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OŻARÓW MAZOWIECKI

NABÓR do 
PRZEDSZKOLA

CZESNE JUŻ OD 250zł  
+ wyżywienie 12 zł dziennie

Zajęcia 
dodatkowe 
w cenie 
czesnego!

Centrum Piastowa: SKM, ZTM, parking

Kontakt tel.:..530-160-661
ul. Warszawska 39 (przy rondzie), PIASTÓW

www.malaakademia.edu.pl

PROMOCJA!

Przyjmujemy dzieci  
od 2 roku życia
Do ukończenia przez dziecko 2,5 roku  
czesne wynosi 590 PLN

Jeśli każdego dnia będziemy klikać   GŁOSUJ  >
(a to tylko chwilka) – wyprzedzimy inne miasta 
i zwiększymy szansę ożarowskich dzieci na speł-
nienie ich marzenia! 😊
Bardzo prosimy o oddanie głosu na Ożarów Ma-
zowiecki na stronie: 

www.podworko.nivea.pl
GŁOSOWAĆ MOŻNA TYLKO DO 20 CZERWCA 2019 R. 

Szanowni Państwo!
Trwa ogólnopolskie głosowanie w konkursie 
„Podwórko Talentów Nivea”. Do drugiego etapu 
konkursu zakwalifikowało�się�zgłoszenie�ze�
Szkoły�Podstawowej�nr�1�w�Ożarowie�Ma-
zowieckim. Dzieci walczą o budowę jednego 
z 15 Podwórek Talentów. Aby powstało, muszą ze-
brać jak najwięcej głosów. 

UWAGA! Dzieci w Ożarowie Mazowieckim marzą o PODWÓRKU�
TALENTÓW..Pomóżmy spełnić ich marzenia! Oddajmy swój głos!
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GMINA	MICHAŁOWICE

n  Dzień dobry. Naszą rozmowę chciał-
bym rozpocząć od tematu budowy 
kampusu Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej, który wzbudza pewne 
kontrowersje.

– Moje zdanie jako mieszkańca i wój-
ta jest takie: To jest nasze miejsce, my 
tutaj mieszkamy i mamy prawo do 
głosu bez względu na to, czy jest to 
inwestycja państwowa, samorządowa 
czy prywatna. Nie chcielibyśmy inwe-
stycji, które głęboko ingerują w nasze 
życie. Zdaję sobie sprawę, że kampus 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
jest budowany w oparciu o spec-usta-
wę, a ona daje tej inwestycji duże 
prerogatywy i szanuję to, ale dążę też 
do tego, żeby być zrozumianą przez 
prezesa PAŻP i żebyśmy dążyli do 
wyeliminowania z tej inwestycji ta-
kich elementów, które są podnoszone 
przez mieszkańców, w których widzą 
zagrożenie dla swojej jakości życia 
i swoich dóbr materialnych (domów). 
Mam wrażenie, że to zrozumienie 
jest, ponieważ do tej pory w spor-
nych kwestiach szukaliśmy kompro-
misowych rozwiązań. Na spotkaniu 
przedstawicieli PAŻP z mieszkańca-
mi wyraźnie zaznaczono dwie spra-
wy. Niedopuszczalnym według wielu 
okolicznych mieszkańców jest umiej-
scowienie 43-metrowych masztów 
przy samej inwestycji. Skierowałam 
do PAŻP pismo z prośbą o znalezie-
nie dla nich innego miejsca, i wiem, 
że agencja takiego miejsca, które 
będzie spełniać konkretne wymaga-
nia techniczne, poszukuje. Wierzę, 
że dojdzie do przeniesienia. Inwestor 
zyska wtedy u mieszkańców – mam 
nadzieję – kredyt zaufania. Drugi 
temat, budzący wśród mieszkańców 
emocje to komunikacja drogowa. 
Mam obietnicę ze strony Agencji, 
że wspólnie podejmiemy rozmowy 
z Ministerstwem Infrastruktury, żeby 
nam pomogło doprowadzić do takie-
go skomunikowania tej inwestycji, 
które nie zwiększy nam nadmiernie 
ruchu w Al. Powstańców Warszawy, 
nie spowoduje stania w korkach, bo 
my jesteśmy gminą, która nie ma 

transportu publicznego, poza kolej-
ką WKD. Większość mieszkańców 
przemieszcza się samochodami, 
a jest nas ponad 18 tysięcy. Docelowo 
będzie też dojeżdżać tutaj ok. tysiąca 
pracowników.

n  Czy widzi Pani jakieś szanse na 
udostępnienie mieszkańcom gmi-
ny zaplanowanego przez inwestora 
dla swoich pracowników zaplecza 
rekreacyjno-sportowego?

– Myślę, że przyjdzie czas kiedy bę-
dziemy rozmawiać z PAŻP o takich 
rozwiązaniach. W tej chwili PAŻP 
wypowiada sie na ten temat ostrożnie. 
Wstrzymuje się z obietnicami. Wiem, 
że Agencja będzie chciała brać ak-
tywny udział w życiu mieszkańców, 
stać się częścią tej społeczności, więc 
jestem dobrej myśli. W ramach Dnia 
Dziecka wykazała inicjatywę i dobrą 
wolę. Weźmie udział w organizacji 
imprezy, prezentując pokaz dronów. 
Czuję, że w prezesie Agencji mam 
partnera do rozmów, który naprawdę 
chce rozwiązywać problemy.

n  Czy w związku z tą inwestycją ma 
Pani jakieś oczekiwania, dotyczące 
nowych miejsc pracy dla mieszkań-
ców Gminy?

– Już teraz wielu naszych miesz-
kańców pracuje w PAŻP. Jesteśmy 
społecznością dobrze wyedukowaną. 
Można u nas znaleźć wykwalifikowa-
nych specjalistów z każdej dziedziny 
i mam nadzieję, że tak się stanie. 

n  Czy wiadomo już w jakiej wysokości 
i od kiedy PAŻP będzie płacił poda-
tek?

– PAŻP podał informację na otwartym 
spotkaniu, że wpływy z podatków będą 
wynosić ok. 10 mln złotych, ale mnie 
zależy przede wszystkim na uzyskaniu 
z ich obecności jak najwięcej konkret-
nych korzyści dla naszej społeczności.

n  Jakie to mogą być korzyści?
– W tej chwili możemy mówić o pre-
stiżu tego miejsca. Będzie to dobra 
architektura, która może przyciągnąć 

inną dobrą architekturę. Pamiętaj-
my, że są to tereny skarbu państwa 
i mogłoby tu się wydarzyć wszystko, 
a my byśmy mieli na to ograniczo-
ny wpływ. Liczymy na współpracę 
w edukacji, sporcie, kulturze, ale 
w tej chwili za wcześnie na konkrety.

n  Dla mieszkańców konkrety, w rodza-
ju np.: będziemy mieli nowe boisko, 
byłyby ważne...

– Ja mam nadzieję, że akurat boisko 
zbudujemy wcześniej, niż PAŻP za-
cznie u nas funkcjonować (uśmiech). 
Mamy rozpisany projekt na kampus 
edukacyjny i bardzo bym chciała, 
żeby ten kampus wyznaczył nam taki 
kierunek działania. Jak już będziemy 
mieli projekt kampusu, będę mogła 
wystąpić do Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, żeby nam udo-
stępnili jeszcze trochę terenu pod 
budowę kompleksu sportowego. 
Wpłynęło 112 wniosków na projekt 
kampusu. Jest to największy projekt 
Oddziału Warszawskiego Stowarzy-
szenia Architektów Polskich od 2 lat. 
Konkurs miał bardzo dobrze przygo-
towaną dokumentację i wytyczne. To 
wpłynęło na pewno na tak duże zain-
teresowanie konkursem.

n  Jak wygląda w praktyce współpraca 
Zarządu Gminy z mieszkańcami oraz 
sołtysami i przewodniczącymi zarzą-
dów osiedli?

– Jestem i zawsze byłam zwolen-
nikiem partycypacji mieszkańców 
w zarządzaniu swoją gminą, współ-
rządzenia. Dlatego kandydowałam 
na wójta gminy Michałowice. Po-
nieważ współrządzenie jest dla mnie 
wartością, to również zamierzam 
do tego zachęcać mieszkańców. Nie 
boję się spotykać z mieszkańcami, 
otrzymywać od nich e-maile. Dużo 
wiedzy czerpię właśnie z informacji 
przesyłanych do mnie messengerem 
oraz z Facebooka. Staram się zapra-
szać mieszkańców na konsultacje na 
temat istotnych planowanych inwe-
stycji. Będziemy organizować debaty 
poświęcone edukacji. Rady sołeckie 

są powołane po to, żeby być blisko 
mieszkańców na co dzień i szybko 
przekazywać informacje o bieżących 
potrzebach. Mają być gospodarzami 
swojego terenu. Spotykamy się bez-
pośrednio z poszczególnymi Rada-
mi Sołeckimi, ostatnio było bardzo 
owocne spotkanie z Radą Pęcic.

n  Na terenie gminy brakuje obiektów 
przeznaczonych na szeroko rozumia-
ną działalność kulturalną. Czy w tej 
dziedzinie są jakieś plany?

– Jesteśmy przed rozpisaniem kon-
kursu na Dom Kultury w Komorowie. 
Jest też taka potrzeba w Michałowi-
cach. Na wernisaż wystawy Art. In-
spiracje w sali multimedialnej i holu 
urzędu, przygotowanej przez Stowa-
rzyszenie Przyjazne Jutro, na której 
są prezentowane prace 30 artystów 
mieszkających i tworzących na tere-
nie naszej gminy, przyszło ok. 250 
osób. W gminie prawie codziennie 
są organizowane jakieś wydarzenia 
kulturalne i chciałabym ten poziom 
utrzymać. Cieszę się, że powstały 
stowarzyszenia, mające ten sam cel. 
Czasami wystarczy otworzyć drzwi, 
żeby kultura weszła. W ludziach jest 
duża chęć dania z siebie czegoś do-
brego. Ta kultura już tu jest. Urząd 
będzie wspierał takie działania, ale 
będziemy też organizować swoje wy-
darzenia i będziemy się wzajemnie 
uzupełniać. Jeżeli mieszkańcy czują, 
że coś od nich zależy, to się angażują. 
Niwa kultury jest na to dowodem.

n  Jakie priorytety inwestycyjne widzi 
Pani na dzisiaj?

– Staram się tak działać, żeby rea-
lizować jednocześnie rzeczy duże 
i małe, ale równie ważne dla codzien-
nego życia. Na pewno przedszkola 
w Regułach (w ramach Kampusu 
Edukacyjnego przy urzędzie Gmi-
ny – przyp. red.) i Michałowicach to 
nasze priorytety. Także remont sali 
gimnastycznej przy szkole w Micha-
łowicach. Pamiętamy również o śro-
dowisku naturalnym, też mam ape-
tyt na duże wyzwania w tej materii 

w naszej gminie. Prowadzimy bieżą-
cą listę inwestycji, zgłaszanych przez 
mieszkańców do mnie i do wicewój-
ta i będziemy je realizować zgodnie 
z priorytetami. Stworzymy wkrótce 
wieloletni plan inwestycyjny, ale 
dzisiaj sytuacja jest taka, że z nad-
wyżki budżetowej z ubiegłego roku 
przeznaczamy prawie 9 mln zł na 
wykonanie instalacji sanitarnych, wo-
dociągowych i drogowych w gminie. 
Polityka inwestycyjna w tym zakresie 
będzie taka, że tam, gdzie mieszka-
ją mieszkańcy, gdzie są domy, tam 
będziemy inwestować. W miarę jak 
nowe obszary będą się urbanizować, 
będziemy je uzbrajać. 

n  Te wszystkie inwestycje wymagają 
dużych pieniędzy. Czy gmina korzy-
sta z funduszy zewnętrznych?

– W tym roku złożyliśmy 19 wnio-
sków, a więc średnio 1 wniosek ty-
godniowo, a wnioski to nie tylko 
wypełnienie formularzy, ale często 
wiąże się to z projektami, które trze-
ba dostarczyć, a w referacie funduszy 
zewnętrznych pracują 3 osoby. Teraz 
czekamy na rozstrzygnięcia.

n  Mówi Pani nie jak urzędnik, ale jak 
prawdziwy gospodarz, jak głowa ro-
dziny. Mieszka Pani tutaj ok. 20 lat 
i przez ten czas przyglądała się Pani 
gminie z perspektywy mieszkańca, 
udzielając się równocześnie spo-
łecznie. Dzięki takim doświadcze-
niom, znając potrzeby ludzi, których 
kiedyś nie było możliwości spełnić, 
mając teraz narzędzia, umożliwiają-
ce spełnianie oczekiwań mieszkań-
ców, po prostu realizuje Pani to co 
jest potrzebne. 

– Nie chcę, żeby mieszkańcy walili 
głową w mur, jak ja kiedyś waliłam. 
I tyle.

n  Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, 
żeby w Gminie rządziła dobra ener-
gia. Wtedy Pani ambitne plany na 
pewno się spełnią.

Rozmawiał
Jacek Sulewski

„Nie�chcę,�
żeby�mieszkańcy�
walili�głową�w�mur...”

ROZMOWA.Z.MAŁGORZATĄ PACHECKĄ,.WÓJT.GMINY.MICHAŁOWICE.
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URSUS

URSUS.ZAPRASZA

n  NOC MUZEÓW 2019 W IZBIE TOŻSAMOŚCI URSUSA

Odlewy, traktory i sztuka 
Graczyków odkryta na nowo
W	tym roku w Izbie 

Tożsamości Ur-
susa w połowie 

sali ekspozycyjnej 
oglądać można było 
rzadko pokazywane 
rzeźby przedstawiają-
ce twarze słynnego, 
zmarłego w 2005 roku 
artysty Jana Graczyka. 
Zaczynał od akwareli, 
potem już tylko rzeźbił 
w drewnie. Od końca lat 60. pełne surowości, prostoty i wyrazistości 
rzeźby Jana Graczyka zaczynają być pokazywane na wystawach: naj-
pierw małych, przyzakładowych – np. w Zakładowym Domu Kultu-
ry w Ursusie, następnie ogólnopolskich, aż po zagraniczne. Obecnie 
znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w całej Polsce i np. 
w Izraelu, Argentynie, USA, Indiach, Włoszech. Kilka dzieł można 
oglądać w „Arsusie”. Swoje assemblage, witraże, obrazy, grafiki przy 
specjalnym oświetleniu przedstawiał syn Jana – Jerzy Graczyk. Obec-
nie opiekuje się założoną jeszcze przez swojego ojca Leśną Galerią 
w Skierniewicach. W nawiązaniu do twórczości Jana Graczyka (jego 
rzeźb przedstawiających twarze) we współpracy z artystą Piotrem Tru-
sikiem (student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) miały miejsce 

warsztaty „Odlewy Twarzy”. 
Odlew wykonywany był ok. 
20 minut. Nietypową pamiąt-
kę można było zabrać ze sobą 
i pomalować w domu.

TRAKTORY	ZROBIŁY	FURORĘ. Na dole 
przy wejściu do Domu Kultu-
ry „Miś” można było obejrzeć 
fotografie z wyprawy zabytko-
wym modelem Ursusa z lat 50. 
w ramach projektu TRAKTO-
RIADA – Traktorem Dookoła 
Świata – Around the World 
dzięki uprzejmości Marcina 
Obałka, który odwiedził Izbę 
i kilkanaście minut ciekawie 
opowiadał o swoich podróżach*. 
Pod budyniem DK „Miś” Mar-
cin Obałek prezentował również 
zabytkowy traktor Ursus C-328. 
Cieszył się zainteresowaniem 
najmłodszych i starszych, po-
dobnie jak fotostand stojący 
przy sali ekspozycyjnej, gdzie 
można było wykonać humory-
styczne zdjęcie i poczuć się jak 
właściciel ciągnika legendarnej 
marki URSUS.

BLISKO	200	UCZESTNIKÓW.	Miłe wpisy w księgach pamiątkowych Izby oraz Je-
rzego Graczyka pozostawiło mnóstwo odwiedzających, w tym Wiceburmistrz 
Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik oraz Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” 
Bogusław Łopuszyński. Przez cały czas trwały również konkursy nadzorowa-
ne przez wolontariuszki Izby. Za prawidłowo rozwiązane quizy czekały na-
grody ufundowane przez Urząd Dzielnicy Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 
Izbę Tożsamości Ursusa, Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy, Stowarzyszenie Wolnego Słowa oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

Agnieszka Gorzkowska
Zdj.  Agnieszka Redzisz

*Wywiad z Marcinem Obałkiem ➡ patrz: str. 13
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

 EKOpark już dostępny! 

Dzielnica Ursus kojarzona głównie z przemysłem, wyznacza  nowe tren-
dy w zagospodarowaniu terenów zieleni miejskiej. W środę 22 maja br. 
o godzinie 11:00 odbyła się uroczystość oddania do użytku I etapu bu-
dowy EKOparku w Ursusie, który powstał na działkach o powierzchni 
ponad 3,3 ha, położonych wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego na odcinku 
od ulicy Czerwona Droga do ulicy Stanisława Leszczyńskiego. Inwe-
stycję zrealizowano z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
oraz ze środków unijnych w ramach „Programu Infrastruktura i Środo-
wisko 2014–2020”. Budowa pierwszego etapu rozpoczęła się w 2018 
roku, koszt inwestycji wyniósł 5,65 mln zł. Obecnie na obszarze 1,7 ha 
za kwotę 4 mln zł budowana jest druga część EKOparku.  Prace mają 
zostać zakończone w 2019 roku. 

– EKOpark to inicjatywa Wydziału 
Ochrony Środowiska dzielnicy Ursus. 
Oczywiście autorów tego sukcesu jest 
wielu i cieszę się, że ten pomysł uda-
ło zaszczepić się w mieście. Inwestycję 
w dużej mierze zrealizowaliśmy dzięki 
funduszom unijnym. Na naszych oczach 
rośnie nowy Ursus i mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku uda się oddać cały 
park do użytku mieszkańców – powie-
dział burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan 
Olesiński. 
Tuż po przemówieniu burmistrza, głos za-
brali jego zastępcy – Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik, którzy przypomnie-
li o tym, jak wymagająca była praca nad 
projektem. Burmistrzowie jednogłośnie 
przyznali, że osiągnięcie tak wspaniałego 

efektu było możliwe dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wielu osób pracujących 
przy realizacji tej inwestycji. 
Park ma charakter naturalistyczny, zbliżo-
ny do dzikiego. Dzięki łąkom kwietnym 
stanowiącym siedlisko oraz pokarm dla 
owadów i małych zwierząt, zwiększyła się 
różnorodność biologiczna. Ptaki, poza wy-
budowanymi budkami lęgowymi, znajdą 
również miejsce gniazdowania w jednym 
z wielu żywopłotów. Na terenie parku nie 
zabrakło miejsc do rekreacji, takich jak 
plac zabaw, siłownia plenerowa, łąki pik-
nikowe czy platformy wypoczynkowe. 
W EKOparku zastosowane zostały in-
nowacyjne rozwiązania oraz elementy 
pochodzące z recyklingu. Do budowy na-
wierzchni ciągów komunikacyjnych wy-

korzystano materiały mineralne przyjazne 
środowisku. Elementy małej architektury 
wykonano z najprostszych materiałów, 
takich jak drewno i stal ocynkowana, 
a do oświetlenia użyto latarni zasilanych 
energią odnawialną z ogniw fotowoltaicz-
nych. Ponadto zbudowany został system 
niecek bioretencyjnych – odbierających 
i gromadzących wodę z całego parku.  
Dodatkowym atutem obiektu jest ścieżka 
edukacyjno-przyrodnicza, przedstawia-
jąca florę i faunę występującą na terenie 
parku oraz rozwiązania proekologiczne 
zastosowane na jego terenie. 

– Bardzo zależy nam na promocji modelu 
miasta, który opiera się na zrównoważo-
nym rozwoju. Dlatego też tworzymy nowe 
tereny zieleni, nowe parki i chcemy aby 
warszawianki i warszawiacy mieli nieda-
leko do najbliższego skweru i innych tere-
nów zieleni. Dzięki inicjatywie dzielnicy 
Ursus wspólnie z biurami miejskimi udało 
się stworzyć tę wspaniałą przestrzeń – po-
wiedziała Justyna Glusman, dyrektorka 
koordynatorka ds. Zrównoważonego Roz-
woju i Zieleni m.st. Warszawy 
W uroczystości wzięli udział również rad-
ni dzielnicy Ursus – Wanda Kopcińska, 

Aneta Wachnicka, Tomasz Dąbrowski 
i Dawid Kacprzyk, przedstawiciele Ko-
misji Budżetu i Finansów m.st. Warsza-
wy, Zarządu Zieleni, Biura Funduszy Eu-
ropejskich i Polityki Rozwoju oraz biura 
Ochrony Środowiska, pracownicy urzędu 
dzielnicy Ursus i mieszkańcy. 
Wydarzenie zostało zwieńczone symbo-
licznym nasadzeniem zieleni i spacerem 
po ścieżce edukacyjno-przyrodniczej 
z udziałem uczniów z Eko Klubu Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ursusie,  prowadzo-
nego przez Panią Irenę Jarzębak. 

UD Ursus
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Od początku czerwca zapraszamy 
mieszkańców gminy Ożarów Mazo-
wiecki, tak jak w poprzednim roku, 
do korzystania z rowerów wodnych 
udostępnionych na stawie w Parku 
Ołtarzewskim.
Oddajemy do Państwa dyspozycji 
cztery rowery wodne wraz z kami-
zelkami ratunkowymi, z których 
korzystanie jest bezpłatne. Udostęp-
niane będą przez siedem dni w ty-
godniu. Chcemy, żeby stały się one 
naszą letnią atrakcją.  Szczegółowe 
zasady korzystania określa regula-
min znajdujący się na miejscu.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Rowery wodne 
wrócą na staw 
w Ołtarzewie
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OŻARÓW	MAZOWIECKI

Nominowani do Felicji 2019
Felicja to Honorowa Nagroda Miasta i Gminy przyznawana od 2003 roku. 
Prawo do zgłoszenia kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych oraz grupie 50 mieszkańców.   
Nagrody przyznawane są w kategoriach osoba i instytucja. W 2019 roku  
wpłynęło 8 wniosków o przyznanie nagrody, po 4 w każdej z kategorii.

N ominowanymi w kategorii „oso-
ba” są: Bogumiła Miziołek, Halina 
Władyka, Grażyna Lipska-Zaremba 

i Rafał Zaremba, Paweł Ścichowski.
Nominowani w kategorii „instytucja” 
to: Zespół „Ożarowski Kumoszki”, 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Ożarowie Mazowie-
ckim i Zgromadzenie Sióstr Westiarek 
Jezusa w Duchnicach. 

Laureatów poznamy podczas uroczy-
stej gali na która serdecznie wszystkich 
Państwa zapraszamy.

Podczas tegorocznej majówki osoby, które w słoneczną i bardzo ciepłą środę, 1 maja, znalazły się 
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, miały okazję zobaczyć na scenie tutejszego amfiteatru wystę-
py zespołu ludowego „Ożarowiacy”. Artyści zostali zaproszeni do udziału w cyklicznej imprezie „Wielka 
Majówka w skansenie”, która każdego roku inauguruje sezon turystyczny w tym miejscu.

SKANSEN W SIERPCU
Podczas „Wielkiej Majówki w skansenie” 
prezentowane są zajęcia chłopskie i rze-
miosło związane z okresem wiosennym. 
W zagrodach odbywają się pokazy wyci-
nania z papieru firanek, szycia na maszy-
nie, haftu, prania na tarze, ubijania masła 
w kierzance, wykonywania kwiatów z bi-
buły, kręcenia powrozów, tłoczenia oleju 
rzepakowego na gorąco. W dawnej izbie 
lekcyjnej dzieci biorą udział w lekcjach 
kaligrafii, a na podwórku za szkołą jest 
możliwość praktycznego zapoznania się 
z dawnymi zabawami wiejskimi (m.in. 
chodzenie na szczudłach). Na muzealnych 
polach prezentowana jest orka, bronowa-
nie konne i sadzenie ziemniaków. Można 
zobaczyć, jak wygląda praca stolarza, 
szewca, kowala, garncarza i plecionkarza. 
W tym roku, po raz pierwszy w sierpe-
ckim skansenie turyści zobaczyli prezenta-
cję pracy zduna. Teren muzeum jest dosyć 
rozległy, można pozwiedzać, pospacero-
wać, odpocząć. Odległość ponad 130 kilo-
metrów od Warszawy to niecałe 2 godziny 
jazdy. Jest to bardzo ciekawa propozycja 
spędzenia wolnego czasu.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FOLKLORYSTYCZNY
Od roku 2013 w Ożarowie Mazowieckim 
odbywa się Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny. Impreza odbywa się dzię-
ki DK Uśmiech i działającemu przy nim 
zespołowi ludowemu „Ożarowiacy” oraz 
Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego – 
Pawłowi Kanclerzowi. Co roku zapraszani 
są goście z różnych stron świata –występu-
ją cztery zespoły z zagranicy, a wraz z nimi 
gospodarze festiwalu – zespół „Ożaro-
wiacy”. Impreza, początkowo skromna, 
z każdą kolejną edycją cieszy się coraz 
większą popularnością (o dwóch ostatnich 

pisaliśmy na łamach „Mocnych Stron”). 
Kontakty nawiązywane podczas festiwalu 
sprawiają , że i „Ożarowiacy” zapraszani 
są w różne miejsca – w kraju i za granicą 
(niedługo czekają ich występy w Chorwa-
cji). Stąd występy w Sierpcu. Występy, bo 
zespół pojawiał się na deskach amfiteatru 
dwukrotnie – o godz. 13.00 i 15.00 – pre-
zentując godzinne bloki.

ZESPÓŁ LUDOWY „OŻAROWIACY”
Zespół ludowy „Ożarowiacy” działa, od 
roku 2002, w Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim. Powstał dzię-
ki inicjatywie ówczesnej dyrektorki pla-
cówki – Aliny Holk. Początki to jedna 
grupa, obecnie zespół składa się z czte-
rech tanecznych grup wiekowych dzieci 
i młodzieży(„Mazanki”– 5–6 lat, „Maryn-
ki” – 7–9 lat, „Gęśliki” – 10–13 lat i grupa 
młodzieżowa). Na repertuar składają się 
polskie pieśni i tańce ludowe z regionu 
Łowicza, Lachów Sądeckich, Krakowa, 
Śląska Górnego, Spisza i Kaszub, Lubel-
szczyzny oraz polskie tańce narodowe: 
polonez, mazur, oberek, kujawiak, kra-
kowiak. Celem działalności zespołu jest 
przekazywanie autentycznego folkloru 
polskiego, kultywowanie polskich trady-

cji, zwyczajów ludowych, nauka tańców, 
przyśpiewek, gwary ludowej, zabaw oraz 
gry na instrumentach ludowych. „Ożaro-
wiaków” prowadzi dwoje instruktorów: p. 
Małgorzata Wojciechowska – kierownik 
zespołu, instruktor tańca i choreograf oraz 
p. Waldemar Dąbrowski, który przygoto-
wuje opracowania muzyczne dla zespołu, 
prowadzi kapelę i akompaniuje na pró-
bach.

W SIERPCU
Do zaprezentowania się na muzealnej 
scenie w Sierpcu „Ożarowiacy” zostali 
zaproszeni po raz pierwszy (występowa-
ły „Gęśliki” i grupa młodzieżowa – każ-
da z oddzielnym programem). Ale nie 
były to ich pierwsze występy w Sierpcu. 
Wcześniej zespół brał udział w Kaszte-
lańskich Spotkaniach Folklorystycznych. 
To ogólnopolski przegląd, na którym 
zespoły ludowe z całej Polski prezentują 
swój dorobek artystyczny. W roku 2016 
„Ożarowiacy” wytańczyli tam III miejsce, 
prezentując tańce i pieśni z regionu ka-
szubskiego.

XVII DNI OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
W sobotę, 8 czerwca będą obchodzo-
ne XVII Dni Ożarowa Mazowieckiego. 
Podczas festynu rodzinnego, na terenie 
rekreacyjnym przy ul. Sochaczewskiej 218 
(Kręczki-Kaputy,) wystąpią dwie najmłod-
sze grupy „Ożarowiaków” – „Mazanki” 
i „Marynki”. Tegoroczna edycja Między-
narodowego Festiwalu Folklorystycznego 
w Ożarowie Mazowieckim planowana jest 
na przełom lipca i sierpnia. Zapraszamy.

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik
Pełna galeria zdjęć na mocnestrony.com.pl

„OŻAROWIACY” 
w Muzeum Wsi Mazowieckiej
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

REALIZACJA GMINNYCH PROJEKTÓW 
przy wsparciu funduszy zewnętrznych
Pierwsza połowa 2019 roku to realizacja projektów, które otrzymały dofi-
nansowanie ze środków unijnych w latach ubiegłych, jak również aplikowa-
nie o nowe środki, w tym  krajowe.
INFRASTRUKTURA
Trwają prace związane z budową par-
kingu ,,Parkuj i Jedź” w Płochocinie 
w ramach projektu partnerskiego pn.: 
„Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” 
w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare 
Babice na terenie Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego”. Już w wakacje 
mieszkańcy będą mogli korzystać z 83 
miejsc parkingowych przeznaczonych dla 
samochodów osobowych, w tym 6 miejsc 
będzie przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dla rowerzystów 
udostępnione będą dwie zadaszone wiaty 
ze stojakami na rowery (łącznie 40 stano-
wisk). Wjazd na parking został zlokalizo-
wany od ul. Handlowej oraz od ul. Długiej. 
Parking będzie bezpłatny i monitorowany. 
Na budowę parkingu gmina otrzymała do-
finansowanie w kwocie ok. 750 tys. zł.
Rozpoczęła się realizacja zadania dot. 
budowy ścieżek rowerowych wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą (m.in. stojaki 
rowerowe) w ramach projektu partner-
skiego pn. ,,Promowanie zrównoważonej 
mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci 
dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów 
Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”. Trwa 
procedura wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych. Dzięki realizacji inwestycji 
powstanie ok. 6 km tras rowerowych w za-
chodniej części gminy, które będą dofinan-
sowane w wysokości ok. 3,7 mln zł.
Kontynuowane są prace związane z bu-
dową sieci kanalizacji sanitarnej w ra-
mach  projektu pn. „Rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. 

Aktualnie roboty budowlane prowadzone 
są w Płochocinie (ul. Stołeczna), w Ołta-
rzewie (ul. Nizinna), w Gołaszewie (ul. 
Wspólna) i w Koprkach (ul. Jaśminowa). 
Zakończenie realizacji projektu przewi-
dziane jest do końca bieżącego roku. Łącz-
ne dofinansowanie to ponad 10 mln zł.

TERENY ZIELONE
W drugiej połowie roku planowane są 
prace modernizacyjne w Parku w Bro-
niszach, na które pozyskano dofinanso-
wanie w kwocie 75 tys. zł. Wykonane zo-
staną nowe alejki spacerowe, pielęgnacja 
drzewostanu, nowe nasadzenia drzew, 
krzewów i bylin, zamontowane ławki, 
kosze na śmieci, budki lęgowe dla pta-
ków i owadów. Modernizacja parku pod-
lega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków.
Trwa przygotowanie dokumentacji do 
podpisania umowy o dofinansowanie 
na realizację projektu pn. ,,Zwiększenie 
różnorodności biologicznej elementem 
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta 
Ożarów Mazowiecki – etap II”. Pierwszy 
etap był realizowany w latach 2016–2017. 
Tym razem dofinasowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wyniesie ponad 5 mln zł. Celem projektu 
jest rozwój terenów zieleni w Ożarowie 
Mazowieckim i jego obszarze funkcjo-
nalnym, ze szczególnym uwzględnie-
niem Parku Ołtarzewskiego.

NOWE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Gmina ubiega się również o dofinanso-
wanie pochodzące ze środków krajowych 

m.in. z Budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. W pierwszym półroczu 
bieżącego roku zostały złożone wnioski 
o wsparcie finansowe:
n w wysokości 50 tys. zł w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw dla sześciu sołectw: Duchnice, 
Bronisze, Orły, Konotopa, Macierzysz 
i Wolskie. Otrzymane dofinansowanie zo-
stanie przeznaczone m.in. na doposażenie 
placów zabaw i terenów rekreacyjno-spor-
towych,
n w wysokości 200 tys. zł na dofinanso-
wanie budowy boiska przy nowej Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowie-
ckim w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej,
n w wysokości 100 tys. zł na zakup no-
wego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Święcicach ze środ-
ków Samorządu Województwa Mazowie-
ckiego.
OCHRONA ATMOSFERY
Gmina rozpoczęła realizację „Gminnego 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019”, 
współfinansowaną wyłącznie ze środków 
Budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki 
i polegającą na wymianie starych, nie-
efektywnych i nieekologicznych kotłów 
grzewczych w indywidualnych gospo-
darstwach domowych na nowoczesne, 
spełniające wymagania w zakresie efek-
tywności energetycznej. Gminny Program  
cieszy się ogromnym zainteresowanym 
mieszkańców. Aktualnie trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy, który zapewni do-
stawę, montaż i pierwszy rozruch nowych 
kotłów grzewczych. Wymiana źródeł ciepła 
planowana jest w miesiącach lipiec–wrze-
sień przed nowym sezonem grzewczym. 
Realizacja Gminnego Programu wymiany 
kotłów grzewczych zaplanowana jest rów-
nież w latach 2020–2023.

Elżbieta Jastrzębska -Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na te-
renie gminy Ożarów Mazowiecki, będzie realizowała firma MZO 
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Firma MZO Sp. z o.o. zapropo-
nowała najkorzystniejsze warunki wykonywania usługi, a umowę 
zawarto na okres pół roku, tj. do 31 grudnia 2019 r. 
Zmianie również ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie od-
padów.  

Stawka opłaty za realizowaną usługę wynosić będzie:
n   24 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy 

odpady zbierane i odbierane będą w sposób selektywny,
n   48 zł od każdej zamieszkującej osoby w przypadku, gdy 

odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wymienione stawki wynikają bezpośred-
nio z kosztów, jakie zostały zapropono-
wanie gminie przez firmę MZO Sp. z o.o.
Właściciele nieruchomości zostaną poin-
formowani o wysokości opłaty obowią-
zującej od 1 lipca br., otrzymają również 
harmonogram odbioru odpadów obo-
wiązujący w drugim półroczu. Zasady 
segregacji odpadów komunalnych nie 
ulegają zmianie, wydłuża się natomiast 
okres odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji. W ramach nowej umowy 
mieszkańcy nieruchomości jednoro-
dzinnych będą mogli oddać jeden worek 
z odpadami ulegającymi biodegradacji 
w miesiącu grudniu. Mieszkańcy za-
budowy wielorodzinnej będą groma-
dzić odpady ulegające biodegradacji  
w pojemnikach, które zostaną wstawione 
na tereny wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych.

Robert Głazowski
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
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GMINA	MICHAŁOWICE

Szczęście sprzyja dobrze przygotowanym – i tak było też tym razem. Organizatorzy pikniku ZIELONO MI 
w Komorowie idealnie „zmieścili się” między majowymi ulewami, które w weekend 18–19 maja na-
wiedziły naszą okolicę i tradycyjnie już cieszyli się wraz z mieszkańcami piękną słoneczną pogodą.

T o już piąty raz Towarzystwo Komoro-
wianie organizuje piknik ZIELONO 
MI. Tym razem współorganizatorem 

był też Urząd Gminy Michałowice. Od 
trzech lat pikniki odbywają się w majo-
wy weekend, rozpoczynają w południe. 
Tradycją jest również występ orkiestry 
dętej Pruszkowianka, która w południe 
otwiera pochód Aleją Marii Dąbrow-
skiej w kierunku Placu Ignacego Pade-
rewskiego w Komorowie, zamkniętej 
dla ruchu kołowego przez Policję na 
czas przemarszu.  

W stylu lat 70.
W tym roku lejtmotywem imprezy były 
lata 70. Nie mogło więc obyć się bez 
hipisów i punków, gdzieniegdzie prze-
mykali Indianie, a blasku dodawały 
postacie w strojach disco. Oczywiście 

w latach 70. nie mogło też zabraknąć 
„Syrenek” i dużych „Fiatów”, któ-
rymi można było odbyć przejażdżki 
sentymentalne uliczkami Komorowa. 
Charakterystyczny dźwięk silników 
dwusuwowych syrenki i motoroweru 
mieszał się z kawałkami muzycznymi 
dochodzącymi ze sceny.  

Piknikowe atrakcje
Organizatorzy przewidzieli szereg 
atrakcji dla najmłodszych – warsztaty 
plenerowe, składanie drewnianych mo-
deli, kino z rzutnika, fotobudkę, no i, 
oczywiście – hit lat 70. – watę cukrową. 
Zabrakło jedynie oranżady. Za to frytki 
z budki hamburgerowej serwowane były 
jak należy – w gazetach. 
Warto wspomnieć, że specjalnie na pik-
nik Towarzystwo Komorowianie wyda-

ło gazetkę „Głos Komorowa” utrzyma-
ną w stylistyce edytorskiej gazet z lat 70. 

Na wybiegu
Kulminacyjnym punktem imprezy był 
pokaz mody z lat 70. – „Matki i córki” 
– przygotowany pod czujnym okiem sty-
listki Małgorzaty Bamburskiej. Przed 
sceną, na „dechach” paradowały matki 
z córkami, żony z mężami i dziećmi, 
a także przyjaciółki w strojach w stylu 
disco, punk i hippie. Pokaz zakończył 
się korowodem pod dąb, gdzie uczestni-
cy pikniku zrobili sobie wspólne zdjęcie. 

Spotkania
Zorganizowano dwa spotkania. Maja 
Popielarska, dziennikarka telewizyjna 
i prezenterka, prowadząca swój włas-
ny magazyn poradnikowy dotyczący 
pielęgnacji roślin i projektowania ogro-
dów pt. „Maja w ogrodzie” opowiada-
ła o czarnym złocie ogrodników, czyli 
kompoście, a zapomnianą historię pol-
skich kobiet przybliżyła słuchaczom 
dziennikarka i blogerka – Anna Kowal-
czyk. Później, w namiocie stowarzysze-
nia Przyjazne Jutro można było kupić 
książkę pani Anny – „Druga połowa 
dziejów” i, rzecz jasna, nie tylko zdobyć 
dedykację, ale również – w luźniejszej 
atmosferze – porozmawiać z autorką. 

W Komorowie znów lata 70. 
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Na scenie
Po interesujących spotkaniach przyszedł 
czas na występy grup mieszkańców, 
spektakl grupy „Teatralni” i występ chó-
ru stowarzyszenia K40, czyli KaChórku, 
który przypomniał utwory harcerskiego 
zespołu „Gawęda” (kto pamięta?). Póź-
niej na scenie dzieci ze szkoły w Komo-
rowie brawurowo wykonywały utwory 
ABBY. Wyczyn niezwykły, bo na scenę 
z profesjonalnym (czytaj: potężnym) 

nagłośnieniem wchodziły z marszu, bez 
żadnych wcześniejszych prób. Pojawiły 
się też dowcipy z epoki.
– Proszę spojrzeć, jaka ta dzisiejsza 
moda... Nie wiadomo czy to chłopiec, 
czy dziewczynka. 
– To dziewczynka! 
– Skąd ta pewność? 
– To moja córka. 
– O, przepraszam, nie wiedziałam, że 
pani jest mamusią tego dziecka. 

– Ja jestem ojcem…
Na koniec dnia wystąpił zespół Big 
Bit, którego występ oczywiście musiał 
zacząć się od Baetelsów („From me to 
you”). 
Impreza trwała do wieczora, zakończyła 
się również tradycyjną na pikniku ZIE-
LONO MI potańcówką „na dechach” 
w rytm kawałków granych przez Big Bit. 
To była udana sobota!

Tekst i zdjęcia Marcin Bójko
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URSUS

Na temat hejtu, cyberprzemocy, problemów z poczuciem własnej wartości oraz 
radzenia sobie ze stresem rozmawiałam z Anną Kawalską, psycholożką, artete-
rapeutką i trenerką umiejętności społecznych. Cykl prowadzonych przez nią war-
sztatów dla uczniów ze szkoły Montessori organizuje raz w miesiącu Biblioteka 
Publiczna w Dzielnicy Ursus.
Od jakiegoś czasu sporo mówi się 
o przemocy w szkole. Temat został przy-
wołany już wiele lat temu, m.in. w 2006 
roku, po samobójczej śmierci 14-letniej 
Ani z Gdańska, która, dzień wcześniej, 
na oczach całej klasy została upoko-
rzona przez swoich rówieśników. Więk-
szość działań prewencyjnych po tym 
wydarzeniu była jednak fasadowa. Ko-
lejna głośna tragedia to samobójstwo 
14-letniego Dominika z Bieżunia. Chło-
piec nie wytrzymał fali szkolnego hejtu. 
Prawo chroni małoletnich przestępców, 
a w szkołach nie ma właściwie żadnych 
zajęć na temat tolerancji, wzajemnej 
komunikacji czy elementarnych umiejęt-
ności psychospołecznych. Jaka zmiana 
społeczna,  systemowa, mogłaby zapo-
biec takim tragediom?
– Tak jak pani powiedziała, aby nie do-
chodziło do takich tragedii, ważne jest, 
aby stworzenie szkół wolnych od przemo-

cy, w której każdy uczeń, uczennica czuje 
się bezpiecznie, było priorytetem, przy-
najmniej tak samo ważne, jak realizacja 
podstawy programowej, aby prowadzone 
były stałe działania, a nie tylko, gdy coś 
złego się wydarzy. Każda szkoła powinna 
mieć jasno określoną strategię zmierzają-
cą do tego celu, polegającą na integrowa-
niu młodych ludzi, sprawianiu by czuli 
się częścią szkoły, klasy, dbania o dobrą 
komunikację pomiędzy młodzieżą, kadrą 
nauczycielską.  Ważne jest wypracowa-
nie procedur reagowania na przemoc ró-
wieśniczą, które nie jest tylko zapiskiem 
na papierze, ale którą będą wszyscy znali: 
kadra, dzieci oraz rodzice. Dobrym przy-
kładem systemowego działania, w któ-
rym miałam przyjemność uczestniczyć 
jako jedna z trenerek, jest projekt „Szkoła 
przyjazna prawom człowieka, jak prze-

ciwdziałać przemocy i wykluczeniu 
w szkole” realizowany na terenie dziel-
nicy Ochota przez kilka instytucji: Biuro 
Komunikacji Społecznej, Biuro Edukacji 
m. st. Warszawy oraz Warszawskie Cen-
trum Innowacji Edukacyjno- Społecz-
nych WCiES. Atutem tego pilatożowego 
projektu jest to, że w szkołach, w których 
jest on realizowany działania edukacyjne 
adresowane są do wszystkich interesariu-
szy, którzy mają wpływ na współtworze-
nie środowiska szkolnego czyli do kadry 
nauczycielskiej i wspomagającej w szko-
le, rodziców oraz dzieci. Działania pomy-
ślane są w ten sposób, aby przeszkolone 
osoby mogły dalej przekazywać zdobytą 
wiedzę, umiejętności, aby były liderka-
mi, liderami pozytywnej zmiany, czując 
przyzwolenie i wsparcie ze strony władz, 
zwierzchników i aby czuły, że pracują na 
rzecz bardzo ważnej wspólnej sprawy. 

Prowadzi pani warsztaty na temat hejtu 
i cyberprzemocy dla gimnazjalistów, czy-
li właściwie rówieśników wspomnianych 
przeze mnie – Ani i Dominika. Jakie są 
Pani obserwacje?
– Z moich obserwacji wynika, że warszta-
ty na temat hejtu, cyberprzemocy, prze-
mocy rówieśniczej są bardzo potrzebne. 
Dzięki warsztatowej formie, młodzież 
może zrozumieć jaki jest mechanizm 
takiej przemocy i co robić, jak reago-
wać. Zdarza się, że na takich zajęciach 
osoby po raz pierwszy mówią o tym, że 
doświadczały lub doświadczają prześla-
dowania. Dla mnie bardzo ważnym ele-
mentem takich zajęć jest pokazanie roli 
świadka. Niestety zawsze będzie ktoś, 
kto przemoc stosuje, będzie hejtował czy 
stosował mowę nienawiści. Skuteczne 
przeciwdziałanie leży w edukowaniu 
osób, które to widzą i nie reagują. Często 
młodzież udostępnia różne rzeczy w in-
ternecie bezrefleksyjnie np. przerobione 
czyjeś zdjęcia. Nie ma zatrzymania, re-

fleksji, że może mem przedstawia kon-
kretną osobę, która w codziennym życiu 
ponosi negatywne konsekwencje tego, że 
stała się jego bohaterem/ bohaterką. Waż-
ne jest również aby podczas takich zajęć 
pokazać młodzieży, jak mogą reagować, 
co mogą konkretnie zrobić, gdzie szukać 
pomocy, gdy zetknął się z przemocą ró-
wieśniczą. 
Skąd się bierze u młodzieży potrzeba 
prześladowania słabszych?
– Okres nastoletni to bardzo intensywny, 
niełatwy, a z drugiej strony bardzo waż-
ny okres w rozwoju człowieka, to okres 
przejścia z dzieciństwa w dorosłość, po-
szukiwania swojej tożsamości. Młody 
człowiek jednego dnia czuje się jak dzie-
cko, które chciałoby przytulić się do ro-
dzica, a drugiego czuje się jak osoba do-
rosła. W tym czasie dynamicznie zmienia 
się ciało, szaleją hormony, przed młodym 
człowiekiem staje wiele wymagań, wy-
zwań życiowych (np. egzaminy, wybory 
szkół) nastolatek, nastolatka przeżywa 
wiele emocji, z którymi nie zawsze sobie 
umie poradzić. Niekiedy emocje te odre-
agowane są na inne osoby. Warto dodać, 
że dzieci, młodzież, która stosuje prze-
moc, to najczęściej osoby, które same tej 
przemocy doświadczyły, czy to w rodzi-
nie czy to od rówieśników. 
Okres nastoletni to też czas, w którym 
bardzo ważna jest grupa rówieśnicza 
i jej wpływ. Młode osoby chcą zaistnieć 
w grupie, czuć się ważne, niektórzy my-
ślą, że jedyna dla nich dostępna droga, 
aby to osiągnąć to stosowanie agresji, je-
den z uczniów na zajęciach powiedział: 
– Lepiej być kimś, budzić strach i respekt, 
niż być nikim, słabeuszem. W grupach, 
w klasach, w których panuje rywalizacja, 
nie ma integracji, nie zostały wypraco-
wane konstruktywne formy komunikacji, 
rozwiązywania konfliktów, negatywne 
emocje: lęk, złość, obawa przed słabością 

przenoszone są na jakąś wybraną osobę, 
która staje się kozłem ofiarnym grupy. 
Dlaczego niektórzy wyrastają z bycia 
oprawcą lub ofiarą, a niektórzy nie? Są-
dząc po wpisach w internecie, hejt jest 
również często spotykany wśród doro-
słych?
– Dorosłość nie zawsze oznacza doj-
rzałość. Dorosły człowiek, który bierze 
odpowiedzialność za swoje życie, ma 
poczucie sprawstwa i wpływu na jego 
kształtowanie, potrafi zaakceptować swo-
je sukcesy i porażki, czuje się wartościo-
wą osobą pomimo tego, że różne rzeczy 
mogły mu się nie udać, potrafi regulować 
swoje emocje i w konstruktywny sposób 
wyrażać swoje poglądy, nie będzie miał 
potrzeby hejtować czy stosować innych 
form przemocy. Gdy tych umiejętności 
brakuje ludzie odreagowują negatywne 
emocje wypisując nienawistne komen-
tarze i mają tendencję do obwiniania in-
nych za swoje niepowodzenia np. osoby 
sławne, te którym się udało, migrantów. 
Jeśli chodzi o osoby, które doświadczyły 
rówieśniczej przemocy, prześladowania, 
ważne jest, aby nie szły dalej przez ży-
cie z takim myśleniem o sobie „jestem 
ofiarą”, ale aby mogły to doświadcze-
nie opracować emocjonalnie i zostawić 
w przeszłości, włączyć w historię swoje-
go życia, zrozumieć, że nie zasługiwały 
na to, co się wydarzyło, że mają prawo 
być tym kim są. Osoby, które doświad-
czają przemocy często na skutek silnych, 
negatywnych emocji, mają zawężoną 
perspektywę, nie widzą wyjścia, dlatego 
też bardzo ważna jest tutaj pomoc innych 
osób, a w szczególności mądrych osób 
dorosłych, zarówno bliskich oraz profe-
sjonalistów np. psychologów, pedagogów 
szkolnych.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Lucyna Dąbrowska

STOP NIENAWIŚCI

WARSZTATY ANTYPRZEMOCOWE
dla młodzieży

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz 
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

ZAWIADAMIA	KTO	CHCE
Chcę kupić samochód należący do mo-
jego sąsiada. Jak już przeprowadzimy 
wszystkie formalności związane z umo-
wą, to który z nas – ja czy sąsiad – po-
winniśmy o tej transakcji powiadomić 
odpowiednie urzędy? 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu 
drogowym właściciel pojazdu zareje-
strowanego jest obowiązany zawiado-
mić w terminie nieprzekraczającym 
30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu. Ten przepis czytać należy tak, 
że obowiązek ten tak naprawdę ciąży na 
obu stronach umowy kupna-sprzedaży 
samochodu. Tak więc zarówno Pan jak 
i sąsiad możecie dokonać tej czynności. 
Do zgłoszenia transakcji dołączyć na-
leży dokument potwierdzający fakt, że 
auto zmieniło właściciela. Najczęściej 
będzie to umowa sprzedaży albo faktura 
dokumentująca zakup. Ten, kto te for-
malności będzie załatwiał nie może też 
zapomnieć o przedłożeniu w urzędzie 
swojego dowodu tożsamości. Działania 
takie są zwolnione od opłat. Jedynie 

w przypadku ustanowienia pełnomoc-
nika do przeprowadzenia tej czynności 
konieczne będzie uiszczenie opłaty 
skarbowej od wystawionego pełnomoc-
nictwa. Choć przepis mówi o 30-dnio-
wym terminie na zgłoszenie zmiany 
właściciela radzimy z tym nie zwlekać. 
Uniknie się ten sposób problemów np. 
z ustaleniem kto odpowiada za popeł-
nione w czasie między samą transakcją 
sprzedaży samochodu a jej zgłoszeniem 
wykroczenia drogowe. 

KOPIA	PAPIERÓW	ZA	DARMO
Będę odbierała ojca ze szpitala. Przy 
wypisywaniu okazało się, że jego doku-
mentacja medyczna to naprawdę gruba 
teczka. Poprosiłam o jej kopię, ale szpi-
tal zażądał ode mnie sporo pieniędzy za 
kserokopie. Czy muszę koniecznie za te 
dokumenty zapłacić z własnej kieszeni?
Nie! Od 4 maja 2019 r. obowiązują prze-
pisy, zgodnie z którymi udostępnienie 
kopii dokumentacji medycznej samemu 
pacjentowi albo ustanowionemu przez 

niego przedstawicielowi jest bezpłatne. 
Pacjent i jego przedstawiciel mogą zażą-
dać zarówno powielenia całości jak i tyl-
ko części zgromadzonej dokumentacji. 
W praktyce jednak radzimy występować 
od razu o kopiowanie całości, bo zwol-
nienie z opłat dotyczy jedynie papierów, 
które są udostępnione zainteresowa-
nemu pierwszy raz. Za każdą następną 
kopię papierów medycznych trzeba już 
będzie zapłacić z własnej kieszeni.

BABCI	NALEŻĄ	SIĘ	PIENIĄDZE
Mój nastoletni syn miał niedawno wy-
padek. Na szczęście powoli wraca do 
zdrowia, ale jeszcze kilka następnych 
miesięcy spędzi w domu w łóżku. Jego 
babcia zaoferowała, że będzie się nim 
w tym czasie opiekować, tak żebym ja 
nie musiała rezygnować z pracy. Ponie-
waż chłopiec jest ubezpieczony i dosta-
nie odszkodowanie od ubezpieczyciela 
sprawcy wypadku zastanawiam się czy 
firma ta nie powinna też zapłacić za po-
święcony przez babcię czas.

Ma Pani rację! Towarzystwo ubez-
pieczeniowe powinno zapłacić także 
za opiekę, która będzie świadczona 
w czasie dochodzenia do zdrowia ofiary 
wypadku. Obowiązuje bowiem zasa-
da, zgodnie z którą nieodpłatna opie-

ka świadczona przez członka rodziny 
poszkodowanego w wypadku powinny 
być zrekompensowana. Kwestie te re-
guluje art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Zgodnie z tym przepisem w razie uszko-
dzenia ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia naprawienie szkody obejmuje 
wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. 
Do nich należy też praca włożona przez 
kogoś opiekującego się niedomagającą 
osobą. Skoro nie ma większych wątpli-
wości, że odszkodowanie należy wy-
płacić jeśli usługi takie świadczy osoba 
obca np. wynajęty opiekun to według 
tych samych zasad potraktować należy 
także podobną pracę świadczoną przez 
osoby bliskie ofierze wypadku np. bab-
cię tak jak w naszym przypadku. Jest to 
tym bardziej uzasadnione, że pomoc ko-
goś bliskiego zazwyczaj pozwala szyb-
ciej i lepiej wyleczyć odniesione rany.  
Skoro więc ktoś taki poświęca swój czas 
– a czasami nawet rezygnuje z zarobku 
np. biorąc urlop bezpłatny na czas ku-
racji chorego – to absolutnie naturalne 
jest, że ubezpieczyciel powinien mu 

wyrównać ewentualnie poniesione stra-
ty. Do ustalenia pozostaje jedynie spo-
sób w jaki ustali się wartość wykonanej 
pracy. W praktyce spotyka się dwa spo-
soby. Pierwszy polega na sprawdzeniu 
ile w okolicy, w której leczy się chory 
kosztują usługi opiekuńcze świadczone 
przez wyspecjalizowane w tym firmy. 
Opłatę za godzinę ich pracy mnoży się 
przez ilość godzin spędzonych przy łóż-
ku ofiary wypadku i otrzymuje kwotę 
odszkodowania, które powinno wy-
płacić towarzystwo ubezpieczeniowe. 
Druga metoda koncentruje się na war-
tości usług opiekuńczych świadczonych 
przez lokalny ośrodek pomocy społecz-
nej. Wyliczona przez niego opłata za 
godzinę pracy opiekunki może też być 
podstawą dochodzenia roszczenia od 
ubezpieczyciela. Niestety firmy ubez-
pieczeniowe dosyć niechętnie płacą ta-
kie rachunki. Nie chcemy Pani martwić, 
ale w przypadku gdy nie uda się sprawy 
załatwić ugodowo konieczny będzie 
proces przed sądem cywilnym, który 
ustali co się komu należy.

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

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule  
e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. 
Odpowiedź wyłącznie na łamach.
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Rzecznik PKP PLK reaguje  
na naszą interwencję
Kontynuujemy temat z 26 kwietnia (nr 7(58)/2019). Ujawniamy więcej 
szczegółów, dotyczących nieczynnego dla podróżnych budynku dworca 
przy stacji PKP Warszawa Ursus. Dzięki naszej interwencji, wykonawca 
prac zleconych przez PKP PLK zabezpieczył teren robót wokół budynku 
dworca i peronów.

Dworzec Warszawa Ursus został za-
mknięty dla podróżnych w listopa-
dzie 2018 r. Wyłączenie budynku 

z użytkowania nastąpiło ze względów 
technicznych. W trakcie prac związa-
nych z modernizacją linii kolejowej 
Warszawa–Grodzisk Mazowiecki do-
szło prawdopodobnie do naruszenia 
konstrukcji dworca, w wyniku czego 
dach dworca zaczął przeciekać w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu. Przecieki 
pojawiły się m.in. w poczekalni, barze 
dworcowym i rozdzielni elektrycznej. 
Aktualnie PKP S.A. jest w trakcie wyko-
nywania ekspertyzy technicznej, której 
wynik zadecyduje o przyszłości dworca. 
Dworzec Warszawa Ursus od dawna nie 
pełnił funkcji obsługi podróżnych w za-
kresie sprzedaży biletów – Kasa bileto-
wa została zlikwidowana przez jednego 
z przewoźników – wyjaśnił Michał Stil-

ger, rzecznik prasowy Polskich Kolei 
Państwowych S.A.

Dostaliśmy sygnały o niezabezpieczeniu 
terenu budowy i nie tylko
Zakończenie robót związanych z projek-
tem „Prace na linii kolejowej Warszawa 
Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 
447)” miało nastąpić, według wstępnych 
zapowiedzi, w ub. roku. Nie obyło się bez 
opóźnień, co irytuje wielu korzystających 
z pociągów pasażerów. – Co za ślimacze 
tempo – zwracają nam uwagę czytelnicy. 
Dodają:  – Zdziwił mnie sposób, w jaki 
robiony był podjazd dla osób z niepełno-
sprawnościami bądź dla matek z dziećmi. 
Takie konstrukcje robi się dziś z metalu 
na małych fundamentach, w kilkanaście 
dni. To wylewanie fundamentów jak pod 
dom mieszkalny trwa już chyba pół roku 
– podsumowuje nasz rozmówca. Pasaże-

rowie zaniepokojeni są również tymcza-
sowym przejściem przez tory, pozwa-
lającym zejść z II peronu. Usłyszeliśmy 
takie zdania: „Szalenie niebezpieczne”, 
„Dobrze, że pociągi zwalniają”, „Że 
jeszcze nie doszło tu do tragedii, to cud”. 
– Ta budowa wydaje się być nie do koń-
ca zorganizowana od strony prawnej. Na 
ulicę Wiosny Ludów, naprzeciwko nie-
czynnego dworca PKP Warszawa Ursus 
podjeżdżąją ciężarówki z materiałami 
budowlanymi, betoniarki, a teren jest 
nieogrodzony mimo tego, że przechodzą 
tędy ludzie, którzy schodzą z peronów! 
Niedawno była taka sytuacja, że dzieci 
z wycieczki szkolnej mijały bardzo bli-
sko pracującą właśnie koparkę. Trzeba 
było odwracać wzrok od tego widoku 
– przekonuje nas rozmówca. Ponadto, 
według relacji świadków, ciągle  w tym 
rejonie jest wojna o miejsca parkingowe. 
Prawidłowo parkujący tutaj kierowcy są 
bezprawnie wypraszani przez kierują-
cych samochodami na budowę. Wygląda 
na to, że nikt nie wystąpił o zajęcie pasa 
drogowego. 

PKP PLK: „Zwróciliśmy już uwagę 
wykonawcy”.
Do naszych uwag i pytań odniósł się Ka-
rol Jakubowski z zespołu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe S. A. – Roboty 
budowlane w ramach modernizacji linii 
kolejowej nr 447 planowane są do zakoń-
czenia w III kwartale br. PLK nie występo-
wały o zajęcie pasa drogowego. Za teren 
budowy i jego zabezpieczenie odpowiada 

wykonawca robót. PLK, jako zamawia-
jący, reaguje na wszystkie sygnały, które 
mogą świadczyć o niewłaściwym prowa-
dzeniu robót przez wykonawcę. Zwróci-
liśmy już uwagę wykonawcy o właściwe 
zabezpieczenie wykonywanych robót – za-
pewnił. Co do wolnego tempa prac przy 
podjeździe dla osób z niepełnosprawnoś-
ciami rzecznik wytłumaczył, że w trakcie 
prac należało doprecyzować rozwiązania 
w projekcie. Obecnie prace są kontynu-
owane. Sprawdziliśmy także, że żadna 
z 3 wind przy peronach i od ul. Cierlickiej 
jeszcze nie działa. – Windy zostaną uru-
chomione po pozytywnych testach Urzę-
du Dozoru Technicznego. Planujemy, że 
nastąpi to do końca czerwca – informuje 
Karol Jakubowski. W przejściach pod-
ziemnych wisi jeszcze mnóstwo kabli. 
Nie zostały też przykręcone wszystkie 
poręcze przy zejściach z peronów. Nie za-
kończono robót przy schodach prowadzą-
cych na perony. – Wykonawca udostępnił 
przejście dla pieszych, natomiast prace 
wykończeniowe są jeszcze kontynuowane. 
Instalowane jest okablowanie do systemu 
monitoringu oraz systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej. Po zakończeniu 
wszystkich robót obiekt zostanie przed 
odbiorem posprzątany – zapewnia Karol 
Jakubowski. 
Nasze zdziwienie wywołuje wąski pod-
jazd dla osób z niepełnosprawnościa-
mi i dla matek z wózkiem – od strony 
ul. Traktorzystów (zejście tuż przy Domu 
Kultury „Miś”). Wysoka ściana zasłania 
widok, nie wiadomo czy ktoś w tym sa-
mym czasie nie nadjeżdża z przeciwka. 
Niemożliwe jest minięcie się dwóch wóz-
ków inwalidzkich bądź dwóch wózków 
dziecięcych. Jednak przed oddaniem tego 
numeru do druku nie uzyskaliśmy komen-
tarza z PKP PLK.

Problem z wandalizmem
Ale za to wiaty peronowe, jak również 
przejścia podziemne już zostały poma-
lowane przez pseudografficiarzy. – Nie-
stety, problem pseudograffiti to problem 
każdego zarządcy infrastruktury. Chu-
ligani malują ściany wiaduktów dro-
gowych, budynków, przejść a niekiedy 
i pojazdów. Każdy taki przypadek zare-
jestrowany na terenie PLK jest zgłaszany 
na Straż Ochrony Kolei i na policję. Pro-
simy służby o dodatkowe patrole. Dodat-
kowy monitoring jest dobrym narzędziem 
do ustalenia sprawców dewastacji – koń-
czy rzecznik PKP PLK.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

n  Nasza reakcja na sygnały mieszkańców
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Sobota w „Starej Zagrodzie”
Chociaż poranna pogoda nie zachęcała do spacerów, padał deszcz, 
to jednak około południa wyjrzało słońce i nic już nie stało na prze-
szkodzie, aby w sobotę, 18 maja, Park Czechowicki w Ursusie zamie-
nił się w Starą Zagrodę. Piknik, zorganizowany przez władze dzielnicy 
był jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznej Nocy Muzeów.  

WAGABUNDA
Gospodarzem w Starej Zagrodzie był 
krakowski Teatr Wagabunda, powstały 
z inicjatywy Bogusława Pobiedzińskie-
go w 2002 r. To teatr uliczny tworzący 
plenerowe animacje z udziałem pub-
liczności. To właśnie interakcja z wi-
dzami czyni te spektale wyjątkowymi. 
Aktorzy rozmawiają z publicznością, 
zaczepiają uczestników np. polewając 
ich wodą. Zespół teatru tworzą ludzie 
z pasją: aktorzy, pedagodzy, cyrkow-
cy, pasjonaci zabaw inspirowanych 
dawnym rzemiosłem i rękodzielni-
ctwem. Stara Zagroda to interaktywna 
inscenizacja przenosząca uczestników 
w czasie, pokazująca w jaki sposób 
nasi pradziadkowie wykonywali prace 

w swoich gospodarstwach. W anima-
cjach aktorzy wykorzystują stare przed-
mioty, z gatunku tych, które można 
znaleźć na strychu: stare wiadra, koła 
od wozów, podkowy, wagi, worki, 
beczki itp.  Poprzez zabawę uczestnicy 
poznają ginące zawody oraz przedmio-
ty, których nie używamy już w życiu 
codziennym. 

DREWNIANA BALIA, TARA I SZARE MYDŁO
Noszenie wody w wiadrze, pranie na 
tarze w balii, wyżymanie i wieszanie 
prania na sznurze wzbudzało duże zain-
teresowanie dzieci, zaś zainscenizowana 
stara pralnia przez cały czas otoczona 
była wianuszkiem chętnych. Poza tym 
można było się zważyć na starej wadze, 

postrzelać z procy do stracha na wróble, 
zobaczyć, w jaki sposób funkcjonowała 
dawna toaleta.
Oprócz tych instalacji, dzieci i doro-
śli, mogli przez cały czas brać udział 
w grach i zabawach zręcznościowych, 
takich jak rzucanie do celu czy przecią-
ganie liny. Można było również przeje-
chać się na starym rowerze. 

MILCZENIE JEST ZŁOTEM
Główną atrakcją pikniku był spektakl 
„Komedianci” zaprezentowany przez 
Teatr Pantomimy „MIMO”. Teatr 
„MIMO” został założony w 2002 roku 
przez Bartłomieja Ostapczuka. Począt-
kowo funkcjonował jako teatr jednego 
aktora, potem jednak przekształcił się 
w zespół. Spektakle teatru są prezento-
wane na festiwalach teatralnych w kraju 
i za granicą. Artyści poprzez ruch, gest, 
niebanalne stroje przybliżają widzowi 
trudną sztukę pantomimy.  Spektakl 
„Komedianci” nawiązuje klimatem do 
czasów  teatrów ulicznych. Przywołuje 
świat dawnych kuglarzy, którzy po-
dróżując wozem z miejsca do miejsca, 
prezentują swoje umiejętności przypad-

kowemu widzowi. W spek-
taklu zostały wykorzystane 
sceny z filmu „Enfants du 
Paradis” Marcela Carné 
z 1945 roku.

POZOSTAŁE ATRAKCJE
Piknik był również okazją 
do spotkania miłośników 
traktorów. Do parku wjecha-
ły ciągniki wyprodukowane 
w ZM Ursus w latach 50 
i 60. Wszystkie ciągniki były 
otwarte, można było do nich 
wejść  i zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Dużą atrakcją 
dla dzieci i dorosłych był 
również przejazd autobusem 
piętrowym Double-Decker. 
Autobus zabierał chętnych 
na przejażdżki wokół Parku 
Czechowickiego. Miłośnicy 
muzyki mogli zaś posłuchać 
Klezmerskiej Kapeli.

Agnieszka Zuchowicz

Zdjęcia: Agnieszka Zuchowicz 
 Jarosław Sobczak
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Podczas Nocy Muzeów mieliśmy okazję porozmawiać z przybyłym do 
Dzielnicy Ursus Marcinem Obałkiem – podróżnikiem, dziennikarzem, edu-
katorem, pomysłodawcą „Traktoriady”, a także ekspertem ds. rynków afry-
kańskich i Ameryki Południowej. To jedyny Polak upoważniony w Europie 
do reprezentowania marki Ursus Maquinas Agricolas LTDA. Lubelski Ur-
sus, według jednego z ogólnopolskich dzienników, do grudnia 2019 roku 
ma zostać zlikwidowany. Wszystko przez milionowe długi.

n  Skąd w ogóle u Pana zainteresowanie 
marką „Ursus”?

– Również „po rodzinie”. Ta „gałąź 
rolnicza” to okolice południowej Wiel-
kopolski: Michałowo, Gostyń, Leszno. 
Pradziadowie uprawiali ziemię jesz-
cze przed epoką „traktorową”. A jeśli 
chodzi o mnie, to w tym roku wypada 
20-lecie pomysłu i mojego zaintere-
sowania traktorami. Na przełomie lat 
1998 i 1999 realizowałem siedmio-
miesięczną wyprawę drogą lądową do 
Indii. I w Pakistanie w dolinie Indusu 
spotkałem pracujące w polu nasze „Ur-
susy”… Popsuł nam się wtedy samo-
chód, Pakistańczycy w turbanach przy-
jechali na „Ursusach” nam pomagać… 
Tak narodził się ten pomysł. Po powro-
cie do Polski zacząłem się zastanawiać: 
jesteśmy Polakami, trzeba promować 
swoje. Najlepiej będzie dla nas jeździć 
na wyprawy jakimś polskim pojazdem. 

n  I wtedy…
– …nastąpiła druga fala mojego zain-
teresowania „Ursusem”. Padło np. FSO, 
a jedyną polską, działającą wówczas 
jeszcze marką, był właśnie „Ursus”. 
Po pierwsze: traktorem dojedziemy 
wszędzie tam, gdzie samochód nie da 
rady. Po drugie: w niekonwencjonalny 
sposób jesteśmy w stanie zainteresować 

polską marką potencjalnych nabywców, 
czy przyszłych dealerów. Przedstawi-
łem mój autorski projekt zarządowi 
„Ursusa”, wtedy panu prezesowi Jeske 
i ówczesnemu dyrektorowi handlu za-
granicznego „Ursusa” – Tomaszowi 
Horbalowi. 

n  Jak Pan zapamiętał jeszcze działającą 
fabrykę?

– Pamiętam, że biuro zarządu mieściło 
się w budynku, gdzie teraz jest Urząd 
Dzielnicy. Zostaliśmy także obwiezie-
ni po Zakładach, m.in. poznaliśmy się 
z panem Małyszko – ówczesnym kie-
rownikiem zakładu doświadczalnego. 
Oglądaliśmy linie montażowe i pro-
dukcyjne. Jeszcze wszystko działało. 
Choć moce produkcyjne z wiadomych 
względów były zredukowane. Żałuję, 
że nie byłem w tamtym czasie na tym 
etapie, na którym jestem teraz. Mamy 
rozwiniętą sieć kontaktów handlowych, 
także na poziomie międzynarodowym. 
Zwłaszcza dzięki wyprawie do Amery-
ki Południowej, o czym później. Rynki 
rozwijające się, jak np. afrykańskie, 
są zalewane współcześnie produkta-
mi chińskimi czy hinduskimi. A tę 
lukę mogłyby również wypełnić nasze 
traktory i to wcale nie te nowoczesne, 
a oparte na technologii lat 60. czy 70. 

To modele, których nadal potrzebuje 
Afryka. Żadna elektronika. Moim zda-
niem, sprzedaż do takich krajów wcąż 
mogłaby funkcjonować. Prowadzimy 
działania zmierzające do wprowadzenia 
wyposażenia i produktów kilku pol-
skich producentów maszyn rolniczych, 
m.in. na teren Afryki Wschodniej, Nige-
rii oraz Bałkanów, w tym: Serbii, Bośni, 
Bułgarii... z otwartością na współpracę 
z innymi  polskimi firmami.  

n  Wróćmy jeszcze do poważnych roz-
mów z zarządem „Ursusa”.

– Wtedy już dysponowałem ekspe-
dycyjną ciężarówką z budą naszego 
wojskowego STARA 266. Brakowało 
tylko traktora. 11 września 2001 dosta-
łem telefon z „Ursusa”: „Przydzielamy 
Ursus 6014 na waszą wyprawę”. Wiel-
ka radość!!! Dwuletni model ciągnika, 
który miał być wykorzystany nie tylko 
w celach promocyjnych, ale również 
jako egzemplarz doświadczalny. Za-
warliśmy porozumienie, że po powro-
cie z wyprawy dookoła świata traktor 
miał zostać rozebrany do najmniejszych 
części, a następnie poddany analizom 
badającym wytrzymałość… Duże wy-
sokości, pustynie, niskie temperatury, 
np. w Andach.

n  I już wówczas ten projekt nazywał się 
„Traktoriadą”?

– Od samego początku ta nazwa funk-
cjonowała. Wymyślona została przeze 
mnie i mój zespół, nie została zapropo-
nowana przez „Ursus”. Chociaż zdra-
dzę, że sukces nastąpił dopiero przy dru-
gim podejściu do rozmów z zarządem 
„Ursusa”. Wyprawa nie obyła się bez 
turbulencji. 11 września 2001 roku to 
tragedia World Trade Center. Pierwotny 
plan zakładał podróż Ursusem do Indii 
szlakiem, który wcześniej pokonałem. 
Ze względu na bezpieczeństwo musie-
liśmy zmienić kurs jadąc przez Ame-
rykę Południową. Okupione to zostało 
kilkumiesięcznymi przygotowaniami. 
W lipcu 2002 wylądowaliśmy na wspo-
mnianym kontynencie. Już z Ursusem.

n  W 2019 roku dostaje Pan w końcu za-
proszenie do… Ursusa – Dzielnicy na 
Noc Muzeów i… 

– Propozycja bardzo mnie ucieszyła. 
Najpierw dzwonił pan Stefan Sobczak, 
potem doszło do rozmów z Urzędem. 
Z przyjemnością przyjechaliśmy łącznie 
z 4 zabytkowymi „Ursusami”, z kolek-
cji kolegi Andrzeja Mirowskiego. C-45, 
C-325, C-328 oraz prototyp na bazie 
C-4011 – jedyny egzemplarz w Polsce. 
Przyznaję, że w ostatnich latach byłem 
kilka razy w Ursusie. I jako cichy świa-
dek obserwowałem „rozkład” Zakła-
dów. Powiem ciekawostkę. Kiedy Ursus 
był wykańczany, jedna z fabryk w Bra-
zylii opatentowała znak „Ursus”, który 
po kilku latach uprawomocnił się. Fa-
bryka Ursus Maquinas Agicolas LTDA 
działa w małej miejscowości Nova Pe-
trópolis. Ale marka wraz z zakładami 
montażowymi w Brazylii wystawiona 
jest na sprzedaż lub w dzierżawę. A w 
Noc Muzeów byłem oczywiście w Ko-
lekcji w hali nr 270. Nie pierwszy raz, 

bo w 2001 roku oprowadzali mnie tam 
panowie Jeske i Horbal. Prawie wszyst-
kie hale wokół Kolekcji zniknęły. Nie-
samowita strata fabryki, wraz z jej po-
tencjałem gospodarczym. Pracowało na 
nią kilka pokoleń. Zostało to zmarnotra-
wione i zniszczone szkodliwymi decy-
zjami. Łezka się w oku zakręciła. Mam 
świadomość, kto na tym skorzystał. Cie-
szyłaby mnie informacja, że tych, któ-
rzy spowodowali taki upadek, spotkała 
zasłużona kara.

n  Jakie jest Pana zdanie na temat Kolek-
cji po byłych zakładach w Ursusie?

– Dzielnica Ursus jest, według mnie, 
jedynym spadkobiercą dziedzictwa 
dawnej fabryki. Kolekcja powinna być 
własnością Dzielnicy, a dla mieszkań-
ców powinno być to otwarte miejsce. 
Przecież z tego można zrobić wielką 
atrakcję turystyczną, promującą Ursus 
na całym świecie. 

Chociażby w zeszłym roku zwiedziłem 
kilka muzeów z maszynami rolniczymi 
i traktorami, m.in. w Nowej Zelandii, 
Chorwacji, Niemczech. Dobrze, że 
coś jeszcze w Ursusie jest pod dachem 
i nie ulega uszkodzeniu, ale Kolekcja 
powinna być inspiracją dla pokoleń, 
a przede wszystkim hołdem dla tych 
pracowników „Ursusa”, którzy nie raz 
całe życie tam przepracowali. Myślę, 
że każdy z nich chciałby zabrać tam 
swoje wnuki i prawnuki i pokazać 
kawałek swojego życia. Gdyby taki 
obiekt muzealny powstał, mieszkańcy 
chętnie zasililiby go eksponatami i pa-
miątkami. Nie pozwólmy, by Kolekcja 
została rozproszona po Polsce!

n  Czy planuje Pan jakieś projekty na 
przyszłość?

– W czerwcu przyjeżdża do nas de-
legacja brazylijska osób związanych 
z tamtejszą fabryką „Ursus”. Staramy się 
pozyskać polskiego inwestora, ma-
jąc na uwadze, że brazylijski „Ur-
sus” ma w licencji i portfolio, poza 
produkcją ciągników, także wozy 
strażackie i... wozy pancerne... 
może to dobry krok dla naszej Pol-
skiej Grupy Zbrojeniowej. Niestety, 
czas gra na naszą niekorzyść – wo-
kół „Ursusa” krążą już Chińczycy. 
Zatem, drodzy Państwo...jeśli brać 
„Ursusa”, to teraz. Dla mnie wszel-
kie kontakty są motorem. Mamy 
do dyspozycji wystawę, możemy 
zorganizować spotkanie autorskie. 

Wspólnymi siłami, z Izbą Tożsamości 
Ursusa i Urzędem, można np. wydać 
książkę z wyprawy Ursusem po Amery-
ce Południowej a potem kolejne odcinki. 
W ciągu ostatnich 3 lat zacząłem, wraz 
z naszym zespołem „Traktoriady”, roz-
wijać pokazy polowe dla rolników oraz 
wyścigi traktorów, które od tego roku 
przerodziły nam się już w międzynaro-
dową imprezę z kilkoma lokalizacjami 
w Polsce. Najbliższa edycja – III Podha-
lańskie Wyścigi Traktorów – odbędą się 
w Bystrej Podhalańskiej 7 lipca. 27 lipca 
gościmy w Bačkim Gračacu w Serbii.  
Z pozaeuropejskich planów: we wrześ-
niu czekają nas dwie misje gospodarcze 
do Etiopii oraz do Nigerii (prowadzimy 
zaawansowane rozmowy ws. urucho-
mienia linii montażowej maszyn rol-
niczych, w tym traktorów). W Indiach 
dostaliśmy niedawno zaproszenie od 
producenta filmowego z Bollywood. Na 
tyle zainspirowała go historia wyprawy 

Ursusem dookoła świata, 
że otrzymaliśmy propozy-
cję scenariusza pierwszej 
kilkunastoodcinkowej serii. 
Główny problem w tym, że 
musimy dotrzeć do Indii 
do października, aby już 
w grudniu rozpocząć zdję-

cia. Propozycja jest dla nas niezmiernie 
inspirująca. Smuci nas jednak, że mimo 
wielu prób z naszej strony tematu nie 
podjęła żadna z krajowych telewizji. Ale 
cóż... Bollywood to Bollywood – tam 
„Ursusa” jeszcze nie grali. W naszych 
działaniach nieobca jest ochrona przy-
rody – jako Stowarzyszne Czysty Świat 
od lat zajmujemy się edukacją ekolo-
giczną. Wraz z Polskim Towarzystwem 
Ochrony Ptaków chronimy bociana – 
symbol polskiej wsi (nawet rozwinęli-
śmy współpracę z Uniwersytetem Bahir 
Dar w Etiopii, skąd w grudniu ub. roku 
przyjechała pierwsza grupa studentów 
na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Rozmawiała Agnieszka Gorzkowska 
Zdj.  Agnieszka Redzisz

Relacje z wyprawy można śledzić  
na bieżąco na profilu Facebookowym: 

@TraktoriadaTeam  
oraz na Instagramie: @Traktoriada

„Kolekcja powinna być własnością 
Dzielnicy, a dla mieszkańców powinno 
być to otwarte miejsce. Przecież z tego 
można zrobić wielką atrakcję turystyczną, 
promującą Ursus na całym świecie.”

„URSUSEM” przez świat czyli... „Traktoriada”



 NR 9(60)/2019  (ROK IV)    |    30	MAJA	2019	R.    |    Mocne Strony14 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	MAZOWIECKI  –  gmina	MICHAŁOWICE

URSUS

n Mocne Strony 
 www.mocnestrony.com.pl
e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego.  
Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą  
oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części 
jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych  
i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń 
zamieszczonych na łamach.

| Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1  
| Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134  
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl  
|  Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl,  

Wojciech Grzesik (redaktor), e-mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor),  
e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl; Lucyna Dąbrowska (redaktor); Anna Zgutka (redaktor);  
Artur Borkowski (prawnik); Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny); Agnieszka Zuchowicz (www)

| Współpraca: dr Mariusz Latek
| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506  
| Druk: AGORA | Nakład: 20 tys. egz.

n  WETERYNARZ RADZI

Wszystko o kleszczach
Trwa sezon aktywności kleszczy. Deszczowa pogoda utrzymująca 
się od kilku dni sprzyja żerowaniu tych pajęczaków.  
Pamiętajmy o profilaktyce czyli o prawidłowym zabezpieczeniu psa czy 
kota skutecznymi preparatami. To da nam ogromną przewagę w walce 
z konsekwencjami ugryzień przez te pajęczaki. Na rynku dostępne są trzy 
rodzaje preparatów. W naszej ocenie najskuteczniejsze są: 
l w kropelkach lub aerozolu (Fiprex, Frontline albo Advantix)  
l w tabletkach (Bravecto, Nex Gard albo Simparica) 
l obroże (Foresto albo Kiltix)   
W doborze odpowiedniego dla waszego zwierzaka preparatu, pomoże le-
karz weterynarii. Koniecznie zapoznajcie się z ulotką załączoną do produk-
tu. Zawiera szczegółowe informacje odnośnie zastosowania i działania leku.  

Kleszcze nie lubią suszy i słońca. Najłatwiej jest je spotkać w miejscach 
wilgotnych i zacienionych. Chętnie przebywają na wysokich trawach, krze-
wach  oraz w miejscach, w których wcześniej stała woda. Niestety, bardzo 
głodne kleszcze nawet podczas suszy potrafią opuścić komfortowe stanowi-
ska i udać się na polowanie.  

Co zrobić, kiedy jednak odkryjemy kleszcza na skórze naszego pupila? 
Badania dowodzą, że jeśli usuniemy intruza w ciągu 24 godzin od ugry-
zienia, ryzyko zakażenia przenoszonymi przez niego chorobami jest sto-
sunkowo niewielkie. Eksperci uczulają, by wbitego w skórę pajęczaka nie 
smarować żadnym tłuszczem, sokiem z cebuli ani czymkolwiek innym. 
Jeżeli zdecydujecie się na samodzielne usunięcie kleszcza, pamiętajcie aby 
chwycić go tuż przy skórze i zdecydowanym ruchem wyciągnąć w kierunku 
prostopadłym do miejsca wbicia. Trzeba też uważać, by nie nacisnąć na 
jego opity odwłok – może to spowodować, że pajęczak zwróci zawartość 
treści pokarmowej a to właśnie tam przebywają przenoszące choroby drob-
noustroje.  
Na rynku są dostępne łatwe w obsłudze przyrządy – szczypce, lasso, pomp-
ka czy kleszczołapki. Dla osób niemających doświadczenia w usuwaniu 
kleszczy najlepsze będzie urządzenie do wymrażania z dołączonymi narzę-
dziami do usunięcia pajęczaka. Zamrażanie jest dobrą alternatywą, ponie-
waż natychmiastowo blokowane jest zwrócenie treści pokarmowej wraz ze 
śliną kleszcza. Za pomocą takich narzędzi łatwo wyciągnąć zarówno postać 
dorosłą, jak i larwę czy nimfę. 
Jeśli macie taką możliwość możecie poprosić o pomoc lekarza weterynarii.  

Co zrobić z wyjętym kleszczem?  
Wystarczy tu najzwyczajniejszy alkohol 40%, w którym zanurzamy klesz-
cza od razu po wyjęciu. Po około 40 sekundach będzie martwy. Samo 
zgniecenie kleszcza może być tylko pozornym jego unicestwieniem. 
Jeżeli regularnie zabezpieczacie wasze zwierzęta przed tymi pasożytami 
ryzyko zakażenia groźną babesziozą czy boreliozą jest niewielkie.  
Nawet jeśli znajdziemy wgryzionego w skórę pajęczaka będzie on z pew-
nością martwy. Wszystkie skuteczne preparaty przeciwkleszczowe mają 
podobne działanie – utrzymują w skórze zwierzęcia aktywną substancję, 
która po ugryzieniu przez kleszcza – zabija go.  

Lek. wet. Rafał Skwarski 

SKATEPARK W URSUSIE

We wtorek 14 maja br. o godzinie 12:00 w Ursusie odbyła się uroczystość otwarcia skateparku. Obiekt powstał 
dzięki inicjatywie uczniów z obecnej klasy III A Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy, którzy zgłosili swój 
pomysł do budżetu obywatelskiego (daw. budżet partycypacyjny). Skatepark jest zlokalizowany przy skrzyżowa-
niu ulic Dzieci Warszawy i Szancera. Projekt zrealizował Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

M imo deszczowej aury, w uroczystości 
otwarcia skateparku wzięło udział 
wielu młodych amatorów miejskich 

sportów, burmistrz Ursusa Bogdan Olesiń-
ski, zastępcy burmistrza – Wiesław Krze-
mień i Kazimierz Sternik, a także radni: 
Anna Lewandowska, pełniąca również 
funkcję opiekuna autorów projektu, Wan-
da Kopcińska, Tomasz Dąbrowski i Dawid 
Kacprzyk. W wydarzeniu uczestniczyli 
autorzy projektu obywatelskiego: Łukasz 
Chomiuk, Alan Krzemień, Daniel Kozieł, 
Stanisław Nowakowski i Wanda Leśniak 
oraz osoby, które przyczyniły się do reali-
zacji projektu z Urzędu Dzielnicy oraz pro-
jektant i wykonawca obiektu Paweł Głyda 
z firmy MPG.
Burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiń-
ski podziękował za inicjatywę autorom pro-
jektu: – Przyszedł taki dzień, kiedy Wasz po-
mysł został zrealizowany i możecie z niego 
w pełni korzystać. Mimo niesprzyjających 
warunków pogodowych kilka osób zde-
cydowało się przyjechać na hulajnogach, 
co świadczy o tym, że to miejsce będzie 
cieszyło się dużym powodzeniem. Bardzo 
serdecznie Wam gratuluję. Wiceburmistrz 
Krzemień przypomniał, że w przeszłości 

były różne pomysły na wykorzystanie tego 
terenu, nawet wielokondygnacyjny budy-
nek komunalny. 
Autorzy projektu opowiedzieli, jak narodził 
się ten pomysł: – Szkoła, do której uczęsz-
czamy jest naprzeciw skate parku. Mamy 
dużo przyjaciół, którzy jeżdżą na hulajno-
gach, na deskach, którzy mówili, że bardzo 
by chcieli, żeby skatepark był blisko ich 
miejsca zamieszkania czy nauki. Wokół tego 
miejsca jest dużo szkół, bloków mieszkal-
nych. Do tej pory młodzi ludzie jeździli po 
ulicach, co stwarzało wiele sytuacji niebez-
piecznych. Zależało nam, żeby obiekt był 
nieduży, dobry dla mniej zaawansowanych 
i do nauki. Ponad dwa lata temu narodził 
się pomysł i postanowiliśmy zgłosić nasz 
projekt i w głosowaniu mieszkańców uzyskał 
on największe poparcie ze wszystkich pro-
jektów. Sami reprezentujemy różne poziomy 
sportowe – od używających hulajnog wyczy-
nowych, przez zaczynających przygodę na 
deskorolce, do zupełnie początkujących.

Będą warsztaty
Atrakcją dla młodzieży i zgromadzonych 
gości były warsztaty przygotowane przez 
szkołę GoSkate z Ursynowa. Profesjonalni 

skaterzy omówili aspekty techniczne desko-
rolek, a także opowiedzieli o tym, jak dbać 
o swoje bezpieczeństwo podczas uprawiania 
sportu wyczynowego. Wyrazili również po-
zytywne opinie na temat nowego obiektu 
w Ursusie. Padający deszcz uniemożliwił 
zaplanowany pokaz jazdy wyczynowej 
i podstawowe zajęcia dla adeptów, ale Ma-
ciej Piotrowski i Adrian Maryniak ze szkół-
ki GoSkate obiecali, że przyjadą ponownie 
przy sprzyjającej pogodzie.

Nowy skatepark przeznaczony jest do jazdy 
na rolkach, deskorolce, hulajnodze i rowe-
rach BMX. Wyposażony jest w dwie po-
ręcze, grindbox, bank i mini-pipe, szerokie 
rozpędy, urozmaicony funbox, minirampę, 
a także manual z murkiem. Całość wyko-
nano z żelbetonu w nowatorskiej technolo-
gii, wykorzystującej do budowy tego typu 
obiektów prefabrykowane elementy. Skate-
park ma wymiary 29,40 m × 13,00 m, a jego 
łączna zabudowa wynosi 751,8 m2. Budowa 
kompleksu kosztowała 323 000 zł.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

W materiale wykorzystano informacje Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji UD Ursus

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA�
WETERYNARYJNA

02-495.Warszawa-Ursus.
ul..Rynkowa.5

tel...22�245�31�07

GODZINY OTWARCIA
. pon.–pt.. 9.00–20.00
. sobota. 10.00–14.00
. niedziela. 10.00–13.00
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REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE 
DROBNE w dwutygodniku  
„Mocne Strony” można zamówić na 
DWA SPOSOBY:

➊  drogą e-mailową na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl 

➋   osobiście w Agencji 
Reklamowej „LINEA” 
02-495 Warszawa URSUS,  
UL. CIERLICKA 2 
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

UWAGA! Ogłoszenia drobne tekstowe 
tylko w modułach w ramce:

 1  moduł 
 (47 mm × 30 mm) –   30 zł netto

 2  moduły 
 (47 mm × 60 mm)  –   50 zł netto

 3  moduły 
 (47 mm × 90 mm)  –   70 zł netto

Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne  
przez co najmniej 2 tygodnie również  

na naszej stronie internetowej 
www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

platery, brązy, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, orzełki, 

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

DAM PRACĘ

PRZYJMĘ DO PRACY PANIĄ
 – sprzątanie biur i salonu 

samochodowego
Praca w godzinach popołudniowych  
na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory)

tel.: 501-190-442

LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

Lekarz specjalista PSYCHIATRA  
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt.  
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

CZĘŚCI 
DO WARSZAWY  

SPRZEDAM  

tel.: 509 119 689 

SPRZEDAM

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

l   złoto, srebro, biżuterię 
l  monety, antyki 

oraz
l  telefony, laptopy  
l  sprzęt fotograficzny  
l  artykuły RTV

SKUPUJEMY

n  URSUS. IX MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PIOSENKI EKOLOGICZNEJ  POD HASŁEM „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ”

Ekologia dla przedszkolaków
Już dziewiąty raz w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górna Droga w Ursusie dzie-
ci z ursuskich przedszkoli prezentowały piosenki o tematyce ekologicznej. 

P omysłodawczynią konkursu jest dy-
rektor przedszkola, Hanna Załęska, 
która zaznaczyła, że jego celem jest 

popularyzacja zagadnień i postaw eko-
logicznych poprzez muzykę i śpiew, 
zainteresowanie dzieci tematyką eko-
logiczną oraz kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wszelkie lokalne 
zmiany w środowisku, których sprawcą 

jest człowiek. Organizatorkami, a zara-
zem prowadzącymi dzisiejszego wyda-
rzenia były: Iwona Tarnas – nauczyciel 
i Agnieszka Gosińska – nauczyciel lo-
gopeda z Przedszkola nr 413.
Patronat nad konkursem objęli: Wy-
dział Ochrony Środowiska Dzielnicy 
Warszawa-Ursus, Fundacja Strefa Zie-
leni, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyro-
dy, Fundacja Nasza Ziemia. Honorowy 
patronat przyjął burmistrz Ursusa, Bog-
dan Olesiński. 

Pierwszy występ
Imprezę  rozpoczęło niezwykłe, koloro-
we przedstawienie w wykonaniu czte-
rolatków. We wspaniałej scenografii, 
przedstawiającej rzekę i las widzowie 
zobaczyli rybki, żabki, leśne zwie-

rzątka oraz dzieci wyławiające z rzeki 
butelki, puszki i inne przedmioty oraz 
zbierające w lesie najróżniejsze śmieci, 
pozostawione tu przez ludzi. Wszystko 
z towarzyszeniem piosenek – oczywi-
ście ekologicznych – i tańców.

Wielki konkurs
W tegorocznym konkursie udział 
wzięły następujące przedszkola: nr 219 
„Niezapominajka” z ul. Mariana Keni-
ga, nr 343 z ul. Warszawskiej, nr 413 
z ul. Górna Droga, nr 194 z ul. Wale-
rego Sławka 7, Przedszkole z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 418 z ul. Jana 
Marcina Szancera, nr 439 z ul. Walere-
go Sławka 2, Przedszkole Integracyjne 
nr 137 z ul. Zagłoby.
Zaprezentowało się 11 młodych arty-
stów. Występ przed nieznaną publicz-
nością, w nieznanym miejscu, mimo 
wsparcia pań z macierzystych grup, 
wzbudzał u dzieci ogromne emocje. 
Niektórzy mieli nawet problemy z wyj-
ściem na scenę. Ostatecznie pięknie 
odśpiewali przygotowane piosenki 
i czekali na widowni na werdykt jury. 
Przewodniczącą tego szacownego gro-
na była Wanda Kopcińska – przewodni-
cząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy 
Ursus, a wraz z nią oceniały: Maria 
Grażyna Grzechnik-Nowak – artystka, 
solistka scen polskich i Joanna Pacio-
rek – inspektor Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Dzielnicy Ursus. Jurorki nie 
oceniały dzieci zbyt surowo, natomiast 
zwracały uwagę na wyławianie talen-
tów, którym należałoby pomóc w dal-
szym rozwoju. A sprawą najważniejszą 
było wpajanie dzieciom – poprzez za-

bawę – zasad ekologii i ochrony środo-
wiska.

Oni śpiewali najpiękniej
W kategorii 3–4 lata I miejsce zajęła  
Łucja Nurkiewicz z przedszkola 413, 
a II miejsce – Zofia Dyga z przedszkola 
343. W kategorii 5–6 lat I miejsce zaję-
ła Alicja Prokop z przedszkola 439, II 
miejsce – Natasza Rodak z przedszkola 
439 i III miejsce – Zofia Bicz z przed-
szkola 418. Wyróżnienia otrzymali: 
Bartosz Zadroga z przedszkola 343 i Ig-
nacy Błachnio z przedszkola 194.
Dyrektor Załęska przytoczyła chińskie 
przysłowie:
Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo, 
Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz dzieci.
I dodała: – Pamiętajmy o tym – przy-
szłość naszej planety zależy od każdego 
z nas. 
Dyrektor planuje w przyszłym roku 
poszerzenie konkursu i zaproszenie do 
udziału przedszkoli z sąsiednich dziel-
nic, w pierwszej kolejności z Bemowa, 
oraz dołączenie konkursu plac plastycz-
nych.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski



CZY GORZEJ SŁYSZĘ DLATEGO, ŻE MAM CUKRZYCĘ?
Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem, którego przyczyną jest zaburzenie wydzie-
lania insuliny. Podwyższony poziom cukru we krwi bywa przyczynę wielu schorzeń. 

CO WSPÓLNEGO MA CUKRZYCA I NIEDOSŁUCH?
W ostatnich latach badania potwierdziły współ-
występowanie cukrzycy i niedosłuchu. Wg na-
ukowców osoby z cukrzycą są ponad dwukrotnie 
bardziej narażone na łagodną lub umiarkowaną 
utratę słuchu niż osoby zdrowe. Występowanie 
ubytku słuchu częściej występowało w bada-
niach u diabetyków (54%) niż u osób bez cukrzy-
cy (32%). Badanie wykazało też, że diabetycy są 
bardziej narażeni na utratę słuchu niż osoby bez 
tej choroby, niezależnie od wieku.
Naukowcy nie są do końca pewni, dlaczego cuk-
rzyca ma negatywny wpływ na zmysł słuchu; 
jednak podejrzewają, że wysoki poziom glukozy 
we krwi powoduje uszkodzenie małych naczyń 
krwionośnych w uchu wewnętrznym. Podobnie 
jak inne części ciała, komórki rzęsate ucha we-
wnętrznego, aby działać prawidłowo, polegają 
na dobrym krążeniu krwi. Komórki te są odpo-
wiedzialne za przenoszenie dźwięku, który nasze 
uszy zamieniają na impulsy elektryczne i wysy-
łają wzdłuż nerwu słuchowego do mózgu, aby 
interpretować jako rozpoznawalny dźwięk. Gdy 
krążenie krwi jest słabe komórki nie regenerują 
się. Gdy zostaną uszkodzone lub zginą, słuch 
zostaje trwale naruszony. Wynikający z tego nie-
dosłuch może być leczony za pomocą aparatów 
słuchowych.

BADANIA SŁUCHU JAKO WAŻNY ELEMENT  
LECZENIA CUKRZYCY
Wniosek z przeprowadzonych do tej pory badań 
jest taki, że niedosłuch należy definiować jako 
m.in. powikłanie cukrzycowe. Diagnozowanie 
oraz rehabilitacja słuchowa powinny stanowić 
nieodłączny element leczenia cukrzycy. W USA 

już kilka lat temu włączono badania słuchu do 
zestawu obowiązkowych badań, na które kiero-
wani są pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą.
Jeśli jest się cukrzykiem warto wykonać bada-
nie słuchu. Na jego podstawie specjalista określi 
wielkość ubytku słuchu i wdroży  odpowiednie 
leczenie lub rehabilitację. Im szybciej udamy 
się do specjalisty tym większe szanse skutecz-
nego przeciwdziałania postępującemu niedosłu-
chowi. 

JAK CHRONIĆ SŁUCH, JEŚLI MASZ CUKRZYCĘ?
l Co najważniejsze, zaplanuj badanie słuchu  

i konsultację u specjalisty. W trakcie rozmo-
wy nie zapomnij wspomnieć, jeżeli masz cuk-
rzycę. Ta informacja, wraz z wynikami bada-
nia słuchu, pomoże w wyborze najlepszego 
sposobu leczenia lub rehabilitacji. Pamiętaj, 
że możesz przeciwdziałać postępującemu 
niedosłuchowi!

l Utrzymuj odpowiednią wagę. Nadmierna 
waga utrudnia sercu skuteczne pompowanie 
krwi do wszystkich części ciała, a więc osła-
bia ukrwienie narządów, w tym również uszu.

l Pamiętaj o aktywności fizycznej, włącz 
ćwiczenia do swojej codziennej rutyny. Na-
wet umiarkowana ich ilość poprawia krąże-
nie i przepływ krwi.

l Zmniejsz głośność telewizji i radia, słuchaj 
ciszej muzyki. 

l Chroń swoje uszy przed nadmiernym ha-
łasem używając słuchawek ochronnych lub 
jednorazowych zatyczek do uszu, w hałaśli-
wych miejscach lub gdy pracujesz z głośny-
mi elektronarzędziami.


