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n	 27	lipca	odbyło	się	spotkanie	z	przedstawiciela-
mi	 dewelopera	 od	 kilku	 lat	 budującego	w	Ursusie	
bloki	–	firmy	Ronson,	która	chce	zmienić przezna-
czenie	jednej	ze	swoich	działek.	Na	zebranie	przy-
była	 pokaźna	 grupa	 mieszkańców,	 a	 także	 zarząd	
dzielnicy	oraz	dzielnicowi	radni.	Lokatorzy	nowych	
bloków	przedstawiali	konkretne	zarzuty	wobec	de-
welopera,	 nie	 oszczędzili	 również	 władz	 Ursusa.	
Poruszany	 był	m.in.	 temat	 braku	 placówek	 oświa-
towych	 na	 terenach	 po	 byłych	 Zakładach	 Mecha-
nicznych	 URSUS,	 będących	 obecnie	 własnością	
deweloperów.	Krążą sprzeczne	informacje	na	temat	
możliwych	rozwiązań.	O	co	chodzi	w	tej	sprawie?

BOGDAN OLESIŃSKI (BO), burmistrz Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy: – Tak jak pan re-
daktor wspomniał, w zeszłym roku firma Ronson 
Development zgłosiła się do nas z informacją, że 
planuje zmianę przeznaczenia działki nr 107 na 
zabudowę mieszkaniową. Z naszej wiedzy wy-
nika, że taka propozycja została przedstawiona 
także w Urzędzie m.st. Warszawy. Wyjaśnijmy, 
co to oznacza. Na terenach pofabrycznych Ursusa 
w 2014 roku Rada m.st. Warszawy uchwaliła miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Jest to dokument, który porządkuje postępującą 
zabudowę, dokładnie określa przebieg ulic, czy też 
lokalizację działek z przeznaczeniem na oświatę, 
zieleń itd. Zgodnie z planem miejscowym wspo-
mniana działka nr 107 jest przeznaczona na usługi 
i przemysł, ale inwestor chciałby zmienić sposób jej 
zabudowy na tzw. mieszkaniówkę. W świetle pra-
wa może złożyć taki wniosek na podstawie Ustawy 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwe-
stycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszą-
cych, uchwalonej przez Sejm w 2018 roku, potocz-
nie zwanej „lex deweloper”.

n	 Czy	taki	wniosek	został	już	złożony?	Na	czym	do-
kładnie	polega	„lex	deweloper”?
BO: – Do tej pory wniosek formalny w tej spra-
wie nie został złożony. Ustawa określa warunki 
skorzystania z „lex deweloper” – jest to dość dłu-
ga procedura. Inwestor zobowiązany jest zebrać 
opinie, w tym wypadku władz dzielnicy, Biura 
Edukacji m.st. Warszawy, Biura Architektury 
i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy 

i przede wszystkim mieszkańców. Ponadto musi 
spełnić szereg warunków zapisanych we wspo-
mnianej ustawie, m.in o zagwarantowaniu dostę-
pu do placówek oświatowych. Dla Warszawy licz-
ba miejsc przeznaczonych dla dzieci w szkołach 
wynosi 10% planowanej liczby mieszkańców, 
a obecnie ten warunek na omawianym terenie 
nie jest spełniony. W dalszej kolejności na pod-
stawie zebranych informacji inwestor przygoto-
wuje propozycję i przedstawia ją do konsultacji 
mieszkańcom. Ostateczną decyzję o przyjęciu 
bądź odrzuceniu wniosku dewelopera podejmuje 
w głosowaniu Rada m.st. Warszawy. Z tego po-
wodu firma Ronson w zeszłym roku zgłosiła się 
do urzędu, aby przedstawić swoje plany i jedno-
cześnie poinformowała o prowadzonych rozmo-
wach z wymienionymi biurami miejskimi.

n	 Jakie	to	były	plany?	
BO: – Padło kilka propozycji. Głównym zagadnie-
niem w tej sprawie jest zapewnienie omówionego 
wcześniej dostępu do szkół. Najprościej rzecz uj-
mując, aby zabudować działkę nr 107 „mieszka-

niówką” i tym samym zwiększyć liczbę miesz-
kańców, deweloper musi jedocześnie wykazać 
proporcjonalnie zwiększony dostęp do szkół. Jak 
wiemy, infrastruktury oświatowej jeszcze na tym 
obszarze nie ma, więc inwestor musi wybudować 
ją na swój koszt. To jest warunek realizacji inwe-
stycji mieszkaniowej. Dla zarządu dzielnicy w tej 
sytuacji priorytetem jest zapewnienie dostępu do 
oświaty dla obecnych i przyszłych mieszkańców 
osiedla. Z tego powodu możemy zgodzić się jedy-
nie na dużą szkołę (ok. 800 uczniów) z pełnowar-
tościową infrastrukturą sportową i bezpiecznym 
dojściem do placówki, bez potrzeby przechodzenia 
dzieci przez duże, ruchliwe ulice i skrzyżowania. 
Naszym zdaniem działka nr 119/3 z przeznacze-
niem na oświatę, będąca własnością firmy Ronson, 
jest po prostu zbyt mała, aby móc na niej zrealizo-
wać taką inwestycję. Dlatego uważamy, że propo-
zycja przeznaczenia części działki 107 na oświatę 
i wybudowanie na niej dużej szkoły na koszt dewe-
lopera jest dobrym rozwiązaniem. 

JAK ROZWIĄZAĆ 
WYZWANIA OŚWIATOWE 
W URSUSIE?
Z Burmistrzami Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy rozmawia  
JACEK SULEWSKI – redaktor naczelny dwutygodnika „Mocne Strony”
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URSUS

Rozmaitości z dzielnicy URSUS

Wiwat Panny Ursusa!
Spacerujący ulicą Stanisława Wojciechowskiego, mogą natknąć się na nowy mural, który jest 
realizacją budżetu obywatelskiego. Na budynku komunalnym powstała kompozycja związana 
z powstaniem fabryki, która w rezultacie zapoczątkowała przemysłowy rozwój Ursusa. Kim 
były kobiety, które stały się bohaterkami wielkoformatowej grafiki przy Wojciechowskiego 15?  

– Dzięki głosom mieszkańców dzielnica zyskała 
mural, który wpisuje się w historię Ursusa. To 
jednocześnie kolejny punkt na mapie ursusow-
skich murali i ciekawa ekspresja artystyczna, 
która wzbogaca estetycznie okoliczną przestrzeń 
–  powiedział burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan 
Olesiński.   

MURAL	Z	ANEGDOTĄ	W	TLE
Był koniec XIX wieku. W głowach trzech prze-
mysłowców – Ludwika Rossmana, Kazimierza 
Mateckiego i Emila Schönfelda – zrodził się po-
mysł założenia fabryki. Wkrótce do idei zapalili się 
kolejni udziałowcy – wśród nich Karol Strasburger. 

Według historii panowie, jednocześnie przyjaciele, 
zainwestowali m.in. posagi córek i stąd pierwot-
nym znakiem firmowym przedsiębiorstwa była na-
zwa P7P, czyli Posag 7 Panien. Z czasem tę nazwę 
zastąpiła nowa – Ursus – która związana była z bar-
dzo popularnym bohaterem Sienkiewiczowskiego 
„Quo vadis”. Wtedy też przeniesiono fabrykę do 
podwarszawskich Czechowic. Szczęśliwie dla 
Hani, Jadwigi, Wandy, Heli, Stanisławy, Elizy 
i Anieli ryzyko ojców opłaciło się, a inwestycja za-
częła przynosić zyski. W ten sposób dzięki córkom 
Rossmana, Mateckiego i Strasburgera rozpoczęła 
się długa i znacząca historia fabryki Ursus, a także 
miejscowości rozwijających się wokół niej. 

Projekt muralu „Siedem Panien Ursusa” zgłosiła 
do budżetu obywatelskiego Bożena Iwaniukowicz, 
na co dzień specjalistka animacji w Ośrodku Kul-
tury „Arsus”. Motyw siedmiu kobiet i sióstr na 
muralu jest jej bardzo bliski prywatnie. Jak zdra-
dziła podczas odsłonięcia kompozycji, wychowała 
się wspólnie z sześcioma siostrami.      

LOKALIZACJA	KOMPOZYCJI	
Usytuowanie muralu przy ul. S. Wojciechowskie-
go 15 nie jest przypadkowe. Obrazy powstały na 
budynku, który mieści się na terenie pierwszego, 
przedwojennego boiska Robotniczego Klubu 
Sportowego. RKS „Ursus” był historycznym klu-
bem sportowym zakładów, a jego tradycje nadal 
są kontynuowane. Twórca muralu musiał wziąć 
pod uwagę narzuconą przez miasto ograniczoną 
kolorystykę barw i zgodny z projektem budżetu 
podział kompozycji na dwie części.  

TWÓRCA	MURALU	I	STYL	KOMPOZYCJI	
Wykonania kompozycji podjął się malarz i gra-
fik projektowy Marcin Czaja. Jest absolwentem 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, na której 

obecnie prowadzi 
zajęcia z malarstwa. 
Artysta inspiruje się 
przedwojennym i po-
wojennym moderni-
zmem. Na potrzeby 
tej pracy studiował 
przede wszystkim detale udokumentowane w stoli-
cy. Obok Ursusa jego prace znaleźć można w prze-
strzeni innych dzielnic Warszawy np. Pragi i Mo-
kotowa, a także w innych miastach m.in. Krakowie, 
Łodzi, Lublinie. 

EUROPEJSKIE	DNI	DZIEDZICTWA	W	URSUSIE	
Staraniem Izby Tożsamości Ursusa już we wrześ-
niu trasa ursusowskich murali stanie się tegorocz-
nym punktem programu Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. To cykl różnorodnych wydarzeń w całej 
Polsce i zgodnie z nazwą w całej Europie. Pro-
mują one kulturę narodową, lokalne historie oraz 
tradycje. Spacer „Szlakiem ursusowskich murali” 
w ramach wydarzeń EDD odbędzie się 17 wrześ-
nia o godz. 11:00.  

UD Ursus

Na zdjęciu:  
Bożena Iwaniukowicz 

– pomysłodawczyni muralu



Mocne Strony    |    18	SIERPNIA	2022	R.    |    NR 13–14(131–132)/2022  (ROK VII) 3dzielnica 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

URSUS ● WARTO	PRZECZYTAĆ

www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

📖
📖

📖 📖

📖
„MOJA WALKA. KSIĘGA 1” 

KARL OVE KNAUSGÅRD
Autobiograficzna powieść norweskiego pisarza, który w wieku trzydziestu 
dziewięciu lat dokonuje analizy swojego życia. Autor powraca do lat swo-
jego dzieciństwa, w którym główną rolę odgrywał jego despotyczny ojciec. 
Niektórzy krytycy porównują tę książkę do słynnego arcydzieła Marcela 
Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”. Mimo pewnych nawiązań, 
powieść Knausgarda znacznie różni się jednak od dzieła Prousta. Napisana 
jest skromnym, chłodnym językiem, a przemyślenia w niej zawarte mają 
wartość autoterapeutyczną, jednak trudno je przenieść na szerszy, bardziej 
uniwersalny grunt. Trudno też oprzeć się wrażeniu zawartej tu autokreacji, 
wygodnej selekcji informacji, której autor dokonał na potrzeby skonstruo-
wania powieści o sobie samym. Jego przeżycia, doznania, doświadczenia 
przedstawione są tutaj wyłącznie z jednego, jego własnego punktu widze-
nia. Opisane rozważania na temat ludzi i świata stają się w pewnym mo-
mencie nadmiernie egocentryczne i w połączeniu z przytaczaniem licznych 
prozaicznych czynności dnia codziennego, stają się niekiedy trochę męczą-
ce. Ciekawy jest jednak opis chłodnej, skandynawskiej rzeczywistości, tak 
odmiennej i przykuwającej uwagę, że mimo ewidentnego narcyzmu autora 
nie porzuciłam lektury tej książki. Nie zawsze trzeba darzyć sympatią boha-
tera powieści, którą się czyta, by ją ukończyć. Knausgard ma dużą łatwość 
w opisywaniu świata przedstawionego, czasem tylko nadmiernie zanurza 
się w filozoficznych rozmyślaniach, co zdecydowanie powinien pozostawić 
tym, którym wychodzi to nieco lepiej. Zainteresowanym radykalną autobio-
grafią autora polecam kolejne pięć części Mojej walki, podobnej objętości.

„WILCZA NORA” 
ANNA STAROBINIEC

Pierwsza część kryminalnej serii dla dzieci – Zwierzęce zbrodnie, w tłuma-
czeniu Agnieszki Sowińskiej. W pierwszej chwili kryminały nie wydają się 
zbyt odpowiednim gatunkiem dla dzieci, biorąc jednak pod uwagę brutal-
ność niektórych baśni Andersena lub braci Grimm, opowieści kryminalne 
przestają się jawić tak źle. Błyskotliwie skonstruowana intryga dostarcza 
wielu emocji, a kolejne zagadki wtajemniczają w niezwykły świat zwierzę-
cych bohaterów. Podczas śledztwa w sprawie morderstwa Zająca detektyw 
Borsuk wytrąca nas z wielu schematów i nawyków myślowych, zmuszając 
do uważniejszego przyjrzenia się sprawie, skrupulatnego śledzenia faktów 
i nie wyciągania pochopnych wniosków. „Wilcza nora” to nie tylko intrygują-
ca historia zbrodni, lecz także świetny trening koncentracji uwagi, przydat-
ny na każdym etapie życia. Książeczkę można czytać wspólnie z dzieckiem, 
a w zanurzeniu się w lekturze pomaga również niezwykły klimat mrocznych, 
wyrazistych ilustracji autorstwa Marie Muravski. Zainteresowanych dziecię-
cym kryminałem zachęcam do sięgnięcia również po pozostałe dwie części 
serii  Zwierzęce zbrodnie – „Prawo drapieżcy” oraz „Pazury gniewu”, stwo-
rzone w tym samym składzie autorskim.

„OTWÓRZ OKIENKO” 
HELENA BECHLEROWA

Rodzice i dziadkowie na pewno pamiętają bestseller literatury dziecięcej 
z lat siedemdziesiątych autorstwa Heleny Bechlerowej. Z przygodami 
krasnala Michałka chętnie zapoznają się też najmłodsi, tym bardziej, że 
książeczka jest interaktywna, bowiem składa się z wycinanek, dzięki którym 
można wędrować wraz z Michałkiem w poszukiwaniu przyjaciół. To wspa-
niała, nostalgiczna zabawa międzypokoleniowa, zachęcająca do aktywnej 
lektury i ucząca uważności, a także życzliwości i koleżeństwa. Ilustracje 
Hanny Czajkowskiej są dodatkowym walorem lektury, idealnie współgra-
jącym z urzekającym swą prostotą tekstem. Dzięki wznawianym przez 
Wydawnictwo Dwie Siostry hitom literatury dziecięcej sprzed lat, dzisiejsze 
pokolenia mają możliwość wglądu w przeszłość, mogą dowiedzieć się, co 
czytali ich rodzice, kiedy byli dziećmi, a nawet co czytali ich dziadkowie. Hi-
storia krasnala Michałka jest na tyle uniwersalna i ponadczasowa, że mimo 
upływu pięćdziesięciu lat nie straciła ani trochę na aktualności.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

n	 Od	pewnego	czasu	zajmuje	się	Pan	two-
rzeniem	murali.	Jest	Pan	 laureatem	wielu	
konkursów	w	tej	dziedzinie	twórczości.	Czy	
to	realizacje	bardziej	komercyjne	czy	arty-
styczne?	Jakie	były	początki?
Marcin Czaja (MC): – Jestem malarzem. 
Ukończyłem krakowską Akademię Sztuk 
Pięknych. Pracuję jako adiunkt ze studenta-
mi. Około 5 lat zajmuję się realizowaniem 
murali. Murale są  jednym z pól wyrazu, ale 
malarstwo ma wiele różnych przejawów. 
Trudno jest to w jakiś sposób rozdzielać.  
Malarstwo to jest malarstwo niezależnie od 
tego, czy będzie realizowane na ścianie czy 
na tekturze. 
Realizujemy murale komercyjne, ale bie-
rzemy też, razem z żoną, udział w różnego 
rodzaju konkursach, robimy też rzeczy pro 
bono, a także dla własnej przyjemności. 
Nie robimy reklam. Naszą filozofią, którą 
sobie założyliśmy a priori jest to, że robi-
my tylko swoje projekty i jeśli ktoś się do 
nas zgłasza, to traktujemy to w pakiecie. 
My malujemy i my też proponujemy jakieś 
rozwiązania estetyczne. 
n	 Czy	dostał	Pan	jakieś	założenia	do	tre-
ści	tego	muralu?
MC: – Tak, generalnym założeniem było, 
żeby w jakiś sposób sportretować te mitycz-
ne 7 panien, zaznaczyć odwołanie zarówno 
do dzielnicy Ursus, fabryki traktorów jak 
i tej legendy. 
n	 Czy	był	taki	czas	w	Pana	życiu,	że	bie-
gał	Pan	po	ulicach	ze	sprayem	i	wyrażał	się	
twórczo	na	ścianach?
MC: – Tak, ale to był okres końca szkoły 
podstawowej i początku technikum i trwało 
to ok. trzech lat, według mnie bez więk-
szych sukcesów. Myślę, że była to kwestia 

mody i chęci zaimponowania rówieśnikom, 
a nie świadomej wypowiedzi.
n	 Czy	obecnie	murale	to	jest	dominująca	
część	Pana	twórczości?
MC: – Murale są dominującą częścią mo-
jej pracy artystycznej, ale w okresie, kiedy 
nie malujemy murali, to coś tam działam 
w domu.
n	 Żona	również	pełni	w	tym	zespole	zna-
cząca	rolę...	
MC: – Niebagatelną, to 50% zespołu. Gdy-
by nie żona, malowałbym ten mural dwa 
razy dłużej.
[Do rozmowy dołącza żona pana Marcina 
– pani Anna.]
n	 A	ile	trwała	praca	przy	tym	muralu?
Anna Wardęga-Czaja:  – Można powie-
dzieć, że trzy dni ośmiogodzinnej pracy na 
miejscu, a „brutto” ok. tygodnia.
n	 Jak	 technicznie	 wygląda	 praca	 przy	
tego	rodzaju	dziele?
Pani Anna: – Najpierw takie prozaiczne 
rzeczy, jak pomierzenie ściany, wytycze-
nie. Potem trzeba zagruntować, bo to są 
farby fasadowe, którymi maluje się elewa-
cje. Przenosimy rysunek. Tutaj używali-
śmy techniki przepróchy. Jest to technika 
stosowana już w średniowieczu, czyli kar-
tony z rysunkiem, które są podziurkowane 
przy konturach i później przykłada się je do 
ściany, wałkuje wałkiem, farba przechodzi 
przez te dziurki i zostawia taki rysunek kon-

turowy. Przy tworzeniu murali popularne są 
rzutniki, ale my raczej tego nie stosujemy. 
n	 Czy	Pani	ma	jakieś	profesjonalne	przy-
gotowanie	do	tej	pracy?
Pani Anna: – Ja także ukończyłam wy-
dział malarstwa na krakowskiej ASP. 
Mamy podobny staż w malowaniu murali.
n	 Jaką	 powierzchnię	 ma	 najnowszy,	
stworzony	 przez	 Państwa,	 być	 może	 naj-
piękniejszy	ursuski	mural?
– 56 metrów.
n	 Jaki	największy	mural	Państwo	realizo-
waliście?
MC: – 800 m2 – na północnej ścianie Ga-
lerii Krakowskiej przy ul. Pawiej w Kra-
kowie. Poświęcony twórczości Stanisława 
Lema. To był mój projekt i malowałem 
go z ekipą z Warszawy. W ubiegłym roku 
– 400 m2 przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy o tematyce ekologicznej. 
n	 Czy	jest	jakiś	projekt	dla	Pana	najważ-
niejszy,	z	którego	jest	Pan	dumny?
MC: – To jest wypowiedź, którą sobie bez-
czelnie przywłaszczam: „każdy następny, 
który realizuję”, bo za każdym razem, kie-
dy kończymy jakiś mural, to ja, wracając 
do niego, mam ochotę coś zmienić. Czuję 
wtedy lekką frustrację, ale kolejne realiza-
cje pozwalają mi na niwelowanie pewnych 
popełnionych według mnie błędów.
n	 Czyli	 jest	 to	 ustawiczne	 doskonalenie	
się...	A	jak	było	z	muralem	w	Ursusie?
MC: – Tutaj nam się bardzo dobrze praco-
wało. Było cicho, spokojnie, mieszkańcy 
bloku byli super mili, również Pani z przed-
szkola, Pani w Żabce, niedaleko są wspa-
niałe lody. Ta cała atmosfera powodowała, 
że malowało się nam naprawdę fajnie.
Warto podkreślić, że murale są ważne i są 
ważne dla nas, chociaż niektórzy artyści 
różnie to traktują. One działają ze społecz-
nością, odpowiadają na coś, co jest dooko-
ła, są żywą formą sztuki, która jest z ludźmi 
na co dzień. Ludzie też się z nimi mocno 
utożsamiają. Ważne jest, że mural musi być 
osadzony w kontekście. Musimy wziąć pod 
uwagę otoczenie – że tu się znajduje przed-
szkole, że budynek ma taki, a nie inny ko-
lor, że to jest ściana północna, a więc mniej 
nasłoneczniona, trzeba więc zastosować 
trochę większe kontrasty itd.
n	 Podsumuję	 tę	 wypowiedź	 stwierdze-
niem,	 że	prawdziwy	artysta	 tworzący	mu-
ral,	uzyskuje	o	wiele	większą	moc	oddzia-
ływania	 na	 całą	 społeczność	 niż	 artysta,	
wystawiający	swoje	prace	w	galeriach	od-
wiedzanych	przez	wąską	grupę	odbiorców	
sztuki.	Mural	widzą	„wszyscy”...

Rozmawiał Jacek Sulewski

Rozmowa z MARCINEM CZAJĄ – twórcą muralu

Na zdjęciu: Anna Wardęga-Czaja
Fot. Jacek Sulewski

Na zdjęciu: Marcin Czaja
Fot. Jacek Sulewski
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URSUS
Wówczas deweloper budując drogi 

osiedlowe na terenie wspomnianej działki, party-
cypowałby także w przebudowie skrzyżowania ulic 
Gierdziejewskiego i Posagu 7 Panien. To rozwią-
zanie skutkuje jednak tym, że inwestor w zamian 
za przeznaczenie większego terenu pod oświatę 
na działce nr 107, chciałby zmienić przeznaczenie 
działki nr 119/3 na zabudowę mieszkaniową. To 
rozwiązanie nie spotkało się z aprobatą mieszkań-
ców, a przynajmniej części z nich, którzy mieszkają 
w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 119/3. 

Kazimierz Sternik (KS), zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: – Rozumiemy 
ich niezadowolenie. Kupowali mieszkanie z prze-
świadczeniem o planowanej w sąsiedztwie szkole. 
Podczas spotkania zwracali także uwagę na zieleń 
istniejącą na tej działce. Jednak, aby zmieścić na 
niej budynek szkolny wraz z infrastrukturą, trzeba 
będzie zieleń z tego terenu w znacznym stopniu 
usunąć. 

n	 Jakie	są	zatem	możliwe	scenariusze	w	obecnej	
sytuacji?
BO: – Jest kilka wariantów. Mieszkańcy podejmą 
decyzję, co w dłuższej perspektywie jest dla nich 
najważniejsze. Z informacji uzyskanych przez nas 
od firmy Ronson wynika, że obecnie, biorąc pod 
uwagę opinie mieszkańców, a także stanowisko 
zarządu dzielnicy i biur miejskich – deweloper 
przygotuje ostateczną propozycję. Warto dodać, 
że podczas wspomnianego spotkania, na które 
dostaliśmy zaproszenia jako zarząd dzielnicy, nie 
mieliśmy jeszcze pełnych danych na temat progno-
zowanego budżetu dzielnicy na rok 2023 i kolejne 
lata. Obecnie wiemy już, że zaplanowane w budże-
cie środki finansowe nie pozwolą na realizację no-
wych inwestycji w najbliższych latach, ani na wy-
kup działek pod budownictwo oświatowe. A więc, 
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, z nasze-
go punktu widzenia najbardziej korzystne byłoby 
doprowadzenie do powstania publicznej szkoły do 
obsługi ok. 8 tysięcy mieszkańców, czyli dla 800 
dzieci zamieszkałych w całym kwartale, w tym 
także dzieci mieszkańców wspomnianych bloków. 
Teraz pojawiła się na to szansa, ponieważ inwestor 
planuje skorzystać z ustawy „lex deweloper”, a to 
oznacza, że możemy wynegocjować z inwestorem 
budowę szkoły na jego koszt i przekazanie gruntu 
na rzecz miasta. To szansa dla mieszkańców pół-
nocnego Ursusa, którą warto wykorzystać, aby 
utrzymać niską zmianowość i dobry poziom nauki 
w szkołach na terenie całej dzielnicy.

n	 Od	kilku	lat	na	terenie	pozakładowym	kilkunastu	
deweloperów	buduje	w	ekspresowym	tempie	nowe	
bloki,	 część	 z	 nich	 jest	 już  zamieszkana,	 kolejne	
stopniowo	oddawane	do	użytku.	W	najbliższych	la-
tach	w	dzielnicy	Ursus,	którą	obecnie	zamieszkuje	
ponad	 60	 tys.	 mieszkańców,	 ich	 liczba	 zwiększy	
się  o	 dziesiątki	 tysięcy.	 Powinny	 więc	 powsta-
wać nowe	szkoły	i	przedszkola.	Czy	na	tym	terenie,	
ewentualnie	 w	 jego	 pobliżu,	 są  miejsca,	 będące	
własnością miasta,	które	można	by przeznaczyć	pod	
budownictwo	oświatowe?
BO: – Miasto nie jest właścicielem żadnej działki 
o przeznaczeniu na oświatę na terenach pofabrycz-
nych. Warto podkreślić, że miasto nigdy nie było 
właścicielem terenów, na których znajdowała się 
fabryka. Po upadu Zakładów Mechanicznych „Ur-
sus” syndyk masy upadłościowej wystawił majątek 
firmy, w tym grunty, na sprzedaż. W większości 
kupili je w drodze przetargu prywatni inwestorzy. 
Z pozyskanych środków obowiązkiem syndyka 
jest spłata wierzytelności wobec skarbu państwa, 
ZUSu i w dalszej kolejności pozostałych wierzy-
cieli. Obecnie koszt samego wykupu jednej działki 
pod budownictwo oświatowe to minimum kilkana-
ście milionów złotych, a koszt budowy to kolejne 
kilkadziesiąt. Dla przykładu, budowa szkoły wraz 
z wyposażeniem na rogu ulic Silnikowej i Henne-
la będzie kosztowała w sumie ok. 80 mln zł. Ten 
koszt nie uwzględnia ceny zakupu działki, gdyż ta 

została przekazana przez dewelopera – firmę CPD 
S.A. za przysłowiową złotówkę. 

n	 Jakie	jest	zapotrzebowanie	na	szkoły	i	przedszko-
la	na	terenie	dzielnicy	Ursus,	szczególnie	w	kontek-
ście	budowy	nowych	osiedli.	Czy	dzisiejszy	zasób	jest	
wystarczający,	aby	przyjąć wszystkie	dzieci?
BO: – Zdecydowanie nie. Zgodnie z planem miej-
scowym na terenach należących do deweloperów 
miało zamieszkać 35 tys. mieszkańców, na co pla-
niści przewidzieli działki przeznaczone pod budo-
wę 5 szkół, 3 przedszkoli i 2 żłobków, ale biorąc 
pod uwagę obecny sposób zabudowy na tym ob-
szarze, uważam, że ostateczna liczba dojdzie do 
50 tysięcy osób. Oznacza to, że potrzebnych jest 
więcej terenów oświatowych, niż obecnie prze-
widuje plan miejscowy. Dodatkowo, wszystkie 
działki określone w planie pod usługi oświatowe są 
własnością prywatną. Aby miasto mogło na nich 
budować, musi je wcześniej wykupić, na co nie 
możemy liczyć w najbliższych latach z uwagi na 
złą sytuację budżetową Warszawy. Alternatywnym 
rozwiązaniem może być w tej sytuacji budowa 
szkół przez deweloperów.

KS: – Naszym celem jest utrzymanie dobrego po-
ziomu nauczania na terenie Ursusa. Dzisiaj wyniki 
egzaminów naszych ósmoklasistów plasują ursu-
skie szkoły w ścisłej czołówce w Warszawie. To jest 
sygnał dla rodziców, do czego dążymy i na jakim 
poziomie powinniśmy się utrzymywać. Każde za-
chwianie obecnych proporcji, a więc np. zwiększe-
nie liczby dzieci w klasach, zwiększenie zmiano-
wości do dwóch czy nawet większej liczby zmian, 
spowoduje, że jakość kształcenia dziecka będzie 
gorsza. A my chcemy, żeby jakość nauczania cały 
czas rosła.

Wiesław Krzemień (WK) – zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: – To prawda. 
W tym roku w rankingu egzaminów ósmo klasistów 
z matematyki i polskiego Ursus zajął drugie miej-
sca na 18 dzielnic, a z języka angielskiego – 4 
miejsce. Chciałbym w tym miejscu pogratulować 
i podziękować nauczycielom i dyrektorom za wspa-
niałą pracę. Jednocześnie miejmy świadomość, że 

3 szkoły podstawowe na terenie dzielnicy już mają 
ponad tysiąc uczniów. W szkołach i w przedszko-
lach dzieci cały czas przybywa. Rozwój budowni-
ctwa na terenach pofabrycznych będzie miał duży 
wpływ na oświatę w całej dzielnicy. Dlatego sta-
ramy się znaleźć rozwiązania, które zabezpieczą 
potrzeby mieszkańców Ursusa w zakresie oświaty 
na kolejne lata.

n	 Budżet	na	budowę szkoły	przy	ul.	Hennela	był za-
planowany	kilka	 lat	 temu.	W	obecnej	sytuacji	 ryn-
kowej	te	koszty	będą zapewne	o	wiele	wyższe.	Czy	
dzielnica,	miasto	ma	pieniądze	na	tę budowę?
WK: – Pieniądze na budowę szkoły otrzymaliśmy 
z budżetu miasta. Koszt jej budowy, łącznie z wy-
posażeniem może wynieść nawet 80 mln zł. Na tę 
chwile mamy zabezpieczone w budżecie środki na 
jej budowę – ponad 60 mln zł. Resztę, czyli środ-
ki na wyposażenie w kolejnych latach będziemy 
musieli uzupełnić. Wyłoniliśmy już wykonawcę 
budowy, ale firmy, które brały udział w przetargu 
odwołują się od jego wyników. Stawka jest wysoka 
– kontrakt na kilkadziesiąt milionów złotych. Dwie 
skargi zostały już rozpatrzone i odrzucone, nato-
miast po ostatniej Krajowa Izba Odwoławcza na-
kazała powtórną ocenę ofert złożonych przez firmy 
budowlane. Zgodnie z prawem, wszyscy oferenci 
mogą się odwołać, co wydłuża cały proces, a czas 
niestety działa na naszą niekorzyść. Jeśli nie wystą-
pią żadne kolejne okoliczności, które będą miały 
wpływ na realizację tej inwestycji, to szacujemy, 
że przedszkole zostanie oddane do użytku w 2024 
roku, a szkoła w 2025.

n	 Czy	mieszkańcy	słusznie	obawiają	się	zakorko-
wania	 dojazdu	 do	 Ursusa	 po	 wybudowaniu	 kolej-
nych	 400	mieszkań  przez	 Ronsona	 i	 tysięcy	 przez	
pozostałych	deweloperów?	
BO: – Ursus jako dzielnica staje się coraz bardziej 
zurbanizowany, wzrasta zatem także natężenie ru-
chu. Odpowiedzią na to wyzwanie, oprócz remon-
tu i budowy dróg, może być zbiorowy transport 
publiczny. Wiemy już, że po powstaniu stacji metra 
Mory, zostanie uruchomiona specjalna linia auto-
busowa dowożąca mieszkańców z Ursusa do nowej 
stacji. Udało nam się wynegocjować z władzami 

miasta, aby projekt tej stacji umożliwiał przedłu-
żenie linii metra dalej do Ursusa i tak też się stało. 
W tej chwili projekt to uwzględnia. Mamy na-
dzieję, że miasto w przyszłości zdobędzie środki, 
w tym unijne, na dalszą rozbudowę metra.

n	 Jak	wyglądają	założenia	do	budżetu	na	2023	rok?	
Jaka	jest	obecna	sytuacja	finansowa	dzielnicy?	Cze-
go	możemy	się	spodziewać	w	najbliższym	czasie?	
BO: – Założenia do budżetu na 2023 rok pozosta-
ły na podobnym poziomie, jak w roku 2022, ale 
nie uwzględniają inflacji i skokowego wzrostu cen 
towarów i usług. Oznacza to, że przy tym budże-
cie trudno będzie zachować obecną jakość usług 
świadczonych przez urząd, czyli – sprzątanie dziel-
nicy, utrzymanie zieleni, oświaty czy dróg, ale 
także realizacji inwestycji. Budżetowo będzie to 
bardzo trudny rok dla samorządu. 
Wracając do głównego tematu rozmowy, możemy 
go podsumować w taki sposób, że inwestor – fir-
ma Ronson Development, zebrała już wszystkie 
opinie, w tym opinię Biura Edukacji i Architektury 
m.st. Warszawy na temat planowanych w trybie 
ustawy „lex deweloper” zmian przeznaczenia dzia-
łek nr 107 i nr 119/3, i biorąc je pod uwagę, przed-
stawi ostateczną propozycję do zaopiniowania. Nie 
wiemy jeszcze, jaka to będzie propozycja i czy 
władze dzielnicy będą mogły zaopiniować ją po-
zytywnie. Mamy nadzieję, że uwzględni potrzeby 
i oczekiwania wszystkich zaangażowanych stron, 
a także zabezpieczy dostęp do szkoły dla obecnych 
i przyszłych mieszkańców budowanego osiedla. 

WK: – Podkreślmy jeszcze raz, że ostateczną de-
cyzję w tej sprawie podejmie w głosowaniu Rada 
m.st. Warszawy.

n	 Dziękuję	Panom	Burmistrzom	za	wyjaśnienia.	

Jacek Sulewski

cd. ze str. 1

↑   Mapa przedstawia obszar po byłych Zakładach Mechanicznych 
URSUS, na którym obecnie powstają nowe osiedla mieszkaniowe. 
Kolorem pomarańczowym wyróżniono wszystkie tereny zaplano-
wane pod usługi oświatowe, kolorem niebieskim – działkę nr 107, 
której zaznaczony kreskami fragment (1/4 działki) firma Ronson 
mogłaby przeznaczyć pod budowę szkoły w zamian za zmianę 
przeznaczenia działki nr 119/3 z oświatowej na mieszkaniową. 
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GMINA	BRWINÓW ● URSUS

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

XXIV Zjazd PTTK Oddział „Ursus”
3 sierpnia 2022 roku odbył się XXIV Zjazd PTTK Oddział „Ursus”. 
Oddział w roku bieżącym obchodzi swoje 66-lecie i tyle lat jest 
obecny wśród mieszkańców nie tylko Ursusa ale i Warszawy, 
a nawet województwa mazowieckiego. 

W	ciągu 66 lat swo-
jego istnienia Od-
dział zorganizował 

wiele imprez, podczas 
których ich uczestnicy 
mieli możliwość wy-
poczynku na świeżym 
powietrzu pod opieką 
wykwalif ikowanych 
organizatorów i opieku-
nów. Ukoronowaniem 
tej działalności było 
obchodzone w roku 
ubiegłym 65-lecie Od-
działu, jednak z uwagi 
na panującą epidemię 
koronawirusa, obchody 
przełożono na „korzyst-
niejszy” moment. Mo-
mentem tym był XXIV 
Zjazd PTTK Oddział 
„Ursus”. Wszyscy obecni na Zjeździe 
otrzymali dyplom z podziękowaniem 
za szczególnie aktywną działalność na 
rzecz krzewienia turystyki i krajoznaw-
stwa. Ponadto szczególnie aktywni 
działacze wyróżnieni zostali przez Za-
rząd Główny PTTK Honorowymi Od-
znakami PTTK – złotą – Kolega Paweł 
Zań i srebrnymi – Koleżanki Elżbieta 
Lewandowska i Krystyna Ptasińska, 
a ponadto Koleżanka Anna Górecka 

i Kolega Andrzej Mikołajczyk wyróż-
nieni zostali złotą odznaką „Zasłużony 
w pracy PTTK wśród młodzieży”. 
XXIV Zjazd PTTK Oddział „Ursus” 
wybrał nowe władze na kolejną kaden-
cję 2023–2026. Na Prezesa Zarządu 
Oddziału wybrany został Kolega Ja-
nusz Ptasiński.
Uczestnicy Zjazdu szczególnie dziękują 
Marszałkowi Województwa Mazowie-
ckiego za upominki dla uczestników 

Zjazdu oraz firmom: TEDJAR PPHU 
Tadeusz Marcinek z Piastowa oraz 
Sklep Spożywczy Krzysztofa Szczerby 
z Ursusa – dostawcom miłych poczę-
stunków dla uczestników Zjazdu.

Zbigniew Lewandowski 
Sekretarz PTTK Oddział „Ursus”         

Fot. Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

n  URSUS. Nagrody i wyróżnienia za szczególną aktywność 
w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa
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NASZE	ZDROWIE ● GMINA	MICHAŁOWICE

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

n  	Czy	to	prawda,	że	nowoczesne	aparaty	słucho-
we	nie	potrzebują	baterii?	

– 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 użytkow-
nika. Nie trzeba przejmować się koniecznością 
ciągłej wymiany baterii i noszenia przy sobie 
zapasu. Przy okazji jest to rozwiązanie „eko”, 
czyli przyjazne dla środowiska. 

n   Jak	ładuje	się	aparaty	słuchowe?	

– Ładowanie aparatów jest bardzo proste i wy-
godne. Pozostawiamy aparaty słuchowe w spe-
cjalnej ładowarce indukcyjnej na noc, a po na-
ładowaniu możemy je użytkować przez cały 
dzień. W rzeczywistości wystarczą 3 godziny 
ładowania, by aparaty słuchowe mogły działać 
przez 24 godziny bez dodatkowego ładowania. 
Co ciekawe, ładowarka również wyposażona jest 
w akumulator, który automatycznie ładuje się po 
podłączeniu do kontaktu lub do laptopa i maga-
zynuje energię. W ten sposób, za każdym razem, 
gdy ładujemy aparaty słuchowe nie musimy pod-
łączać ładowarki do źródła zasilania. Powiedz-
my, że taka ładowarka działa, jak powerbank 
dla aparatów słuchowych. Zapewnia nawet trzy 
pełne cykle ładowania. Jest to bardzo praktycz-
ne rozwiązanie. Dzięki niemu, możemy ładować 
aparaty słuchowe w dowolnym czasie i miejscu, 
np.: w trakcie podróży czy spaceru.

n   Skąd	wiemy,	że	ładowarka	i	aparaty	słuchowe	
są	naładowane?	

– Stan naładowania ładowarki i aparatów sygna-
lizują wbudowane w etui ledowe diody. Diody 
mienią się różnymi kolorami. W ten sposób moż-
na 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 za-
wsze przy sobie. Znajdujące się w etui indukcyj-
ne komory ładujące zapewniają bezpieczeństwo 
i łatwość użytkowania.

n   Dlaczego	warto	mieć	ładowalny	aparat?

– Obecna technologia pozwala na bezprzewo-
dową łączność aparatów słuchowych z różnymi 
urządzeniami audio, telefonami komórkowymi, 
czy też dodatkowymi systemami wspomagają-
cymi słyszenie, jak np.: mikrofony zewnętrzne. 
Dzięki bezprzewodowej łączności, rozmowa tele-
foniczna może być przetransferowana bezpośred-
nio do aparatów słuchowych. Przesyłanie sygnału 
w taki sposób wymaga jednak sporo energii. Stąd 
użytkując aparaty słuchowe na baterie, musimy 
liczyć się z ich relatywnie szybszym zużyciem 
i częstszą wymianą. 

Z ładowalnymi aparatami jest prościej i ekono-
miczniej. Wystarczy naładować akumulatory.

ŁADOWALNE APARATY SŁUCHOWE

IV Półmaraton „Lasy nad Utratą 2022” 
i biegi towarzyszące z nową-starą trasą
Powrót na starą trasę i nowa konkuren-
cja w programie – wszystko to będzie 
czekało na uczestników IV Półmarato-
nu „Lasy nad Utratą”, który wystartuje 
17 września. Start i meta ponownie będą 
znajdować się nad urokliwym Zalewem 
w Komorowie, leżącym zaledwie pół go-
dziny drogi od Warszawy. Zapisy ruszyły. 

P rzed nami czwarta edycja największego wy-
darzenia biegowego w gminie Michałowice. 
Wszystko rozgrywać będzie się w leśnej sce-

nerii tuż nad rzeką Utratą – stanowiącej dopływ 
Bzury. Każdy z biegaczy będzie mógł sprawdzić 
się na swoim ulubionym dystansie. Zaprawieni  
w startach mogą wybrać półmaraton prowadzący 
zielonymi duktami. Na dystans nieco ponad 21 km 
składać będą się cztery okrążania. Start i meta tak 
jak w 2020 roku znajdować będą się przy Zalewie. 
Początkujący, ale też miłośnicy szybkiego bie-
gania, mogą sprawdzić się na trailowym odcinku 
5 km. W tym roku nowością będzie bieg sztafeto-
wy, więc już teraz można zbierać czwórkę znajo-
mych i cieszyć się ze wspólnej zabawy. Naturalnie 
w programie nie zabraknie też oferty dla młodych 
miłośników biegania.

– W zeszłym roku z powodu renowacji Zalewu na 
Utracie musieliśmy zmienić miejsce rozgrywania 
imprezy. Teraz jednak wracamy w dobrze znane 
i lubiane przez naszych mieszkańców miejsce, 
słynące właśnie ze swoich walorów rekreacyjnych. 
Stąd uczestnicy dobiegną do lasu, gdzie czekać na 
nich będzie 5-kilometrowa pętla. W programie im-
prezy będą dwie nowości: biegi dla dzieci i sztafety. 
Rywalizacja drużyn zawsze wzbudza dodatkowe 
emocje – powiedziała Marta Ostaszewska, inspek-
tor ds. sportu Urzędu Gminy Michałowice i koor-
dynator biegu. 

W ubiegłym roku na dwóch dystansach pobie-
gło w sumie 225 osób. Teraz organizatorzy liczą 
na jeszcze lepszą frekwencję. Limit w biegu na 5 
km wynosi 150 osób, w półmaratonie 250 osób, 
w biegach dzieci – 100 osób i w sztafetach – 25 
zespołów. Zgłoszenia drogą internetową przyj-
mowane będą do 15 września. Opłata za udział 
w biegu indywidualnym wynosi 50 zł, opłata za 
udział w biegu sztafetowym to 200 zł za ekipę, 
opłata za udział w biegach dzieci 15 zł.

 – Przy każdym większym biegu podnoszą się 
głosy, że trzeba biegać po lesie, a więc zaprasza-
my do lasu. Bez blokowania ulic i w cieniu kona-
rów.  W pięknych okolicznościach przyrody będzie 

można pobiec do utraty tchu, a później odetchnąć 
czystym powietrzem. Przy okazji można zwiedzić 
okolice podwarszawskich Michałowic i poznać 
geografię Mazowsza. Brzmi to jak plan na ciekawą 
sobotę – dodaje Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS 
Warszawa.  

Na uczestników czekają pamiątkowe medale. 
Zdobywcy miejsc 1–3 wśród kobiet i mężczyzn 
otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe. Zwy-
cięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych 
wśród kobiet i mężczyzn otrzymają dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Wszyscy członkowie najszyb-
szej sztafety w każdej z kategorii (męska, dam-
ska, mieszana) otrzymają statuetki. 

 Organizatorami wydarzenia są: Gmina Michałowi-
ce, AZS Warszawa i Komandor Radosław Chlebi-
cki.

Robert Zakrzewski 
Biuro prasowe AZS Warszawa

n  GMINA MICHAŁOWICE. Do wyboru dwa dystanse: 21 km i 5 km. Nowości: sztafety w czwórkach i biegi dla dzieci! Zapisy do 15 września! 

PROGRAM

 9:00  –   otwarcie biura zawodów

 10:00  –   start biegu na 5 km

 11:00  –    start półmaratonu i biegu 
sztafetowego

 11:10  –   dekoracja biegu na 5 km

 11:40  –    start biegu dzieci z roczni-
ka 2015 (ok. 200 m)

 11:50  –    start biegu dzieci z roczni-
ka 2012–2014 (ok. 400 m)

 12:00  –    start biegi dzieci z rocznika 
2009–2011 (ok 1000 m)

    po godz. 13:15 –    dekoracje półmara-
tonu

Regulamin:  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/
regulaminy/regulamin_6950.pdf

Zapisy:  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/
zawody.php?zawody=6950

Sztafeta:  
https://online.datasport.pl/zapisy/sztafe-
talasy22/

Biegi Dzieci: 
 https://online.datasport.pl/zapisy/portal/
zawody.php?zawody=6951
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URSUS

GRUBA ZNACZY GORSZA?
Jak być grubą w świecie tak bardzo nieprzychylnym grubości? Była o tym 
mowa podczas spotkania autorskiego z reporterką MARIĄ MAMCZUR 
w dniu 6 czerwca w bibliotece „Skorosze” (ul. Dzieci Warszawy 27a). 
Omawiano na nim najnowszą książkę dziennikarki pt. „Gruba. Reportaż 
o wadze i uprzedzeniach”. Trwająca podczas niego dyskusja pokazała, 
jak mocna jest współcześnie dyskryminacja osób otyłych.

Odczarowanie	słowa
Rozmowa rozpoczęła się od przyjrzenia 
się wspólnie skojarzeniom, jakie wywo-
łuje w społeczeństwie tytułowy epitet. 
A wywołuje konotacje mocno pejora-
tywne takie jak np. tłusta, spasła. Naj-
gorsze jest jednak to, że nie odnosimy 
tego słowa wyłącznie do wyglądu. Gru-
bości często przypisuje się wręcz gorsze 
cechy charakteru. Osoba gruba to ta, 
która nie należy do elity, nie można jej 
pokochać, nigdy nie zrobi żadnej karie-
ry. I nawet jeśli skojarzenia te są błęd-
ne (bo przecież widzimy wokół masę 
grubych osób odnoszących sukcesy) to 
jednak społeczeństwem wciąż rządzi 
właśnie taki wizerunek osób grubych. 
Powiedzieć, że jest to krzywdzące to 
zdecydowanie za mało. – Tym tytułem 
chciałam trochę odczarować to słowo. 
„Gruba” powinno określać wyłącznie 
wygląd, tak jak epitety typu „wysoka” 
czy „niska” – powiedziała Maria Mam-
czur. – Gdy ktoś mówi o sobie, że jest 
gruby, to w moim odczuciu podnosi 
głowę, walczy o swoje prawa i o równo-
uprawnienie. Bohaterki mojej książki 
głośno mówią, że są grube. Chciałam 
oddać im głos. Sama zresztą jestem gru-
ba – dodała. 

Przyczyny	otyłości
Gdy widzimy osobę grubą to najczęś-
ciej zakładamy, że jej dodatkowe kilo-
gramy wynikają z lenistwa i przejada-
nia się. Tymczasem, jak podkreślała 
Maria Mamczur, przyczyn otyłości jest 
znacznie więcej, podała liczbę 52. – To 
nie jest tak, że otyłość bierze się zawsze 
z jedzenia wiadra frytek. To jest bardziej 
skomplikowane. Może wynikać z zabu-
rzeń odżywiania, np.  kompulsywnego 
zajadania stresu i emocji. Jedna moja 
bohaterka przejawiała napady wilcze-

go głodu i potrafiła zjeść 20 tys. kalorii 
dziennie (co ciekawe, ona akurat nie 
była gruba, bo miała też bulimię). Jak 
już nie miała niczego pod ręką to zja-
dała nierozmrożone mrożonki i resztki 
ze śmietnika. Dziewczyna wykształco-
na i inteligentna, ale nie radziła sobie 
ze stresem. Paradoksalne jest to, że jej 
stres wynikał z wyglądu. Chciała być 
zgodna z kanonem, ale nie pasowała 
do rozmiaru 36 – opowiedziała bohater-
ka spotkania. Są też sytuacje, w których 
tycie wynika z niezdiagnozowanych 
problemów zdrowotnych, np. choroby 
Hashimoto. Niekiedy przyczyny gru-
bości mogą być nieco zaskakujące. Np. 
gdy myślimy o chorobie onkologicznej 
to widzimy wychudzoną, bladą, kruchą 
postać. Natomiast nie zawsze tak jest, 
sterydy zażywane w terapii onkologicz-
nej też mogą powodować tycie. Osoby 
grube były zresztą nawet w… obozie 
w Oświęcimiu – uszkodzenie wątroby 
przez głód prowadziło do ich puchnię-
cia. 

Wrogie	społeczeństwo
Konkludując, nikt nie chodzi z transpa-
rentem, dlaczego jest grubym. Dlaczego 
więc automatycznie zakładamy, że zna-
my przyczynę? A robimy tak, niestety 
nagminnie i wszędzie. Autorka książki 
opowiedziała o przypadku dziewczyny, 
którą wyrzucono z autobusu, bo zaj-
mowała według kogoś za dużo miejsca. 
Inna bohaterka usłyszała w swoim miej-
scu pracy, w supermarkecie, taki komu-
nikat od przełożonego: „Jeśli niczego ze 
sobą nie zrobisz, to idziesz na zaplecze. 
Nie możesz straszyć klientów”. Podczas 
pandemii COVID-19 zdarzały się przy-
padki, że osoby grube trafiały na koniec 
kolejki do respiratora. W USA osoby 
grube muszą płacić wyższe ubezpie-

czenie zdrowotne. Bohaterkom książki 
Mamczur zdarzyło się usłyszeć nawet 
od lekarza taki tekst: „Pani schudnie to 
wtedy pogadamy”. W efekcie osoby 
otyłe często zupełnie rezygnują z cho-
dzenia do lekarza, bo boją się jego re-
akcji. Są to przykłady segregacji, które 
sprowadzają osobę grubą do gorszej 
kategorii. 

Co	komu	wolno?
Dziennikarka opowiedziała o prze-
prowadzonych kiedyś, zdumiewają-
cych badaniach, z których wynikało, 
że jeśli ktoś gruby zostaje oskarżony 
o przestępstwo, a na dodatek jest to 
kobieta, to jest bardzo prawdopo-
dobne, że dostanie wyrok. Takie 
nierówności płciowe ujawniają się 
na poziomie społecznym znacz-
nie częściej. Grubi mężczyźni też 
są stygmatyzowani, ale więcej się 
im wybacza. Dotyczy to zwłasz-
cza nadwagi i otyłości pierwszego 
stopnia. Tutaj większej stygmatyzacji 
doświadczają kobiety. Gdy mamy do 
czynienia z większą otyłością – styg-
matyzacja jest odczuwana w jednako-
wym stopniu przez kobiety i mężczyzn. 
Reporterka zwróciła także uwagę na 
używane przez nas słowa. Podczas gdy 
grubszy mężczyzna bywa określany 
jako „misiek”, kobieta częściej otrzy-
muje bardziej pejoratywne przywary 
takie jak: krowa, wieloryb, pasztet. – 
Jest to pokłosie obowiązującego przez 
długi czas patriarchatu – skomentowa-
ła dziennikarka. 

Okrutni	my	sami?
Powyższe przykłady zachowań społecz-
nych mogą nas bulwersować. Zanim 
jednak ocenimy je z – zasługującą na 
to – mocną dezaprobatą to przyjrzyjmy 
się, czy my sami zupełnie nie przejawia-
my takich oznak dyskryminacji. Choć-
by nieświadomie. Pisarka jest zdania, 
że w mniejszym lub większym stopniu 
fatfobii, czyli niechęci do osób grubych, 
ulega każdy z nas. Przyjrzyjmy się za-

tem naszym własnym komunikatom. 
Niekiedy na pierwszy rzut oka wcale 
nie wydają się one jawną dyskrymina-

cją. – Jesteś taka ładna, jakbyś schudła 
to byłabyś taka śliczna – czy zdarzyło 
Ci kiedyś wypowiedzieć lub pomyśleć 
taki tekst? To też nie jest ok! To przty-
czek ukryty pod płaszczykiem komple-
mentu. Spójrzmy na komunikaty, jakimi 
karmimy samych siebie. Gdy tyjemy 
to mówimy o sobie źle. W przypadku 
wielu osób dodatkowe kilogramy wręcz 
rządzą ich życiem i postrzeganiem włas-
nej wartości. 

Wymogi	społeczne
Podczas dyskusji uczestnicy spotkania 
zastanawiali się nad przyczynami fatfo-
bii. Choć w mediach pojawia się coraz 
więcej osób o pulchnych kształtach, to 
jednak właśnie szczupłość nadal koja-
rzy się z prestiżem społecznym. Współ-
czesne społeczeństwo wciąż wymaga 
bycia zgrabnym, fit, wyrzeźbionym. 
Indukowanie lęku przed przytyciem 
też się niestety zwyczajnie – finanso-
wo – opłaca. Panuje moda na trenerów 
personalnych, przeróżne diety (niekie-
dy postulujące sprzeczne założenia) 

czy doceniane szczególnie w Polsce 
suplementy diety. Współczesne tempo 
życia preferuje także szukanie szybkich 
rozwiązań, stąd wciąż tak absurdalne 
pomysły jak zażywanie larw tasiemca 
znajduje swoich zwolenników. Lub od-
chudzanie się w trakcie ciąży (to tzw. 
ciążoreksja – przedkładanie dbania 
o własną figurę nad zdrowy rozwój 
dziecka). Szukając przyczyn społecz-
nej fatfobii pisarka mocno opierała się 
na literaturze. Wspomniała o badaniach 
Henriego Tajfela nad grupami społecz-
nymi. Przynależność do jakiejś grupy 
sprawia, że patrzymy nieprzychylnie 
na przeciwną nam grupę. Ma to miej-
sce nawet wtedy, gdy podział zostaje 
dokonany zupełnie przypadkowo, np. 
poprzez rzut monetą. – Nie jesteś w mo-
jej grupie? Jesteś wrogi. Na tej samej za-
sadzie wrogość wywołują w nas osoby 
otyłe, przedstawiciele innej grupy niż 
nasza – wyjaśniła pisarka. 

Fatfobia
Pisarka odwołała się także do badań 
Sabriny Strings zestawiających fatfobię 
z rasizmem (książka: Fearing the black 
body: the racial origins of fat phobia). 
Zgodnie z tym podejściem fatfobia mia-
ła służyć dystynkcji klasowej: oddziele-
niu elit od całej reszty. Szczupłe, białe 
ciało było wyznacznikiem elit, do któ-
rych miała dążyć cała reszta. Już w cza-
sach Oświecenia grubość była wyrazem 
niższości rasowej i klasowej. To służyło 
dwóm celom: miało jednocześnie upo-
karzać czarne kobiety i dyscyplinować 
te białe. Skoro rasizm jest karalny to 
może zatem i fatfobia powinna być ka-
ralna? – To śliska sprawa. Nie jestem za 
karaniem, jestem za edukowaniem, wy-
czulaniem, budowaniem wrażliwości 
społecznej. Po to napisałam tę książkę. 
Bo nie każdy ma na dzień dobry wysoki 
poziom empatii. Ale każdy ma w sobie 
możliwość otwarcia się na nowe rzeczy 
– podkreśliła pisarka. 

O	autorce
Maria Mamczur przyznała także, że 
nie było jej łatwo napisać tę książkę. 
Nawet nie z powodu tematu, który bez 
wątpienia jest kontrowersyjny – pisarka 
już wcześniej sięgała po takie tematy, 
np. w książce pt. „Żony gejów. O tym, 
czego nikomu się nie zdradza”. Obsza-
rem jej zainteresowania zawsze były 
uwikłania społeczne, wykluczenie, 
dyskryminacja, marginalizacja, nie-
równości społeczne. Tym, co było dla 
niej szczególnym wyzwaniem, tym ra-
zem to własne doświadczenie opisywa-
nego problemu. Sama, jak przyznała, 
przez długi czas zmagała się z tyciem 
wynikającym z niewyjaśnionych prob-
lemów zdrowotnych. – Żeby napisać tę 
książkę, musiałam wcześniej wykonać 
pracę nad samą sobą – podsumowała. 
Było jednak warto, bo książka spotkała 
się z dużym zainteresowaniem zarówno 
uczestników spotkania, jak i generalnie 
czytelników. Faktem jest, że o grubości 
napisano już dużo. W literaturze brako-
wało jednak współczesnej, bezpośred-
niej perspektywy osób grubych. Książ-
ka Marii Mamczur wspaniale wypełnia 
tę lukę.

Tekst i zdjęcia
Marlena Hess

wtedy pogadamy”. W efekcie osoby 
otyłe często zupełnie rezygnują z cho-

akcji. Są to przykłady segregacji, które 

rozwiązań, stąd wciąż tak absurdalne 
pomysły jak zażywanie larw tasiemca 
znajduje swoich zwolenników. Lub od-
chudzanie się w trakcie ciąży (to tzw. 
ciążoreksja – przedkładanie dbania 
o własną figurę nad zdrowy rozwój 
dziecka). Szukając przyczyn społecz-
nej fatfobii pisarka mocno opierała się 
na literaturze. Wspomniała o badaniach 
Henriego Tajfela nad grupami społecz-
nymi. Przynależność do jakiejś grupy 
sprawia, że patrzymy nieprzychylnie 
na przeciwną nam grupę. Ma to miej-
sce nawet wtedy, gdy podział zostaje 
dokonany zupełnie przypadkowo, np. 
poprzez rzut monetą. 
jej grupie? Jesteś wrogi. Na tej samej za-
sadzie wrogość wywołują w nas osoby 
otyłe, przedstawiciele innej grupy niż 
nasza 

Fatfobia
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POWIAT	WARSZAWSKI	ZACHODNI

www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    ●    Leszno    ●    Izabelin    ●    Łomianki    ●    Błonie    ●    Stare Babice    ●    Ożarów Mazowiecki

DROGI 
POWIATOWE 
1,5	MLN	ZŁ	DOFINANSOWANIA!
Powiat Warszawski Zachodni otrzy-
mał 1,5 mln zł dofinansowania do 
modernizacji dróg w ramach „Instru-
mentu Wsparcia Zadań Ważnych dla 
Równomiernego Rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego”. 
1 sierpnia przedstawiciele Zarządu PWZ: 
Wojciech Białas – Wicestarosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, członek 
zarządu Romuald Reszka oraz skarb-
nik powiatu Kamila Nowak podpisali 
umowę z przedstawicielami samorządu 
mazowieckiego na dofinansowanie prze-
budowy drogi powiatowej – ul. Północ-
nej w Gminie Błonie. Inwestycja będzie 
realizowana w br. Przetarg wyłaniający 
wykonawcę zostanie ogłoszony w nad-
chodzącym czasie.
Rozbudowa ul. Północnej planowa-
na jest na odcinku ok. 1 km od drogi 
krajowej nr 92 w kierunku Woli Łusz-
czewskiej. Drogowcy wykonają tam 
odwodnienie, nową nawierzchnię oraz 
kolejny etap ciągu pieszo-rowerowego. 
Realizacja tego zadania poprawi bez-
pieczeństwo ruchu drogowego w tym 
rejonie, jest to bardzo istotne ponieważ 

w pobliżu znajduje się Dom Pomocy 
Społecznej w Bramkach i powstaje ho-
spicjum. Koszt inwestycji szacuje się na 
ok 4 mln zł. Zadanie to sfinansują Po-
wiat WZ i Samorząd Mazowsza. 

PRACE	NA	UL.	SOCHACZEWSKIEJ
Powiat Warszawski Zachodni realizuje 
w br. szerszy program remontów dróg. 
Wykonywane są nakładki asfaltowe na 
najbardziej uszkodzonych odcinkach 
dróg powiatowych. Inwestycje te fi-
nansowane są z budżetu powiatu, a ich 
łączna wartość wynosi ok. 3 mln zł. 
Obecnie drogowcy pracują na ul. So-
chaczewskiej, gdzie sfrezowano starą 
nawierzchnię i wykonywane jest tam 
przejście dla pieszych (na wysokości 
osiedla Aspen Park). Drogowcy kilka 
dni temu położyli pierwszą warstwę 
nawierzchni bitumicznej i prace trwają 
nadal. Na drodze tej powstanie również 
rondo – na skrzyżowaniu ul. Socha-
czewskiej i Poniatowskiego w Kapu-
tach (gm. Ożarów Maz.). Zarząd Dróg 
Powiatowych ogłosił już przetarg wyła-
niający wykonawcę ronda, oferty mają 
napłynąć do połowy sierpnia. 
Ogłoszono także przetargi wyłaniają-
ce wykonawców nakładki na drodze 
Kopytów–Witki na terenie gm. Bło-
nie, otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia. 
Na przetarg dotyczący rozbudowy ul. 
Kwiatowej w Mariewie, oferty niestety 
nie wpłynęły. Przetarg będzie ogłoszony 
ponownie.

BEZPIECZNIEJ	NA	PRZEJŚCIACH	
DLA	PIESZYCH!
W tegorocznym budżecie powiatu 
1,8 mln zł zaplanowano na poprawę 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych. Inwestycje tego typu prze-
widziano: w Błoniu przy ul. Ponia-
towskiego, w Izabelinie i Laskach 
przy ul. 3 Maja, w Łomiankach przy 
ul. Wiślanej i Długiej, w Kaputach 
przy ul. Sochaczewskiej, w Wiktoro-
wie przy ul. Topolowej, w Kampinosie 
przy ul. Niepokalanowskiej i w Sta-
rych Babicach przy ul. Sienkiewicza. 
Na przejściach dla pieszych wykonane 
będą różnorodne inwestycje uzależnione 
od specyfiki terenu, m.in.: doświetlenie, 
azyle dla pieszych, poprawa oznakowa-
nia poziomego, sygnalizacja świetlna 
i dźwiękowa.
W ostatnim czasie wykonano moderni-
zację dwóch przejść dla pieszych przy 
ul. 3 Maja w Laskach (przy ul. Przed-
szkolnej) i w Izabelinie (przy ul. Szkol-
nej). Inwestycje przeszły już procedury 
odbioru. Obecnie działa tam nie tylko 
sygnalizacja świetlna uruchomiana 
przyciskiem, ale także sygnalizacja 
akustyczna, doświetlenie, a specjalnie 
dla osób niewidomych zainstalowano 
również przyciski wibracyjne. W tym 
rejonie działają placówki edukacyjne. 
Inwestycja zdecydowanie poprawia bez-
pieczeństwo wszystkich uczestników ru-
chu drogowego przy ul. 3 Maja. 

MŁ
Fot. Bartosz Baran

W 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego członkowie Zarządu Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego wraz z władzami Gminy Ożarów Mazowiecki 
i przedstawicielami Koła nr 7 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
– „Jaworzyn” uczcili pamięć bohaterów tamtych dni. 

Złożono wieńce i zapalono znicze 
w Miejscu Pamięci Narodowej usy-
tuowanym przy Starostwie, upamięt-

niającym Powstańców Warszawskich, 
którzy przeszli przez ożarowski Obóz 
Przejściowy, oraz przy Dworku Rejche-

rów, w którym 2 października 1944 r. 
zawarto układ o zaprzestaniu działań 
wojennych w Warszawie. Wspólnie 
z delegacjami pamięć powstańców 
uczciła grupa lokalnych środowisk pa-
triotycznych z dziećmi i młodzieżą. 

Chwała Bohaterom! 

Wspólne zdjęcie po podpisaniu umowy 
na dofi nansowanie modernizacji dróg

Prace drogowe na ul. Sochaczewskiej

Nowe przejście dla pieszych 
przy ul. 3 Maja w Izabelinie

1 SIERPNIA 1944 – PAMIĘTAMY!

Zapraszamy Państwa na powiatowy Eko-
-Piknik, który odbędzie się 28  sierpnia 
w Parku Julinek. Organizatorzy zaplano-
wali wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. Na scenie zaprezentują się 
znane i lubiane zespoły, m.in.: „BOYS”, 

VIKI GABOR i gwiazda wieczoru – SYL-
WIA GRZESZCZAK.
Jak poinformował nas Romuald Resz-
ka – członek Zarządu PWZ, celem tej 
imprezy jest nie tylko dobra zabawa 
przy muzyce, ale również promowanie 

zdrowej żywności wytwarzanej przez 
lokalnych producentów. Dlatego też 
imprezie będzie towarzyszył jarmark 
produktów regionalnych, podczas któ-
rego będą oferowane m.in. chleby ze 
starych odmian zbóż, pasty wegańskie 
i wegetariańskie, ciasta bez mąki i cu-
kru, sery kozie, owoce i wiele produk-
tów prozdrowotnych. 

Organizatorem festynu jest Powiat War-
szawski Zachodni przy wsparciu Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego, 
wielu parterów i sponsorów. Jest to 
największa impreza kulturalno-ekolo-
giczna na naszym terenie organizowana 
przez powiat, która ponownie rusza po 
przerwie covidowej. Zapraszamy do 
Julinka już od godz. 14:00. 

MŁ

20 lipca, po dwóch latach przerwy spo-
wodowanej covidem, wystartuje Półma-
raton im. Janusza Kusocińskiego – naj-
większa impreza sportowa organizowana 
przez powiat warszawskim zachodni. 

W	tym roku trasa biegu została 
zmieniona z powodu remon-
tu drogi wojewódzkiej 579, jest 

w całości asfaltowa i płaska, posiada 
także dwie „agrafki”. Start będzie 
o godz. 17:00 z ul. Szkolnej w Lesz-
nie, meta, jak w poprzednich edy-
cjach, w Borzęcinie Dużym, przy ul. 

Jana III Sobieskiego, na terenie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego. 
Poprzez udział w tej imprezie czcimy 
pamięć naszego wielkiego olimpijczy-
ka i mistrza świata, promujemy także 
zdrowy styl życia. Dystans 21,0975 km 
jest dla większości zawodników – ama-
torów dużym wyzwaniem, dlatego też 
zachęcamy Państwa do wsparcia biega-
czy dopingiem na trasie biegu. 
Zapisy do półmaratonu trwają do 
19 sierpnia. Do zobaczenia na trasie! 
Więcej informacji o 10. edycji tej im-
prezy na stronie: polmaraton.pwz.pl

10. PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

KUSOCIŃSKI 
– mistrz olimpijski i bohater!
JANUSZ KUSOCIŃSKI – w latach młodo-
ści mieszkaniec Ołtarzewa (gm. Ożarów 
Maz.) był nie tylko mistrzem olimpijskim 
w biegu na 10 000 m – z Los Angeles 
(w 1932 r.), ale także mistrzem świata. 
Podczas wojny 1939 r. walczył w obronie 
Warszawy, za swoje bohaterstwo otrzymał 
Krzyż Walecznych. Po kapitulacji stolicy 
działał w konspiracji. Został aresztowany 
przez Niemców i zamordowany 21 czerw-
ca 1940 r. w Palmirach. 
Więcej faktów 
z życia patrona 
naszego pół-
maratonu, mo-
żecie Państwo 
poznać odwie-
dzając wystawę 
zorganizowaną 
na I piętrze bu-
dynku Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, 
przy ul. Poznańskiej 129/133. Wystawa 
pochodzi ze zbiorów Muzeum Sportu 
i Turystyki w Warszawie, składa się z 22 
plansz ukazujących najważniejsze wyda-
rzenia z życia Janusza Kusocińskiego. 
Ekspozycję można zwiedzać w godzinach 
pracy urzędu, do końca sierpnia br. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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GMINA	BŁONIE

–	Jest	inaczej,	nie	jest	źle.	Na	razie	to	początek,	nasz	pierwszy	tydzień,	
musimy	się	odnaleźć.	Do	tej	pory	było	prosto	i	klarownie.	Mam	nadzieję,	
że	będzie	więcej	klientów.	Wiem	jedno.	Klient	w	Błoniu	chce	mieć	targ 
– mówiła nam po uroczystym otwarciu (10 sierpnia br.) całkowicie prze-
budowanego bazaru w Błoniu jedna z handlujących tam sprzedawczyń. 
Targ dla mieszkańców działa od 1 sierpnia. Czy wszyscy są zadowoleni?

J uż z oddali widać przyjazną, jasną 
biel zaprojektowanych elementów. 
Biel odbija się w blasku letniego 

słońca. Wokół stoisk są łąki kwietnie, 
domki dla ptaków i owadów, poidełka, 
eleganckie stoliki z krzesłami,  mini plac 
zabaw dla najmłodszych. Chwilami ma 
się wrażenie, że to wcale nie miejskie 
targowisko, a plac spotkań lokalnej spo-
łeczności! Wieczorem zaś miejsce roz-
świetla kilkanaście neonów. To pierwsza 
kompleksowa przebudowa targowiska 
po kilkudziesięciu latach. 
Powierzchnia zmodernizowanego tere-
nu zajmuje 6027 m2, a teren do handlu 
rozpościera się na 2626 m2. 
– To była duża operacja, która rozpo-
częła się jakieś dwa lata temu. Wszyscy 
mieszkańcy Błonia pamiętają, jak ten 
teren wcześniej wyglądał. Było tylko 
dużo betonu, asfaltu i parę stanowisk 
betonowych, i tak naprawdę trochę pa-
wilonów, gdzie sprzedawano mięso. 
I nic więcej tutaj nie było. Dlatego posta-
nowiliśmy ten targ przebudować. Udało 
nam się wykonać prace w niecały rok. 
Dzięki temu mamy nowe miejsce, które 
dzisiaj oficjalnie i symbolicznie otwo-
rzyliśmy, bo mieszkańcy zakupy mogą 
robić już od 1 sierpnia – mówił podczas 
otwarcia do tłumu gości i mieszkańców 
burmistrz Błonia Zenon Reszka. Sprze-
dawcy mogą handlować od poniedział-
ku do soboty od godziny 6.00 do 14.00, 
jednak pawilony handlowe mogą być 
czynne nawet do 22:00, do momentu 
zamknięcia obiektu przez ochronę.

Ekspresowy	projekt
Projekt powstał dzięki znanej architekt 
Aleksandrze Wasilkowskiej (Pracownia 
Architektoniczna w Warszawie). Od 
20 lat zajmuje się bazarami w Polsce 
i zagranicą. Otrzymała wiele wyróż-
nień, np. w konkursach na ogród Pontivy 
we Francji, za modernizację Placu Grzy-
bowskiego w Warszawie oraz na projekt 
pawilonu informacyjnego dla Muzeum 

Historii Żydów Polskich w Warszawie.  
– W czasie transformacji bazarki za-
częły w Polsce znikać. Zaczęły znikać 
z centrów miast, były wypychane dla-
tego, że nie przystawały do wizerun-
ku współczesnego miasta. Błońskie 
targowisko wymagało renowacji z tak 
prostych przyczyn bhp i wymagań san-
epidu, jak brak toalet. (…) Trzeba było 
pomyśleć, jak to miejsce ma dalej się 
rozwijać. Poza 3 dniami handlowymi to 
miejsce świeciło pustkami i było betono-
wą pustynią – opowiada nam architekt 
Aleksandra Wasilkowska. – Program 
funkcjonalny, czyli ile ma pojawić się 
pawilonów, jakiego rodzaju zaprojekto-
wać wystawki, otrzymałam na samym 
początku procesu projektowego. Mie-
liśmy pół roku na zrobienie projektu 
wraz z uzgodnieniami, które trwają 3 
miesiące. To  bardzo mało czasu, ponie-
waż burmistrzowi zależało na szybkim 
powrocie kupców w obecne miejsce. 
Konsultacje robione były jeszcze przed 
moim pojawieniem się tutaj – wyjawia. 

Bazar	wychodzi	z	cienia
Styl targowiska projektantka określa 
jako „architekturę cienia”, która ma za 
zadanie wyciągać na światło dzienne te 
elementy, które kiedyś były ukryte w cie-
niu, niezauważalne, spychane. – Bardzo 
mi zależało, aby wchodząc w przestrzeń 
targowiska czuło się pozytywnie. Jak 
chodzimy po przestrzeni miast greckich 
i hiszpańskich, widzimy jasne posadzki 
i powierzchnie budynków, które odbija-
ją słońce. Biały daje więc dużo światła. 
Spód oraz góra zadaszenia także jest 
w tym kolorze ze względu na dyrektywę 
unijną. Projektowanie jasnych, białych 
dachów powoduje, że nie odczuwamy 
gorąca nawet w upalne dni i dachy nie 
kumulują ciepła – tłumaczy architekt 
Wasilkowska.
W sercu targowiska znajduje się bar – na 
razie nie działa. Naprzeciwko jest okrą-
gły duży stół społeczny wraz z mniej-

szymi stolikami, w sąsiedztwie ogród 
zabaw dla dzieci z huśtawkami. – Zieleń 
jest dziś kluczowa w myśleniu o przy-
szłości miast. Miasta bardzo szybko się 
nagrzewają, są wyspami ciepła. Wcześ-
niej płyta targowiska to był sam beton, 
bez drzew. Niezależnie od funkcji, czy 
to jest plac, czy inne miejsce użytecz-
ności publicznej, drzewa są potrzebne. 
Stąd też na tej powierzchni 6000 m2 
posadziliśmy 400 drzew. Gdy wyrosną, 
zrobi się w tym miejscu park. Robienie 
zakupów w cieniu drzew czy pod zada-
szeniem jest dużo przyjemniejsze niż na 
pustej płycie – przekonuje architekt. 
Udało się retencjonować wodę desz-
czową dzięki specjalnym misom. Woda 
spływa do nich z dachów, podlewa także 
łąki kwietne. Ciekawostką jest, że baza-
rek w Błoniu ma czerpać także z trady-
cji bazarów w krajach śródziemnomor-
skich: poza kupnem warzyw i owoców 
możliwa jest konsumpcja na miejscu. 
– Dlatego i tutaj mamy 2 krany – jeden 
na zewnątrz targowiska, drugi obok 
placu zabaw. Zakupy można umyć, 
usiąść sobie przy stole i na miejscu zjeść 
w towarzystwie innych – zachęca.

Towar	różnie	eksponowany
– Wiem, że dla administratorów tego 
miejsca ważne jest, aby wystawiało się 
jak najwięcej rolników sprzedających 
własne produkty. Mamy różne miej-
sca handlowe. Dookoła pawilonów 
są miejsca dla płodów rolnych, gdzie 
sprzedaje się z busików i skrzynek. Pa-
wilony całoroczne przeznaczone są do 
sprzedaży mięsa i pieczywa. Mają inną 
technologię ze względu na wymagania 

sanepidowskie, m.in. dwóch umywa-
lek, zlewu, osobnej toalety. Jest również 
pawilon z miodami, gdzie małżeństwo 
z Bolimowa sprzedaje lokalne produkty 
własnej roboty – oprowadza nas archi-
tekt. Pozostałymi miejscami do sprze-
daży są wystawki, wystawki schodkowe 
i stoły płaskie. Miejsca są numerowane. 

„Jeszcze	się	taki	nie	urodził,		
co	by	wszystkim	dogodził”
U wielu ta nowoczesna inwestycja na-
prawdę budzi zachwyt! Jej koszt to 
ponad 8 mln 700 tys. zł. Gmina pozy-
skała  500 tys. ze środków województwa 
mazowieckiego. Zapytaliśmy, co o tym 
miejscu myśli mieszkaniec z Leszna, 
który przypadkiem przyszedł na otwar-
cie. – Targ w pobliskim Lesznie jest ma-
lutki, ten jest innowacyjny technologicz-
nie i wizualnie bardzo fajny – ocenił. Na 
razie projekt oddany został bez fotowol-
taiki, jak pierwotnie chciała Aleksandra 
Wasilkowska, choć jest przestrzeń na jej 
wykonanie w przyszłości. 
Pojawiają się również głosy, że targowi-
sko było znacznie większe przed prze-
budową, a w tej chwili zostało okrojone. 
Mieszkańcy zarzucają, że wygospoda-
rowano za mało miejsc parkingowych, 
urządzonych pawilonów. Małżeństwo, 
które prawie 20 lat sprzedaje miody na 
bazarze w Błoniu, cieszy się ze zmian, 
klienci wreszcie w nowoczesnym pa-
wilonie mogą w pełni obejrzeć asorty-
ment. – Będzie pan zadowolony – pod-
sumowuje sprzedawca. 
Internauci mają podzielone zdania. 
– Mówimy „nie” dla takich dziwactw 
– napisała jedna z internautek. 

Inna skomentowała: – Bo oni [mieszkań-
cy Błonia – przyp. red.] chcą być tacy 
miastowi, jełropejscy, światowi. Kom-
pleks małomiasteczkowy.  
Przede wszystkim użytkownicy boją 
się drożyzny za wynajem miejsc do 
handlu. Tomasz Paluchowski, Zastępca 
Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych 
w Błoniu uspokaja: – Ceny do miejsca 
z samochodów są takie same, jak były. 
Nie pobieramy w tym roku opłaty targo-
wej. Jeśli chodzi o pawilony, są wynaj-
mowane w oparciu o przetargi, gdzie 
zainteresowani licytują cenę, jaką chcą 
zapłacić, tak że to jest ich decyzja. Ceny 
z licytacji są różne. Cena wywoławcza 
pawilonu wynosiła 30 zł netto za metr 
kwadratowy miesięcznie. Ceny obecne 
niektórych pawilonów niewiele odbie-
gają od tej kwoty. 
– Bazary są jednymi z najbardziej in-
kluzywnych miejsc. Mogą się na nich 
spotkać różne grupy społeczne z od-
miennym kapitałem i zasobami. Tak 
też ta przestrzeń błońskiego targu zosta-
ła pomyślana, aby służyła wszystkim. 
To agora spotkania, jedzenia, robienia 
zakupów, nawiązywania relacji. Waż-
ne jest również myślenie o dostępnie 
do zdrowej żywności. Nie tylko bogaci 
mają prawo jeść dobrze – podsumowuje 
architekt Aleksandra Wasilkowska. 
Miejmy nadzieję, że ta negatywnie dziś 
nastawiona do przebudowy bazarku 
społeczność Błonia wkrótce się z nim 
oswoi i będzie mogła docenić jego wa-
lory.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

n  BŁONIE. Miejsce ma tętnić życiem nie tylko 3 dni w tygodniu, a mieszkańcy muszą się przekonać do zmian

Nowoczesność wkroczyła 
na błońskie targowisko!
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GMINA	BŁONIE

www.blonie.plGmina BŁONIE informuje

AKROBATYKA SPORTOWA DLA DZIECI
–  bezpłatne zajęcia  pokazowe! 
Nowo powstały Uczniowski Klub Sportowy 
Akademia New Acro zaprasza dzieci na bez-
płatne pokazowe lekcje akrobatyki w Błoniu. 
Zajęcia będą miały miejsce w Centrum Spo-
ru i Rekreacji przy ul. Grodziskiej 1 w dniach 
05.09–09.09.2022 r.

UWAGA! Od 13 września br. jesteśmy dla Was 
na stałe dwa razy w tygodniu we wtorki i czwart-
ki I grupa 17:00–18:00, II grupa 18:00–19:00.

4 miliony na rozbudowę przedszkola!
1 sierpnia  Zastępca Burmistrza Marek 
Książek i Skarbnik Bogumiła Koprowska 
podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umo-
wę w ramach funduszu „Mazowsze dla rów-
nomiernego rozwoju” na dofi nansowanie 
rozbudowy Przedszkola Publicznego nr  5 
im. Kubusia Puchatka w Radzikowie.

W ramach pozyskanych 4 milionów po-
wstaną nowe pełnowymiarowe sale dydak-
tyczne z pełnym zapleczem sanitarnym 
i magazynowym. Dzięki temu przedszko-
le będzie mogło pomieścić aż 110 dzieci. 
Sale zajęć dydaktycznych zostały tak za-
projektowane, aby w razie konieczności 

można było je połączyć w jedną większą 
salę wielofunkcyjną, z przeznaczeniem 
na np. okolicznościowe wydarzenia, spot-
kania z Rodzicami. Powstanie też nowa 
szatnia dla dzieci oraz wielofunkcyjne, 
ogrzewane patio z przeszklonym dachem. 
Budynek wyposażony będzie w instalację 
OZE, monitoring, klimatyzację, rekupe-
rację. Planowany jest również zbiornik 
retencyjny na wodę deszczową do podle-
wania zieleni na terenie przedszkola.

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego
Szanowni Państwo,
W dniu  16 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Błonie na rok 2023 r. W związku z uwa-
gami Regionalnej Izby Obrachunkowej, proszę o zapoznanie się 
z załącznikiem Nr 1 do uchwały – Zasady i tryb przeprowadzania 
Budżetu Obywatelskiego, gdyż wprowadzone zostały zmiany, 
w stosunku do Zasad obowiązujących w poprzednich edycjach. 
Propozycje projektów można składać do 9 września.
Przypominam, że w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być 
proponowane wydatki o charakterze lokalnym, mieszczące się 
w katalogu zadań gminy, które dotyczą przede wszystkim miesz-
kańców danego Obszaru.
Więcej informacji: www.blonie.pl  Przemysław Kubicki

Sekretarz Gminy Błonie

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
– ankieta dla mieszkańców gminy Błonie

Szanowni Państwo,
Ofi cyna Profi laktyczna z Krakowa na zlecenie gminy Błonie re-
alizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym 
prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przy-
gotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących 
rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, 
a także zaplanowaniu odpowiednich działań profi laktycznych.
Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają 
możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim 
domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu ko-
mórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, 
które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, od-
powiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.
Link do ankiety: https://bloniemieszkancy.webankieta.pl/

Zakończyła się przebudowa ul. Solidar-
ności na odcinku od ul. Komosińskiego 
do ul. Powstańców. Droga zyskała nową 
nawierzchnię z kostki betonowej oraz chod-
nik, wykonano zjazdy do posesji i przyległą 
zieleń. Obecnie wykonawca jest w trak-
cie odbioru, poprawia drobne usterki oraz 
przywraca działki, z których korzystał 
w trakcie budowy do stanu pierwotnego 
przed ich użyciem. 
Ul. Ekologiczna i ul. Żukówka jest 
w zawansowaniu w około 50%. Wyko-
nawca wykonał budowę odwodnienia, bu-
dowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowero-
wym na ul. Ekologicznej oraz przebudował 
skrzyżowanie z ul. Łąki – zrobiono wynie-
sione, które ma poprawić bezpieczeństwo 
w tym rejonie. Prowadzone są dalsze prace 
na ul. Żukówka, usuwanie kolizji z siecia-
mi, budowa odwodnienia i wykonywanie 
elementów drogi. Otrzymaliśmy również 
informację o przyznanym dofinansowaniu 
tej drogi przez Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg w kwocie 2,6 mln zł.
Ul. Śląska przechodzi remont na-
wierzchni i zjazdów po północnej stro-

nie drogi. Po stronie południowej kilka lat 
wcześnie został wykonany remont chod-
nika i zjazdów więc już niedługo ulica ta 
będzie w całości wyremontowana z nową 
nawierzchnią asfaltową i zagospodarowa-
niem całego pasa drogowego. 
Trwają także prace przy remoncie 
ul. Leśnej w Bramkach, która prowadzi 
do DPS. W ramach remontu zostanie wy-
konany nowy chodnik, jezdnia asfaltowa 
oraz zmodernizowane oświetlenie na LED.

W związku z otrzymaniem dofinansowania 
w kwocie 384 000,00 zł  od Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego na przebudowę 
drogi gminnej nr 410104W w m. Nowy 
Łuszczewek w ramach budowy i moderni-
zacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
wszczęto postępowanie przetargowe na to 
zadanie. 
Po wybraniu wykonawcy odcinek 1335 mb 
otrzyma nową nawierzchnię asfaltową 
wzmocnioną siatką. Na przebudowywa-
nym odcinku wyremontowano ostatnio dwa 
przepusty drogowe o średnicach ∅1200 
i ∅1000.

Prace drogowe na drogach gminnych idą pełną parą 
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PSYCHOLOGIA ● REKLAMA

CZY TWOJE DECYZJE 
NA PEWNO SĄ RACJONALNE?
Człowiekiem rządzi szereg wewnętrznych konfl iktów i nieustannych dylematów. 
Przygląda się im bliżej psychologia moralności, z którą spędzamy – w ramach 
niniejszego Kącika – tegoroczne wakacje. Bada ona m.in. to, w jaki sposób po-
dejmujemy decyzje. Czy są one bardziej automatyczne i intuicyjne czy raczej 
racjonalne i dobrze przemyślane? Ostrzegamy, że wnioski z tej analizy nieko-
niecznie mogą się Wam spodobać. 

Pierwsza	była	intuicja
Jonathan Haidt, naukowiec specja-
lizujący się w psychologii moralno-
ści twierdzi, że intuicja pojawia się 
pierwsza, a strategiczne rozumowanie 
– drugie. Innymi słowy, podejmujemy 
decyzje szybko, intuicyjnie i „tak jak 
czujemy”, a dopiero później znajduje-
my do nich racjonalne uzasadnienie. 
Jest to pierwsza zasada w psycholo-
gii moralności, ale generalnie można 
nią opisać wiele naszych codziennych 
decyzji. Jest to ciekawe także dlatego, 
że często nie mamy pojęcia, że tak 
robimy. 
Wydaje nam się, że podjęta przez nas 
decyzja była przemyślana i oparta na 
solidnych argumentach, a w rzeczy-
wistości te solidne argumenty zostały 
dodane do niej później, uzasadniając 
te pierwsze, instynktowne odczucia. 
Taki wniosek może zaniepokoić, 
a nawet zbulwersować Czytelników 
postrzegających samych siebie jako 
osoby rozsądne i poukładane. Zanim 
jednak odrzucicie ze złością tę teorię, 
przyjrzyjcie się, jakimi argumentami 
broni tej myśli Jonathan Haidt. 

Mózg	ocenia	natychmiast	i	nieustannie
Faktem jest, że mózg ocenia wszystko 
pod kątem potencjalnego zagrożenia 
lub korzyści, a następnie dostoso-
wuje zachowanie w taki sposób, aby 
uzyskać jak najwięcej tego, co do-
bre i zminimalizować szkody. Mózgi 
zwierząt dokonują takich ocen tysiące 
razy dziennie, bez udziału świadome-
go rozumowania. A jak dokonuje się 
tych ocen? Np. na podstawie afektu, 
czyli szybkich przepływów uczuć. 
Wszystko, na co patrzymy, wywołu-
je w nas niewielki przypływ afektu. 
Polega to na tym, że często odczuwa-
my sympatię lub antypatię do danego 
bodźca w chwili, w której go zauwa-
żamy, zanim jeszcze rozpoznamy, co 
to jest. W praktyce można to spraw-
dzić np. w sytuacji, gdy wpadasz na 
kogoś, kogo nie widziałeś od wielu 
lat. Zwykle już po sekundzie wiesz, 
czy lubiłeś tę osobę, czy nie, chociaż 
przypomnienie sobie, kim ona jest 
albo skąd ją znasz, często zajmuje 
dużo więcej czasu. 

Znajome,	czyli	dobre?
Co ciekawe, już pokazanie jakiegoś 
elementu (np. słowa czy obrazu) kilka 
razy, może wzbudzić w nas większą 
sympatię do niego. Mózg ocenia po-
zytywnie takie znajome mu bodźce. 
Robert Zajonc określił to zjawisko 
jako: efekt samej ekspozycji. Ba-
zuje na nim mocno np. współczesny 

świat reklam. Ale zaraz. Czy oznacza 
to, że mój partner został przeze mnie 
wybrany wyłącznie dlatego, że wzbu-
dzał we mnie pozytywny afekt? Lub 
mój mózg go polubił, bo ów partner 
często się pojawiał w danym czasie? 
Rozum nie miał tu nic do powiedze-
nia? Nie do końca tak jest. Reakcje 
afektywne są tak szybkie i nieodparte, 
że działają niczym klapki na oczach 
– redukują liczbę możliwości dostęp-
nych procesowi myślenia. Racjonalne 
argumenty mają jednak wpływ na in-
tuicję – mogą ją zmieniać, zwłaszcza 
jeśli zostały nam podane w przeko-
nujący sposób. Intuicja pojawia się 
pierwsza, ale nie ma wyłączności na 
sterowanie naszym umysłem.

Torowanie	afektywne
Czymś, co pojawia się automatycznie 
są np. uprzedzenia. Także te nieświa-
dome. W jaki sposób można zbadać 
coś, czego sami sobie nie uświada-
miamy? – zapytacie. Z odpowiedzią 
przychodzi bardzo ciekawy ekspery-
ment. Zrobimy go tu razem! Wasze 
zadanie polega na tym, aby spojrzeć 
wyłącznie na drugie słowo (w każdej 
z poniższych czterech par) i ocenić, 
czy jest dobre czy złe:

 Kwiat  –  szczęście
 Nienawiść  –  słoneczny
 Miłość  –  nowotwór
 Karaluch  –  samotny

To dziecinnie proste – trochę trud-
niejsze na komputerze, gdy pierwsze 
słowo z każdej pary jest wyświetlane 
zaledwie przez 1/4 sekundy. Okazu-
je się, że dokonanie oceny zajmuje 
więcej czasu w przypadku słów: „sło-
neczny” i „nowotwór” niż „szczęście” 
i „samotny”. Pierwsze słowo wywo-
łuje przypływ afektu, który skłania 
umysł do podążania tą lub inną drogą. 
Zjawisko to określa się jako torowa-
nie afektywne. Jeśli w krótkim cza-
sie zobaczysz słowo o takim samym 
znaku emocjonalnym (pozytywne lub 
negatywne) to zareagujesz szybko, 
bo umysł już wcześniej skierował się 
w tę stronę. Jeśli pierwsze słowo toru-
je drogę ocenie negatywnej („niena-
wiść”), a drugie jest pozytywne („sło-
neczny”), to będziesz potrzebował do 
oceny nieco więcej czasu. Będziesz 
musiał bowiem cofnąć ruch w kie-
runku oceny negatywnej. 

Grupy	społeczne
Torowanie afektywne jest wykorzy-
stywane do badania naszych utajo-
nych (czyli automatycznych i nie-
świadomych) postaw np. wobec grup 
społecznych. Bodźcami torującymi są 
wtedy częściej fotografie (np. osób 
czarnoskórych) niż słowa. Szybkość 
Twoich reakcji może być wskazów-
ką, czy jesteś uprzedzony do takich 
grup jak np. czarnoskórzy, imigranci, 
otyli czy ludzie starsi. Dłuższy czas 
udzielania odpowiedzi = możesz 
mieć uprzedzenia. Jeśli więc myślisz, 
że przemówienie jednego kandydata 
na prezydenta podobało Ci się bar-
dziej ze względu na jego merytorykę, 
to możesz być w błędzie. Być może 
dokonałeś intuicyjnej, niekorzystnej 
oceny drugiego kandydata na podsta-
wie jego wyglądu (bo jest np. otyły). 
A następnie poszukałeś racjonalnego 
uzasadnienia po fakcie. Jest to trochę 
straszne, to prawda. Pamiętajmy jed-
nak, że choć intuicja podsuwa swoją 
ocenę najpierw, to można ją później 
nie tylko podbudować argumentami, 
ale także zmienić. 

Stany	somatyczne
Co ma nieprzyjemny zapach do oce-
nienia, czy czyjeś zachowanie było 
w porządku? Przecież to dwie, nie-
związane ze sobą sprawy. A jednak 
– związek jest istotny i znów, często 
przez nas niezauważalny. Nasze sta-
ny somatyczne, cielesne (czyli to, co 
w danym momencie czujemy) wpły-
wają na dokonywane przez nas oceny. 
Nieprzyjemne zapachy i smaki mogą 
nas czynić bardziej skłonnymi do ne-
gatywnego osądzania innych. W jed-
nym badaniu respondenci, którzy sta-
li obok cuchnącego kosza na śmieci, 
dokonywali bardziej surowych ocen 
niż pozostali przechodnie. Dzieje 
się tak, ponieważ wykorzystujemy 
„afekt jako informację”. Kiedy pró-
bujemy zdecydować, co myślimy na 
dany temat, spoglądamy wgłąb siebie. 
Przyglądamy się swoim uczuciom. 
Jeśli czuję się dobrze, to najwyraźniej 
lubię to, na co patrzę. Jeśli doświad-
czam nieprzyjemnych uczuć, to pew-
nie tego nie lubię. 

Otwartość,	nie	opór
Nie łudźmy się zatem, że wszystkie 
podejmowane przez nas decyzje są 

racjonalne, skrupulatnie przemyślane 
i oparte na faktach. Nie jest tak. 
Pocieszające jest jednak to, że za-
wsze możemy zmienić nasze pier-
wotne stanowisko. Najczęściej ro-
bimy to pod wpływem interakcji 
z innymi ludźmi. Niekoniecznie jest 
to łatwe – wiadomo, nikt nie lubi jak 
wytyka mu się błąd. Całkiem nieźle 
radzimy sobie ze znajdywaniem błę-
dów w przekonaniach innych ludzi 
(niektórzy czynią to z zastanawiającą 
przyjemnością…). Gorzej, gdy to my 
stajemy w ogniu krytyki. Warto jed-
nak wówczas zareagować otwartością 
niż (zapewne) bardziej naturalnym 
oporem. A przynajmniej raz na jakiś 
czas poszukać w sobie tej otwartości. 
Poświęcić danemu zagadnieniu kilka 
chwil więcej. Objąć je bardziej uważ-
ną refleksją. Taki wgląd w samego 
siebie to niezwykle wartościowa lek-
cja na przyszłość. 

Marlena Hess
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• Jonathan Haidt, Prawy umysł. Dlaczego do-

brych ludzi dzieli religia i polityka?, Sopot 
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BĘDZIE NOWA PLACÓWKA 
OŚWIATOWA dla najmłodszych 
w gminie Ożarów Mazowiecki
1 sierpnia 2022 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik 
Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o dofi nansowanie w wysokości 
3,5  mln  zł inwestycji pn. ,,Budowa przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej 
w Ożarowie Mazowieckim” ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. 

P rogram „Mazowsze dla równomiernego roz-
woju” to instrument, który funkcjonuje w wo-
jewództwie mazowieckim od kilku lat, a jego 

głównym celem jest wsparcie powiatów i gmin 
konkretnymi i wymiernymi środkami w wyso-
kości do 4 mln zł na zadania drogowe, związane 
z kulturą, edukacją czy zdrowiem.
W ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa 
przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej 

w Ożarowie Mazowieckim” planuje się utworze-
nie nowoczesnego obiektu oświatowego, który 
zapewni edukację dla około 300 najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Dwukondygnacyjny 
budynek będzie się składał z sal edukacyjnych 
dla 12 grup dzieci w wieku 3–6 lat. Dodatkowo 
powstaną: sala gimnastyczna, sensoryczna, ga-
binety do pracy ze specjalistami, pomieszczenia 
administracyjne, szatnie oraz pełen węzeł gastro-
nomiczny. 

PAULINA GAJEWSKA
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych

GMINA	OŻARÓW	MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy 
Ożarów Mazowiecki, podczas którego otrzymali oni 
opaski  bezpieczeństwa z przyciskiem SOS, monito-
rującym stan zdrowia. Urządzenia zostały zakupione 
w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ożarowie Mazowieckim Programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wspar-
cia Seniorów”. Udział w Programie jest dobrowolny 
i całkowicie bezpłatny dla seniora. 

O paski, które trafiły do 50 seniorów, przypomina-
ją elektroniczne zegarki na rękę i są wyposażone 
w czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, 

jak np. saturację czy tętno. Dodatkowo mają również 
przycisk SOS, który może uratować życie. Jego wciś-
niecie spowoduje natychmiastowe połączenie z ra-
townikiem medycznym, który doradzi, co należy zro-
bić w konkretnej sytuacji lub zdecyduje o wysłaniu 
do seniora karetki pogotowia. „Opieka na odległość” 
gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego moni-

torowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego za-
mieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję 
w sytuacji nagłej.
W spotkaniu uczestniczyli Elżbieta Jastrzębska-
-Jóźwiak – zastępca burmistrza Ożarowa Mazowie-
ckiego,  przedstawiciel dostawcy opasek telemedycz-
nych,  pracownicy OPS w Ożarowie Mazowieckim 
oraz seniorzy z Gminy Ożarów Mazowiecki. Podczas 
spotkania omówione zostały zasady funkcjonowania 
opasek oraz wszystkie możliwe funkcjonalności tych 
urządzeń, a także zasady uczestnictwa w Programie. 
Mamy nadzieję, że realizacja Programu zapewni Se-
niorom biorącym w nim udział poczucie bezpieczeń-
stwa i poprawi komfort ich codziennego życia.
Nadzór nad realizacją Programu pełnią wyznaczeni 
koordynatorzy OPS w Ożarowie Mazowieckim do-
stępni pod numerem telefonu 22 722 26 73. 

ELŻBIETA KOWALSKA
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ożarowie Mazowieckim

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA 
DLA OŻAROWSKICH SENIORÓW
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XXII DNI BŁONIA 
i WŁOSCY PRZYJACIELE
W tym roku, w czerwcu, równo 20 lat od zawarcia porozumienia 
o współpracy między gminą Błonie a włoską gminą Coreno Auso-
nio – zorganizowano Dni Błonia 2022. Przez trzy dni – od piątku do 
poniedziałku 10–13 czerwca miasto gościło liczną delegację part-
nerskiej gminy z burmistrzem Simone Costanzo oraz byłym bur-
mistrzem – Domenico Corte. Te wyjątkowe dni, połączone z dwu-
dziestą rocznicą nawiązania współpracy odbywały się pod znakiem 
przyjaźni polsko-włoskiej. 

20	lat temu, w czerwcu 2002 roku, 
burmistrzowie – Janusz Adam-
ski – w imieniu gminy Błonie 

i Antonio Gargano – w imieniu gminy 
Coreno Ausonio – podpisali porozumie-
nie o współpracy między obydwoma 
gminami. Tę jakże owocną współpracę, 
zwaną później zbliźniaczeniem, konty-
nuowali burmistrzowie Zbigniew Stę-
pień, Zenon Reszka, Domenico Corte i 
Simone Costanzo.  
Na przestrzeni 20 lat przedstawiciele 
włoskiej i polskiej społeczności wie-
lokrotnie odwiedzali się mniejszymi 
i większymi grupami, a – zgodnie 

z umową – kontakty obejmowały prak-
tycznie wszystkie dziedziny życia: kul-
turę, sztukę, naukę, sport, turystykę, 
technikę, gospodarkę. Mieszkańcy obu 
gmin czerpali z tych kontaktów wiele 
korzyści. 
Coreno Ausonio to miasteczko położo-
ne ok. 15 km od opactwa Monte Cassi-
no, 120 km od Rzymu i 80 km od Nea-
polu. W 1950 roku odkryto tutaj złoża 
marmuru.
Na rynku w Błoniu znajduje się fontan-
na z marmuru „Perlato Royal Coreno” 
od przyjaciół z Coreno Ausonio. Z tego 
samego marmuru są też ołtarz i pulpit 

w kościele Narodzenia Pańskiego oraz 
postument zegara słonecznego i poręcze 
reprezentacyjnych schodów w Parku 
Włoskim. Natomiast darem od Związku 
Kamieniarzy jest posadzka w kościele. 

Kopernikalia,	dzień	sportowy	i	rodzinny	
piknik
Pierwszego dnia obchodów, w piątek, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika zorganizowała Kopernika-
lia. Odbył się wesoły przemarsz na 
błoński Rynek i spotkanie z włoskimi 
przyjaciółmi. 
W sobotę królował sport. W Centrum 
Sportu walczyły ze sobą zespoły ko-

szykarskie 3 × 3 i równolegle odbywa-
ły się III Ogólnopolskie Szaradziar-
skie Mistrzostwa Błonia. Na kortach 
przy ul. Lesznowolskiej toczył się tur-
niej tenisa ziemnego dla dzieci, a przy 
Alei Norwida – turniej siatkówki pla-
żowej i turniej teqwoly. 
W samo południe na stadionie w parku 
„Bajka” wystartował II Bieg im. Zyg-
munta Karlickiego na dystansie 5 km. 
W kategorii OPEN mężczyzn zwycię-
żył Tomasz Mikulski z czasem 16,32 
min. przed Danielem Michałowskim 
i Olafem Łozowskim. Wśród kobiet 
najszybsza była Agnieszka Kowal-
czyk przed Oliwią Rylską i Agnieszką 

Kowalską-Waliś. W kategorii młodzie-
żowej dziewcząt triumfowała Oliwia 
Rylska przed Oliwią Siwicką i Leną 
Twardowską. Najszybszym wśród 
chłopców okazał się Piotr Kleczewski 
przed Wiktorem Gąsińskim i Janem 
Gąsińskim.
Również w sobotę na błońskim Ryn-
ku odbył się dwugodzinny Piknik Ro-
dzinny Viva Italia, na którym pojawiła 
się m.in. grupa atrakcyjnych jeźdźców 
z klubu GROT Grodzisk Mazowiecki 
na swoich wspaniałych motocyklach.

Umacniamy	20-letnią	przyjaźń	
W sobotnie południe w hali sportowej 
Olimp przy ul. Lesznowskiej miały 
miejsce główne uroczystości jubileu-
szowe z udziałem przemiłych Włochów 
z Coreno Ausonio i zaproszonych gości. 
Na sali przygotowano wystawę zdjęć 
dokumentujących istotne wydarzenia 
z wieloletnich bliskich kontaktów obu 
gmin. Głównym punktem spotkania 
było podpisanie przez burmistrzów Ze-
nona Reszkę i Simone Costanzo doku-
mentu potwierdzającego kontynuację 
braterskiej współpracy i upamiętniają-
cego porozumienie zawarte 20 lat temu. 
Gośćmi, a zarazem uczestnikami wy-
darzenia byli m.in.: Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan Ży-
chliński, posłanka na Sejm RP Kinga 
Gajewska, byli burmistrzowie Błonia 
Janusz Adamski i Zbigniew Stępień, 
Maria-Laura Gargano – córka zmarłe-
go w 2016 r. burmistrza Coreno Auso-
nio, Elżbieta Bauer – jedna z głównych 
inicjatorów (wraz z mężem Giuseppe 
Bellinim) nawiązania bliskich relacji 
między polskimi i włoskimi samorzą-
dami, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Błoniu Tomasz Wiśniewski, dzien-
nikarka Magdalena Wolińska-Riedi, 
gminni i powiatowi radni (byli i aktual-
ni), Dyrektor Centrum Kultury w Bło-
niu Edyta Jabłońska, Dyrektor Centrum 
Sportu Włodzimierz Leduchowski, 
włodarze i przedstawiciele okolicznych 
gmin, księża, przedstawiciele służb 
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mundurowych, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy Błonie.
Po przemówieniach burmistrzów part-
nerskich gmin, jeszcze kilkanaście osób 
skorzystało z możliwości zabrania gło-
su. Wybrzmiały zapewnienia dalszej 
bliskiej współpracy, byli burmistrzowie 
przywoływali wspomnienia, składa-
no gratulacje i życzenia dla obu gmin. 
Mądre, ciepłe i wzruszające słowa pad-
ły z ust Marii-Laury Gargano. Mówiła 
o miłości, przyjaźni, duchu partnerstwa 
i polityce wspólnego dobra. Całe spot-
kanie zdecydowanie odbiegało charak-
terem od oficjalnych konferencji i spot-
kań politycznych. To było spotkanie 

przyjaciół, którzy naprawdę zamierzają 
być w takich relacjach jak najdłużej.
Na zakończenie Sekretarz Gminy Bło-
nie, radny powiatowy Przemysław Ku-
bicki wprowadził wspaniały, roziskrzo-
ny zimnymi ogniami jubileuszowy tort 
i rozpoczęły się rozmowy oraz wspólne 
zdjęcia przy lampce szampana, pysznym 
torcie, kawie i herbacie. Mimo licznych 
próśb o dokładkę – tortu nie zabrakło.

Małe	Fiaty	i	Mustangi
W południe, na Rynku przed Ratu-
szem odbyły się pokazy zabytkowej 
motoryzacji, koncert zespołu Rakus 
Brass Band i parada zabytkowych po-
jazdów ulicami miasta.

Polka	w	Watykanie
Niewątpliwą atrakcją tego 
dnia była możliwość zaku-
pienia książki i uzyskania 
autografu od Magdaleny Wo-
lińskiej-Riedi, znanej dzien-
nikarki, autorki bardzo inte-
resujących książek: „Kobieta 
w Watykanie”, „Zdarzyło się 
w Watykanie”, „Z Watyka-
nu w świat”. Autorka, będąc 
żoną szwajcarskiego gwar-
dzisty, mieszkała w Watyka-
nie 16 lat, jako jedna z kilku-
dziesięciu obywatelek tego, 
najmniejszego na świecie, 
pełnego tajemnic kościelnego 
państwa.

Gwiazdy	w	amfiteatrze,	
a	na	niebie	lasery
Po południu w amfiteatrze Centrum 
Kultury wystąpili z koncertami kolej-
no: mieszkający i tworzący od 25 lat 
w Polsce Marco Bocchino, zespół Kra-
wiec Band z koncertem „Mój przyja-
cielu”, składającym się z największych 
przebojów Krzysztofa Krawczyka, 
a na zakończenie tegoroczna gwiaz-
da – Piotr Kupicha z zespołem Feel. 
Koncerty poprowadził, jak zawsze 
przebojowo, Irek Bielennik. Plac przed 
sceną zapełnił się wielopokoleniowym 
tłumem mieszkańców. 
Po 22.00 niebo nad Błoniem rozświetli-
ły zielone, niebieskie i czerwone światła 

laserowe, podkreślone umiejętnym do-
zowaniem dymów.
Przez cały dzień – a pogoda dopisała 
– dzieci i dorośli korzystali z pięknych 
i doskonale zagospodarowanych tere-
nów rekreacyjnych w parku „Bajka”.

Via	Coreno	Ausonio
W poniedziałek 13 czerwca na spe-
cjalnej XLVIII Sesji Rady Miejskiej 
w Błoniu, w obecności kilkudziesię-
ciorga włoskich przyjaciół z zaprzy-
jaźnionej bliźniaczej Gminy – Core-
no Ausonio z Burmistrzami Simone 
Costanzo i Domenico Corte, została 
podjęta uchwała w sprawie nadania 
jednej z urokliwych błońskich ulic na-

zwy Via Coreno Ausonio, czym sym-
bolicznie przypieczętowano 20-letnią 
przyjaźń.
Po sesji uczestnicy przeszli przez park 
„Bajka” w kierunku ulicy Grodziskiej, 
gdzie burmistrzowie Zenon Reszka i Si-
mone Costanzo, starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Jan Żychliński 
i Przewodniczący Rady Miejskiej To-
masz Wiśniewski uroczyście odsłonili 
tabliczkę z nazwą nowej ulicy. 

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Duża galeria zdjęć z DNI BŁONIA 
na mocnestrony.com.pl 

| gmina |  gmina 
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WRZESIEŃ 2022
  kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478-36-26
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl
03.09, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż zbiorowej (poplenerowej) wystawy malarstwa 
i rysunku. 
Ekspozycja czynna do 30.09 w godz. 10.00–18.00 (dni 
powszednie). WSTĘP WOLNY

05.09, godz. 16.00 (sala klubowa)
Inauguracja warsztatów poetyckich w Klubie Literackim 
„Metafora”. Prowadzi Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

10.09, godz. 17.00–22.00 (Scena Letnia, park 
„Czechowicki”)
POŻEGNANIE LATA – W programie: Święto latawca, 
dmuchańce, pokazy judo, fitness, matplanety, Ochot-
niczej Straży Pożarnej „Ursus”, mała gastronomia. 
Występy gwiazd: CLEO (godz. 17.00), zespół „HO-
ROZONTY” (godz. 18.30), SYLWIA GRZESZCZAK 
(godz. 20.15).

16.09, godz. 18.00 (sala kameralna)
Premiera spektaklu poetyckiego pt. „HERBERT” w wy-
konaniu aktorów Teatru „Scena Przyfabryczna”. Reż. Joan-
na Godlewska. WSTĘP WOLNY

18.09, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „TIKI RAFA NA KRAŃCU 
ŚWIATA” w wykonaniu Teatru „Bajaderka”.
 BILETY: 15 ZŁ

21.09, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór autorski poetek Klubu Literackiego „Metafo-
ra”: Jolanty Marii Grotte i Janiny Wielogurskiej. Prowadze-
nie Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

23.09, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl rozrywkowy pt. „MIŁOSNA PUŁAPKA” z udzia-
łem artystów: A. Biedrzyńska, M. Robakiewicz, A. Dziur-
mn, T. Ciachorowski. Reż. Stefan Friedman.

BILETY 70 ZŁ
25.09, godz. 9.00–17.00 (teren bazarku, 
ul. Gierdziejewskiego 20)
II ZLOT ZABYTKOWYCH TRAKTORÓW – RATUJMY 
TOŻSAMOŚĆ URSUSA. W programie parady traktorów, 
wystawy, prezentacje wystawców, konkursy, plac zabaw 
dla dzieci, piosenka harcerska i kolonijna, mała gastrono-
mia.

28.09, godz. 12.00 (sala widowiskowa)
Koncert musicalowy zespołu młodzieżowego „Cre-
scendo”. Reż. Anna Kałużna WSTĘP WOLNY

DOM	KULTURY	
„PORTIERNIA”	

WSTĘP WOLNY

Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Traktorzystów 20, 02-495 
Warszawa www.portiernia.arsus.pl
8, 15, 22, 29.09.2022, godz. 16:00
Taniec w kręgu (zajęcia dla dorosłych);  20 ZŁ/M-C;
01.09.-30.09.2022
„Błażej, co Ty pleciesz?” wystawa obrazów nicią malowa-
nych Błażeja Danielewicza WSTĘP WOLNY

01.09-30.09.2022
„Tysiące warszawskich Syrenek”; wystawa kolekcji poda-
rowanej przez warszawskiego kolekcjonera, Pana Leszka 
Białkowskiego; (wstęp wolny) [grupy zorganizowane pro-
simy o wcześniejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji ag-
nieszka.gorzkowska@arsus.pl]*; WSTĘP WOLNY
*wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy i podjazdu;

03.09.2022, godz. 11:00-13:00
CYRKOWE LATO W URSUSIE na pożegnanie lata. Ko-
lorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin/ występy 
artystów, animacje plastyczne, cyrkowe i taneczne i nie-
spodzianki (skwerek przy DK Portiernia) WSTĘP WOLNY

Realizacja dzięki środkom Budżetu Obywatelskiego;

03.09.2022, godz. 11:00-15:00
Dzień Otwarty DK „Portiernia”; prezentacja oferty pro-
gramowej na nowy sezon kulturalny, spotkania z instrukto-
rami, zapisy, informacje/  WSTĘP WOLNY
10.09.2022, godz. 14:00
Klub Podróżnika – Wycieczka do Centrum Pieniądza 
NBP im. S. Skrzypka, zbiórka o godz. 14:00 przed DK 
Portiernia WSTĘP WOLNY
20.09.2022
Ogłoszenie wyników dzielnicowego konkursu plastycz-
nego dla uczniów szkół podstawowych „Wakacyjny zna-
czek”

25.09.2022 godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci. Teatr Dobrego Serca „Baśniowy po-
koik” BILETY: 15 ZŁ

Przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce w dniu wydarzenia 
w miarę wolnych miejsc;

14.09.2022, godz. 18:00
Wielokulturowość w Ursusie. ARGENTYNA; prelekcję 
z pokazem slajdów wygłosi dziennikarz Michał Szulim. 
Wydarzenie uświetni koncert w wykonaniu Carmen Azuar 
z akompaniamentem Tomasza Kaszubowskiego; 

BILETY 20 ZŁ
Przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce

17.09.2022, godz. 11:00–13:00
Spacer historyczny z Izbą Tożsamości Ursusa „Szla-
kiem ursusowskich murali” WSTĘP WOLNY

23.09.2022, godz. 19:00
Koncert zespołu Pod Strzechą – promocja najnowszej 
płyty „Drogowskazy” BILETY 20 ZŁ

Przedsprzedaż: biletyna.pl lub w placówce
25.09.2022 
Stanowisko DK Portiernia i Izby Tożsamości Ursusa na 
wydarzeniu plenerowym „II Zlot Traktorów”
 WSTĘP WOLNY
7.09.2022, godz. 12:00 
Spotkanie dla uczniów szkół z Panem Leszkiem Białkow-
skim darczyńcą kolekcji ekspozycji „Tysiące warszaw-
skich syrenek” WSTĘP WOLNY

28.09.2022 godz. 18:00 
Finisaż wystawy „Błażej, co Ty pleciesz?” wystawa obra-
zów nicią malowanych Błażeja Danielewicza
 WSTĘP WOLNY
30.09.2022, godz. 18:00 
Spotkanie z Panem Leszkiem Białkowskim darczyńcą 
kolekcji ekspozycji „Tysiące warszawskich syrenek”
 WSTĘP WOLNY
01–30.09.2022, godz. 09:00–20:00 
Indywidualne zwiedzanie zmodernizowanej wystawy 
Izby Tożsamości Ursusa; [grupy zorganizowane prosimy 
o wcześniejszy kontakt z Opiekunem ekspozycji agniesz-
ka.gorzkowska@arsus.pl]*; WSTĘP WOLNY
*wystawa zlokalizowana na I piętrze budynku. Brak windy i podjazdu

WYDARZENIA MAL:
30.09.2022, godz. 17:00–20:00
Drzewo życia – warsztat rękodzielniczy (warsztat dla doro-
słych);  WSTĘP WOLNY

Zapisy na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl; 
Realizacja dzięki środkom Fundacji Stocznia;

**Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze 

DOM	KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
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

04.09 (niedziela) 
godz. 11:00–15:00

Dzień Otwarty Domu Kultury „Kolorowa”
• zajęcia pokazowe
• prezentacja pracowni
•  wystawa tkaniny artystycznej i gobelinu Katarzyny 

Wójcik 
 godz. 12:30–14:00 
Warsztaty „Sosna i jego owady– zbuduj swój własny  
domek dla owadów”, spotkanie w ramach MAL, warszta-
ty prowadzi Piotr Sosna Sosnowski 
 WSTĘP WOLNY

obowiązują zapisy (dom.kultury.kolorowa@arsus.pl); 
liczba miejsc ograniczona

17.09 (sobota) godz. 12:30
"Malowany ogród" - pożegnanie lata. Małe formy muzycz-
ne i teatralne. Program muzyczny dla dzieci w wykonaniu 
artystów Agencji Artystycznej Pro Arte. WSTĘP WOLNY

18.09 (niedziela) godz. 16:30
„Muzyczne chwile” Koncert z cyklu „Filharmonia po 
sąsiedzku” w wykonaniu kwartetu smyczkowego The-
Tonacja w składzie Joachim Łuczak - I skrzypce, Joanna 
Gręziak - II skrzypce, Justyna Kostrzoń – altówka, Kamila 
Wyrzykowska – wiolonczela WSTĘP WOLNY

24.09 (sobota) godz. 18:00
„Ja, Maria”  monodram o Marii Skłodowskiej-Curie 
w ramach cyklu „Teatr w Kolorowej” w wykonaniu Angeliki 
Panas WSTĘP WOLNY

17.09 i 24.09 (soboty) godz. 11:00–14:00 
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 
(od września do listopada)
„Zielono mi w Ursusie” – warsztaty fotograficzne reali-
zowane w ramach projektu Funduszu Edukacji Kulturalnej 
2022 r., warsztaty prowadzi Tadeusz Korab
Terminy warsztatów 
(soboty – w godz. 11:00–14:00): 
• wrzesień: 17, 24; 
• październik: 1, 8, 15, 22, 29; 
• listopad: 19 

WSTĘP WOLNY
obowiązują zapisy (dk.kolorowa@gmail.com), 

liczba miejsc ograniczona

DOM	KULTURY	„MIŚ”							
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  

www.mis.arsus.pl
03.09.22 – godz. 12:00-16:00
DZIEŃ OTWARTY. Prezentacja grup, spotkania z instruk-
torami, możliwość zapisu na zajęcia. 
12:00–16:00 –  Szkoła Filmowa „Akcja” – dołącz do nas 

i zostań aktorem filmowym! 
12:00–12:30 –  mini koncert zespołów „Wesołe nutki”, 

„Swing” oraz uczestników studia wokal-
nego;

12:35–11:55 –  otwarta lekcja Karate;
12:00–12:30 –  otwarte zajęcia zespołu tanecznego 

„Prymka”;
12:00–12:40 –  zrób swoją watę cukrową czyli „Misiaki 

w kuchni”;
12:00–13:00 –  warsztaty budowania z klocków lego czyli 

„Robotyka dla Juniora”;
13:00–13:30 –  zajęcia pokazowe tańca dla maluchów 

„Kids Dance”;
13:00–13:45 –  Tajemniczy ogród – malowanie nicią. War-

sztat plastyczny dla dzieci w wieku 4–10 
lat;

13:00–14:00 –  otwarte zajęcia ceramiki;
14:00–14:45 –  Kolorowe zoo – malowanie paluszkami. 

Warsztat plastyczny dla najmłodszych 
artystów – od 2 roku życia. Dzieci tworzą 
w towarzystwie Rodziców lub Opiekunów;

15:00–15:45 –  Transfery bajery. Warsztat DIY dla mło-
dzieży i dorosłych.

05–30.09.22
Wystawa Elżbiety Sadowskiej – Kopie malarstwa.  
Od autorki: Kim jestem i czy mam prawo nazywać siebie malarką? 
Nie odpowiem na to pytanie bo nie znam odpowiedzi i nawet jej nie 
oczekuję, po prostu przyjmuję wszystko co od życia dostaję z wiel-
ką wdzięcznością. A życie płynie, przybywa mi lat, a z nimi przybywa 
nowych talentów i właśnie jednym z nich jest malarstwo. Zapraszam 
więc na pokaz moich, a nie moich dzieł. Proszę odkryć dla siebie 
wrażenia, które wypełnią Wasze dusze i cieszcie się chwilą w kontak-
cie z wielkimi malarzami, którzy przemawiają w tych obrazach.

09.09.22 – godz. 10:30
„Bądź bezpieczny na drodze. Jak zachować się idąc 
z domu do szkoły?” Spotkanie dla uczniów klas pierw-
szych z funkcjonariuszami Wydziału Profilaktyki Straży 
Miejskiej m.st. Warszawy.
10.09.22 – Park „Czechowicki”
Wolontariacki Piknik Rodzinny na Pożegnanie Lata 
w Ursusie. Podczas pikniku będzie można odwiedzić stoi-
ska tematyczne, prowadzone przez rodziny wolontariackie 
i wziąć udział w wielu wesołych zabawach – zarówno dla 
najmłodszych, jak też starszych.
11.09.2022 – godz. 12:30
Niedzielne południe z teatrem – bajka dla dzieci w wyko-
naniu aktorów Teatru Wariacja „Plastuś pierwszy dzień 
w szkole”.  WSTĘP 15 ZŁ

bilety do nabycia w serwisie biletyna.pl 
lub w miarę wolnych miejsc w placówce w dniu wydarzenia, 

na miejscu płatność wyłącznie gotówką 
Pierwszy dzień w szkole jest dla każdego dużym stresem. Ale kiedy 
znajdzie się w  nowej klasie przyjaciela nic już nie jest nam straszne. 
Mała Tosia ulepiła na lekcji plastyki małego różowego ludzika.  Pla-
stuś, bo takie dostał imię, był jej małym obrońcą i wspaniałym powier-
nikiem. To właśnie on najuważniej słuchał opowieści Tosi i zawsze 
był przy niej w trudnych momentach. Warto mieć przyjaciół o tym 
również przekonał się Plastuś, gdy złośliwy kolega kradnie go i cho-
wa. Gumka Myszka, ołówek,  kredki, a na ich czele Tosia odnajdują 
Plastusia i  wszyscy mogą wrócić domu. Przyrządy do pisania zostają 
schowane do piórnika a Tosia po pierwszym dniu w szkole wraca do 
domu wraz z Witkiem, nowym kolegą ze szkoły.

13.09.22 – godz. 18:00
„Dzień z życia Lucjana, Lusi i mamusi” – komedio-
wy spektakl teatralny wystawiany przez grupę teatralną 
– „Scena Przyfabryczna”, działająca przy Ośrodku Kultury 
„Arsus”. Scenariusz komediowego spektaklu inspirowany 
bajką Ignacego Józefa Kraszewskiego: „Dziad i baba”.
Spektakl traktuje o losach starszego, swarliwego małżeństwa, 
które coraz bardziej oddala się od siebie, wydaje się, nic ich już 
nie łączy. Postaci przejaskrawione, karykaturalne, charakteryzuje 
je małostkowość. 

14.09.22 – godz. 10:30
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci szkół 
podstawowych. Spotkanie w ramach Światowego Dnia 
Pierwszej Pomocy (12.09.) z funkcjonariuszami Wydziału 
Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

15.09.22 – godz. 18:00
„Kopia czy falsyfikat?” czyli co w sztuce jest dozwolo-
ne a co zabronione. Spotkanie połączone z wernisażem 
prac Elżbiety Sadowskiej – Kopie malarstwa. 
17.09.22 godz. 16:00
„Dożynki, Święto Plonów Seniora – Działkowca” – występ 
klubowych zespołów artystycznych oraz wieczorek tanecz-
ny w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

24.09.22 godz. 16:00
„Pożegnanie lata” – wieczorek towarzyski w Klubie Senio-
ra „Wesoła Chata”.

29.09.22 godz. 08:00
Wyjazd i udział zespołu wokalno-instrumentalnego „We-
soła Chata” w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Biesiadnej w Kozienicach.

PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY   
im. Aleksandra Kamińskiego 
„Kamyka” Pruszków, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, 
tel.: (22) 728 39 40 
 www.mok-kamyk.pl          

1.09.2022/poniedziałek
START ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH
Zapraszamy na zajęcia muzyczne, plastyczno-manualne, 
teatralne, taneczne, edukacyjne. Informatory z ofertą do-
stępne są w siedzibie MOK, a także pełna informacja jest 
na stronie www.mok-kamyk.pl/zajęcia
 

11.09.2022 /niedziela/ godz. 10:30 i 12:00
Poranek teatralny dla dzieci  
„Warzywny Show” spektakl 
w wykonaniu Teatru Fabryka 
Kultury

Spektakl dla dzieci 3+ 

Miejsce: Sala widowiskowa 
CDK
Historia rozgrywa się w tea-
trze. Tego dnia na scenie wy-
stąpią wielkie gwiazdy świato-
wego formatu – Burak Zenon 
i Ziemniak Andrzej. Wszyscy 
nie mogą doczekać się ich 
przybycia, ponieważ ich pio-
senka „Buraki, Ziemniaki to fajne chłopaki” bije rekordy 
popularności. Na Show przybywa również Pan Brukselka, 
który jest dość ponurym urzędnikiem, a jego zadaniem jest 
sprawdzenie, czy spektakl odbywać się będzie w sposób 
kulturalny. Nikt nie podejrzewa, że Bruksela zakochany jest 
bez pamięci w Kapuście Jolancie i jednocześnie zbyt nie-
śmiały, aby okazać swoje uczucia. Jakie historie opowie-
dzą nam warzywa? I czy Show w ogóle się ZAGOTUJE? 
Na te pytania odpowiemy Wam w super zabawnym spek-
taklu pt. „Warzywne Show”.

Bezpłatne wejściówki dostępne od 2.09.2022 od godz. 9:00 
na stronie internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety

Projekt „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy – Tworki” 
jest finansowany ze środków Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu 

Obywatelskiego – VI edycja 2022

24.09.2022 /sobota/godz. 18.00
Nakręceni na Film! 
Pruszkowskie Spotkania 
Filmowe

„Matki równoległe” (2021)

Reżyseria: Pedro Almodóvar
Gatunek: Dramat
Produkcja: Hiszpania/Francja
Miejsce:  Sala audytoryjna 

MOK „Kamyk”

OPIS: Dwie kobiety zostają 
matkami w tym samym dniu. 
To tragikomiczna, intymna 
opowieść o bólu i blasku 
macierzyństwa. To również mocny głos przeciw rodzinnym 
sekretom i ukrywaniu prawdy o przeszłości.

WSTĘP BEZPŁATNY
Pokaz finansowany z budżetu Miasta Pruszkowa

25.09.2022 /niedziela/godz. 16:00

„ MIŁOSNA OSIECKA” 
Koncert Katarzyny Żak 

Miejsce:  Sala widowiskowa 
CDK

„MIŁOSNA OSIECKA – pio-
senki Agnieszki Osieckiej” to 
najnowszy koncert Katarzyny 
Żak. Liryczny, romantyczny, 
nostalgiczny. Po prostu mi-
łosny. Usłyszymy „Małgośkę”, 
„Na całych jeziorach Ty”, 
„Okularników”, „Weselne 
dzieci”, „Siedzę w Mławie”, 
„Wariatkę”, „Balladę wagonową”. Koncert jest absolutnie 
wyjątkowy również ze względu na fakt, że w repertuarze 
znalazły się dwa całkowicie nieznane teksty Agnieszki 
Osieckiej, które Katarzyna Żak dostała od Agaty Passent 
i do których została specjalnie na tę płytę napisana mu-
zyka.

Wejściówki dostępne od 12 września 2022 
od godz. 9:00 na stronie www.mok-kamyk.pl/bilety

ZAPRASZAMY


