wesoła Chata”.

14.06.22, godz. 17:00

Lekcja pokazowa zamykająca rok edukacyjno-kulturalny
uczestników zajęć sportowych szkoły International Karate Association Poland, stylu Gosoku-ryu, pod kierunkiem
wstęp wolny
instruktora Rafała Bąka.

18.06.22, godz. 16:00

Cyrkowe Lato w Ursusie na powitanie lata – kolorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin (występy i animacje);
wstęp wolny
skwer przy DK Portiernia

„Lato, lato wszędzie…” – wieczorek taneczny w Klubie
wstęp wolny
Seniora „Wesoła Chata” .

26.06.2022, godz. 14:00–18:30

Niedzielne południe z teatrem – bajka dla dzieci pt.
„O grającym drzewie”. Na pięknej polanie rośnie niezwykłe
grające drzewo. Opiekuje się nim Strażniczka Lasu – Florentyna i jej biały kotek – Mrunia. Pewnej nocy Drwal Olbrzym,
który ciągle ma zły humor i przez to muchy w nosie, kradnie
magiczne drzewo. Czy pomoc Czarodzieja będzie skuteczna? Czy drzewo powóci na swoją leśną polanę?

Piknik w Parku Czechowickim „Czerwiec’76”: stanowisko
DK „Portiernia” na wydarzeniu oraz występy artystyczne
na scenie;

01–31.06.2022, godz. 10:00–20:00

Zwiedzanie indywidualne zmodernizowanej wystawy stałej
wstęp wolny**
Izby Tożsamości Ursusa;

** wystawa zlokalizowana jest na I piętrze budynku.
Brak podjazdu i windy na piętro.

Miejski
Ośrodek Kultury

www.mok-kamyk.pl

www.mis.arsus.pl

06.06.22, godz. 18:00

06.06, godz. 16.00 (sala klubwa)

Koncert autorski Marka Leszka Krześniaka (teksty)
i Aliny Małachowskiej (muzyka) pt. „CZERWONE WINO”
z udziałem Andrzeja Batora (śpiew) i chóru TUTW w Ursuwstęp wolny
sie – „VIVA MUSICA”.

Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl

20.06 (poniedziałek) godz. 17:00

pruszków
im. Aleksandra Kamińskiego
„Kamyka” Pruszków,
ul. Bohaterów Warszawy 4,
tel.: (22) 728 39 40

dom kultury „miś”       

III Tydzień Kultury
Słowackiej w DK „Miś”
06–10.06.2022

Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Traktorzystów 20, 02-495
Warszawa

09.06, godz. 11.00 (sala widowiskowa)

Sensorki. Zajęcia ruchowe dla dzieci 1,5–3 lata i ich opiewstęp wolny
kunów

XX Konkurs Piosenkarski Tulipanada 2022
Koncert Galowy

22. MAZOWIECKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH.
Wystąpią: Orkiestra Marszowo-Swingowa z Mogielnicy,
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW w Warszawie, Miejska
Orkiestra Dęta Moderato, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
im. Feliksa Dzierżanowskiego, Kozienicka Młodzieżowa
Orkiestra Dęta FURIOSO, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP w Kaskach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Tłuszczu,
Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta.
Patronat: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rada
i Zarząd Dzielnicy Ursus.
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. Prowstęp wolny
wadzi Anna Rykowska.

WydarzeniE MAL:
25.06.2022, godz. 10:00

konieczne zapisy na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl

04.06, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa pt. „MITOLOGIA
wstęp wolny
CIAŁA”. Ekspozycja czynna do 31.08

Co gdzie kiedy

czerwiec 2022

10.06 (piątek) godz. 17:30

Mocne Strony
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19.06.22, godz. 12:30

bilety: 15 zł
bilety do nabycia w serwisie biletyna.pl lub w miarę wolnych miejsc
w placówce w dniu wydarzenia, na miejscu płatność wyłącznie
gotówką

Spektakl dla dzieci – „Mały Książę” w wykonaniu Teatru
Maska oraz zespołów „Skaczące Nutki”, „Kamyk” i „Metafora” z MOK „Kamyk”
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK    ul. Bohaterów Warszawy 4 | Pruszków 05-800

Mały Książę to pełna poezji
i mądrych refleksji baśniowa
opowieść o przyjaźni, miłości i przemijaniu. Historia
przybysza z malutkiej planety, który przypomina nam
o tym, że „dobrze widzi się
tylko sercem. Najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu.”
Dorośli powrócą do krainy
dzieciństwa i zobaczą świat
na nowo wrażliwymi oczami
dziecka. Całości towarzyszą
barwne obrazy i melodyjne
piosenki.
Spektakl rekomendowany
dzieciom od 7 roku życia.
Bezpłatne wejściówki dostępne od 23 maja 2022 od godz.
09:00 na stronie internetowej
www.mok-kamyk.pl/bilety

06.06.2022 (poniedziałek), godz. 09:00

Początek zapisów na zajęcia artystyczno-edukacyjne
w Miejskim Ośrodku Kultury im. Aleksandra Kamińskiego
„Kamyka" na sezon 2022/2023

10.06.2022 (piątek), godz. 18:00

Artystyczne Pasje i Twórcze Odkrycia – wernisaż wystawy malarstwa, rysunku i ceramiki pracowni artystycznych „Kamyka”.
Miejsce: Foyer CDK

12.06.2022 (niedziela), godz. 12:00

Poranek Teatralny dla dzieci – „Księżniczka na ziarnku
grochu” – w wykonaniu Teatr Fabryka Kultury
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK, ul. Bohaterów Warszawy 4 | Pruszków 05-800

Nowatorska adaptacja Bajki Jana Brzechwy, pełna koloru, wzruszenia
i dobrej zabawy! Poza olbrzymią dawką humoru, którymi nacechowane są liczne sytuacje komediowe, bajka zawiera w sobie przesłanie,
które uczy młodego widza wiary we własne możliwości. Przedstawienie stawia na akceptację siebie oraz dostrzeganie w sobie nieograniczonego piękna. Opowiada również o tym, że nasze marzenia się
spełniają. Trzeba tylko mocno w nie wierzyć! Całość oprawiona jest
oryginalną muzyką, tańcem oraz piosenkami.
Spektakl rekomendowany dzieciom od 3 roku życia.
Bezpłatne wejściówki dostępne od 30 maja 2022 od godz. 09:00
na stronie internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety

12.06.2022 (niedziela), od godz. 15:00

Koncert „Roztańczeni, Rozśpiewani, Roześmiani”
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK
Prezentacja całorocznej działalności zespołów wokalnych,
instrumentalnych, teatralnych i tanecznych MOK „KAMYK”

18.06.2022 (sobota), godz. 18.00

Nakręceni na Film! Pruszkowskie Spotkania Filmowe
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK „Kamyk”
„Lamb” (2021) + dokument o podróży rowerowej
Reżyseria: Valdimar Jóhannsson
Gatunek: Dramat / Sci-Fi / Horror
Produkcja: Islandia / Polska / Szwecja
Opis: Debiut islandzkiego reżysera. Akcja rozgrywa się na odizolowanej farmie, gdzie młode
małżeństwo opiekuje się stadem owiec. Ich surowe, wypełnione pracą życie zmienia
się gwałtownie, gdy pewnej
nocy w zagrodzie przychodzi
na świat niezwykła istota.
María i Ingvar zabierają ją do
domu, a ich decyzji o przejęciu opieki nad noworodkiem
towarzyszy pełne gniewu i rozpaczy beczenie owczej matki.
Rosnące napięcie potęguje
pojawienie się w domu brata
Ingvara: pogubionego muzyka, który ma zawsze puste
kieszenie i przynosi ze sobą
wyłącznie kłopoty.
wstęp wolny
Pokaz finansowany z budżetu
Miasta Pruszkowa.
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IGRZYSKA
ZWIERZAKÓW
Australia/USA l b/o
animacja l  dubbing

l

BOSCY
Hiszpania l l.15
l komedia
KINO RETRO

WSTĘP WOLNY!

USŁANE RÓŻAMI
Francja l l.15 l komedia

DOWNTOWN ABBEY:
NOWA EPOKA
USA/Wielka Brytania l l.15
l dramat l kostiumowy

KSIĄŻĘ
Wielka Brytania l l.15
l komedia

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem.
Bilety w cenie 15 zł i 18 zł. Bilety można kupić również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl
oraz na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”.
Parking dla zmotoryzowanych widzów.

www.arsus.pl l

facebook.com/kinoursus

Zlot Traktorów na 100-lecie
Traktora URSUS – odbędzie się
we wrześniu br.
100 lat temu, tu gdzie obecnie wielohektarowy obszar
po fabryce URSUS zajmują nowe ursuskie osiedla – wyprodukowano pierwszy polski traktor, tzw. ciągówkę.
PLANOWANY NA CZERWIEC BR. ZLOT TRAKTORÓW
NA 100-LECIE TRAKTORA URSUS ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY
NA WRZESIEŃ BR.
Zlot Traktorów to wielkie wydarzenie, które w 2020 r.
pomimo pandemii i dużych ograniczeń z tym związanych – przyciągnęło na ul. Gierdziejewskiego w Ursusie (miejsce zlotu) ponad tysiąc zwiedzających. W imprezie uczestniczyli m.in. byli pracownicy zakładów,
którzy jako aktorzy-amatorzy brali udział w realizacji
filmu „Symfonia fabryki Ursus” Jaśminy Wójcik. Współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
produkcja otrzymała nagrodę dla najlepszego średniometrażowego filmu dokumentalnego na kanadyjskim
festiwalu Hot Docs, który jest największym festiwalem
filmów dokumentalnych na kontynencie amerykańskim. Pokazom filmowym towarzyszą międzynarodowe
targi filmowe i konferencje branżowe.
Tymczasem zapraszamy wszystkich miłośników motoryzacji, a szczególnie mieszkańców nowych osiedli
w Ursusie do zapoznania się z historią traktora Ursus
produkowanego w ursuskich Zakładach Mechanicznych od 1922 roku.
Chociaż w wielu miejscach (punktach) na nowych osiedlach można spotkać różne symbole istnienia w tym miejscu fabryki traktorów Ursus, to prawdziwe brzmienie powracających do swej kolebki maszyn usłyszymy dopiero
na zlocie...
100-LECIE TRAKTORA URSUS
– autor Stefan Sobczak

n Mocne Strony

www.mocnestrony.com.pl
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„Szczęka Alfreda”
Jon i Tucker Nichols

📖

📖

Ta kolorowa książeczka w twardej oprawie ukazała się nakładem Wydawnictwa Dwie Siostry i jest to kolejna lekka lektura z wartościowym
przekazem. Nie ma tu dydaktyzmu, raczej wspólnie z rodziną możemy
się pośmiać ze zwykłej ludzkiej słabości, jaką jest bałaganiarstwo.
Wesoło nie znaczy jednak bezrefleksyjnie – małoletni czytelnik stopniowo uświadamia sobie jakie problemy mogą się pojawić w wyniku
niekontrolowanego chaosu.
Jon i Tucker Nichols to autorzy tekstu i ilustracji do książki o panu
Alfredzie, który nie może znaleźć swojej sztucznej szczęki. Podczas
lektury nietuzinkowego debiutu literackiego dwóch braci z Kalifornii
towarzyszymy głównemu bohaterowi w poszukiwaniach jego zguby,
przeglądamy wraz z nim mnóstwo rzeczy, które przybliżają nam jego
zabawną, nieszablonową postać. Sprawdźcie czy razem z Alfredem
uda wam się znaleźć sztuczną szczękę.

„Oko Horusa”
Jola Czemiel

📖

Według egipskiej mitologii, oczy Horusa, boga nieba, miały symbolizować Słońce i Księżyc. Tytułowe Oko Horusa, wokół którego osnuta
jest cała opowieść Joli Czemiel, pełniło funkcję ochronną, noszone
jako amulet odbijać miało wszelkie nieszczęścia od swojego posiadacza. Staroegipski talizman stanowi główną oś akcji, bowiem trafia
w ręce powieściowego byłego najemnika, Benedicta Rutherforda
i od tego momentu rozpoczyna się jego przygoda i wyścig z czasem,
tajemniczy medalion okazuje się bowiem przedmiotem pożądania
wielu osób i przyczynkiem ogromnych kłopotów. Międzynarodowa
intryga i zagadka nieśmiertelności to główne motywy książki, którą
polecam fanom powieści przygodowych, sensacji i kryminałów. „Oko
Horusa”, wydana w 2020 roku przez Novae Res, to druga część
cyklu o przygodach właściciela biura detektywistycznego Benedicta Rutherforda, pierwsza nosi tytuł „Protektor” i została wydana rok
wcześniej.

📖

„Troska”

Eve Ainsworth

📖

Powieść obyczajowa dla młodzieży w wieku 12-14 lat, która ukazała
się w 2018 roku nakładem wydawnictwa Sowa. To historia Marty i Daisy, którzy wypierają swoje przykre doświadczenia rodzinne. Marty
udaje, że z jego mamą wszystko jest w porządku, tymczasem traci
ona kontakt z rzeczywistością. Daisy przymyka oko na tytaniczne poświęcenie się rodziców dla jej ciężko chorego brata. O tym jak długo
można udawać, że czegoś nie ma oraz jak bolesna jest konfrontacja,
z tym co tak długo wypieraliśmy, dowiecie się z książki. To mocna
lektura dla nastolatków, która uczy odpowiedzialności i ukazuje skutki uchylania się przed nią. Eve Ainsworth, w swoim życiu zawodowym, zajmuje się pracą z młodzieżą szkolną. Jej twórczość pomaga
wchodzić w dorosłość, bowiem autorka porusza w niej najważniejsze
tematy tj. strata, troska, pierwsza miłość, krzywda. Jej książki zawierają dość prosty i przystępny dla każdego przekaz, nie są też wolne
od morału, ale pomagają niejednemu zagubionemu nastolatkowi
znaleźć pocieszenie i poczuć się mniej samotnym w otaczającej go
rzeczywistości.
Poleca Lucyna Dąbrowska

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów
Dom Kultury „Portiernia” i Izba
Tożsamości Ursusa przyciągnęły
ponad 300 zwiedzających. Dużym
zainteresowaniem wciąż cieszy się
wystawa syrenek warszawskich, zainaugurowana właśnie w Noc Muzeów.

J

uż o 17:30 przed Szkołą Podstawową Nr 2 na Gołąbkach czekało na
naszą przewodniczkę Irenę Jarzębak ok. 60 osób głodnych wiedzy o tej
historycznej części Ursusa – osiedlu-ogrodzie. Spacerowicze szli tzw.
„eko-trasą”, oglądając po drodze np.
zabytkowy cmentarz czy miejsce zamieszkania prezydenta II RP Stanisława
Wojciechowskiego.
W Domu Kultury „Portiernia” i Izbie Tożsamości Ursusa już od samej
godz. 18:00 przychodziły osoby z całej
Warszawy. Na dole czekały na najmłodszych animacje związane z postacią syrenki warszawskiej: malowanie płaskorzeźb farbami świecącymi w ciemności,

kolorowanki, robienie w ciemności rzutów syrenek i innych kształtów na ścianie. Na korytarzu dorośli oglądali wystawę „CANERA” autorstwa artystki
MILUNA (Ewy Milun-Walczak) – czyli
plansze ze zdjęciami wykonanymi w negatywowej technice solarigrafii z wykorzystaniem samodzielnie zbudowanych
aparatów otworkowych. Takie obrazy,
jak np. kilkumiesięczną drogę słońca
w tle Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, oglądać można było w specjalnie
przygotowanym oświetleniu.
Na piętrze powstał natomiast drugi „gabinet syren warszawskich” (podobny
znajduje się w Muzeum Warszawy).
A to wszystko dzięki bogatej kolekcji
Pana Leszka Białkowskiego, który zdecydował się na zawsze oddać właśnie
nam swój zbiór syren, liczący ponad
6 tys. przedmiotów. Choć goście mogą
podziwiać tylko jedną szóstą kolekcji,
która została nazwana „Tysiące warszawskich syrenek. Wystawa kolekcji
Pana Leszka Białkowskiego”, to i tak
wychodzą z ogromnym zachwytem

i podziwem dla pasji Pana Leszka, który
ponad 60 lat gromadził wszelkie przedmioty z symbolem herbu Warszawy.
Hania Białczyk – harcerka z Ursusa,
przyjechała obejrzeć wystawę z Hanią
Filipczak i Patrycją Chempińską – koleżankami z Włoch. Nigdy nie widziały
tak bogatej kolekcji i zachwycały się, że
jedna osoba zdołała zebrać tyle przedmiotów z syrenką warszawską. – Ta
kolekcja powinna być tu prezentowana
jak najdłużej. Nasi przyjaciele z harcerstwa na pewno byliby zainteresowani – komentowały dziewczyny. W tle

wyświetlane były archiwalne wywiady
telewizyjne z Panem Leszkiem Białkowskim. Wystawę będzie można zobaczyć na pewno do końca wakacji, a jeśli
będzie zainteresowanie, możliwe, że
i dłużej. Obok, w Izbie Tożsamości Ursusa czekała na nocnych zwiedzających
wystawa stała wraz z trzema quizami, za
których rozwiązanie czekały nagrody.
Agnieszka Gorzkowska
Fot. Aleksander Brych

