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Nowe lodowisko
w gm. Michałowice

LODOWISKO W KOMOROWIE ZAPRASZA!
W Michałowicach od kilku lat, a teraz i w Ko-
morowie entuzjaści łyżwiarstwa, w okresie 
zimy mogą oddawać się radosnej zabawie 
na lodowisku.

P ierwsze ślizgi na nowej gminnej inwestycji 
w Komorowie rozpoczęły się w piątek, 25 
stycznia. Dokładnie o godz. 8:30 dzieci z Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 
jako pierwsze weszły na lodowisko, które tym 
samym zostało oddane do użytku mieszkańców 
gminy. Jak mówiła podczas inauguracyjnego ot-
warcia dyrektor ZSO w Komorowie, Małgorza-
ta Głodowska – prace nad obecnym kształtem 
kompleksu sportowego, który znajduje się na 
terenie szkoły trwały już od dłuższego czasu, 
a założeniem było, aby lodowisko zostało odda-
ne do użytku jeszcze przed rozpoczynającymi 
się feriami zimowymi. To się udało i już od dziś 
można bawić się na lodowisku w Komorowie.

Na zewnątrz biało i mroźno, ale pod namiotem, 
pod którym znajduje się lodowisko nie brako-
wało ciepłej zabawy i gorących uśmiechów. 
Także wśród publiczności, pośród której nie 
zabrakło wójt gminy Michałowice, Małgorzaty 
Pacheckiej, przewodniczącej rady gminy, Beaty 
Rycerskiej oraz radnych. Gorąco i słodko było 
również i poza lodowiskiem, gdzie na dzieci 
czekały gorące kakao i pyszne drożdżówki.
Trwają jeszcze ferie zimowe i czas białego 
szaleństwa. Dwa lodowiska, które funkcjonują 
w gminie są okazją do tego, aby upłynęły one 
w radości i wspaniałej zabawie. 

UG Michałowice
Fot. M. Marcysiak

Lodowisko jest dostępne dla mieszkań-
ców gminy codziennie w godz. 16:30–
20:30 (do godz. 15:30 odbywają się 
szkolne zajęcia), natomiast w  soboty,  
niedziele oraz ferie w godz. 9:00–20:30. 

WSTĘP JEST BEZPŁATNY!



 NR 2(53)/2019  (ROK IV)    |    7 LUTEGO 2019 R.    |    Mocne Strony2 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

9.02–3.03.2019 | GALERIA AD-HOC | OŚRODEK KULTURY ARSUS | URSUS, UL.TRAKTORZYSTÓW 14
Tematyka pejzażowa jest stale obecna w twórczości Grażyny Kostawskiej. Jest ulubioną formą 
jej artystycznych poszukiwań od 45 lat. Pierwsze olejne pejzaże powstały w czasach szkolnych, 
w okresie nauki w Liceum Sztuk Plastycznym, mieszczącym się w pięknym pałacyku w Ła-
zienkach Królewskich. Okres studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu zaowocował 
kolejnymi plenerowymi kompozycjami. Natomiast praca dyplomowa w pracowni malarstwa, 
była propozycją przetworzenia natury na abstrakcję. I tu pojawiły się dwa cykle o odmiennym 
charakterze: seria inspirowana rafą koralową oraz widokami ziemi widzianej z powietrza.

Kolejnym wyzwaniem był motyw malowni-
czych rozlewisk Narwi oraz romantycznych, 
burzliwych wybrzeży ówczesnej Jugosławii. 

Niezmiennie, od lat maluje również słynny 
wodospad i niezwykłą scenerię dolnośląskiego 
Międzygórza.

Dziecięcą sympatię do baśni o Sindbadzie Że-
glarzu odnajdziemy w serii marokańskich wido-
ków miast na pustyni i nadmorskich warowni. 
Wiele prac powstaje w Ursusie, Kamieńczyku 
i Międzygórzu, podczas plenerów organizowa-
nych przez artystkę, z ramienia Ośrodka Kultu-
ry Arsus, dla młodzieży i dorosłych amatorów 
sztuk pięknych. Również okolice Warszawy, 
z malowniczymi stawami i rozlewiskami są sta-
łą inspiracją dla jej obrazów.
Na wystawie w Galerii Ad-hoc (luty 2019) pre-
zentujemy obrazy ze wszystkich wspomnia-

nych okresów twórczości, zarówno prace olejne 
i akrylowe, jak i akwarele, pastele oraz rysunki, 
znajdujące się w zbiorach prywatnych artystki. 
Warto wspomnieć, że prace te powstały niejako 
na marginesie głównego nurtu jej zainteresowań 
– malarstwa batalistycznego, gdzie odnosi zna-
czące sukcesy międzynarodowe. 
Pejzaże autorstwa Grażyny Kostawskiej znaj-
dują się w kolekcji China Bank i są ozdobami 
siedzib w Pekinie i Warszawie. Liczne dzieła 
znajdują się w kolekcjach prywatnych w wielu 
krajach oraz w rodzimym Ursusie.

PEJZAŻE –  wystawa malarstwa 
GRAŻYNY KOSTAWSKIEJ

W Domu Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury Arsus 30 stycznia 2019 
roku rozpoczął się cykl wieczornych spotkań „Poetyckie klimaty w Kolo-
rowej” poświęcony poezji i sylwetkom wybitnych polskich twórców. 

Poetyckie wieczory inscenizuje i pro-
wadzi znana aktorka teatralna i filmo-
wa – Hanna Dunowska. Artystka ta 

zasłynęła m.in. jako odtwórczyni głów-
nych ról w filmach Czułe miejsca Piotra 
Andrejewa i Femina Piotra Szulkina. 
Popularność zyskała też dzięki rolom 
w serialach telewizyjnych, takich jak: 
W labiryncie, Dom, 07 zgłoś się i Glina. 

Ten styczniowy, pierwszy wieczór 
z cyklu uświetniła nastrojowa liryka 
miłosna Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej (1891–1945) – wybitnej poet-
ki i dramatopisarki, związanej m.in. 
z grupą Skamander. Licznie przybyli 
goście, w tym z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, zostali mile zaskoczeni 
nastrojową scenerią sali widowiskowej 

zaaranżowanej na miejsce o klimacie 
kawiarnianym, w którym w przytulnej 
atmosferze miło można spędzić czas. 
Cisza zapanowała, gdy wybrzmiała 
rozpoczynająca artystyczną część wie-
czoru piosenka Pocałunki z repertuaru 
Ewy Demarczyk, notabene zainspiro-
wana twórczością Pawlikowskiej-Jas-
norzewskiej.

K iedy Hanna Dunowska weszła na 
salę i po krótkim wprowadzeniu 
zapaliła świece, zaczął się wyjątko-

wy spektakl, w którym aktorka z wy-
czuciem deklamowała swym stwo-
rzonym do recytacji głosem utwory 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
przeplatając je ciekawymi i barwnymi 
anegdotami z biografii tejże poetki. 
Już na wstępie słuchacze dowiedzieli 
się, że najważniejsza w życiu Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej była miłość 
oraz towarzyszące jej tęsknoty i inne 
uczucia. Z tego powodu Hanna Du-
nowska wybrała liryki, w których na 
pierwszym planie była właśnie mi-
łość. Milczący kochanek, Erotyk, Mi-
łość, Zapomniane pocałunki, Portret, 

Zakochani nad morzem czy Ogród 
były utworami poświęconymi temu 
chyba najważniejszemu w życiu każ-
dego człowieka uczuciu. Poetycki na-
strój podkreślały melodie, grane przez 
Justynę Straszyńską na wiolonczeli. 
Aktorka równie ciekawie zarysowała 
epokę, w której tworzyła Pawlikowska-
-Jasnorzewska, a także przedstawiła jej 
najbliższe otoczenie – rodzinę i przyja-
ciół. Sylwetkę poetki przybliżyła w taki 
sposób, by zachęcić zgromadzonych do 
pełniejszego poznania jej fascynujące-
go życiorysu. Pawlikowska wiodła bo-
wiem ekscytujące życie, niepozbawio-
ne jednak cierpienia i tęsknoty. 
Hanna Dunowska wspaniale poprowa-
dziła wieczór poetycki, a wiersze Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zapew-
ne jeszcze na długo pozostaną w pa-
mięci słuchaczy. 
Kierownik Domu Kultury „Kolorowa”, 
Elżbieta Zdanowska-Cozac, podzięko-
wała wszystkim za przybycie i zaprosiła 
na kolejne spotkanie z cyklu, które od-
będzie się w marcu, a poświęcone bę-
dzie twórczości Juliana Tuwima. Warto 

zarezerwować sobie czas na to wyda-
rzenie i posłuchać utworów tego znako-
mitego poety w wykonaniu wyjątkowej 
aktorki, a zarazem miłośniczki dobrej 
poezji, w stylowej aranżacji przygoto-
wanej przez zespół „Kolorowej”. 

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka
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Uczennica LO im. T. Kościuszki 
laureatką XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego
Uczennica klasy 2d Liceum Ogólno kształcącego im. Tadeusza
Koś ciuszki w Pruszkowie WIKTORIA MARCZYŃSKA – została 
laureatką XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego i zajęła 
zaszczytne I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

P rzesłuchania uczestników odby-
ły się 7 grudnia 2018 r. w X Pa-
wilonie Cytadeli Warszawskiej. 

Wiktoria zaprezentowała orację na te- 
mat ruchu harcerskiego, autorstwa
Pana Stanisława Sedlaczka.
Uroczyste wręczenie dyplomów i na- 
gród odbędzie się 22 lutego 2019 r. 
(piątek) w Szkole Podstawowej nr 362 
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
przy ulicy Waleriana Czumy 8 w War-
szawie o godz. 12:00. Do konkursu 
Wiktoria przygotowywała się pod 
bacznym okiem Pani Anety Rachtan, 
nauczycielki języka polskiego.

GRATULUJEMY !

Więcej informacji na temat konkursu 
na stronie: www.swnp.waw.pl

Nowy samochód dla mieszkańców Czubina

www.powiat.pruszkow.pl

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  otrzymali 
fabrycznie nowy, dziewięcioosobowy samochód typu bus przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością   przewożenia ich 
na wózkach inwalidzkich. 

U roczyste przekazanie pojazdu 
odbyło się 21 stycznia 2019 r. 
Starostwo Powiatowe w Pruszko-

wie zakupiło wyprodukowany w 2018 
roku samochód marki Opel Vivaro 
Kombi Edition 1,6 BiTurbo dzięki 
dofinansowaniu ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach obszaru 
D „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”. Kwota dofi-
nansowania ze środków PFRON wy-
niosła 80 000 zł.
Brwinowski DPS od 1999 r. prowadzi 
działalność wspierającą dorosłe osoby 
niepełnosprawne intelektualnie. 

Wsparcie polega na zapewnieniu 
całodobowej opieki dla 104 osób, 
które dzięki odpowiedniemu środ-
kowi transportu będą miały moż-
liwość skorzystania z rehabilitacji 
usprawniającej ruchowo oraz z usług 
lekarzy specjalistów. 
Dodatkowo Mieszkańcy DPS-u, mając 
do dyspozycji transport z możliwością 
przewozu osób na wózkach inwalidz-
kich, będą mogli uczestniczyć w wy-
jazdach do kina, teatru, w plener.

�

Zaprasza na WERNISAŻ wystawy

CHORWACKI ZADAR
– CZĄSTKĄ POLSKIEJ HISTORII

9 LUTEGO O GODZ. 16.00. 
WSTĘP WOLNY

Podczas otwarcia odbędzie się oprowadzanie pod okiem kuratorów wystawy
DUBRAVKI PASCUTTINI-MOSOR I MARKA ZALEWSKIEGO,

którzy opowiedzą

O CHORWACJI, ZADARZE I RELIKWIARZU KRÓLOWEJ.
O urodzie chorwackich miast i miejsc wypoczynku nie ma potrzeby nikogo przekonywać. 
Polacy znają ją doskonale i pamiętają o niej, planując wakacje. Zwykle jednak rekreacja 
zdecydowanie prowadzi, podczas gdy kulturalno-historyczne walory zabytków pozostają 
w wyścigu o uwagę daleko z tyłu. A niesłusznie. I to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze 
zarówno architektura, jak i muzealne zbiory (poczynając od obiektów starożytnych poprzez 
średniowieczne do renesansowych) – to prawdziwe perły w skali światowej. Ale jest też 
inny argument: przenikanie się historii Polski i Chorwacji. Przykładem takich splotów 
jest właśnie Zadar, miasto, któremu poświęcona jest wystawa „Chorwacki Zadar – cząstką 
polskiej historii”. 
Będzie można odkrywać ją także na własną rękę – WYSTAWA POTRWA DO 31 MARCA.

Godziny otwarcia MUZEUM:  wtorek, środa, czwartek – 9:00–16:00 | piątek – 9:00–19:00 | sobota, niedziela – 11:00–17:00 | poniedziałek – NIECZYNNE |

WYJĄTKOWA 
i jedyna okazja

do bliższego 
zapoznania 

się z historią 
Zadaru dzięki 

obecności 
specjalistów-

-kuratorów 
wystawy.

muzeum@mshm.pl
22 758-72-66

www.mshm.pl

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO 
im. Stefana Woydy w Pruszkowie PL. JANA PAWŁA II 2, 05-800 PRUSZKÓW

NA KAŻDYM KROKU - ŚLADY NASZYCH PRZODKÓW
Chorwacja jest dla Polaków ulubionym miejscem spędzania 
wakacji. Jednak mało kto wie, że w XIV wieku razem 
z Chorwatami i Węgrami mieli wspólnego króla. 
Mało kto również wie, że w położonym 
nad Adriatykiem Zadarze po dziś dzień 
można zobaczyć wspaniały zabytek 
związany z historią Polski.
dr AGNIESZKA PUSZCZEWICZ
dyrektor Przedstawicielstwa Chorwackiej 
Wspólnoty Turystycznej w Polsce
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URSUS �  POMOC PRAWNA

Pierwsze spotkanie nowego burmistrza Ursusa Bogdana Olesińskiego z mieszkańcami

BOGDAN OLESIŃSKI urodził się w Pruszko-
wie w 1962 roku. 
W latach 1992–1994 – członek Kongre-
su Liberalno-Demokratycznego. W ka- 
dencji 1998–2002 – radny gminy Micha-
łowice, gdzie sprawował funkcję wice-
przewodniczącego Komisji Inwestycji oraz 
zasiadał w Komisji Bezpieczeństwa i Spraw 
Społecznych. W 2004 r. przystąpił do Plat-
formy Obywatelskiej. W 2006 r. – powołany 
na stanowisko burmistrza dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy. W latach 2010–2018 peł-
nił funkcję burmistrza Mokotowa. W 2018 r. 
ponownie wybrany burmistrzem Ursusa. 
Z wykształcenia – inżynier budowlany, 
ukończył Wojskową Akademię Techniczną. 
Specjalista w dziedzinie organizacji i zarzą-
dzania – ukończył kurs rzeczoznawców 
wyceny nieruchomości, studium podyplo-
mowe dla kadry kierowniczej Akademii 
im. L. Koźmińskiego oraz studia dokto-
ranckie z zarządzania i finansów w Szkole 
Głównej Handlowej.
Współzałożyciel Towarzystwa Edukacji Al-
ternatywnej. Działa m.in. w Towarzystwie 
Przyjaciół Warszawy. 
W 2011 r. – odznaczony Medalem Opieku-
na Miejsc Pamięci Narodowej.

Trzy tygodnie po wyborze na bur-
mistrza dzielnicy Bogdan Olesiński 
spotkał się po raz pierwszy z miesz-
kańcami Ursusa. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Klub Edukacji 
Samorządowej z inicjatywy Zofi i 
Ilnickiej-Gutkowskiej. Moderatorem 
spotkania był Kierownik Delegatury 
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego – Aleksander Zblewski.

N a wstępie – powołany 21 listopada 
2018 r. na stanowisko burmistrza 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

– Bogdan Olesiński przypomniał, że 
8 lat temu (w latach 2006–2010) pełnił 
już funkcję burmistrza w Ursusie. Od 
tego czasu – jako przewodniczący koła 
Platformy Obywatelskiej w Ursusie – 
wiele razy spotykał się tutaj z członkami 
klubu radnych Platformy Obywatelskiej. 
Wspomniał rownież o mieszkającej 
w Ursusie bliskiej rodzinie. Jego kontak-
ty z dzielnicą są więc stałe.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy 
zadawali wiele pytań
Mówiono o problemach z komunika-
cją i brakiem miejsc parkingowych, 
o autostradzie i wjeździe na nią, o braku 
przejść i przejazdów przez tory między 
dwoma częściami Ursusa.
Odpowiadając na pytania burmistrz 
Olesiński nakreślił obecną sytuację 
dzielnicy. Ursus jest drugi w Warszawie 
(po Śródmieściu) pod względem gęsto-
ści zaludnienia. W związku z gwałtow-
nym przyrostem liczby mieszkańców, 

w Ursusie przybywa też samochodów. 
Każdy deweloper, oddając budynki 
musi zapewnić 1,25 miejsca parkingo-
wego na każde mieszkanie, a bywają ro-
dziny, posiadające 2 lub 3 samochody. 
W czasach kiedy powstawały pierwsze 
osiedla (50 lat temu), niewiele rodzin 
posiadało auto, nie planowano więc 
dużej liczby miejsc parkingowych. 
Dzielnica nie może zrobić dojazdów do 
autostrady, bo wykonawca – GDDKiA 
– nie oddał jeszcze wiaduktu. 
– Trzeba przede wszystkim poprawić ko-
munikację publiczną i z niej korzystać – 
dodał burmistrz. 

Były pytania o od lat opóźniające się 
remonty dróg
Wiele z nich, m.in.: Regulska, Sosnkow-
skiego, Spisaka, Pużaka, Traktorzystów 
to drogi powiatowe, nie będące w zarzą-
dzie dzielnicy. Burmistrz zasugerował, 
żeby pisać w tej sprawie do Urzędu 
Dzielnicy – (...) a my przekażemy dalej. 
Ktoś zaproponował wybudowanie tęż-
ni. – Żadna z istniejących w okolicy 
tężni nie poprawia zdrowia. One są 

za małe, żeby zneutralizować smog. 
Pieniądze wyrzucone w błoto – padła 
odpowiedź. 

W sprawie metra burmistrz Olesiński 
wyjaśnił sytuację
– Nie było sensu starać się o budo-
wę III linii metra w Ursusie, bo to by 
potrwało 30 lat. Wchodzi w grę tylko 
przedłużenie II linii. Od stacji prze-
siadkowej Mory do stacji PKP Ursus 
jest tylko ok. 800 m. Zbudujemy węzły 
przesiadkowe. Kiedy w Ursusie po-
wstanie stacja przesiadkowa, to będzie 
tutaj wjeżdżać kilkadziesiąt tysięcy po-
jazdów dziennie mniej. Do stacji Mory 
metro może dotrzeć za ok. 5 lat. Chce-
my, żeby od przyszłego roku zaczęły 
się prace koncepcyjne, projektowe nad 
przedłużeniem linii metra do Ursusa. 
Jak te decyzje zapadną, to mamy na-
dzieję, że za jakieś 6 lat uruchomione 
zostaną przetargi, a za 10 lat metro do-
trze do Ursusa. Trzeba zmienić studium 
rozwoju miasta, zmienić plany miej-
scowe w 3 dzielnicach – na Bemowie, 
we Włochach i w Ursusie. Na terenach 

pozakładowych te plany niestety są. 
Trzeba o tym rozmawiać.

Wiele emocji wzbudziła sprawa 
ursuskich bazarów
Odnośnie bazarku przy ul. Gierdzie-
jewskiego burmistrz stwierdził, że prze-
niesienie jest pewne. – Jeżeli wszystko 
dobrze pójdzie, to przy ul. Gierdziejew-
skiego będzie dom kultury. Żeby zmo-
dernizować istniejący bazar, trzeba by 
go na pół roku zamknąć. Na nowym 
bazarze (teren za Urzędem Dzielnicy) 
budki kupcy będą musieli kupić sami. 
Dzielnica doprowadzi media, utwardzi 
teren i zbuduje zadaszone wiaty, prze-
znaczone na sprzedaż sezonową.
Natomiast na wątpliwości, że w związ-
ku z powstaniem Centrum Lokalnego 
bazar przy ul. Wojciechowskiego bę-
dzie zlikwidowany, zebrani usłyszeli: 
– Centra lokalne buduje się zawsze wo-
kół czegoś, wokół miejsc, gdzie w spo-
sób naturalny gromadzą się ludzie. Ja 
o planach likwidacji nie słyszałem. Na 
Wojciechowskiego jest bazar XXI wie-
ku. Nie ma takich planów, żebyśmy ko-
goś na siłę stamtąd wyrzucali. 
Po uwagach dotyczących niedostatku 
ogólnodostępnych obiektów sporto-
wych burmistrz wyraził nadzieję, że 
w przyszłym roku (2019) ruszy bu-
dowa szkoły z obiektami sportowymi 
przy ul. Hennela.
Burmistrz zapowiedział informowa-
nie mieszkańców o wszelkich planach 
i inwestycjach w dzielnicy, a przede 
wszystkim liczenie się z ich zdaniem. 

Tekst i zdjęcia
 Jacek Sulewski

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

MIKSERA NIE ODLICZYSZ
Jestem inwalidką i mam problemy 
z posługiwaniem się rękami. Ułatwi-
łoby mi życie, gdybym kupiła wielo-
funkcyjny mikser. Czy taki wydatek 
może zostać odliczony od mojego 
dochodu w ramach ulgi rehabilita-
cyjnej?
Niestety nie! Dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej (KIS) wydał 
interpretację, w której stwierdził, że 
w ramach ulgi rehabilitacyjnej inwali-
da ma prawo odliczyć wydatki na za-
kup i naprawę indywidualnego sprzę-
tu, urządzeń i narzędzi technicznych 
niezbędnych w rehabilitacji i uła-
twiających wykonywanie czynności 
życiowych stosownie do potrzeb wy-
nikających z niepełnosprawności, ale 
jasno określił, że nie chodzi o zakup 
sprzętu gospodarstwa domowego. 
Zdaniem Dyrektora KIS takie sprzęty 
są ogólnodostępne i każdy – a więc 
nie tylko inwalida – może z nich ko-
rzystać. Dlatego wydatki na ich naby-
cie nie mogą być odliczone. Odliczać 

można bowiem wydatki tylko na taki 
sprzęt, który ma specjalne cechy czy-
niące go niezbędnym albo w rehabili-
tacji osoby niepełnosprawnej albo też 
ułatwiającej jej życie. 

ULGA NA WYMIANĘ OKIEN
Jestem emerytem i właścicielem do-
mku jednorodzinnego. Słyszałem, że 
jest nowa ulga podatkowa na ocie-
plenie domu. Nie stać mnie na aż tak 
kosztowną inwestycję, ale przydało-
by się wymienić niektóre okna. Czy 
pieniądze wydane na coś takiego też 
mogę odliczyć od podatku?
Tak! Wydatek, który zamierza Pan 
ponieść mieści się w ramach obowią-
zującej od 1 stycznia 2019 r. ulgi ter-
momodernizacyjnej. Mogą  z niego 
skorzystać osoby fizyczne, których do-
chody opodatkowane są według skali 
podatkowej (a więc także emeryci), 
podatkiem liniowym albo ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych 
(prawo do tej ulgi mają więc też i ci, 

którzy prowadzą działalność gospo-
darczą). W ramach tej ulgi można 
odliczyć wydatki poniesione w roku 
podatkowym na materiały budowlane, 
ale także na maszyny i urządzenia oraz 
usługi służące termomodernizacji. 
Odliczenia mogą dokonać właściciele 
albo współwłaściciele domu jedno-
rodzinnego. Istnieje rozporządzenie, 
które dokładnie określa jakie materia-
ły, urządzenia i usługi mogą być rozli-
czane w ramach ulgi termomoderniza-
cyjnej. Poza oczywistym ociepleniem 
ścian znajdziemy na niej także wydat-
ki związane np. z zakupem gazowego 
kotła kondensacyjnego wraz ze ste-
rowaniem, armaturą zabezpieczającą 
i regulującą oraz układem doprowa-
dzenia powietrza a także odprowadze-
nia spalin. Na liście jest też wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, w tym 
także okna, okna połaciowe wraz 
z systemami montażowymi, drzwi 
balkonowe, bramy garażowe, a nawet 
powierzchnie przezroczyste nieotwie-
ralne. Co ciekawe, rozporządzenie po-
zwala też odliczyć pieniądze wydane 
np. na przyłącze do sieci ciepłowniczej 
lub gazowej. Musimy jednak sprosto-
wać jedną nieprawdziwą informację 
poruszoną przez Pana w pytaniu. 
Otóż ulga termomodernizacyjna nie 
jest odliczana od podatku. Poniesione 
wydatki odlicza się od dochodu przed 
opodatkowaniem. Podatnik może więc 

w zeznaniu podatkowym za 2019 r. 
odliczyć to, co wcześniej w tym roku 
wydał na przedsięwzięcie objęte ulgą. 
Maksymalna kwota odliczenia to 53 
000 zł i to liczonych wraz z VATem 
(zasada ta dotyczy osób nie prowadzą-
cych własnej firmy, którzy są VATow-
cami). Przepisy dopuszczają sytuację, 
w której podatnik w jednym roku 
wyda na termomodernizację więcej 
niż zarobił, W takim przypadku wy-
dane pieniądze będzie mógł odliczać 
w kolejnych latach. I tak maksymalnie 
aż przez 6 kolejnych lat. Warunkiem 
skorzystania z ulgi jest to, że rozpo-
częte przez podatnika przedsięwzię-
cie termomodernizacyjne skończy się 
w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od koń-
ca roku kalendarzowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. Uwa-
ga! Odliczone pieniądze trzeba będzie 
doliczyć do dochodu jeśli podatnik nie 
skończy w tym czasie swojej inwesty-
cji albo kiedy otrzyma zwrot wcześniej 
odliczonych wydatków (np. dotacja 
z gminy). Warto pamiętać, że dochód 
można pomniejszać tylko o te wydat-
ki, które wynikają wyłącznie z faktur 
VAT.

UMOWA SERWISOWA 
Chcę kupić lodówkę. Wybrałam już 
model, ale przed zakupem sprze-
dawca zaproponował mi dokupienie 
umowy serwisowej, dzięki której 
mam mieć gwarancję, że w razie 
awarii lodówka zostanie naprawio-
na. Czy takie rozwiązanie jest dla 
mnie rzeczywiście korzystne?
Do Rzecznika Finansowego dotarło 
wiele skarg na takie rozwiązanie. 
Jest ono mniej korzystne niż poli-
sa, bo zamiast podlegającego peł-
nej kontroli ze strony odpowiednich 
urzędów towarzystwa ubezpiecze-
niowego w przypadku umowy ser-
wisowej mamy do czynienia z firmą, 
która takiej kontroli nie podlega. 
W związku z tym jej zapewnienia, 
że zagwarantuje nam bezproblemo-
wą naprawę popsutego sprzętu mogą 
być trudne do wyegzekwowania. No, 
chyba że tą firmą jest sam producent 
sprzętu. W innym przypadku taka 
umowa jest bardzo ryzykowna dla 
klienta. 

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

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule 
e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. 
Odpowiedź wyłącznie na łamach.
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

EKOpark coraz bliżej
Na fi niszu są prace związane z budową pierwszego etapu EKOparku, 
który powstaje na poprzemysłowym terenie Ursusa północnego. Nowy 
park będzie służył mieszkańcom nie tylko jako ekologiczna przestrzeń 
wypoczynkowo-rekreacyjna. Będzie pełnić także funkcje edukacyjne, 
dając sposobność poznawania przyrody. Obecnie Urząd Dzielnicy Ur-
sus przystępuje do realizacji drugiego etapu budowy EKOparku od ulicy 
Czerwona Droga do ul. Warszawskiej – w styczniu 2019 r. została podpi-
sana umowa realizacyjna z wyłonionym wykonawcą. 

W pierwszym etapie budowy EKO-
parku zrealizowano wszelkie pra-
ce budowlane oraz ogrodnicze. 

Powstał plac zabaw dla dzieci wyko-
nany z drewna robinii akacjowej, któ-
rej wytrzymałość wynosi ok. 100 lat. 

Wyróżniające się w nim elementy to 
domek ze zjeżdżalnią i ścianką wspi-
naczkową, zestaw do zabawy piaskiem 
wraz z akcesoriami oraz rzeźby zwie-
rząt, w tym charakterystycznego dla 
dzielnicy niedźwiadka. W cieplejsze 

dni, cień zapewni kopuła z żywej 
wierzby. Stworzono również kom-
pleks rekreacyjno-sportowy w postaci 
czterech stacji siłowni plenerowej, na 
których jednocześnie ćwiczyć może 
20 osób. Na tym samym terenie wy-
konane zostały nasadzenia nowych 
drzew, bylin, roślin przywodnych oraz 
łąkowych. Część roślinności posadzo-
na została piętrowo, aby uchronić teren 
przed zanieczyszczeniami i hałasem.
W II etapie realizacji inwestycji, któ-
ry ma być gotowy w połowie 2019 r., 
powstanie wybieg dla psów, miejsce 
do grillowania, kompleks urządzeń 
do ćwiczeń na drążkach tzw. street 
workout oraz niewielki parking samo-
chodowy. Na terenie całego EKOpar-
ku przewidziano oświetlenie zasilane 
energią odnawialną, a także system 
niecek bioretencyjnych, zbierających 
wodę opadową.
Inwestycja realizowana jest z budżetu 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
oraz ze środków unijnych w ramach 
„Programu Infrastruktura i Środowi-
sko 2014–2020”. Łączny koszt pierw-
szego etapu inwestycji wyniósł 5,65 
mln zł. Zakończenie drugiego etapu 
prac – kosztem 4 mln zł – przewidzia-
ne jest na koniec lata 2019 r.

NA ZDJĘCIU: Podpisanie umowy z Wyko-
nawcą na budowę II etapu EKOparku przez 
Zarząd Dzielnicy Ursus (od lewej: zastępca 
burmistrza Wiesław Krzemień, burmistrz 
Bogdan Olesiński, Paweł Kozłowski z fi rmy 
Sorted Sp. z o.o., zastępca burmistrza Kazi-
mierz Sternik). Fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Znamy już wynik corocznego przeglądu sieci dróg gminnych na terenie 
Ursusa, który realizowany jest na zlecenie Urzędu. Przeglądem stanu 
technicznego objęto 131 odcinków dróg o łącznej długości ok. 55 km.

Z analizy wynika, iż 34,8% z nich 
jest w stanie bardzo dobrym, 
a 42,3% w dobrym. W stanie 

odpowiednim jest 17,4% dróg, zaś 
dopuszczalnym tylko 5,5%. Nie 
stwierdzono żadnych dróg w sta-
nie niedostatecznym. W skali 1 do 5 
średnia wartość oceny technicznej dla 
wszystkich odcinków dróg gminnych 
wyniosła 4,09 pkt. Najwyższą ocenę 
uzyskały ulice Dyrekcyjna, Władysła-
wa Laskonogiego i Zaczarowanej Do-
rożki. Każda z nich otrzymała 5 pkt. 
Wyższe od wartości średniej noty 
uzyskało 51 na 131 dróg. Oceny były 
wystawiane na podstawie analizy wi-
docznych uszkodzeń, ubytków, spękań 
i odkształceń powierzchni.  
Ogólny stan dróg gminnych w dziel-
nicy jest dobry, jednak aby ich stan 
utrzymać i w miarę możliwości po-
prawiać, Urząd planuje kolejne remon-
ty. Na początku 2019 roku dzielnica 
ogłosi przetarg na remont odcinków 
dróg na następujących ulicach: Praż-

mowska, Piskorska, Czechowicza 
(odc. ul. W. Bełzy – ul. M. Falskiego),  
Lipiec Reymontowskich, Obrońców 
Helu (odc. ul. Wapowskiego – ul. Bo-
haterów Warszawy), Legnicka, Leszka 
Białego, Stanisława Leszczyńskiego 
(odc. ul. H. Brodatego – ul. Piechoty 
Wybranieckiej), Henryka Brodate-
go (odc. ul. Stanisława Leszczyń-

skiego – bud. nr 7) Czerwona Droga 
(odc. ul. Wolności – ul. Wincentego 
Kadłubka).  
Na terenie Ursusa, oprócz dróg 
gminnych będących w zarządzie 
dzielnicy, są także drogi powiato-
we, będące pod jurysdykcją Zarządu 
Dróg Miejskich. Są to główne trakty 
komunikacyjne. 
Wkrótce będą znane plany inwesty-
cyjne ZDM na rok 2019, które w za-
kresie dotyczącym Ursusa przedsta-
wimy w kolejnych wydaniach gazety. 

JAKOŚĆ DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY URSUS WYRAŻONA W %

Raport o stanie dróg dzielnicowych
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www.mazurkashotel.pl

PSYCHOLOGIA �  OŻARÓW MAZOWIECKI

HOTEL MAZURKAS
... z myślą o zakochanych

 

14 lutego 
2019

♥Kolacja♥ 
Walentynkowa 
w restauracji George Sand

Chcesz uczcić Walentynki w wyjątkowej atmo-
sferze dopełnionej smakowitymi daniami przy-
gotowanymi przez naszego Szefa Kuchni spe-
cjalnie na tę okazję? Zabierz swoją połówkę do 
naszej hotelowej klimatycznej restauracji Geo-
rge Sand na uroczystą, walentynkową kolację.
14 lutego oferujemy Państwu specjalne WA-
LENTYNKOWE MENU SZEFA KUCHNI. Do-
pełnieniem wykwintnych dań będzie kieliszek 
wina musującego, który otrzymacie Państwo 
gratis do kolacji.
Na ten wyjątkowy wieczór przygotowaliśmy dla 
Państwa 4 dania: przystawkę zimną, ciepłą, jed-
no z dań głównych oraz deser w promocyjnej 
cenie 130 zł/osoby. (sprawdź menu)
Zapraszamy również do skorzystania z promocyjnej ceny noclegu ze śniadaniem  w cenie 170 zł/dobę. 
Parking gratis.

Rezerwacja stolika pod nr telefonu: +48 22 721 47 03; +48 604 231 208

16 lutego
2019

💖 Impreza 💖 
Walentynkowa

w Hotelu Mazurkas

START godz. 19:30
Cena: 189 PLN/os.

Chcesz uczcić walentynki w wyjątkowy spo-
sób? Zabierz ukochaną osobę na romantyczną 
imprezę walentynkową w Hotelu Mazurkas!
Niech muzyka przygotowana przez naszego 
DJ'a porwie Was do tańca, a specjalne walen-
tynkowe menu rozbudzi Wasze zmysły!
Specjalnie dla zakochanych nasz Szef Kuchni 
przygotował AFRODYZJAKOWĄ STACJĘ 
GASTRONOMICZNĄ (owoce morza) 
♥ 2 dania serwowane
♥ menu bufetowe (bufet ciepły, zimny i słodki)
♥ OPEN BAR bez limitu (wódka, wino, soki, na-

poje gazowane, kawa, herbata, woda)

Tylko dla gości imprezy walentynkowej proponuje-
my pokój dwuosobowy ze śniadaniem w cenie 
170 PLN (kup pakiet teraz). 

ZADZWOŃ: 
tel. +48 22 721 47 03; +48 604 231 208

MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel

ul. Poznańska 177
05-850 Ożarów Mazowiecki

Walentynki to popularna nazwa święta zakochanych, która 
pochodzi od św. Walentego (patrona zakocha-

nych). Utarło się, że w tym dniu zakochani wyznają miłość, pisząc kartki i listy miłosne. 
Jest to również okazja do obdarowywania się upominkami. Jednym z nich może być 
wyjście do restauracji lub na imprezę w bliskiej okolicy.

 Przeciwieństwa
się przyciągają – TO MIT!
Wszyscy wiele razy słyszeliśmy pogląd, że przeciwieństwa się przyciągają. Obserwowa-
liśmy go wielokrotnie w romantycznych historiach fi lmowych, znanych powieściach czy 
wręcz w swoim najbliższym otoczeniu. Lekkomyślny, nonszalancki buntownik zakochuje 
się w spokojnej, ułożonej dziewczynie z dobrego domu. Są zaintrygowani swoją odmien-
nością, pociąga ich chęć poznania innego świata. Badania naukowe udowadniają jednak, 
że słuszność niesie przeciwne powiedzenie: „ciągnie swój do swego”. To z ludźmi podob-
nymi do nas chcemy spędzać czas i życie.  

ZIARNO PRAWDY
Popularny motyw przyciągania się przeciwieństw 
ma swoje uzasadnienie. W popkulturze aż roi się 
od takich niedobranych par – na pierwszy rzut 
oka stanowią swoje absolutnie przeciwieństwo, 
a jednak jako związek funkcjonują zaskakująco 
dobrze. Opowieść o ludziach z innych warstw 
społecznych, którzy się w sobie zakochali, jest 
znacznie ciekawsza i podnosząca na duchu niż 
banalna historyjka o miłości dwojga podobnych 
do siebie ludzi. Zdaniem niektórych nudno jest 
być z kimś dokładnie takim jak ja. Dzielenie życia 
z osobą, która we wszystkim się z nami zgadza, 
może być wprawdzie krzepiące, ale równocześ-
nie mało ekscytujące, przewidywalne, zwyczaj-
nie niezbyt ciekawe. To właśnie nasze wzajemne 
różnice są dla nas często źródłem ekscytacji, być 
może to one decydują o pierwszym zauroczeniu. 
Ponadto, pewne ciekawe różnice między partne-
rami mogą dodawać związkowi pikanterii. W mi-
cie o przeciwieństwach bezsprzecznie tkwi więc 
ziarno prawdy. Świadectwa empiryczne wskazu-
ją jednak na to, że regułą w dobieraniu się par 
i jakości ich funkcjonowania jest podobieństwo. 

PODOBNE PRZYCIĄGA PODOBNE
Dziesiątki badań pokazują, że pary częściej two-
rzą ludzie o podobnych cechach osobowości. Co 
ciekawe, ta sama reguła obowiązuje też w przy-
jaźni. Liczne eksperymenty dowodzą, że wolimy 
przebywać z ludźmi o podobnych cechach niż 
z tymi, którzy się od nas różnią. Zasada „podob-
ne przyciąga podobne” obejmuje wiele elemen-
tów: cechy osobowości, nastawienie, wartości, 
postawy, zainteresowania. Im bardziej czyjeś 
postawy (np. poglądy polityczne) są podobne 
do naszych, tym bardziej go lubimy. Przy czym 
nawet bardziej prognostyczna w sferze relacji 
interpersonalnych bywa rozbieżność postaw. Po-
dobne poglądy przyciągają, ale z jeszcze większą 
siłą odmienne postawy odpychają od siebie ludzi. 
Jest to tak zwana hipoteza awersyjności. Nie tyle 
podobieństwo nasila atrakcyjność, co niepodo-
bieństwo nasila awersyjność. Innymi słowy, nie 
tyle lubimy podobnych, ile odrzucamy tych, któ-
rzy są odmienni. 

PODOBIEŃSTWO JEST NAGRADZAJĄCE
Psycholog Bogdan Wojciszke przekonuje, że im 
bardziej sądzimy, że sami posiadamy jakieś ce-
chy, tym wyżej je cenimy i uważamy za ogólnie 
ważne. Jeśli więc np. postrzegam siebie za osobę 
cierpliwą, to będę cenić cierpliwość też u innych 
ludzi. Jeśli lubię mieć wokół siebie porządek, to 
bardziej atrakcyjny będzie dla mnie partner z pe-
dantycznymi skłonnościami niż mężczyzna wy-
znający zasadę artystycznego nieładu. Lubimy 
ludzi, którzy są do nas podobni. Rozpatrzmy to 
na przykładzie dzielenia wspólnych poglądów. 
Gdy ktoś myśli tak samo jak my to świadczy to 
o tym, że nasz punkt widzenia jest sensowny, 
przekonujący, interesujący – skoro ktoś inny też 
go podziela. Posiadanie racji jest przyjemne, lu-

bimy zatem ludzi, którzy nam tej przyjemności 
dostarczają (poprzez wyzwanie tych samych po-
glądów). W takim ujęciu już samo podobieństwo 
jawi się jako nagradzające. Jego napotkanie sta-
nowi dla człowieka dowód słuszności własnych 
poglądów. Psychologowie podkreślają tu jednak, 
że to pozytywne reagowanie na ludzi podobnych 
ma często charakter zupełnie nieświadomy. 

EFEKT KAMELEONA
Zasadę podobieństwa można wykorzystywać 
w ciekawy sposób w budowaniu relacji z innymi 
ludźmi. Jeśli kelnerka powtarza słowa klientów 
to ma szansę na wyższe napiwki. Gdy ekspe-
dientka w drogerii kopiuje gesty kupujących to 
zarobi więcej. Tak działa efekt kameleona, czy-
li intuicyjnego naśladowania zachowań innych 
ludzi. Bardzo często w sposób automatyczny 
i nieświadomy dostosowujemy się do innych 
m.in. mimiką, tonem głosu, gestami i postawą 
ciała. Nie zdajemy sobie także sprawy, że bar-
dziej lubimy ludzi, którzy nas naśladują. Udo-
wodniono, że takie synchronizowanie zachowań 
prowadzi do budowy głębszych, bardziej satys-
fakcjonujących relacji z innymi, wzbudza po-
czucie bliskości między ludźmi i rodzi między 
nimi większe zaufanie. Co naśladować, aby wy-
wrzeć wpływ na drugą osobę? Można pochylać 
się w kierunku rozmówcy, podobnie gestykulo-
wać, modulować głos, wyrażać te same emocje, 
mówić poprzez używanie podobnych słów czy 
sformułowań. 

„KTO Z KIM PRZESTAJE, TAKIM SIĘ STAJE”
Nie tylko cenimy podobne cechy, ale wraz z wie-
kiem także stajemy się do siebie coraz bardziej 
podobni. Co ciekawe, nawet fizycznie. W jed-
nym z eksperymentów badani mieli ocenić po-
dobieństwo twarzy 12 par małżeńskich. Zdjęcia 
pochodziły albo z początków małżeństwa, albo 
z okresu po 25-letnim pożyciu. Okazało się, że 
po długotrwałym pożyciu małżonkowie upo-
dabniają się do siebie. Zapewne następuje to 
z powodu przeżywania podobnych emocji, które 
częściowo kształtują mięśnie twarzy. A im bar-
dziej udane jest ich pożycie, tym zjawisko to staje 
się silniejsze. Co więcej, w wypadku „młodych” 
zdjęć badani nie potrafili trafnie dobrać małżon-
ków (kto z kim stanowi parę), umieli to jednak 
zrobić w odniesieniu do „starszych”. Przysłowie 
„kto z kim przestaje, takim się staje” można tu 
więc rozumieć w dosłownym sensie. Zasada 
podobieństw ma niezwykłą moc. Przeciwień-
stwa być może intrygują, ale lepiej pielęgnować 
w związku czynniki wspólne. Ostatecznie to na 
nich opiera się związek.  

Marlena Hess
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
AKTUALNA UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJE DO 30 CZERWCA 2019 R. 

NABÓR WNIOSKÓW
o przydział
mieszkania czynszowego

Do 15 marca 2019 r. trwa nabór wniosków 
o przydział lokalu w budynku przy ul. Po-
znańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim. 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami 
dostępne są do pobrania w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Kolejowa 2 (w godzinach pracy 
urzędu) oraz do wydruku ze strony interneto-
wej www.ozarow-mazowiecki.pl w kategorii 
Strefa Mieszkańca/Mieszkania czynszowe. Na 
stronie internetowej zamieszczone są również 
dokumenty dotyczące naboru, w szczególności 
uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowie-
ckim określające kryteria, które powinien speł-
nić wnioskodawca ubiegający się o przydział 
lokalu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się 
z ww. dokumentami. 

WAŻNE: we wniosku o przydział lokalu należy 
uwzględnić dochody osiągnięte w roku poprze-
dzającym rok złożenia wniosku tj. w roku 2018.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami skła-
damy w Biurze Podawczym Urzędu Miejskie-
go w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 
(w godzinach pracy urzędu). W przypadku 
przesłania wniosku drogą pocztową/kurierem 
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu 
do Urzędu Miejskiego.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

W ostatnim okresie obserwujemy niepokojące tendencje w gospodarce odpada-
mi komunalnymi mające bezpośredni wpływ na koszty odbioru i zagospoda-
rowania odpadów. Potwierdzają to rozstrzygnięcia przetargów w sąsiednich 

gminach, w wyniku których obowiązujące dotychczas stawki opłat wzrastają nawet 
o ponad  100%.  

 I tak, w gminie Izabelin stawka miesięczna za odpady segregowane wynosi-
ła 12 zł od osoby, od 1 lutego 2019 r. wyniesie 29 zł, w gminie Stare Babice 
wzrost z 19 zł również do 29 zł od osoby. Przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów w gminie Izabelin ogłaszany były dwukrotnie, jednak nie 
miało to wpływu na wartość oferty składanej przez oferenta, gdyż zgłosiła 
się wyłącznie jedna firma (brak konkurencji), zaś w gminie Stare Babice 
wpłynęły dwie oferty, jednak każda z nich przekraczała dwukrotnie środki 
przeznczone na ten cel w budżecie.  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest ustawowym obowiązkiem 
gmin, dlatego, pomimo drastycznie rosnących kosztów (przekraczających środki 
pierwotnie zaplanowane w budżetach gmin), gminy te zdecydowały się na podpisanie 
umów z wykonawcą usługi.

Wzrost cen świadczonych usług przedsiębior-
cy uzasadniają rosnącymi kosztami odbioru 
odpadów w Regionalnych Instalacjach Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 
i odzysku odpadów selektywnych, wzrostem 
opłaty za składowanie pozostałości z sortowa-
nia odpadów, a także wzrostem kosztów pra-
cowniczych, cen paliwa oraz energii. 
Z punktu widzenia samorządów głównym 
problemem jest rejonizacja oraz mała liczba 
RIPOK, co prowadzi do monopolizacji lokal-
nego rynku, a w konsekwencji wyklucza moż-
liwość uzyskania korzystnej ceny odbioru i za-
gospodarowania odpadów. 

Większość gmin, w tym gmina Ożarów Ma-
zowiecki, jest zaniepokojona drastycznym 
wzrostem kosztu zagospodarowania odpadów 
komunalnych. W związku z tym podejmowane 
są rozmowy z Ministrem Środowiska i Marszał-
kiem Województwa Mazowieckiego na temat 
trudnej sytuacji na rynku gospodarki odpadami, 
mające na celu zahamowanie niepokojącego 
wzrostu cen, tym bardziej, że – mimo wszystko 
– trudno racjonalnie uzasadnić tak wysokie war-
tości usług, jakie oferują nam przedsiębiorcy. 

Jakie będą efekty spotkań i rozmów – trudno 
przewidzieć. 

Aktualnie – realnie oceniając rozwój wydarzeń w sąsiednich gminach – spodziewamy 
się, że fala podwyżek za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych dotknie również naszą gminę już w tym roku. Jaka może być ich skala 
– okaże się po rozstrzygnięciu przetargu w pierwszej połowie bieżącego roku. 

Z całą mocą pragnę podkreślić, że wbrew pojawiającym się opiniom i stwier-
dzeniom – gmina nie „zarabia” na odbiorze i zagospodarowaniu odpa-
dów. Uważnie śledzę wyniki postępowań przetargowych w sąsiednich gmi-
nach. Tam ceny za wywóz śmieci drastycznie wzrosły.  W mojej ocenie koszty 
ponoszone przez mieszkańców Ożarowa już teraz są nadmiernie wysokie 
w stosunku do świadczonych usług. Analiza rynku wskazuje jednak, że ceny 
te mogą i u nas być wyższe. 
Obecnie rozpoczęliśmy już procedurę przetargową na wyłonienie firmy, która od 
1 lipca 2019 r. świadczyć będzie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w na-
szej gminie. 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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RECENZJA KSIĄŻKI �  PIASTÓW

W Piastowie szczepione dzieci będą premiowane przy rekrutacji do przedszkola
Piastowscy radni zdecydowali o przy-
jęciu dodatkowego kryterium przy 
rekrutacji do miejskich przedszkoli. 
Dzieci, które przeszły wszystkie wy-
magane szczepienia będą dodatko-
wo punktowane. Zaszczepienie nie 
będzie jednak warunkiem niezbęd-
nym, by dziecko zostało do placówki 
przyjęte. 

R adni postanowili, że dzieci, które 
przeszły wszystkie obowiązkowe 
szczepienia, co będzie udokumen-

towane wpisem w książeczce zdrowia, 
w drugim etapie rekrutacji otrzymają 
dodatkowe pięć punktów. Regulacja 
jest odpowiedzią na ostatni wzrost za-
chorowań na odrę. W listopadzie ubie-
głego roku jednym z ognisk było właś-
nie piastowskie przedszkole. Zmiany 
mają zachęcić rodziców do szczepień. 
Według danych Głównego Inspek-
tora Sanitarnego obecnie wywiązuje 
się z tego obowiązku ponad 90% ro-
dziców. GIS przypomina jednak, że 
szczepienia ochronne powinny być 
zawsze prowadzone w sposób wyprze-
dzający wystąpienie zachorowania. 
Instytucja powołana do nadzorowania 
działań w przypadku zagrożenia bez-
pieczeństwa sanitarnego zwraca uwagę 
na fakt, że szczepienia służą zarówno 

konkretnemu dziecku, jak i całemu spo-
łeczeństwu. Jeśli liczba zaszczepionych 
spadnie do poziomu 80-85%, dojdzie 
do powrotu chorób, które dotychczas 
były skutecznie zwalczane, a nawet ist-
niała nadzieja na ich wyeliminowanie. 
W pierwszej kolejności będzie to odra, 
najbardziej zaraźliwa spośród nich.
Wprowadzone przez piastowskich rad-
nych dodatkowe kryterium sprawi, że 
przy ubieganiu się o miejsce w pub-
licznym przedszkolu, premiowane będą 
dzieci poddane obowiązkowym szcze-
pieniom. Ten dopełniający warunek 
ma, według burmistrza Grzegorza 
Szuplewskiego, który zainicjował pod-
jęcie uchwały, podnieść bezpieczeń-
stwo wszystkich dzieci. „Uchwała lekko 
modyfikuje poprzednią, wprowadzając 
dodatkowe kryterium, ale zaszczepie-
nie dziecka nie będzie niezbędnym 
warunkiem przyjęcia do przedszko-
la” – dowodził burmistrz. „To, że ro-
dzice nie przedstawią dokumentu 
o szczepieniach nie będzie dyskwalifi-
kować dziecka. Maluchy, które nie mogą 
być szczepione ze względów zdrowot-
nych, powinny być traktowane tak jak 
dzieci zaszczepione”. Argumentację tę, 
bez głosu sprzeciwu, poparli radni. 

D ecyzja piastowskiego samorządu 
spotkała się z aprobatą byłego Mi-
nistra Zdrowia. W specjalnym li-

ście, skierowanym do radnych, Senator 
RP Konstanty Radziwiłł, napisał m.in.: 
„Szczepienia są wyjątkowo skuteczną 
i bezpieczną metodą zapobiegania cho-
robom zakaźnym. Każdy sposób upo-
wszechniania wiedzy i przekonywania 
do podejmowania decyzji o szczepie-
niu, który choć w niewielkim stopniu 
powiększa odsetek zaszczepionych, jest 
dziś na wagę złota”. 

Z godnie z Prawem oświatowym, 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli na pierw-

szym etapie brane są pod uwagę: wie-
lodzietność rodziny, niepełnosprawność 
dziecka, jego rodziców lub rodzeń-
stwa, oraz samotne wychowywanie lub 
objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
W drugim etapie rekrutacji to samorzą-
dy przyjmują kryteria różnicujące sytu-
ację dziecka. W Piastowie dotychczas 
bierze się pod uwagę m.in. rozliczanie 
przez rodziców podatków w mieście, 
liczbę rodzeństwa kandydata, a także to, 
czy rodzice pracują. 

Uchwała wprowadzająca dodatkowe 
kryterium rekrutacyjne trafi teraz do 
wojewody. Jeśli nie zostanie podważo-
na, zacznie obowiązywać po upływie 
14 dni od daty publikacji w dzienniku 
urzędowym województwa mazowie-
ckiego.

„Urobieni. Reportaże o pracy” 
Marka Szymaniaka to głos 
dzisiejszych pracowników 
w wolnorynkowej Polsce. 

Losy większości bohaterów książki 
przypominają współczesne niewol-
nictwo. Nielicznych benefi cjentów 
rynku pracy książka może wytrącić 
ze strefy komfortu.

R eportaż Marka Szymaniaka rozpo-
czyna się historią pani Urszuli, która, 
została zdegradowana przez system. 

Wysokie bezrobocie zmusiło ją do pracy 
salowej w szpitalu, a neoliberalny rynek 
pracy wyrzucił na pastwę outsourcingu, 
pozbawiając wszelkich praw pracowni-
czych. Mimo wyższego wykształcenia 
nie doczekała lepszej pracy. Nie miała 
ubezpieczenia, bo firma zewnętrzna za-
trudniała swoich pracowników na umo-
wy „śmieciowe”. Zmarła na raka.
Podobne losy spotkały wielu Polaków 
wykonujących nisko płatne prace, 
przeważnie fizyczne. Instytucji pań-
stwowych nie było stać na utrzymanie 
etatowych pracowników, dlatego  prze-
kazywały ich firmom zewnętrznym. Te 
z kolei zatrudniały na umowy „śmie-
ciowe”, wykorzystując luki w prawie. 
Dzięki temu mogły złożyć najtańszą 
ofertę w przetargu. Cena prawie za-
wsze odgrywała rolę kluczową przy 
wyborze oferenta, dlatego też pra-
cownicy ochrony bardzo często mają 
obowiązek załatwić sobie orzeczenie 

o niepełnosprawności, wtedy do kosz-
tów ich zatrudnienia dopłaca PFRON.
Niełatwy los mają także prekariusze, 
najczęściej młodzi, ambitni ludzie, któ-
rzy nawet już przestali szukać zatrud-
nienia na etat, bo umowy czasowe stały 
się normą w większości branż.
Najbardziej wstrząsający jest chyba jed-
nak los nielegalnych imigrantów, któ-
rych nie chroni praktycznie żadne pra-
wo. Historia pani Żeni to właściwie opis 
niewolnictwa nielegalnie przebywającej 
w Polsce Ukrainki. Z jej niedoli korzy-
stali pewni mieszkańcy Mokotowa z tak 
zwanej wyższej klasy średniej, w tym 
znany „pan z telewizji”.
Historia pracownika call center, czyli 
Wilka z Wall Street, to przykład żerowa-
nia na cudzej słabej woli, a może raczej 
bezrefleksyjnym konsumpcjonizmie. Po 
rozmowie z Iwoną Mandat, przewodni-
czącą organizacji związkowej w Tesco 
Polska, również warto przemyśleć wy-
bór dyskontów, jako docelowego miej-
sca zakupów.
Książkę kończą opowieści osób, któ-
rym powiodło się w życiu zawodowym, 
wnosząc w ponurą całość nieco światła.
Za patologie na rynku pracy odpowia-
da neoliberalny system, który głosi 
ideę „taniego państwa”, realizowaną 
przez kolejne partie rządzących w cią-
gu ostatnich trzydziestu lat. Za rzeczoną 
„taniość” płacą pracownicy. Media od 
lat skutecznie ośmieszają wizerunek 
związków zawodowych, które i tak są 
w Polsce bardzo słabe i mają ograniczo-
ne możliwości – dotyczą jedynie więk-

szych przedsiębiorstw, w których pracu-
je powyżej dziewięciu osób.  Bezradna 
jest też Państwowa Inspekcja Pracy, któ-
ra kontrolę robi średnio co 36 lat i jesz-
cze zawsze ją zapowiada, a najwyższa 
kara jaką może nałożyć na pracodawcę 
to kilka tysięcy złotych.
„W Polsce co dziewiąty zatrudniony 
należy do grupy biednych pracujących” 
– czytamy w książce. Jednocześnie Po-
lacy pracują aż 1928 godzin rocznie, 
a dla porównania Niemcy – 1363. Za 
mityczny dyskurs sprytnego, zaradnego 
przedsiębiorcy, który sam sobie wszyst-
ko zawdzięcza płacimy do dziś.

Lucyna Dąbrowska

Transformacja zbiera swoje żniwa
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Piastów, 30 stycznia 2019 r.

Komunikat w sprawie fi nansowania oświaty
i wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
Od 1 września 2019 r. dodatek motywacyjny dla pedagogów pia-
stowskich placówek wzrośnie do 7,5 % poziomu wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magi-
stra z przygotowaniem pedagogicznym na jeden etat nauczyciela we 
wszystkich typach placówek. Wzrost ten – co bardzo istotne – przy-
wróci stan sprzed 27 grudnia 2011 r., gdy to uchwałą Nr XVI/84/2011 
obniżono, na wniosek Burmistrza Marka Kubickiego, pulę dodatków 
dla nauczycieli, wskazaną w uchwale Nr XLVII/220/2009 Rady Miej-
skiej w Piastowie z dnia 10 marca 2009 r. z 7,5 do 5% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego.

Oświata to sfera szczególnej uwagi i troski ze strony samorządu, a za-
razem największy w Piastowie i stabilny pracodawca. Miasto od daw-
na stawia na dobrze wykształconą kadrę. Od lat, nawet wtedy gdy nie 
było to obligatoryjnym zapisem, przeznaczało środki na dokształca-
nie nauczycieli, zatrudniało doradców, współdziałało z Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zapewnia w ten 
sposób opiekę nad młodymi nauczycielami, a także różnorakie szkole-
nia i konkursy. Uczniowie z kolei mają bardzo dobre warunki do nauki 
w mało licznych klasach.

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego podstawowym źródłem finansowania zadań oświatowych 
powinna być część oświatowa subwencji ogólnej. Tymczasem od lat 
zapewnia ona zaledwie ok. 45% nakładów i jest źródłem dalece nie-
wystarczającym. Wydając corocznie na oświatę ponad drugie tyle ile 
otrzymuje z subwencji, Piastów należy do rekordzistów w kraju.

Najwięcej środków w oświatowym budżecie pochłaniają wynagrodzenia 
nauczycieli. Na ten cel w 2017 roku wydaliśmy 27,5 mln zł, w 2018 – 
blisko 30 mln zł, a na 2019 rok zaplanowane zostało ponad 34 mln zł. 
Pieniędzy z budżetu państwa, przekazywanych miastu w postaci sub-
wencji oświatowej, wystarcza na pokrycie zaledwie dwóch trzecich tych 
kwot. W roku 2017 mieszkańcy Piastowa ze swoich podatków dołożyli 
do finansowania zadań oświatowych 21,8 mln zł, w roku 2018 – 22,9 
mln zł, a w 2019, jeśli subwencja wyniesie 20,2 mln zł, różnica pokryta 
z kieszeni mieszkańców naszego miasta przekroczy 27,5 mln zł. 

Dodatkowym, nieplanowanym, a bardzo istotnym wysiłkiem dla gmin-
nego budżetu, okazały się środki poniesione przez miasto wyłącznie 
na zadania związane z reformą oświaty. Wyniosły dotychczas 5,8 mln 
zł. Znaczną część tej kwoty – ponad 4,7 mln zł – stanowiły wynagro-
dzenia pracowników, których liczba wzrosła przez ostatnie dwa lata 
o 81 osób. W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2016/2017 
w piastowskich placówkach pojawiły się nowe oddziały i przybyło 
nauczycieli. Najbardziej widoczny przyrost nastąpił w 2017 roku, ale 
liczba nowo zatrudnianych pedagogów wciąż rośnie. W tym kontek-
ście, tylko zapowiedziane dotychczas przez MEN podwyżki płac na-
uczycieli, będą przez trzy najbliższe lata kosztowały Piastów dwa i pół 
miliona złotych. 

Zabezpieczenie potrzeb finansowych kadry, a także infrastruktury 
oświatowej, w sytuacji gdy środki z subwencji pokrywają znacznie 
mniej niż połowę tych nakładów, to dla samorządu duże obciążenie. 
Podniesienie od 1 września wysokości dodatków motywacyjnych do 
poziomu sprzed siedmiu lat to dla tegorocznego budżetu Piastowa 
dodatkowe koszty rzędu 110 000 zł, a w kolejnych latach ponad 330 
tysięcy zł. Mimo wszystkich, zarysowanych powyżej trudności, samo-
rząd wprowadzi zmiany wysokości wynagrodzeń nauczycieli w części 
regulowanej przez organ prowadzący. Będzie to przywróceniem stanu 
sprzed listopada 2012 r. 

 Grzegorz Szuplewski Urszula Nelken
 Burmistrz Miasta Piastowa Dyrektor Centrum Usług Oświatowych

Przegląd piastowskich inwestycji 
Mimo mrozu, śniegu i trwających ferii rozpoczęte w ubiegłym roku 
duże, miejskie inwestycje postępują zgodnie z planem. Magistrat pra-
cuje także nad tym, by jak najszybciej przystąpić do realizacji nowych 
inwestycji zaplanowanych na ten rok.  

W Przychodni SPZOZ „PIA-
STUN” trwają obecnie roboty 
budowane i instalacyjne w kon-

dygnacji podziemnej. Wykonawca 
przygotowuje się także do zalania 
konstrukcji stropu na najwyższej 
kondygnacji.

W Willi Millera prowadzone są kolej-
ne prace budowlane, także w zakresie 
wzmacniania fundamentów.
Na ul. C.K. Norwida trwa budowa ka-
nału deszczowego. Następnie rozpo-
cznie się budowa nowej nawierzchni 
drogi.

W ostatnich dniach stycznia otwarto 
oferty w przetargach na budowę ul. 
Ożarowskiej i ul. Różanej, a także 
ogłoszono przetargi na budowę ul. 
J. Malczewskiego na odcinku od ul. 
Wł. Jagiełły do ul. T. Axentowicza 
wraz z odwodnieniem oraz na budo-
wę ścieżki rowerowej w ul. Warszaw-
skiej.
Miasto ogłosiło także przetarg na 
budowę i wyposażenie Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Piastowie, tzw. PSZOK. 
Dzięki tej inwestycji ulica dojazdowa 
do PSZOK-u, tj. ul. J. Poniatowskie-
go zyska również zupełnie nowe ob-
licze. 
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PIASTÓW

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

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY

Pamięć o bohaterach
zamachu na Franza Kutscherę

75. rocznica jednej z najsłynniejszych akcji bojowych Polskiego Państwa Podziemnego 
minęła 1 lutego. Tego dnia 1944 r. oddział specjalny Kedywu Komendy Głównej Armii 
Krajowej „Pegaz” wykonał wyrok śmierci na krwawym kacie Warszawy generalne SS 
i Policji Franzu Kutscherze. Cena brawurowej akcji była jednak ogromna – czterech jej 
uczestników, a wśród nich piastowianin Zbigniew Gęsicki ps. Juno, oddało swoje życie.

D ziś nie żyje już nikt z uczestników legen-
darnej akcji, ale jak co roku w Warszawie 
i Piastowie odbywają się uroczystości po-

święcone ich pamięci. Przez wiele lat tego 
szczególnego dnia- 1 lutego – była z nami 
mjr Maria Stypułkowska-Chojecka ps. Kama, 
uczestniczka akcji i Honorowy Obywatel 
Miasta Piastowa. Cieszymy się, że tę trady-
cję kontynuują synowie Pani Marii, Sławomir 
i Mirosław.

W tegorocznych uroczystościach uczestni-
czyły Poczty Sztandarowe i delegacje Władz 
Miasta, środowiska kombatantów, harcerze 
i Stowarzyszenie Nasz Piastów. Część oficjal-
ną przy tablicy pamiątkowej Zbigniewa Gę-
sickiego zakończyła cześć artystyczna i po-
częstunek zorganizowany przez środowisko 
Szkoły Podstawowej nr 5, noszącej imię tego 
bohatera.

Foto: Anna Bartnicka

�  PIASTÓW



Mocne Strony    |    7 LUTEGO 2019 R.    |    NR 2(53)/2019  (ROK IV)

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 11RECENZJA FILMU �  KALENDARZ KULTURALNY

Ja pĳ ę tylko wino...  RECENZJA FILMU „ZABAWA ZABAWA”

Najnowszy fi lm KINGI DĘBSKIEJ pt. „Zabawa zabawa” podbił serca wi-
dzów podczas swojej premiery na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Film 
podejmuje temat alkoholizmu, opowiadając go z perspektywy zmagają-
cych się z nim kobiet. Poznajemy trzy zupełnie różne bohaterki, których 
historie okazują się zaskakująco podobne.

Trzy historie
Początkowo wszystkie bohaterki 
mogą być postrzegane jako niezależ-
ne, realizujące się zawodowo kobiety, 
odnoszące same sukcesy. Wydaje im 
się, że swoje picie mają pod kontrolą, 
nie stanowi ono dla nich problemu, 
a określenie „alkoholiczka” zupełnie 
nie istnieje w ich świadomości. Jed-
na postać to ceniona pani prokurator 
(grana przez Agatę Kuleszę), żona 
wpływowego polityka (Marcin Do-
rociński), która alkoholowe niepoha-
mowanie przykrywa uczestnictwem 
w eleganckich bankietach i imprezach 
branżowych. Kolejna, najmłodsza 

bohaterka to studentka Magda (grana 
przez Marię Dębską), która wzorowo 
radzi sobie z nauką i pracą w korpora-
cji, jednak znacznie gorzej ze swoim 
zamiłowaniem do wina. I wreszcie 
Teresa (w tej roli Dorota Kolak), wy-
bitna chirurg, która tuż po odebraniu 
prestiżowej nagrody za osiągnięcia 
w pracy z dziećmi, zaszywa się samot-
nie w tanim barze, by pić wódkę. Trzy 
zupełnie różne kobiety, na różnym 
etapie zarówno życiowym, jak i zawo-
dowym, nawet preferujące inne trunki. 
Tym, co je łączy jest alkoholizm – co-
raz bardziej panoszący się w ich życiu, 
kierujący je w stronę destrukcji. 

Wiemy i… nie wiemy
Czy piją głównie mężczyźni? Nie. Czy 
można równocześnie odnosić sukcesy 
i nadużywać alkoholu? Można, a przy-
najmniej do czasu. Czy piją tylko ko-
biety samotne, biedne i bezdomne? 
Absolutnie nie. Czy można się uzależ-
nić także od słabszych trunków, takich 
jak np. wino? Jak najbardziej. Jak dłu-
go można zaprzeczać coraz bardziej 
oczywistym i widocznym skutkom pi-
cia? Okazuje się, że zaskakująco długo, 
nawet jeśli tą pijącą jest osoba dobrze 
wykształcona i inteligentna. Wszystkie 
te kwestie zostają mocno zarysowane 
w filmie. Nie jest to żadna nowa, od-
krywcza wiedza. Wydaje się jednak, że 
jakoś wszyscy potrzebujemy uświado-
mienia, a przynajmniej przypomnienia 
sobie tych prostych, niby oczywistych 
faktów. Okazuje się także, że pijąca ko-
bieta jest społecznie bardziej stygmaty-
zowana niż pijący mężczyzna – może 
dlatego kobiety bardziej to ukrywają 

i ich alkoholizm jest mniej widoczny. 
Właśnie dlatego ten film jest tak ważny 
i potrzebny. To, że nie jesteśmy świado-
mi skali problemu (swoją drogą, zdu-
miewającej) nie znaczy, że można go 
bagatelizować.  

Uświadamia, nie moralizuje
Kinga Dębska wraz z Miką Dunin, 
współautorką scenariusza, postawiły bo-
haterki w momencie kryzysu, w którym 
nie da się już zlekceważyć coraz bar-
dziej rozrastających się w ich życiu skut-
ków alkoholizmu. To sprawnie opowie-
dziana, bardzo dobrze zagrana historia. 
Twórczyni „Moich córek krów” przy-
gląda się bohaterkom z dużą empatią, po 
raz kolejny przypisując swojej filmowej 
narracji ogromną wrażliwość. Aktorki 
wcielające się w główne role stworzyły 
znakomite, przekonujące kreacje, które 
wielokrotnie poruszają widza. Pod po-
stacią lekkiego i ironicznego tytułu kryją 
się złożona problematyka alkoholizmu, 

jego drastyczny przebieg i chorobliwa 
natura. Mimo wagi tematyki film nie 
jest napastliwą, moralizatorską przestro-
gą, a  raczej spojrzeniem na alkoholizm. 
Całe szczęście. Zamiast moralizowania 
nagłaśnia problem, uświadamia, pobu-
dza do refleksji. Wydaje się, że wszyst-
ko, co przedstawia, jest nam znane, za-
chowanie bohaterek można ocenić jako 
przewidywalne i typowe, niczym nas 
nie zaskakuje – a mimo wszystko film 
tak bardzo porusza. Może dlatego, że 
uświadamia nam, że alkoholizm jest bli-
żej niż myślimy. Każdy z nas zna wielu, 
określmy to, oczywistych alkoholików. 
Jednak o ilu alkoholikach i alkoholicz-
kach z naszego najbliższego kręgu nie 
wiemy? Ile takich Teres, Dorot i Magd 
żyje blisko nas? Podjęta w filmie te-
matyka czyni go, w moim odczuciu, 
seansem obowiązkowym absolutnie dla 
każdego. Poza tym jest to po prostu zna-
komite kino.  

Marlena Hess

POLECAMY

KINO URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. Bilety w cenie 15 zł i 20 zł

Bilety można kupić również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 
i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

Luty 2019

2–3 
lutego

godz. 16.00, 18.00
PECH TO NIE GRZECH
Polska �  l.15 �  komedia roman-

tyczna

9–10 
lutego

godz. 16.00, 18.00 ZABAWA ZABAWA
Polska �  l.15 �  komediodramat

16–17 
lutego

godz. 15.00, 17.00
SEKRETNY 

ŚWIAT KOTÓW
Chiny –USA �  b/o 

�  animacja/komedia

23–24 
lutego

godz. 16.00, 18.00 TERAZ ALBO NIGDY
USA �  l.15 �  komedia romantyczna

27 
lutego

godz. 17.00 KINO RETRO
WSTĘP WOLNY

www.arsus.pl   facebook.com/kinoursus

LUTY 2019  kulturalny 
PRUSZKÓW
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URSUS

Gimnastyka dla umysłu 
O młodych szachistach z Ursusa pisaliśmy kilkakrotnie na łamach „Mocnych Stron”. UKS Czternastka, Turnieje 
o Puchar Burmistrza Ursusa, Otwarte Mistrzostwa Ursusa Dzieci do lat 9, 8, 7 i młodszych, Warszawska Olimpia-
da Młodzieży, Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza, występy w I i II lidze – z sukcesami.

Zajęcia szachowe
W Ursusie możliwości ćwiczenia i gra-
nia są. Zajęcia otwarte, dla wszystkich 
chętnych, odbywają się:
• w środy (16.15–17.45) w Bibliotece 

Skorosze, 
• w czwartki (16.30–20.15) w Domu 

Kultury Kolorowa, 
• w piątki (16.45–17.45) w SP nr 14
• w soboty (12.15–14.45) w Bibliotece 

Gołąbki. 
Dzięki Urzędowi Dzielnicy Ursus są 
one bezpłatne. Przyjść może każdy. 
Wszystkie zajęcia prowadzi p. Andrzej 
Kądziołka, który od lat popularyzuje 
szachy w Ursusie i spod którego skrzy-
deł wyszło wielu świetnych szachistów. 
Ci, którzy radzą sobie najlepiej, są za-
praszani do klubu – UKS Czternastka.

UKS Czternastka i turnieje piątkowe
Klub szachowy UKS „Czternastka” 
Warszawa powstał w 2004 roku i jest 
jedynym klubem szachowym na te-
renie dzielnicy Ursus. Spotkania klu-
bowiczów odbywają się w czwartki 
w DK Kolorowa (16.30–20.15) i w 
piątki w SP nr 14, która jest też sie-
dzibą klubu. Tam, o godz.18.00 – roz-
poczynają się cotygodniowe turnieje 
piątkowe w szachach szybkich. Grają 
dorośli i małe dzieci. Reguły są jasne. 
Sześcioosobowe grupy dzielone są wg. 
siły gry. Najsilniejsza to grupa A, dalej 
B, C, D, E… Gracze rozgrywają max. 
5 partii, każdy gra z każdym. Zwycięz-
ca ma zagwarantowany awans do gru-
py silniejszej. Konfrontując się w ten 
sposób zawodnicy trenują przed tur-

niejami, a jednocześnie integrują się. 
Najmłodsi uczestnicy zyskują obycie 
i nie boją się grać z dorosłymi. Wyni-
ki turniejów piątkowych zamieszczane 
są na stronie klubu. Podczas jednego 
z takich turniejów, 11 stycznia 2019r., 
spotkaliśmy się z trenerem – Andrze-
jem Kądziołką, aby dowiedzieć się, co 
działo się w UKS Czternastka przez 
ostatnie pół roku:

Zawody ligowe
W 2017 r. UKS Czternastka po raz 
pierwszy uczestniczył w zawodach 
I ligi szachowej i zajął bardzo dobre 
– IV miejsce (rywalizowało 10 zespo-
łów). W ubiegłym roku zawody ligowe 
zostały rozegrane w Kudowie Zdroju 
(I liga) i Szczyrku (II liga), w dniach 
20–29 lipca. W obydwa miejsca po-
jechały dwie 12 – osobowe ekipy, 
z których większość miała możliwość 
zagrać w turnieju. Wystawić moż-
na 6–osobowe drużyny: 2 chłopców 
i 1 dziewczynka do 18 r.ż., 2 chłopców 
i 1 dziewczynka do 14 r.ż., w składach 
następują rotacje. Ci, którzy w danym 
spotkaniu nie grali – szkolili się w tym 
czasie z arcymistrzem. Do rywalizacji 
I–ligowej UKS Czternastka przystę-
pował osłabiony brakiem dwóch czo-
łowych zawodników i skazany był „na 
pożarcie”. Dzięki rewelacyjnej grze 
Jakuba Fusa, Kacpra Jarzębowskiego 
i Zuzanny Rejniak drużyna zajęła VII 
miejsce, co zapewniło jej utrzymanie 
się w tej klasie rozgrywkowej.

Międzywojewódzkie eliminacje 
do Mistrzostw Polski
W wrześniu oraz listopadzie odbyły 
się międzywojewódzkie eliminacje do 
Mistrzostw Polski, które odbędą się 
w marcu 2019 r. 
KTO WYWALCZYŁ AWANS DO TURNIEJU: 

DZIEWCZĘTA

IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA
Dalia Czarkowska 9 lat
Katarzyna Pastuszko 11 lat
Zuzanna Rejniak 13 lat
Aleksandra Tarka 16 lat

CHŁOPCY

IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA
Adam Jędrusik 16 lat
Mateusz Bujalski 18 lat
Szymon Pancewicz 11 lat
Jakub Janeczko 11 lat
Przemysław Zdybel 13 lat
Jonasz Baum 14 lat
Jakub Fus 16 lat
Kacper Jarzębowski 17 lat

Turniej Niepodległości
Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę zorganizowany 
został w Warszawie Turniej Niepodle-
głości – „W hołdzie założycielom II RP, 
twórcom jej potęgi szachowej”, w któ-
rym wzięły udział kluby z całej Pol-
ski. Szachiści z Ursusa zagrali bardzo 
dobrze, natomiast nasz reprezentant 
z grupy A – Jakub Fus, zdobył wyso-
kie 10 miejsce, a tym samym wyprze-
dził wszystkich swoich rówieśników 
w dwóch kategoriach jednocześnie (do 
lat 16 i 18) zajął pierwsze miejsce. Zu-
zanna Rejniak także wygrała w grupie 
C do lat 12, w której startowało 107 za-
wodników z całej Polski. W swojej ka-
tegorii wiekowej nie przegrała żadnej 
partii i tylko raz zremisowała, dzięki 
czemu zdobyła główną nagrodę oraz 
nagrodę dla najlepszej kobiety.

Turnieje szachowe na Bemowie
W dniach 24–25 listopada, zawodnicy 
UKS Czternastka uczestniczyli w turnie-
jach szachowych na Bemowie. Wszyscy 
zawodnicy zaprezentowali wspaniałe 
umiejętności taktycznej gry, zasłużyli na 
gratulacje za zaangażowanie i osiągnię-
te wyniki. Na szczególne wyróżnienie 
zasłużył Maksymilian Krogulski, który 
w kategorii dla zawodników urodzonych 
w 2010 r. i młodszych zajął 1 miejsce!

Sukcesy międzynarodowe
Szachiści z UKS Czternastka osiągają 
także wyniki na skalę światową – Zuzan-
na Rejniak zdobyła złoty medal w Mi-
strzostwach Unii Europejskiej, a Jonasz 
Baum srebrny medal w Mistrzostwach 
Europy!

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Dzielnicy Ursus
W dniach 3 grudnia i 8–9 grudnia od-
były się kolejne Turnieje Szachowe 
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus, 
zgłoszone do międzynarodowej organi-
zacji FIDE. 
W GRUPIE D (dzieci urodzone 
w roku 2011 i młodsze):
Max Krogulski
• Franciszek Klask
• Szymon Walewski
• Natalia Walewska
– wszyscy z UKS Czternastka
W GRUPIE C (od rankingu 1250):
Michał Kijowski – Polonia Warszawa 
Mateusz Bujalski – UKS Czternastka
Przemysław Zdybel –UKS Czternastka
 Rafał Dalkowski – UKS Czternastka
Jan Jaskulski – UKS Czternastka
Adam Jędrusik – UKS Czternastka
W GRUPIE B (ELO do 1399 lub 
ranking krajowy minimum 1400):
• Michał Więckowski – UKS Czter-

nastka

• Jan Oleś – Warszawa
• Kamil Pająk – UKS Czternastka
• Grupa A (ELO 1400–2199) :
• Kacper Karwowski – Solny Grzy-

bowo
• Michał Wiśniewski – Strzelce Opol-

skie
• Kamil Młynarski – Gambit Stara-

chowice
• Kacper Jarzębowski – UKS Czter-

nastka
Zawody odbyły się dzięki Urzędowi 
Dzielnicy Ursus, który był głównym 
organizatorem i sponsorem tej imprezy. 
Współudział w organizacji miały też: 
Fundacja Wspierania Szachów w Ur-
susie, UKS Czternastka, DK Kolorowa 
i Szkoła Podstawowa Nr 14.

Kolejne Turnieje Szachowe o Puchar 
Burmistrza Dzielnicy Ursus odbędą 
się:
• 16–17 lutego – grupa C: od rankin-

gu 1250, możliwość zdobycia III, II 
i I kobiecej kategorii

• 16 lutego – grupa D: dzieci urodzo-
ne w roku 2011 i młodsze

• 17 lutego – grupa E dla zawodni-
ków początkowych i V kategorii bez 
ograniczeń wiekowych

Miejsce: SP nr14.
• 23–24 lutego – grupy A i B

Miejsce: DK Kolorowa.
ZAPISY: chessarbiter.com/turnieje.

Wszystkim zawodnikom klubu gratu-
lujemy i trzymamy kciuki za występy 
w Mistrzostwach Polski oraz kolejny 
rok pełen pracy. 

1% podatku
Szachy w Ursusie cieszą się dużą popu-
larnością, a zawodnicy ciężko pracują 
na swoje wyniki. W ubiegłym roku, 
w ramach promocji Ursusa, wsparcia 
zaczął udzielać Urząd Dzielnicy Ursus. 
Dzięki temu sytuacja finansowa UKS 
Czternastka zaczęła się poprawiać. 
W tym roku, dzięki wsparciu Urzędu 
Dzielnicy, klub ma bardzo duże szanse 
na awans do Ekstraligi, czyli najlepszej 
dziesiątki w Polsce. Sukcesy ursuskich 
szachistów także sprzyjają promocji 
Ursusa. Na turnieje organizowane tutaj 
przyjeżdżają zawodnicy z innych miast, 
a nawet krajów. Istnieje szansa, ze po 
raz pierwszy uda się latem zorgani-
zować obóz szachowy. Może w tym 
pomóc wsparcie UKS Czternastka 
poprzez przekazanie 1% podatku na 
Fundację Wspierania Szachów w Ur-
susie (KRS 0000 319982). Środki prze-
kazane w roku ubiegłym umożliwiły 
m.in. opłacenie udziału zawodników 
w turniejach na terenie Polski. Każde 
1% podatku będzie UKS Czternastka 
bardzo pomocne.

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik

�  URSUS. Sukcesy młodych ursuskich szachistów – duże szanse na awans do Ekstraligi

SZACHY uczą 
dyscypliny, ćwiczą 
myślenie logiczne, 
pamięć i koncentrację. 
Oczywiście niezbędna 
jest też praca – żeby 
osiągnąć sukces należy 
grać, konfrontować się 
i uczyć od lepszych. 

W Polsce szachy są w pro-
gramie nauczania dla 
klas 1–3 szkół podstawo-
wych. W Grecji, Hiszpanii, 
dawnych republikach 
rosyjskich – są przedmio-
tem obowiązkowym. 

Dzieci, które trenują grę 
w szachy, są zazwyczaj 
najlepszymi uczniami 
w klasie. Czas poświęco-
ny na granie procentuje 
– bardzo dobrze radzą 
sobie przede wszystkim 
z matematyką i językami 
obcymi. 

Na zdjęciach: TURNIEJ z 11 stycznia
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URSUS
OŚRODEK KULTURY 
„ARSUS”
ul. TRAKTORZYSTÓW 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia 
indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 
1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

04.02, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim 
„Metafora”. Prowadzenie Anna Rykowska 
i Zbigniew Kurzyński. WSTĘP WOLNY

09.02, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa Grażyny 
Kostawskiej pt. „Pejzaże”. Ekspozycja 
czynna do 3 marca. WSTĘP WOLNY

10.02, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Przygo-
dy Kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń” 
w wykonaniu aktorów Teatru „Ptasie Melodie” 
w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z Tea-
trem”. CENA BILETU 10 ZŁ.

W odległej, mroźnej krainie przykrytej wielką 
warstwą śniegu mały i niesforny Bałwanek 
Kuleczka buntuje się przeciwko swojej ma-
mie. Wielka siła marzeń w cudowny sposób 
przenosi go z domu do krainy mu nieznanej, 
tuż na wyciągnięcie naszej ręki. Bałwanek 
spotyka na swej drodze bohaterów, którzy 
rozmową i zabawą przekazują mu pewne 
mądrości. Czego nauczy go wesoła piłkarka 
Ania? Czy Pani Policjantka przedstawi mu za-
sady zachowania na ulicy? Jaki płynie morał 
ze spotkania z Psem i czy Sowa Mądra Głowa 
pomoże Bałwankowi wrócić do domu?

15.02, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Jubileuszowy zespołu operetko-
wego „Belcanto” z okazji 15.lecia działalno-
ści. Reżyseria i prowadzenie Olga Romaszko-
-Niewiadomska. W programie arie operetkowe 
i przeboje musicalowe. WSTĘP WOLNY

21.02, godz. 18.00 (sala kameralna)
Premierowy występ grupy kabaretowej 
„Pół serio”. Reżyseria Wanda Stańczak.  
   WSTĘP WOLNY

22.02, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu komediowego 
„KARIERA PO POLSKU” z udziałem: A. 
Biedrzyńskiej, P.Burczyka, A. Dziurmana, A. 
Zaborskiego.

CENA BILETU 50 ZŁ I 60 ZŁ.

KARIERA PO POLSKU, to sztuka o dwóch 
spryciarzach, którzy nieoczekiwanie dla siebie 
robią urzędniczą „karierę”. Przypadek sprawia, 
że żona burmistrza małego miasteczka, chcąc 
zemścić się na zdradzającym ją w jej mnie-
maniu mężu, postanawia mu udowodnić, że 
burmistrzem może zostać każdy i przebrana 
za żebraczkę, udaje się do miasta żeby znaleźć 
kogoś, kogo mogłaby namówić na udawanie 
przed burmistrzem eksperta od ekonomii. Spo-
tyka dwóch cwaniaków i od tej chwili  ciągnie 
się przez całą sztukę pasmo nieprzewidzia-
nych zdarzeń i pomyłek. W dodatku na wieść 
o tym, że gdzieś w Polsce pojawił się geniusz 
od spraw gospodarczych, do miasteczka przy-
jeżdża sam minister gospodarki. Od tego mo-
mentu kariera cwaniaków zaczyna się toczyć 
w błyskawicznym tempie. Ale na końcu na-
stępuje nieoczekiwany zwrot akcji, który cały 

misternie ułożony plan, wywraca do góry no-
gami. Wszystko bowiem okazuje się wielką mi-
styfikacją. Widz w pewnym momencie zrozu-
mie, że został wciągnięty przez aktorów w grę, 
w którą sam uwierzył. W przedstawieniu nie-
bagatelną rolę odgrywa również papuga, która 
co chwila we wszystko się wtrąca, stając się 
mimo woli centralną postacią sztuki. Całość 
jest satyrą na płyciznę intelektualną i moralną 
naszych czasów. Nie trzeba czegoś umieć, wy-
starczy być odpowiednio bezczelnym i chwalić 
się znajomościami żeby zrobić karierę. Karierę 
po polsku. Komedia, prawdziwa komedia.

DOM KULTURY „MIŚ”                        
OŚRODKA KULTURY „ARSUS”    
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl www.mis.arsus.pl

1–28.02, godz. 8.00–19.00 (dni powszednie)
WYSTAWA MALARSTWA Hakoba Mikayelya-
na z Erewania. WSTĘP WOLNY

Artysta pochodzi z Armenii. Urodził się 
18 stycznia 1972 r. w Erewaniu. Naukę malar-
stwa rozpoczął w Instytucie im. Terlemezjana, 
a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Ere-
waniu oraz u najsłynniejszych mistrzów malar-
stwa w Armenii. Preferuje malowanie farbami 
olejnymi. Jego prace były prezentowane m.in. 
w Moskwie, Genewie, Waszyngtonie i Paryżu. 
W roku 2010 przebywał i malował w Mona-
co, Mediolanie oraz Paryżu, a w 2011 w Nicei 
i Paryżu. W jego twórczości dominują impro-
wizacje w kompozycji, abstrakcje, hiperrealizm 
oraz impresjonizm. Wykonał wiele kopii obra-
zów mistrzów renesansu włoskiego. Hakob 
Mikayelyan w dorobku ma wiele portretów, 
aktów, pejzaży, fresków, dekoracji teatralnych, 
a także kopii obrazów w autorskiej interpreta-
cji. Ostatnio zajął się także tematyką historycz-
ną związaną z postacią Tadeusza Kościuszki. 
Jest laureatem Konkursu Kościuszkowskiego 
2017 w Australii za obraz „Niewola”.

WYSTAWA CZYNNA W DNI POWSZEDNIE 

9.02, godz. 16.00 
„Karnawałowe rytmy” – zabawa taneczna 
dla  Seniorów z Klubu „Wesoła Chata”.

12.02, godz. 17.00
Wernisaż wystawy malarstwa Hakoba Mi-
kayelyana. WSTĘP WOLNY

14.02, godz. 17.00
„Walentynki” z zespołem muzycznym „Ma-
gia” – koncert i spotkanie towarzyskie w Klu-
bie Seniora „Wesoła Chata”.  WSTĘP WOLNY

17.02, godz. 12.30
Niedzielne południe z teatrem. Bajka dla 
dzieci: „ O Ziuku Piłsudskim czyli odzyska-
na wolność”.  WSTĘP 10 ZŁ

Opowieść Teatru Wariacja o wielkim Polaku 
Józefie Klemensie Piłsudskim to przedstawie-
nie o niesfornym uczniu Ziuku Piłsudskim. 
Upartym obrońcy polskiego języka, historii 
i miłości do Polski, której wówczas nie było. 
W spektaklu zostanie ukazana historia z życia 
małego Ziuka, ucznia oraz młodego wojowni-
ka, ojca i wreszcie wodza wyzwolonej Ojczy-
zny. Takich ciekawostek o życiu Józefa Kle-
mensa Piłsudskiego mali widzowie na pewno 
nie znajdą w podręczniku.

20.02, godz. 10.00 
„Kto mnie chroni i pomaga”. Zapoznanie 
z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb 
ratunkowych – spotkanie z pracownikami wy-
działu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. War-
szawy.

23.02, godz. 16.00 
„W Rymie Rumby ” – zabawa taneczna w Klu-
bie Seniora.

26.02, godz. 17.00 
„Islandia – kraj nordycki” – spotkanie z po-
dróżnikiem Bogusławem Kołodziejczykiem.  
   WSTĘP WOLNY

28.02, godz. 17.00 
„Tłusty Czwartek” w Klubie Seniora „Wesoła 
Chata” – biesiada przy pączkach i herbacie. 
   WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95   tel./faks 22 667 83 75
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

www.kolorowa.arsus.pl

9.02 (sobota), godz.16.00
MISTRZ I UCZNIOWIE – wernisaż wystawy 
prac uczestników pracowni plastycznej z Wol-
skiego Centrum Kultury WSTĘP WOLNY

13.02 (środa), godz. 18.00
Koncert Walentynkowy w wykonaniu zespo-
łu operetkowego „Belcanto”, piętnastolecie 
zespołu. WSTĘP WOLNY

17.02 (niedziela), godz. 16.30
Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Muzyką Kameralną,  NA ROMANTYCZNĄ 
NUTĘ, w wykonaniuTrio Deciso, w składzie: 
Katarzyna Glensk- fortepian, Katarzyna Woź-
niakowska- skrzypce, Ewa Maria Groblewska- 
wiolonczela. WSTĘP WOLNY

26.02 (wtorek), godz. 19.00
Koncert gitarowy uczestników sekcji gitary 
DK „Kolorowa”. WSTĘP WOLNY

22.02 (piątek), godz. 18.00
Premiera przedstawienia teatralnego tea-
trzyku „Kurtynka” z Domu Kultury „Koloro-
wa”.  WSTĘP WOLNY

24.02 (niedziela), godz. 12.30
Poranek muzyczny dla dzieci, W KRAINIE 
KWITNĄCEJ WIŚNI, w wykonaniu japońskich 
muzyków. WSTĘP WOLNY

27.02 (środa), godz. 18.00
W RYTM WALCZYKA SERCE ŚPIEWA, kon-
cert w wykonaniu Zuzanny Skalskiej i Tadeu-
sza Drągowskiego. Kierownictwo artystyczne 
Alina Małachowska. WSTĘP WOLNY

LUTY 2019  kulturalny 

OŻARÓW MAZOWIECKI

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165   
www.dkusmiech.eu
KONTAKT:  tel. 22 722 14 45;   

e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu
https://www.facebook.com/dkusmiech

17 lutego – niedziela – godz. 16:00-20:00 
Wieczorek taneczny dla seniorów przy muzyce 
na żywo oraz spektakl w wykonaniu zespołu se-
niorów „Ożarowskie Kumoszki”.  
   WSTĘP 15 ZŁ/OS. 

24 lutego – niedziela – godz. 12:00 
Spektakl teatralny dla dzieci” „Lodowa kraina” 
w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego 
KRAK-ART.  WSTĘP WOLNY

CENTRUM INICJATYW 
SPOŁECZNYCH
ul. Poznańska 292
Zapraszamy wszystkich do Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Przy Parku” (ul. Poznańska 292) 
na zajęcia cykliczne o charakterze rozrywko-
wym, edukacyjnym i profilaktycznym. Można 
między innymi: nauczyć się gry w brydża, 
szachy lub GO; spędzić czas z rodziną lub przy-
jaciółmi na wieczorze gier planszowych; poćwi-
czyć pamięć z seniorami w ramach Fitnessu 
Mózgu. Jeżeli masz swoje pomysły i inicjatywy, 

skontaktuj się z nami: cisprzyparku@gmail.com 
lub (22) 292 61 61.
Ponadto codziennie w godz. 14.00–17.00 wy-
rabiamy spersonalizowaną Warszawską Kartę 
Miejską (Bilet Metropolitalny) dla mieszkańców 
gminy Ożarów Mazowiecki.

FILIA W JÓZEFOWIE
ul. Fabryczna 15

17 lutego – niedziela – godz. 15:00 
Przedstawienie teatralne pt. „ O Wróbelku 
Elemelku”  w wykonaniu teatru „Pacuś”.  
   WSTĘP WOLNY

24 lutego – niedziela – godz. 16:00 
Wieczorek taneczny dla seniorów. Zabawa 
przy muzyce cygańskiej.  WSTĘP WOLNY

FILIA W BRONISZACH
ul. Przyparkowa 15

10 lutego – niedziela – godz. 16:00 
Bal karnawałowy dla dzieci.
Zabawę i animacje poprowadzą aktorzy z Teatru 
Narwal. WSTĘP WOLNY

17 lutego – sobota – godz. 16:00 
Taneczny wieczorek kostiumowy dla seniorów.   
   WSTĘP WOLNY

BILETY 
W KASIE 
ARSUSA
I NA
WWW.BILETYNA.PL
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Wyjątkowy Koncert Noworoczny w Piastowskiej szkole
Koncerty Noworoczne w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Piastowie stały się 
już tradycją. 24 stycznia 2019 roku to 
wyjątkowe spotkanie całej szkolnej 
społeczności z władzami i Przyjaciół-
mi szkoły odbyło się po raz jedenasty. 

N a wstępie dyrektor szkoły, Urszula 
Skrzypczak powitała licznie przyby-
łych gości, wśród których byli m.in.: 

Roselyne Marty – attaché ds. współpra-
cy językowej z Instytutu Francuskiego, 
Przemysław Worek – Przewodniczący 
Rady Miasta Piastowa, Bernard Ada-
mowicz – Zastępca Burmistrza Miasta 
Piastowa, Krystyna Mucha – Dyrektor 
Wydziału Kształcenia Ogólnego Ku-
ratorium Oświaty, Monika Tomaszew-
ska – Wizytator Wydziału Kształcenia 
Ogólnego Kuratorium Oświaty, Mar-
ta Dobrzyńska – Dyrektor Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Katarzyna 
Stępniak – Kierownik Wydziału Spe-
cjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, 
Andrzej Jędrzejewski-Jędrzejak – Pre-
zes Zarządu ZNP w Pruszkowie, Urszu-
la Nelken – Dyrektor Centrum Usług 
Oświatowych Miasta Piastowa, Ks. 
Maciej Chwarścianek – Proboszcz Pa-
rafii Św. Michała Archanioła, Bolesław 
Kozłowski – Dyrektor SP nr 1 w latach 

1966–1974, absolwenci szkoły, kilkoro 
radnych miejskich, dyrektorzy piastow-
skich szkół i przedszkoli, uczniowie, ich 
rodzice i dziadkowie, przedstawiciele 
placówek kulturalnych, społecznych 
oraz firm z Piastowa i Pruszkowa.

SUKCES WIELKIEJ AKCJI 
CHARYTATYWNEJ NA RZECZ ANI
Po części oficjalnej na scenę weszła 
p. Katarzyna Ługowska z córką Anią 
– uczennicą klasy 8a. Obie podzięko-
wały dyrekcji szkoły, przedstawicielom 
instytucji obecnym na koncercie i wielu 
anonimowym darczyńcom za  pomoc 
i wsparcie okazane jej rodzinie. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu ludzi i wie-
lu wspaniałym inicjatywom, które zain-
augurowano dwa lata temu udało się ze-
brać pieniądze na kosztowną operację. 
Dziś Ania Ługowska może funkcjono-
wać bez rurki tracheostomijnej.

PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA
Motywem przewodnim tegorocznego 
koncertu była „Noworoczna podróż 
z Nelą przez świat”. Nela to nastolet-
nia bohaterka książek dla dzieci, która 
wraz z rodzicami podróżuje po świecie 
i przeżywa niezwykłe przygody. Nelę 
odgrywała Michalina Dobek z kl. 6a, 
która zaprosiła widzów do odwiedze-

nia wszystkich kontynentów w celu 
poznania ciekawych, a czasem niezwy-
kłych tradycji i zwyczajów, związanych 
z obchodami Nowego Roku na całym 
świecie. Michalina łączyła się z repor-
terami, granymi przez Zosię Sadowską 
z kl. 6a i Patryka Drewniaka z kl. 7b, 
i przekazywała korespondencje na te-
mat zwyczajów noworocznych, m.in.: 
z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, 
Hiszpanii, USA, Brazylii, Meksyku, 
Chin, Japonii, Australii czy Antarktydy. 
W przedstawieniu czołowe role zagrali: 
Dominik Zakrzewski z kl. 7b, Angelika 
Białkowska z kl. 6b, Alicja Bogdańska 

z kl. 6b, Natalia Tracz z kl. 6a, Mateusz 
Opieka z kl. 7b, Mateusz Wujek z kl. 7b. 
Wszyscy wymienieni uczniowie należą 
do Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Oprócz niezwykle efektownej i ciekawej 
podróży z Nelą zebrani wysłuchali pięk-
nych piosenek, zaśpiewanych przez chór 
szkolny pod dyrygenturą p. Bogdana 
Nidzgorskiego oraz obejrzeli wspaniałe 
tańce wykonane przez klasy młodsze 
pod opieką Włodzimierza Ptaszka. Na 
scenie wystąpiły też dzieci uczęszczają-
ce do Szkoły Tańca Wasilewski-Felska, 
Jaśmina Kaczmarek z kl. 7b w przepięk-
nym tańcu w stylu modern oraz klasa 8b 
w dwóch tańcach: Belgijka i Macarena 
pod opieką Radosława Korbana. Przez 
scenę przedefilował wspaniały chiński 
smok, ożywiony dzięki chłopcom z kl. 
6b, tańczyli Afrykanie i dzikie zwierzę-
ta z kl. 2b, Kowboje i Kowbojki z kl. 1a 
oraz Chinki i Chińczycy z kl. 1b. Klasy 
5, 6 i 7 zaprezentowały piosenkę francu-
ską pod opieką Arletty Pawlik-Pocięgiel 
i Beaty Jorgensen.
Koncert wypadł niezwykle atrakcyjnie. 
Było kolorowo i profesjonalnie. Zapro-
centował ogrom pracy i zaangażowa-
nia, włożony w przygotowanie samego 
koncertu, a także strojów oraz rekwizy-
tów przez nauczycieli, wielu rodziców 
i samych wykonawców. Ten radosny 

koncert miał wprowadzić wszystkich 
w Szczęśliwy Nowy Rok 2019.

CZARNY PROTEST

Części uczestników imprezy nastrój 
zburzyło niespodziewane wystąpienie 
kilkorga ubranych na czarno nauczycie-
li, reprezentujących grono pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie. 
Nauczyciele przeczytali oświadczenie, 
w którym zadeklarowali swoje popar-
cie dla postulatów związkowych doty-
czących podwyżki pensji zasadniczej. 
Zapewnili m.in., że swoje obowiązki 
wykonują z pasją i zaangażowaniem, 
a wynagrodzenie nie jest adekwatne 
do ich wykształcenia, zaangażowania 
i odpowiedzialności. Zwrócili się też do 
Burmistrza Piastowa o ponowne rozpa-
trzenie sprawy podwyżki dodatku moty-
wacyjnego.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE DROBNE w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić na DWA SPOSOBY:

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

�   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

ZAMÓWIENIE REKLAMY lub OGŁOSZENIA 
na 7 dni przed kolejną datą wydawniczą gwarantuje publikację. 

Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie również na naszej stronie internetowej 
www.mocnestrony.com.pl – aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE
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

KUPIĘ

KUPIĘ 
MIESZKANIE

Prywatnie / za gotówkę
PILNIE !!!

tel.: 790 022 457

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

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

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

LECZNICA W URSUSIE

zaprasza lekarza – stomatologa
do współpracy

tel.: 601 322 162

TU MOŻE BYĆ 
TWOJE OGŁOSZENIE 

DROBNE

KURSY
SZYCIA

695 625 225

�

Bezdomni popłyną dookoła świata
Pełnomorski szkuner gafl owy „Ojciec Bogusław” przez 12 lat był budo-
wany na podwórku Pensjonatu „Święty Łazarz” Kamiliańskiej Misji Po-
mocy Społecznej w Ursusie. W październiku 2018 roku wyruszył w dalszą 
podróż – na razie na lawecie.

N iezwykła historia statku rozpoczę-
ła się w 2006 r., kiedy to kamilia-
nin – ojciec Bogusław Paleczny, 

który opiekował się bezdomnymi 
i kierował schroniskiem Kamiliańskiej 
Misji Pomocy Społecznej – wpadł na 
pomysł wybudowania przez bezdom-
nych statku i podróży nim dookoła 
świata. Przy budowie pracowało do tej 
pory ok. stu bezdomnych osób i kilku-
dziesięciu wolontariuszy. Pensjona-
riusze schroniska mają najróżniejsze 
zawody i doświadczenia, mieszkało tu 
m.in. kilku spawaczy, którzy pogubili 
się, gdy zamknięto polskie stocznie. 
Ojciec Bogusław zmarł w 2009 roku, 
ale jego misję kontynuuje Dyrektor  
Pensjonatu Adriana Porowska, która 
przejęła jego dzieło. Szefem budowy 
statku jest kapitan Waldemar Rzeźni-
cki. Budowę nadzoruje Polski Rejestr 
Statków. Gotowy jest już kadłub, jest 
silnik, maszty. Statek ma 17 metrów 
długości. Pod pokładem będą koje dla 
kilkunastu osób.
Ojciec Paleczny chciał, aby jego pod-
opieczni myśleli, że jeśli mogą zbu-
dować jacht, to tak naprawdę mogą 
wszystko. W bezdomności najgorsze 
jest nabranie przekonania, że nie ma 
wyjścia z tej sytuacji. Tę ideę przeję-
ła jego następczyni. – Budowa statku 
jest celem samym w sobie. Ludzie uczą 
się pracować razem. Odzyskują wiarę 
w siebie. Znajdują jakiś cel. Nam nie 
zależy na tym, by ten statek powstał 
jak najszybciej. Ważna jest sama bu-
dowa. Żmudna praca, która uczy, jak 
sobie ufać – mówiła dyr. Porowska. 

Sponsorzy pilnie poszukiwani
Jacht nie powstałby bez pomocy spon-
sorów. Fabryka w Oliwie sprzedała im 
farbę za tysiąc złotych, choć normalnie 
kosztowałaby 120 tys. zł, huta z Byto-
mia podarowała dziewięć ton ołowiu, 
który jest potrzebny jako balast, z Gdy-
ni dostali ognioodporną wykładzinę 
do siłowni. Takich ofiarodawców jest 
wielu. Niedługo bezdomni będą po-
trzebowali niemałych funduszy na sfi-
nansowanie wyprawy. Wszyscy wie-
rzą, że dzieło zapoczątkowane przez 
o. Bogusława zakończy się rejsem bez-
domnych dookoła świata.
Dzięki Ministerstwu Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej w paź-
dzierniku 2018 r. statek został przewie-
ziony do warsztatów Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Wodnego na Żeraniu. 
Tam będzie dostęp do specjalistycz-
nych maszyn, a jacht zostanie lepiej 
zabezpieczony. Dalszą budowę statku 
poprowadzi specjalnie do tego powo-
łana Fundacja im. Ojca Bogusława Pa-
lecznego z Waldemarem Rzeźnickim 
jako prezesem, który o budowie szku-
nera oraz o tym, co jest potrzebne do 
tego, by ją zakończyć, wie wszystko. 
Wodowanie zaplanowano na maj 2020 
roku. 

Piknik pożegnalny
19 października 2018 r. mieszkańcy, 
goście i pracownicy Kamiliańskiej 
Misji Pomocy Społecznej wspaniale 
bawili się na pikniku zorganizowanym 
z okazji rozpoczęcia podróży jachtu 
w kierunku morza. Wśród gości był 

m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich 
Adam Bodnar.
Największą atrakcją pikniku były prze-
brane za piratki pracownice Kamiliań-
skiej Misji Pomocy Społecznej z dy-
rektor Porowską na czele. Wiele osób 
robiło sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie 
oraz konkurowało w „pirackich” zawo-
dach: wiązaniu węzłów żeglarskich, 
przeciąganiu liny, toczeniu beczki czy 
wyścigu w płetwach. Dla wszystkich 
była pyszna grochówka, szaszłyki 
i inne piknikowe smakołyki. Pan Ma-
rek Mętrak, jeden z pensjonariuszy 
wspominał, że jak zaczynali budowę, 
to ludzie pukali się w czoło, a teraz py-
tają, kiedy wodowanie. 

Stanisław Samsel na pikniku uczył 
chętnych wiązania węzłów. Opowiadał, 
że od dziecka uprawiał żeglarstwo. Kil-
ka lat temu zainteresował się budową 
szkunera i od tego czasu stale uczestni-
czy w budowie. Pracował przy konstru-
owaniu wszystkich masztów, drzew-
ców. Bardzo chce popłynąć w pierwszy 
rejs. Adam Bodnar stwierdził, że ten 
statek był zawsze i jest symbolem tego 
miejsca. Był taką arką do budowa-
nia ich (pensjonariuszy) przyszłości. 
Dodał, że jako Rzecznik od początku 
współpracuje z pensjonatem. Zawsze 
był tutaj na wspólnej Wigilii.
Ada Porowska zdradziła, że jest... 
– Niesamowicie podekscytowana, bo 
zawsze się cieszy, jak ktoś się usamo-
dzielnia, a teraz usamodzielnia się 
najstarszy mieszkaniec – nasz statek.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

ZAMAWIANIE REKLAM:
redakcja@mocnestrony.com.pl
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REKLAMY

PRO
MO

CJA
50%NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

PROPROPROPRO

TWOJA REKLAMA
W DOBRYM MIEJSCU!

Warszawa – Ursus, ul. Plutonu AK „Torpedy” 26 

📞  22 668 48 53, 605 520 555
📧  lecznica@lecznica-puls.pl
pon.–pt.: 8.00–20.00, sob. od 8.00

PODSTAWĄ
DLA NAS

JEST TWOJE
ZDROWIELECZNICA PULS

NASZE USŁUGI:

KONSULTACJE
LEKARSKIE

ZABIEGI

MEDYCYNA 
PRACY

USŁUGI 
PIELĘGNIARSKIE

U NAS
przyjmują lekarze

WSZYSTKICH 
SPECJALNOŚCI

STOMATOLOGIA
PROTETYKA

Stomatologia
dla dzieci

i dorosłych 
– pełny zakres

BEZPŁATNE 
KONSULTACJE

(w tym protetyczne)

BADANIA 
LABORATORYJNE

oraz
� CYTOLOGICZNE
� USG / DOPPLER
�  USG 

GINEKOLOGICZNO-
-POŁOŻNICZE

�  BADANIA
KARDIOLOGICZNE
Echo serca  (USG 
serca / echokardio-
grafia / UKG /ultra-
sonokardiografia) 
EKG (elektrokardio-
grafia) 

�  BADANIE WZROKU
�  BADANIE RTG zęba

www.lecznica-puls.pl
WIĘCEJ INFORMACJI NA: 

CHIRURG ONKOLOG
specjalista leczenia nowotworów prze-
wodu pokarmowego, z wykorzystaniem 
technik klasycznych i laparoskopowych, 
szczególnie jelita grubego (odbytnicy 
i okrężnicy) oraz żołądka, a także nowo-
tworów gruczołu piersiowego i skóry

udziela KONSULTACJI
oraz
wykonuje ZABIEGI
Likwidacja: kaszaków, tłuszczaków, 
włókniaków, brodawek, znamion 
atypowych, nowotworowych i innych

Rewelacyjna pomoc w bólu 
– bez leków

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

Jest wykłdowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

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

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

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

różnego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie medy-
cznym. Efekty są rewelacyjne.

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

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

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

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.

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

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007


