
DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta miasta miasta i gminy gminy

URSUS PIASTÓW PRUSZKÓW OŻARÓW MAZ. MICHAŁOWICE

Mocne Strony
NR 3(54)/2019 (ROK IV) 28 LUTEGO 2019 R. GAZETA BEZPŁATNA mocnestrony.com.pl ISSN 2451-3377

KOLEJNE
WYDANIE

14
marca
2019 r. www.facebook.com/mocnestronycompl

DOŁĄCZ DO NAS!

www.facebook.com/mocnestronycompl

Piastowskie 
Biegi Historyczne 2019  ............... 11

PIASTÓW

Rynek pracownika – tylko 
w niektórych branżach ..................  8

URSUS

Wielkie inwestycje komunikacyjne
w powiecie pruszkowskim  ............ 3

PRUSZKÓW

Moją rolą jest spełnianie 
oczekiwań mieszkańców. Rozmowa 
z Burmistrzem Dzielnicy Ursus ......  4

URSUS

    DOM   „Róża”
 OPIEKI   604 400 244

CZESNE  0 ZŁ
Centrum Piastowa (przy rondzie): SKM, ZTM, parking

Duży zielony plac zabaw, domowa atmosfera.
Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie.

Kontakt tel.  530-160-661
ul. Warszawska 39, Piastów

www.malaakademia.edu.pl

NABÓR 
do PRZEDSZKOLA

na zasadach
publicznych

www.malaakademia.edu.pl

ZŁZŁ

publicznych

POLECAMY:
� Prawdziwa historia Kina URSUS  ..........  2
� Koleje Mazowieckie naruszyły 

prawa pasażerów  ................................  3
� e-Rekrutacja do szkół i przedszkoli 

w Ożarowie Mazowieckim  ...................  7
� Młodzi mistrzowie 

w gminie Michałowice  ........................  9
� Stanowisko Związku Miast 

Polskich w sprawie 
podwyżek dla nauczycieli ....................  10

� Rodzina patchworkowa  .......................  13
� Szachowe turnieje internetowe  ...........  14
� Pomoc prawna  ....................................  14
� Koszykarze 

z Michałowic – zwycięzcami 
Mazovia CUP 2019  ..............................  15

Tłusty czwartek, 
znany także jako zapusty, obchodzimy zgodnie z kalendarzem 
chrześcijańskim. Jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. 
Dzień ten rozpoczyna jednocześnie ostatni tydzień karnawału, 
który trwa do Środy Popielcowej.
W ten dzień, jak nakazuje tradycja, każdy powinien się 
objadać. Dlaczego? Zgodnie z przesądem ten, kto nie 
zje niczego tłustego w tłusty czwartek, nie będzie miał 
powodzenia w życiu. Lepiej nie ryzykować! A co 
można jeść? Najlepiej tradycyjne faworki (zwane 
także chrustem) i oczywiście – pączki.

28 lutego 2019 r.

Powiedział nam Bartek, 

że dziś tłusty czwartek, 

a Bartkowa uwierzyła, 

dobrych pączków nasmażyła.

dobrych pączków nasmażyła.
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URSUS

Prawdziwa historia Kina „Ursus”
Bierzemy pod lupę ciekawą publikację, która ukazała się 13 lutego 
2019 roku nakładem Wydawnictwa AGORA. Mowa o „Historii warszaw-
skich kin” autorstwa Jerzego S. Majewskiego. Znajdziemy tam krótki 
rys historyczny dotyczący m.in. KINA URSUS działającego w Ośrodku 
Kultury „Arsus”. Tekst zawarty w publikacji skomentował dla nas An-
drzej Orzechowski – wieloletni pracownik KINA URSUS, obecnie star-
szy instruktor i kierownik Kina. 
„Tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej w mieście [Warszawa, przyp. 
aut.] działało około 70 kin! Podobną 
ich liczbę udało się osiągnąć dopiero 
w latach 60. XX wieku (...)” – czytamy.
Ponad 300-stronicowa publikacja podzie-
lona jest na 5 części: „Z filmem przez 
dekady”, „Kinematografy i iluzjony przed 
1918 rokiem”, „Kina II RP”, „Kina powo-
jenne”, „Kina wielosalowe i multipleksy”, 
„Bibliografia”, „Skorowidz kin”. Historia 
m.in. kina w Ursusie ujęta została w roz-
dziale „Kina powojenne”, obok opisów 
bliskiego nam np. Kina „ADA” w Dziel-
nicy Włochy (wcześniej „Olsztyn”), kin 
„Aurora” przy ul. Kredytowej, „Barbara” 
przy ul. Wspólnej, „Drops” przy Zamoy-
skiego i kilkudziesięciu innych. 

BRAK KONSULTACJI I ILUSTRACJI
Jerzy S. Majewski – historyk sztuki, 
varsavianista, dziennikarz, autor m.in. 
„Spacerownika Warszawa w filmie” nie 
wszystkie kina „potraktował” jednakowo 
pod względem ilości informacji przekaza-
nych czytelnikom. Kilkustronicowe wręcz 
opisy znalazły się pod bardziej znanymi 
kinami, jak np. „Atlantic”, „Femina”, „Fo-
rum”, „Roma” „Kultura”, „Luna”, „Mos-
kwa”. Do nich również dobrane zostały 
archiwalne fotografie. Wśród wielu innych 
kin, w tym  Kina „Ursus” w Ośrodku 
Kultury „Arsus”, zabrakło jakichkolwiek 
ilustracji, a dostęp do nich, choćby w przy-
padku Dzielnicy Ursus, załatwiłby jeden 
telefon dziennikarza. W „Arsusie” jest kil-

kaset stron kroniki dawniej Zakładowego 
Domu Kultury. Izba Tożsamości Ursusa 
posiada unikalne wydawnictwa z czasów 
PRL-u, gdzie także można z powodze-
niem wyszukać fotografie kina. Niestety. 
Tego w książce zabrakło.

KILKA BŁĘDNYCH INFORMACJI
W dodatku, krótki rys historyczny zawiera, 
niestety, kilka niesprawdzonych, a przez to 
nieprawdziwych informacji. O tym prze-
konuje nas Andrzej Orzechowski, zajmu-
jący się kinem w Ursusie jeszcze przed 
transformacją ustrojową. Zabrakło waż-
nej informacji, że było to kino Zakładów 
Mechanicznych „Ursus”, a dzięki fabryce 
w ogóle zbudowano w 1950 roku Dom 
Kultury, w którym się mieściło. Jest tylko 
lakoniczna informacja „ kino (…) działało 
w czasach PRL-u, sąsiadując z halami fa-
bryki traktorów (…)”. 
– Kino działało do 1982 roku. Zamknięte 
było w stanie wojennym. Kabina została 
zaplombowana przez ówczesne władze. 
Wznowiłem działalność kina w 1987 roku. 
Nieprawdą jest, jak napisał autor, że kino 

zostało zamknięte po 1990 roku – zwraca 
uwagę Andrzej Orzechowski. 
Następną nieprawdziwą liczbą jest 500, 
która oznacza, według Majewskiego, licz-
bę miejsc na widowni. Miejsc mamy 484 
– poprawia Andrzej Orzechowski i uzu-
pełnia, że w latach 90. XX wieku zlikwi-
dowano 2 rzędy najbliżej sceny – dzięki 
nim wcześniej sala mogła pomieścić pra-
wie 600 miejsc!

JAK TO W PRL-U DZIAŁAŁO…
Tego, niestety, odnośnie Ursusa, w książce 
Majewskiego nie przeczytamy. A szkoda. 
Dlatego poprosiliśmy o „smaczki” An-
drzeja Orzechowskiego, który nam przy-
bliżył realia funkcjonowania ursuskiego 
kina w latach 80. 
– Podlegało w pewnym czasie związkom 
zawodowym. Jeździłem na planowanie 
repertuaru do Okręgowego Przedsiębior-
stwa Rozpowszechniania Filmów w War-
szawie przy ul. Jagiellońskiej 26. Rolki 
z biletami odbierało się na Targówku 
Przemysłowym, a plakaty w magazynie 
przy ul. Płockiej na Woli. Plakaty moż-
na było otrzymać maksymalnie w liczbie 
2–3. Cechowały się bardziej kunsztem 
artystycznym, a nie komercyjnością, jak 
dziś. Kino działało w Ursusie od piątku 
do niedzieli. Od dystrybucji mogłem wów-
czas dostać 2 filmy z tzw. „demoludów” 
i 2 z Zachodu. Kryterium doboru filmów 
nie stanowiła w tamtych czasach kaso-
wość tytułu, tylko polityka – wspomina. 
Ciekawostką był fakt, że przed każdym 
seansem wyświetlana była Polska Kroni-
ka Filmowa – stanowiła integralną część 
funkcjonowania kina. Informacje z Kro-
niki dotyczyły sfer: politycznej, kultural-
nej sportowej i gospodarczej. Jednym ze 
sposobów reklamy repertuaru filmowego 
w kinie w Ursusie były cotygodniowe 
zapowiedzi w działającej wtedy zakła-
dowej rozgłośni (radiowęźle) w fabryce 
traktorów.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
Cofnijmy się na krótko do lat. 70. W pub-
likacji „Zakładowy Dom Kultury Ursus” 
z tego okresu czytamy, że w latach 70. kino 
związkowe mogło pomieścić nawet 590 
miejsc. Na mocy porozumienia z  Centralą 
Rozpowszechniania Filmów (CRF) od-
bywały się spektakle premierowe filmów 
polskich. Działał też wtedy Dyskusyjny 
Klub Filmowy „DODEK”. W latach 80. 
DKF wziął w swoje ręce Andrzej Orze-
chowski. – Odbywały się  w jego ramach 
przeglądy westernów, komedii i wielu in-
nych gatunków. Pamiętam, jak po seansie 
„Kronika wypadków miłosnych” A. Waj-
dy ówczesny prelegent Waldemar Choło-

dowski rozpoczął spotkanie słowami: Ojca 
Andrzeja Wajdy zamordowano w Katyniu. 
[Były to  – w tym czasie – słowa bardzo 
odważne, narażające mówiącego na inwi-
gilację SB – przyp. red.]
Po 2000 roku Dyskusyjny Klub Filmowy 
działał pod nazwą „DKF Zwierciadło”. 
W jego ramach odbył się pokaz filmu pt. 
„Człowiek wózków” i spotkanie z auto-
rem zdjęć do filmu Jackiem Petryckim. 
Wyświetlane były również pokazy fil-
mów artystycznych, m.in.: „Nostalgia”, 
reż. Andriej Tarkowski; „Milczenie”, 
reż. Ingmar Bergman.

PRAPREMIERY, PREMIERY, ZNAMIENICI 
GOŚCIE ŚWIATA FILMU
W latach 70. wyświetlony został premie-
rowy seans „Potopu”, a po projekcji miało 
miejsce spotkanie w Kinie z jego twórca-
mi, m.in. Jerzym Hoffmanem, Danie-
lem Olbrychskim. 
W czerwcu 1981 roku w Domu Kultury 
Zakładów Mechanicznych „Ursus” odbyła 
się prapremiera filmu „Człowiek z że-
laza” Andrzeja Wajdy z udziałem Anny 
Walentynowicz. 
– Wielką popularnością cieszyły się sean-
se polskiego filmu dokumentalnego pod 
tytułem „Robotnicy'80”. W PRL-u odbył 
się również – tylko na zaproszenia – po-
kaz filmu erotycznego „Sztuka kochania”. 
W ursuskim kinie widzowie mieli również 
okazję zobaczyć film „Przesłuchanie” Ry-
szarda Bugajskiego. To był jeden z naj-

ważniejszych filmów, tzw. „półkowników 
PRL”, czyli zatrzymanych przez cenzurę. 
Zaraz po 1989 roku na filmie była pełna 
sala – przybliża Andrzej Orzechowski. 
Z jego relacji wiemy również, że wśród 
znamienitych gości kina w Ursusie był 
Andrzej Wajda z premierowym pokazem 
swojego, wówczas, najnowszego filmu 
„Pierścionek z orłem w koronie” (wiosna 
1992, parę miesięcy przed premierą). Wte-
dy towarzyszyła mu również producentka 
wszystkich jego filmów: Barbara Pec-
-Ślesicka. 
Na zaproszenie kina odbyło się spotkanie 
np. z Krzysztofem Kolbergerem przy 
okazji filmu „Ostatni Prom”. Do Ursusa 
przyjechał także Janusz Kijowski – re-
żyser filmu „Stan strachu”, czy producent 
filmowy – Paweł Rakowski. 
W wywiadzie z jednym z mieszkańców 
Ursusa dowiedzieliśmy się na przykład, 
że sala kinowa w formie świetlicy dzia-
łała na pewno w latach 50–60. także na 
parterze technikum Zakładów Mecha-
nicznych „Ursus” – sam uczęszczał tam 
nasz rozmówca.
Oby w innych opisach warszawskich kin  
w książce varsavianisty Jerzego S. Majew-
skiego nie było czego poprawiać. Mamy 
również nadzieję na wydanie drugie, po-
prawione i uzupełnione.

Agnieszka Gorzkowska
Bibliografi a:
• „Historia warszawskich kin”, Jerzy S. Majewski, 

wyd. 2019
• „Zakładowy Dom Kultury Ursus”, oprac. Hanna Cu-

dowska, wyd. lata 70. XX wieku
• „XX lat ciągników w Polsce Ludowej”, oprac. Jan 

Goliński, Ryszard Kaczak, wyd. koniec lat 60. XX 
wieku

Dzięki mieszkańcom dzielnicy, którzy 
głosowali w Budżecie Partycypacyjnym 
2015 na projekt: Cyfryzacja kina „Ursus” 
ursuskie kino o ponad 60-letniej historii 
zyskało nowy projektor cyfrowy, ekran 
oraz profesjonalne nagłośnienie.Budynek Domu Kultury ZM URSUS z kinem. Lata 70. XX w. Widownia kina URSUS, 2015 r.

Sala kinowa Kina URSUS z czasów PRL
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WIELKIE INWESTYCJE 
KOMUNIKACYJNE
w powiecie pruszkowskim
We wtorek, 12 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od-
był się kolejny Konwent Gmin Powiatu Pruszkowskiego. Głównym tematem 
spotkania była budowa „Paszkowianki”, drogi wojewódzkiej, omĳ ającej 
Pruszków od zachodu oraz przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi 
w ciągu ul. Poznańskiej (droga wojewódzka nr 718) w Pruszkowie.

W związku z tematem spotkania 
gospodarz konwentu Starosta 
Pruszkowski Krzysztof Rymuza 

zaprosił gości specjalnych: Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika, Wojewodę Mazowieckiego 
Zdzisława Sipierę, Dyrektora Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich Zbigniewa Ostrowskiego. Obecni 
byli również przedstawiciele Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz PKP PLK S.A. oraz 
stali uczestnicy konwentów: włodarze 
gmin i miast, wchodzących w skład 
powiatu pruszkowskiego oraz przed-
stawiciele przedsiębiorców z terenu 
Powiatu, radni miejscy i gminni i oso-
by zainteresowane tematem. 

„PASZKOWIANKA” RODZI SIĘ JUŻ 40 LAT
Pomysł na „Paszkowiankę” narodził 
się 40 lat temu, a jego realizacja rozpo-
czynała się już trzykrotnie. Być może 
właśnie wspólne działanie włodarzy 
i instytucji w ramach konwentu przy-
czyni się do rozpoczęcia tej inwestycji. 
Jej koszt szacuje się na ok. 400 mln zł. 
W trakcie konwentu Burmistrz Brwino-
wa Arkadiusz Kosiński przedstawił pro-
jekt wybudowania dodatkowego węzła 
Brwinów na autostradzie A2.

PODSUMOWANIA
Po trwającym ponad trzy godziny kon-
wencie odbyła się konferencja praso-

wa z udziałem Marszałka, Wojewody, 
Starosty i Dyrektora MZGW. Dzien-
nikarze usłyszeli, że projekt „Paszko-
wianki” przewiduje budowę dwujez-
dniowej drogi z dwoma pasami ruchu 
w każdym kierunku. Obecnie projek-
towany jest pierwszy etap tej trasy, 
który ma połączyć drogę wojewódzką 
719 (trasa na Grodzisk) z węzłem au-
tostrady A2 w Pruszkowie oraz drogą 
wojewódzką 720 w Brwinowie. 

Starosta Rymu-
za przybliżył ideę 
comiesięcznych 
konwentów w Sta-
rostwie.– U nas 
pierwszy konwent 
odbył się 4 lata 
temu. Liczyliśmy, 
że wspólne spotkania włodarzy gmin 
i miast, wchodzących w skład powiatu 
usprawnią realizację wspólnych zadań 
i inwestycji. Tak też było dzisiaj. Wy-
raził ogromne zadowolenie, że doszło 
do spotkania, w którym Wojewoda 
wspólnie z Marszałkiem zechcieli się 
spotkać. Poinformował, że jest zdecy-
dowana deklaracja Marszałka Struzi-
ka, że samorząd województwa mazo-
wieckiego będzie dążył do tego, żeby 
„Paszkowianka” na odcinku pomiędzy 
węzłem autostrady A2 a drogą nr 719 
została wybudowana w jak najszyb-
szym możliwym terminie, i że znajdą 

sie na to środki oraz że zostanie rozpo-
częte projektowanie drugiego odcinka 
najszybciej jak to będzie możliwe.
Starosta zaznaczył – Jeżeli okaże się, 
że remont powinien się zacząć natych-
miast, mamy deklarację wsparcia od 
Wojewody Sipiery i podjęcia w urzę-
dach podległych Wojewodzie działań, 
związanych z realizacją zadań, które 
mogą znacząco przyśpieszyć budowę. 
I Wojewoda i Marszałek przy wspar-
ciu samorządu powiatowego chcą 
zrealizować zadanie „Paszkowian-
ka” oraz remont wiaduktu w możli-
wie najszybszym terminie. Będziemy 
się starali co jakiś czas uzgadniać 
na takich spotkaniach kolejne etapy 
inwestycji. Mam nadzieję, że będzie 
to z pożytkiem dla mieszkańców po-
wiatu pruszkowskiego i województwa 
mazowieckiego.

Marszałek Stru-
zik poinformo-
wał uczestni-
ków konwentu 
o tym, że budo-
wa „Paszkowian-
ki” jest bardzo 
ważną inwestycją 
dla rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego i że wspólnie z Zarządem 
Województwa będzie dążył do jej jak 
najszybszej realizacji w miarę posia-
danych środków. 

Marszałek przekazał również infor-
mację o zleceniu nowej ekspertyzy 
wiaduktu nad torami PKP. Dodał, że 
popiera ustalenia konwentu w sprawie 
dodatkowego węzła Brwinów z wnio-
sku burmistrza Kosińskiego i że jest 
on po prostu niezbędny.

RACJONALNE POMYSŁY MILE WIDZIANE
Nie jest ostatecznie rozwiązany prob-
lem z wiaduktem w Pruszkowie. Jest 
on w złym stanie, były pomysły, żeby 
go remontować, jak również budować 
praktycznie od nowa. Kłopotliwy jest 
obecnie dojazd do autostrady, więc były 
pytania o możliwość poszerzenie drogi 
718 na odcinku od ronda do autostrady 
A2 do 2 pasów w jednym kierunku. 
Marszałek Struzik stwierdził, że 
obecnie będzie ogłoszony przetarg na 
budowę drogi 718, ale nie były prze-
widywane 2 jezdnie, bo wtedy trzeba 
by poszerzyć również wiadukt. Dodał 
jednak – Mamy nóż na gardle, wia-
dukt musimy praktycznie wybudować 
na nowo. Przeanalizujemy, czy jest 
możliwe dodanie bliźniaczej nitki. Ja 
tego nie wykluczam. Jesteśmy otwar-
ci na racjonalne rozwiązania.
Po zakończeniu konferencji jeszcze 
długo rozmawiali w mniejszych gru-
pach.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza 
– gospodarz konwentu oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera

(...) I WOJEWODA I MARSZAŁEK PRZY WSPARCIU SAMORZĄDU POWIATOWEGO CHCĄ ZREALIZOWAĆ 
ZADANIE „PASZKOWIANKA” ORAZ REMONT WIADUKTU W MOŻLIWIE NAJSZYBSZYM TERMINIE. (...) KOLEJE 

Mazowieckie 
naruszyły 
prawa 
pasażerów
Chodzi o pasażerów korzysta-
jących z autobusów, które kur-
sowały w zastępstwie pociągów 
podczas trwającego ponad rok 
remontu linii kolejowej Warsza-
wa – Grodzisk Mazowiecki.
Ze skarg podróżnych do Urzędu 
Transportu Kolejowego wynika, 
że w autobusach komunikacji 
zastępczej Kolei Mazowieckich 
podróżnym wsiadającym na 
przystankach, gdzie nie było 
kasy albo automatów bileto-
wych, wystawiano wezwania do 
zapłaty za brak ważnego biletu 
wraz z opłatą dodatkową.

Wezwań do zapłaty 
w okresie od 3 września 
2017 r. do 15 lutego 2018 r. 
przewoźnik wystawił 
ponad 1600! 

A część z nich dotyczyła pasa-
żerów, którzy wsiadali na przy-
stankach, gdzie nie było prowa-
dzonej sprzedaży biletów – ani 
w kasie, ani w automatach, ani 
przez kierowców, ani przez 
uprawnionych do tego konduk-
torów. 
Z naszego obszaru dotyczyło 
to przystanków: Pruszków Al. 
Wojska Polskiego, Pruszków 
Jasna, Pruszków os. Staszica/
pętla, Pruszków Powstańców. 
Wartość wezwań wynosiła od 
187,33 zł do 193,10 zł. 
Prezes Urzędu Transportu Ko-
lejowego – Ignacy Góra – na 
mocy decyzji z 15 lutego 2019 r. 
ocenił sytuację jako niedo-
puszczalną. Argumentował, że 
podróżni korzystający z autobu-
sowej komunikacji zastępczej 
powinni mieć możliwość zakupu 
biletu choć w jednym z tradycyj-
nych kanałów dystrybucji. 
Za stwierdzone naruszenia 
Prezes Urzędu Transportu Ko-
lejowego może nałożyć karę 
pieniężną do 2% ubiegłorocz-
nego przychodu przedsiębior-
cy. Kwestię kary i jej wysokości 
rozstrzygnie odrębne postępo-
wanie administracyjne. 

Agnieszka Gorzkowska 
na podstawie informacji  

Urzędu Transportu Kolejowego

Całość inwestycji będzie kosztować ok. 400 mln 
zł.
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Pruszków, 20.02.2019 r. NOTATKA PRASOWATEMAT: Uroczyste obchody Narodowe-
go Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski iPaweł 
Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa oraz Muzeum Dulag 121 iparafia pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Pruszkowie zapraszają do udziału w uroczystych obchodach Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Pruszkowskim, które odbędą się 
w niedzielę, 3 marca na terenie Pruszkowa.Uroczystość rozpocznie sięMszą świętą o godz. 
10:00w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. 3 Maja 124, a zakończy się 
wykładem pt.: Rotmistrz Witold Pilecki„Wyklęty” -niezłomny w służbie Rzeczypospoli-
tej, który zostanie wygłoszony przez prof. Wiesława Jana Wysockiego w Muzeum Dulag 
121 przy ul. 3 Maja 8A, o godz. 15:00.Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”są formą uczczenia Ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich dozna-
wali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. Na dużą rangę tej uroczystości wskazuje 
początek preambuły Ustawy, na mocy której 3 lutego 2011 r., dopiero po około 50. latach 
od tragicznych wydarzeń, ustanowione zostało to narodowe święto:W hołdzie „Żołnierzom 
Wyklętym” –bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego 
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń 
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciw-
stawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

NOTATKA PRASOWATEMAT: Spektakl „Romans z pajacem”w ramach „Wehikułu Tea-
tralnego Powiatu Pruszkowskiego”Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski iPaweł Makuch 
Prezydent Miasta Pruszkowa zapraszają Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na spektakl 
kostiumowy o charakterze muzycznym,z udziałem trojga aktorów pt. „Romans z pajacem”. 
Sztuka oparta jestna opowiadaniu przedwojennego komediopisarza, powieściopisarza i sce-
narzysty filmowego Stefana Kiedrzyńskiego, zamieszkującego przez znaczną część życia 
w Brwinowie. Historię „Romansu z Pajacem” będzie można poznaćw niedzielę, 3 marca 
w nastrojowej oranżerii w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy w Pruszkowie(pl. Jana Pawła II 2). Aktorzy poprzez swoją grę opowiedząhistorię 
małego zespołu teatralnego wędrującego ze spektaklami po mniejszych miejscowościach, 
o ludziach których teatralna pasja bierze górę nad napotykanymi niewygodami, biedą i prze-
ciwnościami losu.Będzieto zarazem piękna i zabawna historia miłosna okraszona ariami 
i duetami z operetek Johanna Straussa. Ta teatralna opowieść przynosi wspólną z widzem 
zabawę i skłania do refleksji nad potrzebą każdego z nas do podążania w życiu za swo-
ją pasją –w szczególności, gdy jest to pasja artystyczna. Spektakl odegrany będzie przez 
Artystów z Teatru Na Pustej Podłodze pamięci Tadeusza Łomnickiegow ramach objazdu 
teatralnego o nazwie: „Wehikuł TeatralnyPowiatu Pruszkowskiego”. Aktorzy zawitają 
także do Raszyna (16 marca), Michałowic(24marca), Piastowa(4 kwietnia) iNadarzyna(6 
kwietnia). Cykliczna prezentacja tych samych wydarzeń kulturalnych w pięciu pruszkow-
skich gminach ma służyć integracji społeczności Powiatu Pruszkowskiego. Zachęcamy do 
udziału!Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Moją rolą jest spełnianie oczekiwań mieszkańców
Panie Burmistrzu, po przeszło 2 miesią-
cach pracy w Ursusie zapoznał się Pan 
zapewne ze stanem dzielnicy, na której 
czele będzie Pan stał przez co najmniej 
5 lat. Był Pan już Burmistrzem Ursusa 
w latach 2006–2010. Wiele Pan sobie 
przypomniał, bez wątpienia dostrzegł 
Pan też jakieś zmiany. Poprzedni zarząd 
pozostawił rozpoczęte inwestycje, plany, 
projekty. Czy zamierza je Pan kontynuo-
wać? Czy przewiduje Pan jakieś zmiany? 
A może są już jakieś nowe koncepcje?
– W samorządzie najważniejsza jest 
kontynuacja. Tutaj została zachowana 
ciągłość i polityczna i zarządzania dziel-
nicą. Nigdy nie powinno być tak, żeby 
nowy zarząd zaczynał od rewidowania 
i podważania rozpoznania sytuacji i pla-
nów, które robili poprzednicy. Już po 
kilku sesjach Rady Dzielnicy i udziale 
w komisjach uważam, że wykonana 
diagnoza stanu i potrzeb Ursusa jest po-
prawna.  Zagadnienia inwestycyjne de-
terminują rozwój dzielnicy, więc wszyst-
kie zaplanowane zadania w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej m.st. Warszawy 
będą realizowane. Ursus rozwija się 
prężnie, powstają nowe osiedla, przyby-
wa nam mieszkańców i w związku z tym 
rozbudowa infrastruktury społecznej to 
jest podstawa, na której będziemy praco-
wali. W najbliższych latach wybudujemy 
m.in. nowe przedszkole, szkołę ale także 
żłobek przy ul. H. Pobożnego 
Jaki jest przewidywany termin ukończe-
nia tej inwestycji oświatowej?
– Przedszkole chcielibyśmy ukończyć 
do września 2020 roku. Wykonawca na 
jego budowę ma wg umowy 270 dni od 
wejścia na teren. Kwota zarezerwowana 
na całą inwestycję - ponad 24 miliony - 

w mojej opinii nie wystarczy, więc po 
wybudowaniu przedszkola będziemy 
starali się pozyskać dodatkowe środki 
na budowę szkoły. Budowa przedszkola 
pochłonie pewnie ok. 8 mln, a 16 mln na 
szkołę to zdecydowanie za mało. 
Czy są plany na powstanie w przyszłości 
kolejnej szkoły?
– Mamy na ten cel zarezerwowany te-
ren przy ul. Dzieci Warszawy, ale nie 
ma sprecyzowanych planów. Myślę, że 
minie jeszcze kilka lat do czasu zurbani-
zowania i zabudowania tamtych terenów, 
więc szkoła będzie potrzebna na koniec 
przyszłej kadencji. Wtedy też powin-
niśmy rozpocząć kolejną inwestycję na 

terenach pozakładowych. Dzisiaj są to 
działki należące do firmy Veolia, które 
najprawdopodobniej trzeba będzie wy-
kupić. Tam też przewidujemy budowę 
szkoły, przedszkola i żłobka. Obecnie 
Ursus, jeżeli chodzi o miejsca w pla-
cówkach oświatowych, wygląda bardzo 
dobrze. Są dzielnice, w których niektóre 
szkoły pracują nawet na 3 zmiany, a w 
kilku naszych placówkach dzieci uczą 
się na jedną zmianę. Powinniśmy tak 
planować rozwój szkół, żeby ten stan 
utrzymać i żeby dotyczyło to wszystkich 
szkół w dzielnicy.
Sytuacja zabezpieczenia miejsc w pla-
cówkach oświatowych przedstawia się 

więc optymistycznie, ale oświata ma ści-
słe powiązania z kulturą. Stała oferta kul-
turalna dla mieszkańców nie zmienia się 
od wielu lat. Jest Ośrodek Kultury „Arsus” 
z dwiema fi liami. Żadna z nich nie spełnia 
wymogów nowoczesnej placówki kultu-
ralnej. Filie funkcjonują w budynkach ad-
aptowanych, a OK „Arsus” w latach powo-
jennych spełniał rolę zakładowego domu 
kultury ZM Ursus. W 2022 roku budynek 
zostanie zwrócony deweloperowi (wg za-
wartej umowy) i zapewne wyburzony. Co 
można poprawić, jakie propozycje skiero-
wać do mieszkańców?
– W tej chwili kończymy budowę domu 
komunalnego, gdzie docelowo znajdzie 

swoją lokalizację „Miś” i są to pomiesz-
czenia specjalnie przygotowywane na 
działanie domu kultury. W połowie 
tego roku „Miś” powinien ruszyć. To 
będzie osiedlowy dom kultury z praw-
dziwego zdarzenia. Znajdą się tam po-
mieszczenia na różnego rodzaju zajęcia, 
pomieszczenia dla seniorów i sala wido-
wiskowa.
Co jest przewidywane w miejscu obecnej 
– tymczasowej siedziby „Misia”, wokół 
dawnego wejścia do Zakładów Mecha-
nicznych „Ursus”?
– Jeszcze tego nie przesądziliśmy. Ge-
neralnie dążymy w kierunku pozyskania 
środków na budowę domu kultury, które-
go projekt powstał w 2008 roku.
To było za Pana pierwszej kadencji w Ur-
susie?
– Tak. Niestety, spowolnienie gospodar-
cze wymusiło odłożenie tych planów na 
później, ale teraz staramy się uzmysłowić 
decydentom w ratuszu, że nieuchronnie 
zbliża się 2022 rok, kiedy skończy się 
umowa z deweloperem na korzystanie 
z budynku przez OK „Arsus”.
Obecnie OK  „Arsus” ma salę widowi-
skową mieszczącą 500 osób, co jest jego 
ogromnym atutem. Czy w nowym domu 
kultury jest przewidywana sala podob-
nych rozmiarów?
– Stworzymy koncepcję, która pokaże, 
co naprawdę potrzebujemy dla docelowo 
100-tysięcznej dzielnicy. Zastanawiam 
się, czy ma to być dzielnicowy dom kul-
tury otwarty dla mieszkańców i oferują-
cy im możliwość uczestnictwa w kultu-
rze, czy impresaryjny dom kultury, gdzie 
będą organizowane występy mniej lub 
bardziej odpłatne, ale działające na za-
sadzie impresariatu. W mojej opinii dom 
kultury składa się z codziennej działal-
ności wielu różnych sekcji i grup na po-

ROZMOWA Z BURMISTRZEM DZIELNICY URSUS – BOGDANEM OLESIŃSKIM 

„Szum” Magdaleny Tulli
Kolejna po „Włoskich szpilkach” 
powieść polskiej pisarki, osnuta na 
autobiografi cznym materiale. Za po-
przednią, równie znakomitą książkę 
Tulli otrzymała Nagrodę Literacką 
Gdynia oraz „Gryfi a”. „Szum” sta-
nowi jej dopełnienie, będąc jednak 
zupełnie osobnym, niezależnym 
dziełem, w którym autorka ponow-
nie rozprawia się ze swoją prze-
szłością. Nie jest to proste. Trauma 
Zagłady okazuje się dziedziczna. 

Pochodząca z polsko-włoskiej rodzi-
ny bohaterka jest Żydówką, córką 
ocalałej z Holokaustu kobiety, któ-

rej emocje są całkowicie zamrożone, 
szkodliwie zakonserwowane i tym sa-
mym przenoszone na następne pokole-
nia jak parzący w dłonie kamień. Nikt 
nie chce go trzymać, jednak zawsze jest 
ktoś na końcu łańcucha.  Dziewczynka 

ma schorzenia, które jeszcze długo po 
wojnie nie miały swojej diagnozy: dys-
leksję i dyskalkulię. Przypadłości te 
oraz wyraźny introwertyzm powodują, 
że szkolne życie staje się udręką. Dzie-
ci powielają antysemityzm dorosłych, 
lęk przed „obcym” jest codziennością 
powojennej Polski.
Dom głównej bohaterki to kraina 
z lodu, więc jej jedynym azylem staje 
się świat wyobraźni, w którym czę-
sto gości rudy lis. Ta wyimaginowa-
na postać to jedyne stworzenie, które 
nie karci ani słowem ani spojrzeniem. 
Od tego był esesman, który również 
pojawiał się w głowie dziewczynki. 
–Trzeba być twardym, a nie miękkim 
– upominał. Szkoła szufladkuje, dzie-
li na kategorie. Nauczyciele szarpią 
dzieci za kołnierz i ośmieszają, a ro-
dzina trzyma w ryzach wszelkie emo-
cje. Zaciera ślady i wypiera wszelkie 
wspomnienia z czasów wojny.
W „Szumie” pojawia się postać sio-
stry matki oraz jej syna, których nie 

było we „Włoskich szpilkach”. To 
utwierdza w przekonaniu, że są to 
zupełnie osobne książki, które można 
czytać w dowolnej kolejności. Mimo 
wielu podobieństw wśród bohaterów 

na co innego kładzione są 
akcenty w strukturze fabu-
larnej.
Tulli wszystkie postacie opi-
suje bezimiennie, jedynie 
przy pomocy zaimków. To 
potęguje wrażenie emocjo-
nalnego chłodu i panującej 
między nimi konwencjonal-
ności. Sztuczność zastanego 
świata stara się rozładować 
lis, który niekiedy komentuje 
różne sytuacje. Prawie udaje 
mu się przekonać dziewczyn-
kę, że „nikt nie jest stworzony 
do znoszenia upokorzeń”.
Gdy bohaterka bierze ślub, jej 
mąż jest obcy dla owładniętej 
emocjonalną drętwotą rodzi-
ny. Jego myśli wymykają się 
ich kontroli, szybują poza 
znajomą strukturą tego co 
wypada i nie wypada. Nie da 
się zjeść razem obiadu przy 
rodzinnym stole. Nie można 

nawiązać kontaktu, kiedy nie ma ot-
wartości. Mąż stanowi kontynuację 
figury lisa. Staje po stronie żony.
Matka i jej siostra ignorują również 
dzieci głównej bohaterki, są one 

bowiem poza zasięgiem ich niewy-
powiedzianych nakazów i zakazów. 
Jednym z nich był zakaz mówienia 
o przeszłości przy stole, w szczegól-
ności o wojnie.
Dzięki zakazom można „trzymać fa-
son”, co pozwala zachować normal-
ność, której tak bardzo pragnie ocala-
ła z obozu matka i jej siostra. Córka 
ma się zachowywać, umieć odczytać 
wewnętrzny kod oczekiwań. Inaczej 
zostanie ukarana odrzuceniem, co 
zresztą następuje.
Później życie się komplikuje jeszcze 
bardziej. Małżeństwo się rozsypuje, 
dzieci dorastają, a bohaterka wkra-
cza w średni wiek i zajmuje się chorą 
matką. Rodzicielka, dopiero tracąc 
kontakt z rzeczywistością, zaczyna 
przywoływać różne migawki z prze-
szłości. Powoli następuje zrozumie-
nie, tak jakby demony przeszłości 
zostały przebite osikowym kołkiem.
Co zrobić z prochami po śmierci? 
Czego życzyłaby sobie matka? Książ-
kę kończą metaforyczne rozmowy ze 
zmarłymi oraz próby odnalezienia 
śladów przeszłości.

Lucyna Dąbrowska

było we „Włoskich szpilkach”. To 

na co innego kładzione są 
akcenty w strukturze fabu-
larnej.
Tulli wszystkie postacie opi-
suje bezimiennie, jedynie 
przy pomocy zaimków. To 
potęguje wrażenie emocjo-
nalnego chłodu i panującej 
między nimi konwencjonal-
ności. Sztuczność zastanego 
świata stara się rozładować 
lis, który niekiedy komentuje 
różne sytuacje. Prawie udaje 
mu się przekonać dziewczyn-
kę, że „nikt nie jest stworzony 
do znoszenia upokorzeń”.
Gdy bohaterka bierze ślub, jej 
mąż jest obcy dla owładniętej 
emocjonalną drętwotą rodzi-
ny. Jego myśli wymykają się 
ich kontroli, szybują poza 
znajomą strukturą tego co 
wypada i nie wypada. Nie da 
się zjeść razem obiadu przy 
rodzinnym stole. Nie można 

nawiązać kontaktu, kiedy nie ma ot-

WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć  📖  WA R TO  P R Z ECZ Y TA Ć



Mocne Strony    |    28 LUTEGO 2019 R.    |    NR 3(54)/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 5URSUS � PRUSZKÓW
trzeby mieszkańców, którzy uczestniczą 
w kulturze.
Czy na tak dużą inwestycję jest zabezpie-
czenie fi nansowe?
– Od 2008 roku, kiedy to powstał pro-
jekt, w budżecie dzielnicy nie pojawiły 
się środki na budowę nowego domu 
kultury i obecnie ich nie ma. Zabiegamy 
o pozyskanie środków. Przekonujemy 
prezydenta i władze Warszawy, że budo-
wa domu kultury w Ursusie powinna być 
jednym z priorytetowych zadań miasta. 
Jestem przekonany, że w 2020 roku roz-
poczniemy tę inwestycję. 
Gdzie ten nowy obiekt miałby się znajdo-
wać?
Na ul. Gierdziejewskiego, przy aktual-
nie istniejącym bazarze. Tam, gdzie był 
planowany. Ta działka w miejscowym 
planie zagospodarowania ma zapis 
o dopuszczeniu usług kultury. Trzeba 
tylko zaktualizować projekt z 2008 
roku.
Słyszałem o pomysłach na lokalizację 
Centrum Kultury obok Urzędu Dzielnicy 
w miejscu dawnej stołówki zakładowej...
– Tam planujemy jeszcze w tej kaden-
cji wybudować szpital jednodniowy. 
Uważam ideę powstawania obiektów 
jednodniowych za bardzo dobrą. Takie 
placówki spowodują znaczne odciążenie 
szpitali. Zapewne w nowym obiekcie 
znajdzie również miejsce przychodnia 
specjalistyczna, co znacznie poprawi 
mieszkańcom dostęp do lekarzy spe-
cjalistów. Chcielibyśmy przywrócić na 
terenie Ursusa nocną pomoc pediatrycz-
ną. Planujemy dzienny dom opieki dla 
seniorów z możliwością zajęć rehabilita-
cyjnych. Są już przewidziane na ten cel 
pomieszczenia obok przychodni Hipo-
krates na III piętrze.
Będziemy kontynuować budowę pierw-
szego w stolicy EKOparku. Wiosną 
chcemy ruszyć z budową Centrum 
Lokalnego na Osiedlu Niedźwiadek. 
Przed nami ostateczne ustalenia warun-
ków z PKP, ponieważ w okolicy torów 

wchodzimy z inwestycją w ich strefę 
ochronną. 
Czy w związku z powstaniem Centrum nie 
jest zagrożone istnienie bazarku przy ul. 
Wojciechowskiego?
– Ten bazarek jest bardzo dobrze zago-
spodarowany i absolutnie nie powinien 
być ruszany, ponieważ jest to miejsce 
tworzące naturalne centrum lokalne,  
które przyciąga mieszkańców. 
Jakie są plany w stosunku do Kolekcji 
Ursus, będącej obecnie we władaniu 
Polskiego Holdingu Obronnego, ostatniej 
pamiątce po Zakładach Mechanicznych, 
wokół których Ursus się wybudował 
i rozwinął. Nie byłoby Ursusa bez fabry-
ki. Czy bierze Pan pod uwagę możliwość 
stworzenia – na bazie Kolekcji i działa-
jącej prężnie w DK „Miś” Izby Pamięci – 
Muzeum Ursusa?
– Cały czas mamy w budżecie zabez-
pieczone środki, wynikające z wyceny, 
którą zrobił biegły i czekamy, aż PHO 
się zdecyduje. My nie upieramy się, żeby 
kupić. Może znalazłby się inny sposób, 
np. powierzenie. Wtedy chętnie kolek-
cję przejmiemy pod opiekę, będziemy ją 
konserwować i się nią zajmować. Roz-
mowy z PHO są konieczne.
Dla wielu środowisk w dzielnicy i tysięcy 
byłych pracowników i ich rodzin temat 
Kolekcji oraz idea Muzeum Ursusa jest 
bardzo ważny.
– Nie mamy formuły, która by zapewnia-
ła, że kolekcja będzie oglądana szerzej 
niż tylko przez mieszkańców dzielnicy. 
Nie wiem, czy nie powinniśmy iść w kie-
runku, żeby to był np. element Muzeum 
Techniki, z szerszym gronem odwiedza-
jących, nawet z partycypowaniem dziel-
nicy w kosztach utrzymania.
W wielu miejscowościach, mających 
swoją historię, powstają muzea lokalne, 
a 125-letnia historia ZM Ursus na pewno 
znacznie wychodzi poza środowisko lo-
kalne. Jest to historia polskiego przemy-
słu ciężkiego i polskiej myśli technicznej. 
Tworzy też tożsamość dzielnicy.

– To wymaga ogromnych nakładów fi-
nansowych. Jeżeli byśmy mieli kosztem 
muzeum zrezygnować z budowy ośrod-
ka kultury czy szpitala, to ja jestem na 
nie. Muzeum jest inwestycją miasta, nie 
dzielnicy. Natomiast pomysł budowy 
muzeum na liście ogólnokrajowej pla-
sowałby się gdzieś na dalekim miejscu. 
Być może skończy się tak, że holding 
przekaże komuś kolekcję. Dzisiaj współ-
pracy holdingu z samorządem nie ma. 
Rozmowy musimy podjąć, ale musi być 
dobra wola z obu stron. Poza tym sam 
wykup to za mało. Trzeba mieć przygo-
towany plan i zabezpieczenie finansowe 
na przyszłość. My w tej chwili nie mamy 
gdzie ulokować kolekcji, potrzebujemy 
czasu. 
Nie mówiliśmy jeszcze o sporcie. Wiem, 
że z tą dziedziną życia jest Pan związa-
ny. Co można w Ursusie poprawić? Czy 
jest wystarczająca oferta dla wszystkich 
grup wiekowych? Czy władze dzielnicy, 
a może stolicy, mogą pomóc klubowi 
piłkarskiemu KS Ursus, który w tym roku 
świętuje 90 lat istnienia?
– Mamy w zadaniach inwestycyjnych 
przykrycie kortów tenisowych. Wkrótce 
powinniśmy pozyskać środki na przykry-
cie „Orlika”, co pozwoli na korzystanie 
z niego przez cały rok. W sprawie KS 
Ursus uważam, że klub inwestuje dużo 
pieniędzy w drużynę seniorów, a ich 
oczekiwania nie powinny być zbyt wy-
sokie. 
Tak się dzieje w całej Polsce.
– To bądźmy pierwsi, którzy to zmienią. 
Sportu na poziomie III ligi nie należy 
traktować jako zawodowego. Nie powin-
no być tak, że miasto pokrywa wielolet-
nie koszty szkolenia, a jak młody czło-
wiek zostanie powołany do reprezentacji 
klubu na poziomie IV-tej czy III-ciej 
ligi, to zamiast dać coś z siebie dla klu-
bu – żąda stypendium albo pensji. Ten 
poziom rozgrywek nadal jest amatorski.
W klubie działa Akademia Piłkarska, sku-
piająca blisko 600 dzieci i młodzieży.

– Wspieranie młodzieży jest najważ-
niejsze, ale nie można zaprzeczyć, że 
sukcesy seniorów są dla młodzieży za-
chętą. Zakres wsparcia dla zespołów 
seniorskich mamy bardzo ograniczony, 
natomiast dotacje, jakie kierujemy na 
szkolenie młodzieży pokrywają ok. 80% 
kosztów. Wkład rodziców to nie więcej 
niż dwadzieścia kilka procent. Mamy 
teraz odrobinę większe środki na dotacje 
dla klubów sportowych. Coraz bardziej 
realnych kształtów nabiera też ogólno-
miejski program wsparcia klubów spor-
towych. Ja życzę klubowi, żeby dostał 
jak najwięcej, ale myślę, że oczekiwania 
przerastają realia.
Jak Pan ocenia samą ideę, jak również 
realizację budżetu partycypacyjnego, 
zwanego też obywatelskim?
– Jest to świetny pomysł edukacyjny, 
niepotrzebnie rozszerzany do projektów 
inwestycyjnych. Do dzielnicy trafiają 
często bardzo skomplikowane pomy-
sły, które w wielu przypadkach mogą 
spotykać się z odmową, bo za krótki 
jest termin realizacji [projekt budżetu 
partycypacyjnego musi być zrealizowa-
ny w ciągu roku - przyp. red.]. Budżet 
partycypacyjny angażuje mieszkańców, 
wyzwala ich energię, ale też pokazuje 
z przyjaznej strony urząd. Mieszkaniec 
zgłasza swój pomysł, który w ciągu roku 
zostaje zrealizowany. Są problemy np. ze 
ścieżkami rowerowymi. Autor projektu 
ocenia, że realizacja będzie kosztowała 
200 tys. zł, a już na etapie projektowania 
okazuje się, że ścieżka przechodzi np. 
przez drogi powiatowe, trzeba przebu-
dować oświetlenie i z 200 robi się 400 
tys. zł. 
Sam pomysł budżetu musi ewoluować, 
bo będzie ubywało zainteresowanych. 
Uważam, że kwota maksymalna na je-
den projekt powinna być ograniczona 
np. do 50 tys. zł i powinny być realizo-
wane te projekty, które rozwiązują lo-
kalne problemy, jak np. zainstalowanie 
paru ławek, postawienie latarni przed 
blokiem, koszy na śmieci, czy podob-

nych projektów bardzo poprawiających 
codzienne życie. 
Jaką część w Pana decyzjach zajmują 
oczekiwania mieszkańców i w jaki spo-
sób chce się Pan o tych oczekiwaniach 
dowiadywać? Jak wiele zadań ma Pan 
narzuconych „z góry”, z Ratusza lub 
przez Pana środowisko polityczne?
– Jeżeli chodzi o inwestycje, to opiera-
my się na twardych danych. Przybywa 
mieszkańców, to trzeba rozbudować 
bazę oświatową. Jeżeli przy różnych 
okazjach, na spotkaniach, mieszkańcy 
mówią, że mają utrudniony dostęp do 
specjalistów, to zabiegamy o to, żeby 
ci specjaliści się pojawili. Jeżeli widzi-
my, że zimą zajęte są wszystkie boiska 
na stadionie, nie można wynająć sali 
w szkole na zajęcia ogólnodostępne, to 
staramy się o pieniądze na przykrycie 
kolejnego boiska. Nie ma takiej sytu-
acji, w której Ratusz narzucałby nam 
jakąś konkretną inwestycję, na którą jest 
skłonny dać pieniądze. Jest odwrotnie.
W Radzie Dzielnicy Ursus są trzy ugru-
powania - Koalicja Obywatelska, lokal-
ne Stowarzyszenie Obywatelskie oraz 
Prawo i Sprawiedliwość. Wiadomo, że 
PiS ma inną koncepcję rozwoju państwa 
i inny podział priorytetów niż PO. Czy nie 
rodzi to problemów przy podejmowaniu 
decyzji?
– W Ursusie często radni ugrupowania 
opozycyjnego (PiS - przyp. red.), jeżeli 
wcześniej na komisji poparli jakiś pro-
jekt to często głosują za zaproponowa-
nym przez nas budżetem. Nie wszędzie 
tak jest. A moją rolą jest przede wszyst-
kim spełnianie oczekiwań wszystkich 
mieszkańców.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żeby 
za 5 lat większość mieszkańców Ursusa 
mogła podziękować Panu za pracę na 
rzecz dzielnicy.

Rozmawiał
Jacek Sulewski
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OŻARÓW MAZOWIECKI

„Porodówka” w Mazurkasie
Dziesiąta, jubileuszowa edycja Sympozjonu w Mazurkasie przeniosła wszystkich w świat teatru. Im-
preza zorganizowana 10 lutego br. zgromadziła blisko 500-osobową publiczność. Głównym punktem 
tego wieczoru był wyreżyserowany przez Grzegorza Mrówczyńskiego spektakl „Porodówka”, zagrany 
żywiołowo i energicznie przez aktorów z Teatru XL. 

STAROŻYTNE POCZĄTKI
Zacznijmy od przybliżenia, na czym 
dokładnie polega sympozjon. Ma 
on swoje początki już w starożytnej 
Grecji i oznacza elitarną ucztę spę-
dzaną na rozrywce, dysputach filo-
zoficznych oraz, obowiązkowo, przy 
lampce wina. Warto o tym pamiętać, 
bo Mazurkas skrupulatnie zadbał 
o wszystkie te elementy. Wspomnia-
ne dysputy miały miejsce w pierw-
szej części spotkania, podczas której 
Andrzej Bartkowski i reżyser Grze-
gorz Mrówczyński rozmawiali m.in. 
o współczesnej kondycji polskiego 
teatru. Andrzej Bartkowski, Prezes 
Grupy Mazurkas, który poprowa-
dził całe to wydarzenie, rozpoczął 
od myśli, że obecnie teatr jest mniej 
widoczny w życiu publicznym niż 
dawniej. – W teatrze można znaleźć 
ogromną satysfakcję, a jednak coraz 
mniej z nas do niego chodzi. Obliczy-
łem sobie, że około pół Warszawiaka 
chodzi do teatru – skonkludował An-
drzej Bartkowski. 

TEATR W MAZURKASIE
Grzegorz Mrówczyński był podobne-
go zdania. – Dawniej ludzie chwalili 
się, na jakim spektaklu byli ostatnio – 
stwierdził. I dodał: – Jest to tendencja 
zanikowa, ja ciągle bywam, ale ob-
serwuję, że ta dziedzina życia zaczy-
na być coraz bardziej w defensywie. 
Wspomniał przy tym o wielu pol-
skich, znakomicie funkcjonujących 
teatrach, zapraszając do sięgania po 
ich repertuar. Tymczasem jednak, 
jak to stwierdził żartobliwie Andrzej 
Bartkowski: – Mazurkas przywiezie 
Wam teatr tutaj! Ostatnio były gra-
ne „Oświadczyny” Czechowa także 
w reżyserii Grzegorza Mrówczyń-
skiego. Prezes Grupy Mazurkas do-

dał, że planują stosować artystyczny 
płodozmian, co oznacza, że będą 
dywersyfikowane różne formy arty-
styczne. Będzie na pewno satyra, dra-
mat, komedia, musical, poezja i wiele 
innych. W dalszej części rozmowy 
Grzegorz Mrówczyński przypomniał 
m.in. jak wyglądał starożytny teatr 
grecki, opowiedział o spektaklach 
wystawianych przez siebie w Rosji 
(gdzie, nawiasem mówiąc, frekwen-
cja w ogóle nie spada), a także dał 
próbę swoich artystycznych możli-
wości. 

AMBICJE NIENARODZONYCH DZIECI
Spektakl, który rozpoczął się po 
rozmowie, przeniósł publiczność 
do poczekalni kliniki położniczej. 
Przedstawiona w dwóch aktach ko-

media podjęła wiele ważnych współ-
czesnych tematów. Reżyser zasto-
sował w tej sztuce ciekawy zabieg 
artystyczny, polegający na równo-
czesnym sięgnięciu po różne per-
spektywy czasowe. Jedna bardzo 
wrażliwa bohaterka, Sonia (w tej roli 
Izabela Górska) wyobraża sobie płód 
jak już jest dorosły – i to się dzieje, 
dorosły wkracza na scenę (zagrany 
przez Pawła Hajnosa). Obawy niena-
rodzonych dzieci dotyczące świata, 
na który przychodzą, stają się pre-
tekstem do mówienia o współczes-
nych problemach, takich jak różne 
układy, intrygi czy korupcja. Do 
tego zderzenie ludzkich charakte-
rów, burzliwych emocji, niepokojów 
i wątpliwości przyniosły w rezultacie 
niezwykle żywiołową i dynamiczną 

całość. Nie zabrakło także wątków 
typowych dla położniczej scenerii, 
jak np. przesądów co do związku 
kształtu brzucha z płcią dziecka. 
W pozostałych kobiecych rolach wy-
stąpiły Diana Karamon, Aleksandra 
Walusiak i Sandra Stencel. Z kolei 
w role męskie, wprowadzające nie-
mniej emocjonalnego chaosu na sce-
nie wcielili się Patryk Pawlak i Zbi-
gniew Pożoga. Szczególnie zabawną 
kreację aktorską stworzył Grzegorz 
Jarek, który czuwał nad całym sce-
nicznym rozgardiaszem jako siostra 
oddziałowa, Ciocia Tania. 

CIEKAWOSTKI ZZA KULIS
Zazwyczaj po zakończeniu sztuki 
i po końcowych brawach sala szyb-
ko pustoszeje. Nie tym razem i nie 

w Mazurkasie! Po spektaklu odbyła 
się na scenie niezwykle interesująca 
rozmowa z aktorami, którzy chętnie 
dzielili się swoimi przemyśleniami 
na temat przedstawionej sztuki, ale 
i aktorstwa w ogóle. Nie zabrakło 
także ujawniania nieznanych niko-
mu wcześniej ciekawostek zza kulis. 
Rozmowę poprowadził Andrzej Bart-
kowski, ale w prowadzenie wywiadu 
i zadawanie własnych pytań spokojnie 
mogła się włączyć także publiczność. 
Uczestnicy X Sympozjonu z pewnoś-
cią spędzili udany, emocjonujący, pe-
łen wrażeń wieczór. Dobrze, że MCC 
Mazurkas przewiduje kolejne sztuki 
artystyczne, bo po takim wieczorze 
w widzach na pewno jest ochota na 
więcej. 

Tekst i zdjęcia  Marlena Hess

GRZEGORZ
MRÓWCZYŃSKI 
Aktor i reżyser 
teatralny. 
Absolwent Wydziału 
Aktorskiego 
i Wydziału Reżyserii 
PWST w Warszawie. 
Dyrektor artystyczny 
Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy, 
Teatru Polskiego 
w Poznaniu, Teatru 
im. C.K. Norwida 
w Jeleniej Górze 
oraz Festiwalu 
Teatralnego Malta 
w Poznaniu. 
Od 2011 roku 
kieruje sceną 
Mrowisko Teatru 
Rampa w Warszawie.   
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

e-Rekrutacja w Ożarowie Mazowieckim
Już po raz drugi  rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie po-
przez System Elektronicznej Rekrutacji.

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się 
elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji 
do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowie-
cki logując się na stronie: http://rekrutacja.ozarow-
-mazowiecki.pl. 
Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby 
maksymalnie uprościć i przyśpieszyć złożenie przez 
Państwa wniosku. 
Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swo-
je dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie 

rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice nie posiadają profilu 
zaufanego, niezbędnego do podpisania elektronicz-
nego wniosku rekrutacyjnego, mogą wniosek wy-
drukować, podpisać i zanieść do placówki oświatowej 
pierwszego wyboru.
Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. 
Można to zrobić bardzo prosto na stronie www.pz.gov.
pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie Miej-
skim w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez usługi 
bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria ustawowe:
� wielodzietność rodziny;
� niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub ro-

dzica;
� samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
� objęcie pieczą zastępczą.
Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być po-
twierdzone stosownymi dokumentami lub oświad-
czeniami.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w któ-
rym pod uwagę brane są tzw. samorządowe kryte-
ria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały 
umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie 
Elektronicznych Rekrutacji.

Elektroniczna rekrutacja jest częścią dużego projek-
tu, mającego na celu rozszerzenie zakresu e-usług 
świadczonych dla mieszkańców. E-rekrutacja to 
ułatwienie i przyspieszenie składania wniosków do 
przedszkoli i szkół, jak również sprawniejszy proces 
rekrutacji. System automatycznie nalicza punkty 
zgodnie z kryteriami ustawowymi i samorządowy-
mi. Przyjęcie lub nieprzyjęcie dziecka przez pla-
cówkę pierwszego lub kolejnego wyboru jest od 
razu widoczne przez komisje w innych placówkach 
i zdecydowanie przyśpiesza ich pracę.  
Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można 
uzyskać w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty 
Gminy Ożarów Mazowiecki tel. 22 721-28-23.

MICHAŁ TURKAS 
Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA – TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1–29 marca 2019 r. 
do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 

tzw. „zerówek”

1–8 marca 2019 r. 
deklaracja o kontynuowaniu 

przez dziecko 
wychowania przedszkolnego

1–30 kwietnia 2019 r. 
do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej
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URSUS

30 stycznia 2019 r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Publicznej im. W. J. Grab-
skiego w Ursusie odbyło się – zorganizowane i prowadzone przez Lucynę Dąbrowską – spotkanie 
z dziennikarzem i reporterem Markiem Szymaniakiem. Pretekstem do spotkania były historie 
opisane w zbiorze „Urobieni. Reportaże o pracy” jego autorstwa, wydanym w czerwcu ub. roku.

– Czy osobista sytuacja nie zmobilizowała przypad-
kiem Pana do napisania tej książki? – rozpoczęła py-
taniem prowadząca.
– Pewnie nie byłoby jej, a może wyglądałaby inaczej 
albo kto inny by ją napisał, gdybym miał umowę 
o pracę. Moje warunki zatrudnienia zawsze były nie-
stabilne – przyznał Marek Szymaniak.
Jego historia nie jest odosobniona. 

„Urobieni ujawnia niewygodną prawdę o polskim 
rynku pracy. Opowiada historie zarówno tych, którzy 
w 1989 zostali siłą wtłoczeni w nowy model gospo-
darczy, jak i tych, których ukształtował dziki, nadwi-
ślański kapitalizm lat dziewięćdziesiątych. Niepew-
ność jutra, spychający w ubóstwo wyzysk, pogarda 
dla słabszych i rosnąca frustracja tworzą gorzką opo-
wieść o codzienności milionów Polaków” – czytamy 
w skrócie recenzję okładkową tej 216-stronicowej 
pozycji. Książka w ciągu kilku miesięcy od debiu-
tu w Wydawnictwie Czarne uzyskała spore uznanie. 
Znalazła się m.in. w finale konkursu stypendialne-
go im. R. Kapuścińskiego. Została nominowana do 
Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej 2018. 
W zestawieniu blogera literatury non-fiction Rafała 
Hetmana figuruje wśród 9. najlepszych książek 2018. 
Serwis Liberté! Umieścił Urobionych na liście 10. 
lektur minionego roku, „które powinny zaintereso-
wać ludzi, którym bliskie są wartości liberalne”. We-
dług czytelników Magazynu Nowy folder (Magazyn 
dziennikarzy i reporterów Fundacji „Centrum Badań 
i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego) reporta-
że Marka Szymaniaka uznane zostały za najlepszą 
książkę roku 2018. W kategorii literatura faktu po-
stanowili wyróżnić ją także użytkownicy serwisu Lu-
bimyczytac.pl, umieszczając wśród 20. najlepszych 
książek 2018 roku.

Pokazać nieprawidłowości
Książka składa się w większości z dołujących hi-
storii, może poza trzema. – Moją koncepcją było 
pokazać różnorakie odsłony rynku pracy, również 
te niewygodne – patologiczne. Tak właśnie rozu-
miem rolę dziennikarza, reportera. Aby pokazywać 
nieprawidłowości i je naprawiać – tłumaczył autor 
odpowiadając na pytania prowadzącej spotkanie 
Lucynie Dąbrowskiej. Wiele opisanych historii 
„przyszło” do Marka Szymaniaka w trakcie pisania 
książki. I wciąż zgłaszają się pokrzywdzeni. – Ktoś 
może powiedzieć, że zawarty w książce obraz rynku 
pracy jest wycinkowy. To także prawda. Nie da się 
opisać w jednej książce wszystkiego. To wciąż mało 
– zauważa Marek Szymaniak. Z drugiej strony pod-
kreśla, że w mediach nie brakuje pozytywnych opi-
sów polskiego rynku pracy: dobrze rozwijających 
się biznesów, sukcesów naszych start-upów.

Problem outsourcingu
Pracownik fabryki, właściciel budki z zapiekan-
kami, szefowa związku zawodowego w sieci hi-
permarketów, kierownik call center i wielu innych 
bohaterów… Na spotkaniu przypomniana została 
m.in. historia ochroniarza. Reporter na jego przy-
kładzie opisał szkodliwość outsourcingu, który po-
zbawia pracowników stabilnego zatrudnienia. To 
również jeden z przykładów źle działających roz-
wiązań systemowych. 

– Powtarzane frazesy o „tanim państwie”, odchudza-
niu budżetów publicznych instytucji w konsekwencji 
prowadzą do przerzucania oszczędności, przede 
wszystkim, na pracowników najniższego szczebla. 
Maleje także liczba chętnych, którzy chcą zajmować 
stanowiska urzędnicze, co potwierdzają ostatnie ba-
dania – mówił Marek Szymaniak.

Historie, w które trudno uwierzyć
Uderzające i wstrząsające okazały się historie przed-
stawionych imigrantów. 
– Od początku chciałem opisać problemy imigran-
tów na rynku pracy. Wybrałem Ukraińców, ponie-
waż ich jest w naszym kraju najwięcej. Zgłosiłem 
się do stowarzyszenia, które pomaga Ukraińcom 
np. w załatwianiu formalności. Dwie z trzech opi-
sanych w książce historii powstały dzięki pomocy 
tego NGO-sa – reporter zdradził kulisy docierania 
do bohaterów. Przypomniał losy np. pani pracującej 
przy nakłuwaniu szaszłyków w miejscu o ogromnym 
rygorze pracy, z krzyczącymi przełożonymi, poga-
niającymi i potrącającymi pracowników. Zmiany 
trwały tam 12–16 godzin. W nieludzkich warunkach 
w chłodni, gdzie po kilku dniach puchły ręce. Osoby, 
które rezygnowały, były wyrzucane z hotelu robot-
niczego i to najczęściej bez wypłaty za wykonaną 
pracę. Inną wstrząsającą opowieścią była historia 
Ukrainki Żeni, z wyższym wykształceniem w księ-
gowości. Przyjechała do Polski, by utrzymać dzieci, 
a stała się niewolnicą pewnej rodziny zamieszkującej 
dzielnicę Mokotów. Trafiła do piwnicy z wąskim łóż-
kiem i oknem przy suficie. Była poniżana i obrażana. 
Do jedzenia dostawała chleb z margaryną. – Płakała, 
ale opowiadając mi, jako jednej z nielicznych osób, 
chciała to z siebie „wyrzucić”. Mam wrażenie, że 
odczuła ulgę. Wyszła z tego – przypominał reporter.

Największe grzechy polskiej transformacji...
… to według Marka Szymaniaka złe funkcjonowa-
nie Polskiej Inspekcji Pracy: – Reprezentuje bardziej 
państwo. Kontrolerów jest zdecydowanie za mało, 
a kontrole są zbyt rzadko przeprowadzane, zwłaszcza 
w małych przedsiębiorstwach. Opisuję to w książce. 
Na przykład bohater Dawid: pracował w magazynie 
za pośrednictwem agencji. Widząc, że pracuje na 
gorszych warunkach, zdecydował się zgłosić do PIP. 
Skończyło się na tym, że PIP poradziła mu działać 
na własną rękę. Sam poszedł do sądu i oskarżył swo-
jego pracodawcę. (…) Potrzeba zmian systemowych. 
Niemalże każdy rząd na przestrzeni lat wpisuje sobie 
w programy wyborcze ułatwienia dla przedsiębior-
ców, a prawa pracownicze kilkunastu milionów lu-
dzi są w pewien sposób zapominane. Mamy również 
słabe związki zawodowe. Są upolitycznione, straciły 
u wielu zaufanie. Zapisują się do nich osoby raczej 
ze starszego pokolenia. Nawet ci związkowcy, którzy 
działają w dobrej wierze, często tracą na negatyw-
nym przedstawianiu związków w mediach. Problem 
systemowy dotyka również funkcjonowania organi-
zacji, szczególnie chodzi o finansowanie ich działal-
ności z grantów. Choć wiele z nich jest postrzeganych 
jako prestiżowe miejsca pracy, a na pracę czeka tam 
mnóstwo chętnych. Zdarza się, że pensje mogą być 
wypłacane pracownikom tylko 2 razy w roku. I pra-
codawcy, i pracownicy zmuszeni są do dostosowania 
się do takich realiów rynkowych.

Recepty na sukces...
– Czy na polskim rynku jest miejsce na przejęcie 
standardów skandynawskich? – dopytywała Lucy-
na Dąbrowska. 
– Są już firmy, które skróciły czas pracy i wciąż do-
brze funkcjonują. Chodzi o branżę kreatywną. Sam 
je opisywałem. Szefostwo jest zadowolone z wprowa-
dzonych zmian. Receptą byłoby także wprowadzenie 
jawności płac i równości wynagrodzenia. Działają 
już systemy wewnątrz firm, które pozwalają na zalo-
gowanie się i sprawdzenie zarobków innych. Sytua-
cję uzdrowiłyby jednocześnie jasne kryteria podwy-
żek. To ułatwia pracownikom planowanie kariery. 
Reporter widzi rozwiązanie również we wprowa-
dzaniu stawek w ogłoszeniach o pracę. – Jawne 
są np. w branży IT, gdzie warunki dyktują dobrze 
wykwalifikowani pracownicy. Tam właśnie działa 
rynek pracownika.

Z warsztatu reportera
Uczestnicy spotkania byli ciekawi, czy Marek Szy-
maniak nie bał się procesów w związku z opisy-
wanymi nieprawidłowościami w dużych firmach 
takich, jak np. Toyota. Zawsze dawał możliwość 
wypowiedzenia się każdej ze stron sporu, mimo 
nawet 3-miesięcznego oczekiwania na odpowiedzi. 
Przy okazji okazało się, że oczywiście nie wszyscy 
właściciele firm chcieli rozmawiać z reporterem. 
Osoby pokrzywdzone przez rynek pracy często re-
zygnowały ze zgłoszeń na policję, choćby ze zwy-
kłego strachu. Prawnicy sami odradzali im również 
chodzenie po sądach ze względu na wysokie koszty 
procesu. Pisanie reportażu Marek Szymaniak za-
wsze zaczyna od rozmów z bohaterami. – Ogła-
szałem się, że poszukuję osób mających konkretne 
problemy. Dopiero później szukałem obrazu danej 
branży, statystyk, itp. – odpowiadał.

Własne doświadczenia
Autor publikował m.in. w Magazynie TVN24, „Du-
żym Formacie” i „Newsweek Polska”. Nigdy nie 
miał umowy o pracę. – Wiele sfrustrowanych osób 
odchodzi z redakcji, a nawet z zawodu. Sam nie mo-
głem nic zmienić, więc odszedłem. Wielokrotnie bi-
łem się z myślami i nie mam prostej odpowiedzi, dla-
czego środowisko dziennikarskie nie walczy? Może 
dużą rolę gra tu specyfika branży i praca na własne 
nazwisko? Osobiście należę do komisji dziennikarek 
i dziennikarzy przy Inicjatywie Pracowniczej. To taka 
pierwsza próba zrzeszenia się środowiska. Inicjaty-
wa działa od niedawna [od maja 2018 roku – przyp. 
aut.] Skupia osoby zatrudnione głównie na umowach 
śmieciowych, głównie freelancerów. Staramy się 
ustalać ramy współpracy z wydawcami opar te na 
wzajemnym szacunku.

Dyskusja na sali
Przysłuchujący się rozmowie równie chętnie włą-
czyli się do dyskusji dostrzegając inne problemy, 

np. brak solidarności środowiskowej. – Ilu z nas 
chodzi na protesty pielęgniarek? Złość i niezado-
wolenie ulewa się nieco innymi kanałami, często 
niekonstruktywnie. Działają oczywiście środowiska, 
które chcą i potrafią się organizować, ale działają 
w mniejszości. Ilu z nas głosuje na partię, która, 
np. oferuje program socjaldemokratyczny? Poparcie 
dla takiej było niszowe – zauważyła jedna z uczest-
niczek. Inni zwrócili uwagę na fakt, że często władza 
deprawuje, a w połączeniu z brakiem kompetencji 
zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi to do złe-
go traktowania podwładnych. Często szefowie nie 
dbają także o dobrych pracowników nie rozumiejąc, 
że ich brak powoduje czasowe zaburzanie funkcjo-
nowania firmy. Odezwały się osoby, które doświad-
czyły złego traktowania w korporacjach. – Wielu 
pracodawców, a najgorsze, że i państwowych insty-
tucji, uważa, że to ich folwark, a tak nie jest. Władza 
to przywilej – podkreśliła jedna ze słuchaczek

Wkrótce ukażą się...
Do Marka Szymaniaka zgłosiła się osoba opiekują-
ca się osobami będącymi w kryzysie bezdomności 
w Pensjonacie Św. Łazarza działającego w Dziel-
nicy Ursus. – Usłyszałem drastyczne historie, któ-
re pokazują, jak pracodawcy wykorzystują osoby, 
które nie mają domu, a bywa, że i są uzależnione. 
Opisałem historię pracownika, który dostał udaru 
w pracy, a jego szef wywiózł go do miasta i pozosta-
wiwszy go w takim stanie, odjechał. Latami ci ludzie 
wykorzystywani są w sadach w okolicach Warki, 
Grójca, za minimalną wypłatę. Te problemy zostaną 
pokazane w miesięczniku „Pismo”. Nie mogę się 
zająć wszystkimi historiami, które do mnie trafiają, 
bo jednocześnie pracuję nad drugą książką o tema-
tyce innej, niż rynek pracy. Będzie to zbiór repor-
taży o mniejszych miastach. O ich patologiach, jak 
i sukcesach – zdradza autor. Książka ujrzy światło 
dzienne za pośrednictwem Wydawnictwa Czarne.

Czy Urobieni zmienią rynek pracy?
– Czy książka jakoś wpłynęła na przedsiębiorców? 
– zapytał ktoś z sali. – Na pewno porusza. Jedna 
z pań rozpoznawalnych w branży HR nagłośniła 
reportaże polecając je na swoim blogu wszystkim 
pracodawcom. Ważna jest również postawa i świa-
domość pracowników, którzy dobrze czują się na 
rynku pracy, jak również całego społeczeństwa 
odnośnie sytuacji różnych sektorów, np. służby 
zdrowia. Nie powinniśmy myśleć tylko o sobie. 
Każdy wywiad zwiększa szansę na szerszy odbiór 
książki. Dużą rolę odgrywa wydawca książki. Sam 
nie mam możliwości rozesłania książki po polskich 
przedsiębiorcach. Nie jestem także pierwszym pi-
szącym o rynku pracy. Każda następna książka to 
kolejna cegiełka. (…) Mam nadzieję, że w kręgach 
rządowych czytają książki!

Tekst i zdjęcie
Agnieszka Gorzkowska

„Rynek pracownika?
Tylko w niektórych branżach”
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Kryminał to gatunek literatury, po który najczęściej sięgają czytelnicy Biblioteki Gmin-
nej w Michałowicach, a jednym z najchętniej wypożyczanych autorów jest Wojciech 
Chmielarz, który na zaproszenie Filii Biblioteki w Nowej Wsi spotkał się z czytelnikami.

Spotkanie odbyło się 22 lutego br.
i z racji frekwencji – a przybyło oko-
ło 50 osób – przeprowadzone zostało 

w nowowiejskiej świetlicy. Poprowadzi-
ła je kierownik filii Sylwia Łapińska. 
– Aby zaprezentować twórczość pisarza, 
musiałam zarezerwować książki na mie-
siąc przed spotkaniem i poprosić czytel-
ników o cierpliwość w oczekiwaniu na 
ich wypożyczenie.
Interaktywna formuła spotkania sprawi-
ła, że czytelnicy mogli osobiście dowie-
dzieć się jak powstaje powieść kryminal-
na w wykonaniu Wojciecha Chmielarza 
i kto jest jej pierwszym recenzentem. 
Blisko dwugodzinne spotkanie miesz-
kańców gminy Michałowice z poczyt-
nym autorem było wypełnione zarówno 
historiami związanymi z twórczością pi-
sarza, jak i opowieściami na temat innych 
pisarzy kryminalnych, których ceni za 
ich warsztat. 

– W polskim kryminale zwykło się przyj-
mować, że każdy bohater był rozwodni-
kiem, alkoholikiem i miał jakieś ciekawe 
hobby. Ja stwierdziłem, że chcę mieć 
bohatera, który będzie tylko i wyłącznie 
policjantem. Jeden z angielskich pisarzy 
powiedział kiedyś, że autor powinien 
nie lubić swoich bohaterów. To wynika 
z tego, że autor, który lubi swoich boha-

terów – co bardzo często widać w litera-
turze rozrywkowej – za bardzo idzie im 
na rękę. Wtedy bohaterowie stają się zbyt 
wspaniali i zbyt łatwo im to wszystko wy-
chodzi. Stają się nudni. Autor nie powi-
nien lubić swoich bohaterów po to, żeby 
umieć robić im świństwa, rzucać kłody 
pod nogi, stawiać w niezręcznej sytuacji, 
a wówczas te książki staja się ciekawsze 
– opowiadał Wojciech Chmielarz.        
Nie zabrakło również wspomnień o po-
czątkach literackiej kariery, która w przy-
padku Wojciecha Chmielarza zaczęła się 
(o ile autor pamięta) w wieku 6 lat. 
Pytany przez czytelników o inspiracje 
do swoich powieści pisarz mówił, że 
z tymi inspiracjami bywa różnie. 
– Przekonanie mi mówi, że jestem twórcą 
literatury rozrywkowej i jeśli inspiracją 
jest prawdziwa sprawa, to jest ona czyjąś 
prawdziwą tragedią, więc głupio to tak 
jeden do jednego przekładać na literaturę 
rozrywkową, a potem jeszcze ją przekrę-
cać. (...) Staram się od prawdziwej spra-
wy jak najdalej uciec i na jej przygodach 
wymyśleć podstawy pod własną historię. 
Na zakończenie wieczoru czytelnicy, 
którzy przynieśli ze sobą książki Wojcie-
cha Chmielarza mieli okazję na indywi-
dualny autograf pisarza ze specjalną de-
dykacją, która będzie dla nich wspaniałą 
i niezapomnianą pamiątką.                  ww

Obok szkolnych obowiązków znajdują czas na rozwĳ anie swoich sportowych pa-
sji, a regularne treningi oraz ciężka praca przynoszą znakomite efekty. W swoich 
kategoriach wiekowych są już mistrzami Polski, stawali na podium mistrzostw 
Europy lub świata, są reprezentantami kadry narodowej. Corocznie gmina Mi-
chałowice wspiera takich młodych, utalentowanych sportowców, przyznając im 
stypendium sportowe. W tym roku otrzyma je już 6 osób. 

J edną z uzdolnionych sportowo sty-
pendystek gminy Michałowice jest 
Marta Wrzeszcz. 

Marta trenuje taniec od 5-go roku 
życia i poświęca swojej pasji każdą 
wolną chwilę. Swoją taneczna karierę 

rozpoczynała w Egurrola Dance Stu-
dio, potem był Art Dance Complex, 
a obecnie Akademia Tańca Reliese. 
To właśnie z tym pierwszym klubem 
zdobyła swoje pierwsze Mistrzostwo 
Europy w tańcu sportowym w 2013 r. 

Potem były indywidualne tytuły zdo-
byte solo i w duetach na różnego ro-
dzaju turniejach (m.in.: II miejsce solo 
jazz do lat 11 Mistrzostwa Polski IDO 
Grójec 2013, I miejsce duety modern 
jazz do lat 11 Mistrzostwa Polski IDO 
Siedlce 2014).
Jednak swoje największe sukcesy ta-
neczne stypendystka gminy Michało-
wice osiągnęła z Akademią Tańca Re-
liese. Coroczny start i wysokie miejsca 
w Krajowych Mistrzostwach IDO w ka-
tegoriach: jazz i modern oraz coroczny 

start w Mistrzostwach Świata IDO – 
w tychże samych kategoriach.
Największym sukcesem Marty było 
zdobycie w 2014 roku Mistrzostwa 
Świata IDO z formacją juniorską jazz 
w choreografii „Black Bird” oraz dwa 
złote medale zdobyte na World Beach 
Masters Samcheok w Korei Południowej 
w 2017 roku w duecie, w kategoriach 
junior pom double i junior jazz double.
Ponadto, w 2015 roku młoda tancerka 
wzięła udział w programie SUPER-
DZIECIAK, w kategorii taniec, emito-
wanym w stacji Polsat, gdzie doszła do 
półfinału.
Pomimo tak młodego wieku Marta 
Wrzeszcz ma na swoim koncie projekty 

taneczne realizowane z choreografami 
z Francji i Londynu: Kseną Audrey i Lu-
kasem McFarlanem – zwycięzcą kana-
dyjskiej edycji „Got to Dance”. 
W latach 2017 i 2018, jako jedyna 
Polka została zakwalifikowana do 
jego programów treningowych SEEDS 
SEA SON II i III, gdzie w gronie naj-
lepszych tancerzy z całej Europy reali-
zowała projekt „In Journey”, wystawio-
ny na deskach teatru w Londynie.
Młoda mistrzyni cały czas szkoli swój 
warsztat taneczny zdobywając nowe 
umiejętności w szkołach tanecznych 
w Londynie (PINEAPPLE) i Stanach 
Zjednoczonych (BRODWAY DANCE 
CENTER).
Korzysta również z warsztatów ta-
necznych w kraju, gdzie podnosi swój 
kunszt taneczny pod okiem takich sław 
jak np.: Matthew Tseng, Jonathan Hour, 
Luciano Di Natale, Hope Maimane, Jan 
Ravnik, Thiery Verger, Julia Spisser.
I, co jest najważniejsze, pomimo tak 
dużej liczby zajęć i treningów Marta 
nie zaniedbuje swoich codziennych, 
uczniowskich obowiązków – ma bardzo 
dobre wyniki w nauce, a także znajdu-
je czas na zajęcia dodatkowe, takie jak 
konkursy recytatorskie, w których re-
prezentuje swoją szkołę.  

Gratulacje!

Młodzi mistrzowie w gminie Michałowice

Spotkanie autorskie 
w bibliotece w Nowej Wsi

WOJCIECH CHMIELARZ (ur. 1984) – pub-
likował m.in. w „Pulsie Biznesu”, „Pressie”, 
„Nowej Fantastyce”, „Pocisku” i „Polityce”. 
Był redaktorem naczelnym serwisu inter-
netowego niwserwis.pl, zajmującego się 
tematyką przestępczości zorganizowanej, 
terroryzmu i bezpieczeństwa międzynarodo-
wego. Jest autorem czterech książek z serii 
kryminałów o komisarzu Mortce oraz powie-
ści kryminalnych Wampir i Zombie (tzw. cykl 
gliwicki). Pięciokrotnie nominowany do Na-
grody Wielkiego Kalibru, nagrodę tę otrzymał 
w 2015 roku za powieść „Przejęcie”.

Wydawnictwo Czarne (czarne.com.pl)
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PIASTÓW

www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

PROGRAMY DOTACYJNE DLA OSÓB MŁODYCH

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca osoby, które 
nie ukończyły 30 roku życia, do skorzystania ze wspar-
cia dostępnego w  ramach funduszy europejskich prze-
widzianego dla Polski w ramach perspektywy fi nanso-
wej 2014–2020. 
Młode osoby mogą wziąć udział w projektach, które 
oferują różne formy pomocy – od pieniędzy na za-
kładanie działalności gospodarczej przez szkolenia, 
kursy aż po płatne staże. W większości z nich zapisy 
trwają w lutym i marcu 2019 roku lub obowiązuje na-
bór ciągły do wyczerpania miejsc.
Jednym z takich projektów, z którego skorzystać 
mogą mieszkańcy Piastowa, jest projekt realizowa-
ny przez  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie pn. 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie pruszkowskim (III)”. Projekt ten współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014–2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnie-
nia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie pruszkowskim.
W ramach realizacji projektu osoby młode w wieku 18–29 
lat, pozostające bez pracy (zarejestrowane w PUP jako oso-
by bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy), które 
nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET) mogą skorzystać z szerokiego wachlarza działań ak-
tywizujących, w tym: pośrednictwa pracy, poradnictwa za-
wodowego, staży, szkoleń indywidualnych, jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej czy oferty 
zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy.
Szczegóły projektu „Aktywizacja osób młodych pozostają-
cych bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” w powyż-
szej ramce wyżej.

Opracowanie
Agnieszka Tomaszewska-Kula, Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych

PO WER Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy" realizowane w 2018 r. – 2019 r.

AUTOR: KATARZYNA PERZYNA                            DATA PUBLIKACJI: 16.02.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie pruszkowskim (III)"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014–2020  
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 
do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim. 
W ramach realizacji projektu oferujemy osobom młodym w wieku 18-29 lat, 
pozostającym bez pracy (zarejestrowanym w PUP jako osoby bezrobotne 
należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu oraz 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) szeroki wachlarz działań aktywizujących:

• pośrednictwo pracy dla 120 osób,
• poradnictwo zawodowe dla 200 osób,
• staże dla 68 osób,
• szkolenia indywidulane dla 32 osób,
• jednorazowe środki na podjęcia działalności gospodarczej 

dla 80 osób,
• oferty zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób.

Jednocześnie ramach projektu zostanie objętych wsparciem:
• 8 osób długotrwale bezrobotnych • 2 osoby z niepełnosprawnościami oraz

• 50 osób o niskimi kwalifikacjami.
 Okres realizacji projektu:  01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
 

Kwota środków przeznaczona na finansowanie projektu
3 029 820,77 zł, w tym kwota w części EFS 2 553 532,95 zł 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat realizowanego projektu
można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pruszkowie ul. Drzymały 30 (wejście C) tel. (22) 770-20-20

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Związek Miast Polskich (ZMP), w tym także Piastów, popiera pła-
cowe oczekiwania nauczycieli. Przypomina jednak, że za wynagro-
dzenie zasadnicze nauczycieli nie odpowiadają gminy. Zaznacza 
też, że fi nansowe skutki podwyżek muszą być zabezpieczone od-
powiednim wzrostem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 
oraz dotacji przedszkolnej dla gmin z budżetu państwa.

ZMP uważa za słuszne oczeki-
wania nauczycieli dotyczą-
ce wzrostu ich wynagro-

dzeń. Popierając postulaty związków 
zawodowych, dotyczące podwyżek dla 
nauczycieli, apeluje o wspólną walkę 
o odpowiedni poziom finansowania 
oświaty z budżetu państwa. Równo-
cześnie podkreśla, że to nie samorządy 
(burmistrzowie, wójtowie, prezydencji 
miast) decydują o płacach nauczycie-
li. Wynikają one bowiem z przepisów 
Karty Nauczyciela i rozporządzeń 
i ostatecznie, z wielkości środków kie-
rowanych do gmin z budżetu państwa.

Samorządowcy uznali, że przyszedł 
czas, by skończyć z fikcją subwen-
cji oświatowej dla gmin ze strony 
państwa, ponieważ nie pokrywa 
ona nawet kosztów wynagrodzenia 
pracowników oświaty. Całą resztę 
funkcjonowania placówek samorząd 
zmuszony jest pokryć z własnych 
środków – kosztem innych działań, 
najczęściej inwestycyjnych. Nad-
szedł czas, by rząd wziął odpowie-
dzialność za pensje nauczycieli 
– najlepiej w formie dotacji, która 
będzie znaczonym źródłem finan-
sowania. Niech stanie się jasne, kto 

za co odpowiada, bez podejmowa-
nia kolejnych prób obarczania gmin 
kosztami decyzji podejmowanych 
przez rząd. To jest już ponad mia-
rę. Podobne stanowisko prezentuje 
Związek Gmin Wiejskich RP.

Zrzucanie odpowiedzialności finan-
sowej za oświatę na samorządy 
stawia pod dużym znakiem zapy-

tania prowadzone bądź zaplanowane 
inwestycje gminne. Stale rosnące 
koszty oświaty hamują inne działa-
nia. Podobnie jest w Piastowie.  Tylko 
w 2018 roku nasze miasto na oświatę 
wydało niemal 43 mln zł. Z tej kwoty 
wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 
ponad 22 mln zł, a pozostałych pra-
cowników oświaty ponad 7 mln zł. 
Subwencja w budżetu państwa dla 
naszego miasta na oświatę w 2018 
roku wyniosła nieco ponad 19 mln zł.
Zapraszamy do zapoznania się z peł-

ną treścią stanowiska 
Zarządu Związku Miast 
Polskich sprawie wy-
nagrodzeń nauczycieli 
na tle finansowania 
oświaty w Polsce. 
na: http://www.
piastow.pl/aktualnosci/oswiata/
stanowisko-zmp-w-sprawie-pod-
wyzek-dla-nauczycieli#cnt

Przypominamy też, że władze Piasto-
wa zaplanowały od 1 września 2019 r. 
wzrost dodatku motywacyjnego dla 
pedagogów piastowskich placówek do 
7,5% poziomu wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela mianowanego. 
Szerzej o finansowaniu piastowskiej 
oświaty informowaliśmy już wcześniej 
– w komunikacie w sprawie finanso-
wania oświaty i wysokości dodatków 
motywacyjnych dla nauczycieli (m.in. 
„Mocne Strony” nr 2/2019, str. 9).

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH 
to najstarsza polska organiza-
cja samorządowa, skupiająca 
ponad 300 miast, w tym także 
Piastów. Jej misją jest skutecz-
ne wspieranie polskich miast 
w działaniach na rzecz rozwoju 
społecznego i gospodarczego 
oraz upowszechnianie dobrych 
praktyk nowoczesnego i inno-
wacyjnego zarządzania samo-
rządowymi wspólnotami miesz-
kańców. 

Stanowisko ZMP w sprawie podwyżek dla nauczycieli
ną treścią stanowiska 

piastow.pl/aktualnosci/oswiata/
stanowisko-zmp-w-sprawie-pod-
wyzek-dla-nauczycieli#cnt

Przypominamy też, że władze Piasto-
wa zaplanowały od 1 września 2019 r. 
wzrost dodatku motywacyjnego dla 
pedagogów piastowskich placówek do 
7,5% poziomu wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela mianowanego. 
Szerzej o finansowaniu piastowskiej 
oświaty informowaliśmy już wcześniej 
– w komunikacie w sprawie finanso-
wania oświaty i wysokości dodatków 
motywacyjnych dla nauczycieli (m.in. 
„Mocne Strony” nr 2/2019, str. 9).

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
to najstarsza polska organiza-
cja samorządowa, skupiająca 
ponad 300 miast, w tym także 
Piastów. Jej misją jest skutecz-
ne wspieranie polskich miast 
w działaniach na rzecz rozwoju 
społecznego i gospodarczego 
oraz upowszechnianie dobrych 
praktyk nowoczesnego i inno-
wacyjnego zarządzania samo-
rządowymi wspólnotami miesz-
kańców. 

Stanowisko ZMP w sprawie podwyżek dla nauczycieli
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Kolejny, trzeci już, cykl Grand Prix Piastowskich Biegów Historycz-
nych wystartował 17 lutego 2019 roku. Tegoroczny cykl rozpoczął 
Bieg Katyński 1940.

Z aczynem Grand Prix był pomysł pe-
dagogów Szkoły Podstawowej nr 3, 
którzy w 2016 roku chcieli uczcić 

rocznicę chrztu Polski. Inicjatywa spot-
kała się z zainteresowaniem i aprobatą 
wielu mieszkańców, co przyczyniło 
się do zorganizowania biegu Pamięci 
Powstańczej Warszawy, a następnie 
całego cyklu biegów historycznych. 
W ubiegłym roku zorganizowano 10 
biegów, upamiętniających ważne wy-
darzenia z historii Polski. Większość 
biegów odbywa się na dystansach, 
kojarzących się z rokiem wydarzenia, 
tylko dwa na dystansach 5 i 10 tys. me-
trów. 
W 2019 roku zaplanowano 12 biegów:
 1.  Bieg Katyński  (1940 m) 

– 17 lutego
 2.  Bieg Żołnierzy Niezłomnych  

(1963 m) – 10 marca
 3.    Bieg Polskiego Państwa 

Podziemnego  (1945 m) 
– 31 marca

 4.    Bieg Chrztu Polski  (966 m) 
– 14 kwietnia

 5.   Bieg Konstytucji 3 Maja  
(1791 m) – 2 maja

 6.    Bieg Monte Cassino  (1944 m) 
– 19 maja

 7.  Bieg Mazurka Dąbrowskiego  
(1797 m) – 7 lipca

 8.   Bieg Bitwy Warszawskiej  
(1920 m) – 11 sierpnia 

 9.  Bieg Solidarności  (1980 m) 
– 25  sierpnia

10.  Bieg Obrońców Ojczyzny 1939  
(1939 m) – 1 września 

11.  Bieg Pamięci Powstańczej 
Warszawy 1944  (10 000 m) 
– 6 października

12.  Bieg Niepodległości  (5000 m) 
– 10 listopada

Wszystkie biegi rozpoczynają się na sta-
dionie MOSiR w Piastowie zazwyczaj 
w niedziele o godz. 10.00. Trasa prze-
biega ulicami miasta i wraca na stadion, 
gdzie jest meta. Frekwencja w minio-
nym sezonie była bardzo wysoka. Or-
ganizatorzy zmuszeni byli wprowadzać 
limity ilościowe. Zgłaszali się uczestni-
cy nie tylko z Piastowa i powiatu prusz-
kowskiego, ale z całej Polski, a nawet 
z zagranicy. A startować może każdy, 
od przedszkolaka do seniora. Zdarzała 
się 70-letnia różnica wieku między naj-
młodszym i najstarszym uczestnikiem. 
Dlatego w latach ubiegłych funkcjo-
nował podział na kategorie wiekowe. 
Wszyscy kończący bieg otrzymują 
medale, a zwycięzcy poszczególnych 
biegów, jak i całego cyklu Grand Prix 
– puchary, nagrody rzeczowe i zyskują 
wiekopomną sławę.
Założeniem twórców i organizatorów 
cyklu była nie tylko chęć usportowienia 
mieszkańców, propagowania zdrowego 
stylu życia, promocji miasta, ale przede 

wszystkim przywracanie pamięci histo-
rycznej, edukacja, nie tylko młodzieży, 
w zagadnieniach naszej historii i wiedzy 
o polskich bohaterach.
W Piastowie zawiązała się wspólnie tre-
nująca (2 razy w tygodniu) pod opieką 
trenera Pawła Krochmala, stale rozra-
stająca się grupa „Rozbiegany Piastów”. 
Niejednokrotnie członkowie grupy 
stawali na podium, a Paweł Krochmal 
został zwycięzcą Grand Prix Piastow-
skich Biegów Historycznych 2018. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Wanda Przybylak, również członek gru-
py, wzięła udział we wszystkich ubie-
głorocznych biegach, często stając na 
podium. W Biegu Katyńskim również 
zameldowała się na mecie.

Zwycięzcy Biegu Katyńskiego
Pierwszy tegoroczny bieg został po-
dzielony na dwie tury – open i do lat 
16. Na listę startową wpisało się 161 
uczestników. Znakiem rozpoznawczym 
piastowskich biegów jest udział całych 
rodzin. Bywa, że rodzice, dzieci, a cza-
sem dziadkowie obsadzają wszystkie 
kategorie biegowe. 

Pogoda, jak na tę porę roku dopisa-
ła nadzwyczajnie, było słońce i kilka 
stopni ciepła. Nie zawiedli, jak zawsze, 
kibice. Atmosfera była piknikowa. 

W kategorii open całą trasę razem 
ze swoją właścicielką przebiegł 
prześliczny, malutki piesek (któ-
remu niestety nie został nadany 
numer startowy). W tej kategorii 
pierwszy przekroczył linię mety 
Kamil Szymaniak (Pełch). Na 
ostatnich metrach Wawrzyniec 
Pawski (Olaf Woźniak Team) wy-
przedził Filipa Cholewińskiego, 
ucznia LO im. AdamaMickiewicza 
w Piastowie i oni zajęli odpowied-
nio drugie i trzecie miejsce. Pierw-
sza spośród pań dobiegła Marcelina 
Kopka (Częstochowa), druga Syl-
wana Gajda (Warszawa), a trzecia 
Agnieszka Brogowicz-Stępniewska 
(Grójec). 
W kategorii do lat 16. kolejność była 
następująca – chłopcy: 1. Kacper 
Markowski (Rozbiegany Piastów), 
2. Mateusz Jaworski (Piastów), 
3. Sebastian Pietrzyk (Piastów); 
dziewczęta: Justyna Panasiuk (SP 3 

Piastów), 2. Liwia Wojtachnik (Pia-
stów), 3. Julia Szatkowska (Piastów). 
W kategorii do lat 12 - chłopcy: 1. Ma-
ciej Wałdykowski (Piastów), 2. Cyryl 
Łuczyński (Rozbiegany Piastów), 3. 
Marcel Kowalski-Paszko (Piastów); 
dziewczęta: 1. Hanna Błuś (SP 382 
Warszawa-Ursus), 2. Emilia Kozłowska 
(Piastów), 3. Natalia Jaworska (Piasto-
via).
Puchary wręczali: Burmistrz Piastowa 
Grzegorz Szuplewski, kierownik MO-
SiR Jerzy Derlatka, przewodniczący 

komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej 
Tomasz Sarnacki i organizatorka biegu 
– Urszula Zaorska. Po biegu na wszyst-
kich czekał gorący poczęstunek.

Zapisy na listę uczestników Biegu Żoł-
nierzy Niezłomnych, w którym limit 
uczestników został określony na 200 
osób, przyjmowane są do 8 marca 2019 
do godz. 24.00 na stronie internetowej 
www.mosir.piastow.pl.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

PIASTÓW

KOMIS ANTYKWARYCZNY
�   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
�  RENOWACJA BIŻUTERII
�  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)

Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 10.00–18.00

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNY

Rok zał. 1967

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

ZŁOTO

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
�  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

�  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

KATYŃ 1940. Wiosną 1940 roku w Katyniu k/Smoleńska i w kilku innych miejscach (Miednoje, Charków, Twer, 
Piatichatki, Bykownia) Rosjanie zamordowali strzałami w tył głowy blisko 22 tys. Polaków, w tym ponad 10 tys. ofice-
rów wojska i policji. Byli to jeńcy, wzięci do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku oraz Polacy 
wywiezieni z terenów zajętych przez Rosjan. Do 1990 roku Związek Radziecki zaprzeczał swojej odpowiedzialności 
za tę zbrodnię, zrzucając ją na Niemców. Doły ze zwłokami pomordowanych odkryli właśnie Niemcy w 1943 roku.

Piastowskie
Biegi Historyczne 2019
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URSUS

Kot z Ursusa ma swoje święto
16 lutego, już po raz drugi, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus zor-
ganizowała Międzynarodowy Dzień Kota. Mieszkańcy nadesłali mnóstwo 
zdjęć swoich pupili. Zachwytom nie było końca. Podczas spotkania wy-
świetlono polski fi lm dokumentalny – GDYBY KOTY MOGŁY MÓWIĆ, po 
którym odbyła się dyskusja z zaproszonymi gośćmi z Pruszkowskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt.

S ala Czytelni nr XIX w Oddziale 
„Czechowice” Biblioteki Publicz-
nej zapełniła się zdjęciami kotów 

mieszkańców Ursusa i okolic. Wręcze-
nie nagród to tylko zabawa, dla każde-
go bowiem jego kot jest najwspanialszy 
– podkreślono na spotkaniu.
Pierwsze miejsce w konkursie fotogra-
ficznym zajęła Katarzyna Jończyk – za 
zdjęcie kotki o imieniu KICIA, drugie 
miejsce przypadło właścicielce MIAŁ-
KOTA, Oliwii Laskowieckiej, zaś 
nagrodę za trzecie miejsce otrzymała 
Martyna Pietrosińska, będąca szczęśli-
wą posiadaczką kota o imieniu DIDI. 
Zwyciężczynie otrzymały nagrody 
rzeczowe, zaś pozostałym uczestnikom 
konkursu wręczono drobne pamiątko-
we upominki. Wszyscy obecni na sali 
otrzymali gromkie brawa i podziękowa-
nia za ich troskę w stosunku do zwie-
rząt – uczestnicy wzięli udział w orga-
nizowanej na miejscu zbiórce karmy.
Podczas wydarzenia odbyła się projek-
cja dokumentu – GDYBY KOTY MO-
GŁY MÓWIĆ – grupy FILMOWNIA. 
Tego samego dnia film był emitowany 
w Służewskim Domu Kultury, również 

w ramach Międzynarodowego Dnia 
Kota. Półgodzinny polski dokument 
ukazuje historie kotów bezdomnych 
i wolno żyjących, opowiedzianą przez 
pracowników schroniska, osobę prowa-
dzącą dom tymczasowy oraz społeczne 
opiekunki kotów wolno żyjących.
Po projekcji odbyła się dyskusja z udzia-
łem zaproszonych gości: Ilony Mlastek 
oraz Magdaleny Jaźwińskiej z Prusz-
kowskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Zwierząt. Zaproszeni goście opowie-
dzieli o swoich doświadczeniach w po-
maganiu kotom wolno żyjącym, wyła-
pywaniu ich na kastracje, współpracy 
z karmicielkami oraz organizowaniu 
adopcji. Uczestniczki dyskusji zgodnie 
podkreśliły jak wielką rolę w zapobie-
ganiu bezdomności kotów odgrywa 
kastracja, a także czipowanie, o którym 
rzadko się mówi, mimo że to właśnie 
zaczipowane zwierzęta mają najwięk-
szą szansę na powrót do domu, w przy-
padku zaginięcia. Dla osób, których nie 
stać na prywatne zabiegi weterynaryj-
ne, jest wiele programów dofinansowa-
nia i warto z tego korzystać. W ramach 
takiej refundacji można bezpłatnie wy-

kastrować i zaczipować swojego zwie-
rzaka. Zabiegi te są szczególnie ważne 
w przypadku kotów wychodzących, 
ale warto je wykonywać również zwie-
rzętom niewychodzącym, zdarzają się 
bowiem sytuacje, w których spłoszone 
zwierzę ucieka z transportera podczas 
podróży.
Kastracja zapobiega nie tylko ciąży, ale 
również ropomaciczu, które jest częstą 
przypadłością zarówno u samic kotów 
jak i psów. Jedna z uczestniczek dysku-
sji ubolewała nad niskim stanem świa-
domości na temat praw zwierząt w ma-
łych miejscowościach, gdzie populacja 
kotów regulowana jest jedynie przez 
wysoki współczynnik śmiertelności 
z powodu potrąceń przez samochody 
lub nieleczone pasożyty i choroby. 
Sytuacja miejskich kotów zaczyna 
być dostrzegalna dopiero w więk-
szych miastach. W ubiegłym roku 
Prezydent m. st. Warszawy Rafał 
Trzaskowski zaapelował do zarząd-
ców budynków i mieszkańców stolicy 
o pomoc kotom wolno żyjącym, m.in. 
o otwieranie im okien piwnicznych, 
by mogły się schronić przed zim-
nem. W trakcie imprezy sylwestro-
wej władze Warszawy zrezygnowały 
z fajerwerków, których bardzo boją 
się zwierzęta, na rzecz pokazów lase-
rowych. W ślad za stolicą idzie coraz 
więcej miast i oby tak dalej.

Lucyna Dąbrowska
Zdj. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus

Kot z Ursusa ma swoje świętoKot z Ursusa ma swoje świętoKot z Ursusa ma swoje święto

KURSY
SZYCIA

695 625 225

�

�  DLA PSA I KOTA

Kleszcze w natarciu!  
PLUSOWE TEMPERATURY SPOWODOWAŁY PIERWSZĄ W TYM ROKU 
AKTYWNOŚĆ KLESZCZY. 

Pamiętajcie o profi laktyce przeciwkleszczowej, a jeżeli jesteście 
opiekunami maluchów lub dopiero zaczynacie opiekę nad psem lub 
kotem – aby zabezpieczyć je przed tymi groźnymi pasożytami. 

W tym okresie przychodnie weterynaryjne znów obserwują wzrost za-
chorowań na groźną chorobę dla psów – babeszjozę. Nosicielami 
tych pierwotniaków są różne gatunki kleszczy, a na naszych tere-

nach głównie kleszcz pstry (łąkowy) Dermacentor reticulatus lub kleszcz 
psi Rhipicephalus sanguineus. Woj. Mazowieckie obok Pomorskiego, Wiel-
kopolskiego, Małopolskiego i Śląskiego należy do województw, w których 
populacja kleszczy będących nosicielami jest największa. Okres inkubacji 
choroby trwa od kilku dni do kilku tygodni. Objawy, które mogą świadczyć 
o jej wystąpieniu to: osłabienie, gorączka do 42 stopni Celcjusza, blade, 
lekko zażółcone śluzówki, mocz koloru czerwonego do zielonobrunatnego, 
brak apetytu. W momencie zauważenia wymienionych objawów należy nie-
zwłocznie udać się do lekarza weterynarii. 
Inną chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza. Wywołuje ją 
bakteria z rodzaju Borelia, która głównie przenoszona jest przez kleszcze 
z rodzaju Ixodes, a w szczególności Ixodes ricinus. Przypuszczalnie więk-
szość zakażeń przebiega bezobjawowo. W odróżnieniu od człowieka nie 
występuje zaczerwienienie w stadium początkowym. Objawy mogą wystą-
pić od 2 do 5 miesięcy od ukąszenia: brak apetytu, gorączka, kulawizny, 
obrzęk, bolesność stawów, mięśni, kręgosłupa. W momencie zaobserwo-
wania tych objawów należy udać się do lekarza weterynarii, który wdroży 
odpowiednie leczenie. 

Co zrobić by nasze czworonogi nie chorowały na choroby przenoszone 
przez kleszcze? W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, należy sto-
sować profilaktykę.   

ZAPOBIEGANIE 
CHOROBOM ODKLESZCZOWYM 
JEST WIELOKROTNIE TAŃSZE 
OD LECZENIA!

Przychodnie weterynaryjne dysponują 
największą gamą skutecznych LE-
KÓW przeciw kleszczowych. Lekarz 
pomoże dobrać odpowiedni preparat 
do potrzeb waszego podopiecznego. 
Ważne jest również, by po każdym 
spacerze w lesie, parku bądź na łące 
dokładnie sprawdzić czy nie przybłą-
kał się naszemu pupilowi niechciany 
pasażer. W momencie stwierdzenia 
kleszcza najlepiej usunąć go w prze-
ciągu 24h, co znacznie obniży ryzyko 
zakażenia. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów 

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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P S Y C H O L O G I A
NASZYCH  RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY RODZINA PATCHWORKOWA 

–  utrapienie czy szansa?
Statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba rozwodów. Jak 
podaje GUS, w 2017 roku rozwiodło się 65 tysięcy małżeństw na 
193 tysiące zawartych. Oznacza to, że coraz więcej z nas funkcjo-
nuje w tzw. rodzinach patchworkowych, czyli takich, których człon-
kowie mają już za sobą nieudane związki, mają dzieci z poprzed-
nich małżeństw, często także dzieci z tego nowego związku. Życie 
w takiej zrekonstruowanej rodzinie jest trudne, skomplikowane, 
pełne wyzwań. Czy taki system rodzinny może mieć jakieś zalety?

JAK KOLOROWA KOŁDRA
Gdy rozstają się małżonkowie nie-
posiadający dzieci, to jeśli zechcą, 
mogą się rozejść całkowicie i na za-
wsze. Sytuacja komplikuje się, gdy 
mają już dzieci i zaczynają nowe 
związki z partnerami, którzy też są 
rodzicami. Trafne wydaje się tutaj 
określenie „patchwork”. Podobnie 
jak tradycyjna, patchworkowa koł-
dra, która uszyta jest z wielu różnych 
kawałków, tak rodzina patchworko-
wa jest „pozszywana” z wielu róż-
nych osób. Jedno jest pewne – wy-
zwań w takiej rodzinie nie zabraknie. 
Z jednej strony są to wyzwania psy-
chologiczne – relacje między byłym 
mężem a obecnym, dążenie do nie-
obciążania dzieci trudnymi emocja-
mi, stosunki między przybranym ro-
dzeństwem, wzajemna komunikacja 
mimo żalu i cierpienia, jakie niosło 
ze sobą rozstanie. Nie zabraknie 
także wyzwań natury logistycznej – 
organizowanie codzienności, dziele-
nie się opieką nad dziećmi, wspólne 
spędzanie wakacji czy świąt. W po-
równaniu do rodziny klasycznej pat-
chwork przypomina labirynt, w któ-
rym trzeba poruszać się nadzwyczaj 
inteligentnie i dojrzale. Jeśli będzie-
my umieli się tak poruszać, to taki 
model rodziny może się nie tylko 
sprawdzić, ale zaoferować znacznie 
więcej możliwości niż model tra-
dycyjny. 

WYZWANIE, ALE I SZANSA
Przede wszystkim rodzi-
na patchworkowa jest 
większa. Oprócz mamy 
i taty jest jeszcze przy-
brany rodzic i jego 
rodzina oraz liczne 
przybrane rodzeństwo. 
Na uroczystościach ro-
dzinnych czy wspólnych 
wyjazdach jest więc 
gwarno, wesoło, ener-
gicznie i żywiołowo. Jest 
to rodzina z pewnością 
oryginalna, składająca się z wielu 
różnych osobowości. 
Bywają takie „patchworki”, których 
członkowie wyznają różne religie, 
mają odmiennie poglądy, kolor skó-
ry, może nawet mówią innym języ-
kiem. Taka rodzina uczy toleran-
cji i szacunku wobec odmienności 
i innych kultur. Jeśli rozwiedzeni 
rodzice mają ze sobą dobrą relację 

– dla dzieci stanowi to piękną lekcję 
wyrozumiałości i dojrzałości. Aby 
funkcjonować w takim systemie do-
rośli muszą rozwinąć w sobie cierp-
liwość, elastyczność, dobre intencje, 
mądrość, zaangażowanie i przede 
wszystkim umiejętność dobrej ko-
munikacji.

NAJPIERW POSPRZĄTAĆ BAŁAGAN
Bez skutecznego porozumiewania się 
niewiele zdziałamy w jakiejkolwiek 
relacji, a w rodzinie patchworkowej 
szczególnie. Początek funkcjonowa-
nia tego systemu na pewno jest trud-
ny. Aby budować wspólną przyszłość, 
najpierw trzeba posprzątać bałagan 
spowodowany rozstaniem. To, w jaki 
sposób się rozstajemy w dużej mie-
rze przesądza o przyszłości całej 
patchworkowej rodziny. Być może 
konieczne będzie tymczasowe zawie-
szenie kontaktów z byłym partnerem 
lub partnerką do czasu, aż ostygną 
emocje i opadnie kurz. Później jednak 
należy robić wszystko, żeby uspoko-
ić zranione uczucia i rozczarowanie 
zastąpić dobrą wolą. Stawką jest bez-
pieczeństwo emocjonalne i materialne 
dzieci. Nie wolno angażować dzie-

ci w konflikt, obciążać ich naszymi 
problemami i dylematami ani szukać 
w nich sojuszników. Oczekiwanie, że 
wybierze ono stronę jednego rodzica 
to kardynalny, niestety częsty błąd. 
Dziecko ma prawo do kochania oby-
dwojga rodziców. To podstawowa za-
sada udanego patchworku. 

BEZ KOMUNIKACJI ANI RUSZ!
Psychoterapeuta Wojciech Eichelber-
ger zaleca członkom takich zrekon-
struowanych rodzin, aby poprzesta-
wali na nazywaniu swoich emocji, 
bez wyrażania ich. Czyli zamiast 
okazywać złość wobec byłego partne-
ra lepiej powiedzieć mu: „Jestem zła, 
że nie odebrałeś dzieci ze szkoły.” 
Zdanie to obrazuje kolejne dwie waż-
ne zasady komunikacji. Po pierwsze, 
mówmy w pierwszej osobie – czuję, 
myślę, uważam. Psychologowie nazy-
wają to komunikatem „ja”. Po drugie, 
wskazujmy na konkretne sytuacje czy 
zachowania. Krytykujmy zachowanie 
osoby, a nie osobę. Zamiast powie-
dzieć do dziecka: „Jesteś niegrzeczny 
i leniwy” lepiej sięgnijmy po zdanie: 
„Odbieram Twoje zachowanie jako 
niegrzeczne, to dla mnie przykre.” 
Ważny jest więc odpowiedni dobór 
słów, ale niemniej ważne jest umiejęt-
ne słuchanie. Gdy partner mówi, nie 
przerywajmy mu, nie przygotowujmy 
w myślach kontrataku. Spróbujmy 
poznać jego punkt widzenia, dopytuj-
my o szczegóły, skupmy się na tym, 
co mówi, parafrazujmy. Nie musimy 
się z nim zgadzać, ale powinniśmy 
poznać jego stanowisko i towarzyszą-
ce mu argumenty. Te zasady dotyczą, 
nawiasem mówiąc, nie tylko pat-
chworku, ale generalnie wszystkich 
relacji międzyludzkich. 

JAK SZYĆ UMIEJĘTNIE?
Na „uszycie rodziny patchworkowej” 
nie ma jednej recepty. Każda rodzi-
na jest inna, a już taka „wielorodzi-
na” jest szczególnie wyjątkowa. Na 
pewno pomoże trzymanie się tych 
kilku zasad nakreślonych wcześniej. 
Nieodzownym elementem takiego 
modelu rodzinnego są też kierowanie 
się zawsze dobrem dziecka, ogromna 
dojrzałość i wykazywanie dobrych 

intencji wobec wszystkich jego 
członków. Niekoniecznie to 

wystarczy, ale jest do-
brym punktem wyjścia. 
Zamiast okazywać nieza-
dowolenie z bycia częś-
cią takiego labiryntu, 
warto dostrzec poten-
cjał, jaki bez wątpienia 
w nim drzemie. Może 
przybrana siostra stanie 
się moją najlepszą przy-
jaciółką? Może ojczym 
Włoch nauczy mnie ję-
zyka włoskiego? Może 
mama i tata zastąpią do-

tychczasowy żal wzajemną troską 
i sympatią? Każdy może wnieść coś 
wyjątkowego do patchworku i czer-
pać z tego, co wnoszą inni. Ważne, 
aby się na ten potencjał otworzyć.   

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
• Patchworkowe rodziny. Jak w nich żyć, 

W. Eichelberger, A. Kutek, Warszawa 2017. 
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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV
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 problem prawny?
Napisz do nas...* 

MIEJSCE PARKINGOWE I KREDYT
Mam zamiar kupić mieszkanie. Będę 
też musiał pomyśleć o miejscu parkin-
gowym dla rodzinnego auta. Nie jestem 
pewien czy dostanę kredyt hipoteczny 
na miejsce parkingowe. Ostatecznie to 
przecież nie mieszkanie!
Z kredytem hipotecznym na miejsce 
parkingowe nie powinien mieć Pan 
problemu. Szczegóły zależą jednak 
od tego, jaki charakter ma to miejsce. 

W PIERWSZYM PRZYPADKU – przynależy 
ono do mieszkania (najłatwiej poznać 
tę opcję po tym, że nie ma odrębnej 
księgi wieczystej na kawałek gruntu 
dla samochodu). To najprostsze roz-
wiązanie, bo w takiej sytuacji bank 
uznaje, że parking po prostu podwyż-
sza wartość mieszkania, będącego 
przecież zabezpieczeniem udzielone-
go kredytu. Ma to jednak pewną nie-
dogodność. Podwyższenie wartości 
lokalu o dodatkowe pieniądze prze-
znaczone na zakup miejsca parkingo-
wego powoduje wzrost kredytu. A to 
oznaczanie nie tylko to, że trzeba mieć 

odpowiednią zdolność kredytową, 
żeby bank pożyczył nam pieniądze 
– przede wszystkim trzeba się liczyć 
z tym, że proporcjonalnie wzrośnie też 
wkład własny, którym musi dyspono-
wać potencjalny kredytobiorca. 

W DRUGIM PRZYPADKU – miejsce parkin-
gowe traktowane jest jako odrębna 
nieruchomość – formalnie jest na 
niego założona odrębna od miesz-
kania księga wieczysta. W takiej 
sytuacji banki stosują tak zwaną hi-
potekę łączną. Wyceniają wartość 
obu nieruchomości i jeśli mieści się 
ona w zdolności kredytowej osoby 
pragnącej zaciągnąć kredyt hipotecz-
ny, udzielają go wpisując hipotekę 
do każdej księgi wieczystej – a więc 
i tej założonej dla mieszkania, jak i tej 
założonej dla miejsca parkingowego. 
To rozwiązanie też ma swoje minu-
sy. Poza tym, że tak jak w przypadku 
pierwszym kredytobiorca musi mieć 
odpowiednio większy wkład własny, 
dochodzą jeszcze wydatki związane 
np. z ustaleniem wartości miejsca par-
kingowego, dodatkowe opłaty za wpis 
do ksiąg wieczystych, dodatkowe 

ubezpieczenie wymagane przez bank 
itp. Ważne też jest to, że sprzedaż 
takiego miejsca parkingowego jest 
trudna – skoro bowiem jest hipoteka 
wpisana do księgi wieczystej, trzeba 
będzie przed sprzedażą postarać się 
o zgodę banku na jej zdjęcie umożli-
wiające przeprowadzenie takiej trans-
akcji.

ROZLICZENIE KONKUBENTÓW
Razem z moją partnerką życiową 
mamy zamiar kupić nieruchomość. 
To działka, na której chcemy wybudo-
wać w przyszłości wspólny dom. Czy 
fakt, że nie jesteśmy małżeństwem na 
wpływ na taką transakcję?
Oczywiście! Musicie Państwo pa-
miętać, że w polskim prawie nie ma 
norm regulujących kwestie dotyczące 
rozliczenia konkubentów. W praktyce 
oznacza to, że dla polskich przepisów 
jesteście dla siebie obcymi osobami. 
W żadnym wypadku nie stosuje się do 
was np. przepisów dotyczących zała-
twiania kwestii majątkowych właści-
wych dla małżonków. W sytuacji, gdy 
jednak dojdzie do rozstania – bardzo 
komplikuje to ewentualne rozliczenia. 
W przypadku zakupu nieruchomości 
należy stosować przepisy właściwe 
dla współwłasności. Żeby uniknąć 
ewentualnych kłopotów w przyszłości 

– już w momencie podpisywania aktu 
notarialnego nabycia nieruchomości 
należy ustalić, kto w jakiej części jest 
właścicielem nabywanej działki. Po 
rozstaniu będzie wtedy można do-
magać się zniesienia współwłasności 
i np. ustalenia, że druga strona spłaci 
tyle, ile wynika z udziału w tej współ-
własności. 
Jest to jednak rzadko spotykana sytu-
acja modelowa. Bardzo często zdarza 
się bowiem tak, że zapisy w akcie 
notarialnym dotyczące udziałów we 
własności nieruchomości różnią się 
od rzeczywistości. Dzieje się tak wte-
dy, gdy jedna ze stron dołożyła do za-
kupu więcej niż ma w niej udziałów. 
Ten, który wyłożył więcej niż to, co 
jest zapisane w akcie notarialnym, 
musiałby wówczas wytoczyć dru-
giej stronie proces o bezpodstawne 
wzbogacenie. Musiałby domagać się 
od swojej byłej drugiej połówki, by 
wydała mu korzyści, które otrzymała 
kosztem jego osoby, a jeśli nie jest to 
możliwe w naturze, powinna zwró-
cić w gotówce wartość tej korzyści. 
Proces taki nie gwarantuje sukcesów. 
Zgodnie z kodeksem cywilnym obo-

wiązek wydania korzyści lub zwrotu 
jej wartości wygasa bowiem, jeżeli 
ten, który korzyść uzyskał, zużył ją 
albo utracił w taki sposób, że nie jest 
już wzbogacony.

RACHUNEK NIEPOTRZEBNY
Miałem kolizję. Jej sprawca przyznał, 
że odbyło się to z jego winy. Czy w ta-
kiej sytuacji muszę mieć rachunek dla 
ubezpieczyciela potwierdzający, że 
dokonałem napraw uszkodzonego po-
jazdu?
Ubezpieczyciel powinien wypłacić 
odszkodowanie w ciągu 30 dni od 
dnia złożenia przez Pana zawiado-
mienia o szkodzie. Jeśli nie ma wąt-
pliwości, kto jest jej sprawcą i jaka 
jest wysokość tej szkody, towarzystwo 
ubezpieczeniowe nie może wymagać 
od swojego klienta przedstawienia 
jakiegokolwiek rachunku, np. z war-
sztatu samochodowego, dokumentu-
jącego przeprowadzone naprawy. Je-
śli klient nie chce, wcale nie musi ich 
dokonywać – zależy to wyłącznie od 
podjętych przez niego decyzji.

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.

SZACHOWE TURNIEJE
INTERNETOWE
UKS Czternastka
Odpowiedź na potrzebę ćwiczenia
Szachy w Ursusie cieszą się dużą po-
pularnością. Bezpłatne zajęcia dostęp-
ne są dla wszystkich chętnych. Uczest-
ników z potencjałem zaprasza się na 
spotkania klubu UKS Czternastka. Na 
profesjonalne turnieje organizowane 
przez klub przyjeżdżają zawodnicy 
z innych miast, a nawet krajów. Ursu-
scy szachiści ciężko pracują na swoje 
wyniki. A żeby ćwiczyć i doskonalić 
swoje umiejętności – trzeba grać. I gra-
ją, uczestnicząc nie tylko w turniejach 
lokalnych, ale i ogólnopolskich. Dla 
jednych – turniejów wciąż jest za 
mało, inni – nie mogą pojechać. Na 
zawodach trzeba się pojawiać, a nie 
zawsze jest to możliwe. Najmłodsi 
powinni być wtedy pod opieką rodzi-
ców, a ci nie zawsze mają czas, aby to-
warzyszyć dziecku. Starsi zawodnicy 
podobnie, choć docierają sami. Ważna 
jest też cisza i spokój – nie ma z tym 

problemów na turniejach profesjonal-
nych, ale są tacy, którzy cenią zaci-
sze kąta domowego. 
Potrzeba grania i ćwiczenia zrodziła 
pomysł organizowania szachowych 
turniejów internetowych dla za-
wodników klubu UKS Czternastka. 
Opowiedział nam o nich pomysło-
dawca i organizator – p. Cezary 
Wagner.

Klubowe turnieje internetowe
Udział w internetowych turniejach, 
podobnie jak w wewnątrzklubo-
wych turniejach piątkowych (pisa-
liśmy o nich w numerze 2(53)/2019 
„Mocnych Stron”) jest bezpłatny. 
Uczestnicząc w turnieju interne-
towym  zawodnik gra w domu, co 
jest na pewno zaletą – nie trzeba 
nigdzie jeździć, nie trzeba usta-
wiać pionków, rozgrywa się więcej 
partii niż na turniejach lokalnych, 

można sobie coś zjeść. Jedynie nie 
ma możliwości spotkania się bez-
pośrednio – twarzą w twarz. Nie ma 
kategorii i ograniczeń wiekowych. Są 
to turnieje wewnętrzne, a więc bez 
nagród. Pierwszy internetowy turniej 
UKS 14 odbył się 11 listopada 2019 r.

Parowanie 
Parowanie, czyli dobór par przeciw-
ników,  jest ciągłe – każdy, kto koń-
czy rundę, jest parowany z następną 

osobą. System dobiera graczy wg. 
poziomu. Zdarza się więc, że trzeba 
chwilę poczekać. Nie trzeba czekać 
na rundy – ich liczba zależy od licz-
by parowań. Za zwycięstwo w grze 
uczestnik otrzymuje jeden punkt, 
za remis pół punktu. Żeby podnieść 
sobie trudność gry i zdobyć więcej 
punktów, można wybrać sobie pół 
czasu, tzn. bez dodawania czasu po 
każdym ruchu. Zwiększa się wtedy 
ryzyko przegranej, ale i większa jest 

radość z wygranej.  

Analizowanie
Uczestnicy turniejów interneto-
wych mogą zobaczyć zapisy partii  
i przeanalizować popełnione w nich 
błędy. Analityka przyspiesza naukę 
szachów. Grając – uczymy się wol-
niej niż analizując.

Tempo gry 
Internetowe turnieje są dłuższe 
niż np. turnieje piątkowe w sza-
chach szybkich rozgrywane w SP 
nr 14 – tempo gry 10m+10s (tam 
10m+5s), czyli zawodnicy mają 10 
minut na starcie i dodają 10 sekund 
po każdym ruchu. Im krótszy czas 
– tym bardziej gra się z pamięci. 
Dłuższy sprawia, że ruchy są bar-
dziej kreatywne. Ostatnio zwięk-
szono tempo gry do 15m+15s.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W TURNIEJU?
Trzeba założyć konto na lichess.org
1.  Dopisujemy się do klubu  

klikając na link: 
https://lichess.org/team/klub-
szachowy-ursus

2.  Wpisujemy swoje imię 
i nazwisko w wiadomości.

3.  Wysyłamy prośbę o dopisanie 
przyciskiem.

Rejestracji należy dokonać mini-
mum 15 minut przed startem, żeby 
można było dopisać uczestnika 
przed turniejem. Potem organizator 
będzie grał.
1.  Klikamy na link 

https://lichess.org/tournament/
i dołączamy do turnieju.

2.  Po każdej partii klikamy: 
wróć do turnieju

3.  Można się spóźniać, ale wtedy 
zdobędzie się  mniej punktów.

Parowanie jest automatyczne – im 
więcej osób, tym lepsze parowania. 
Turnieje organizowane są najczęś-
ciej w niedziele, o godz. 17.00, 
co najmniej dwa razy w miesiącu. 

Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/
uksczternastka/

Tekst i zdjęcie 
Wojciech Grzesik
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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

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

Turniej Koszykówki Chłopców Mazovia Cup 
W sobotę, 16 lutego w sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Komorowie emocji było co niemiara. Mimo, iż w turnieju brali udział 
chłopcy z roczników 2003–2005 to zaangażowania i rywalizacji na par-
kiecie nie brakowało. 

D o turnieju stanęło 7 drużyn re-
prezentujących gminy zrzeszone 
w Stowarzyszeniu Gmin Zachod-

niego Mazowsza „Mazovia” (gminy: 
Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowi-
ce, Milanówek, Nadarzyn i Podkowa 
Leśna). W turnieju swojej drużyny 
nie wystawiła gmina Nadarzyn, a ich 
miejsce zajęła II drużyna z gminy Mi-
chałowice.

FAZA GRUPOWA
Jak przystało na profesjonalny tur-
niej, drużyny rozpoczęły rywalizację 
w fazie grupowej, która po podlicze-
niu punktacji wyłoniła zespoły gra-
jące o miejsca 1–5. Taki system gier 
nie pozwalał żadnej drużynie, która 
myślała o zwycięstwie, aby na chwilę 

odpuścić, więc wszystkie mecze były 
zacięte, a zawodnicy walczyli o każ-
dy punkt. Nie mniej jednak mecze 
grupowe bardzo szybko pokazały, kto 
będzie walczył o czołowe lokaty.
Grupa A: Błonie – Michałowice II 
(18:17), Michałowice II – Podkowa 
Leśna (25:6), Podkowa Leśna – Błonie 
(5:17)
Grupa B: Michałowice I – Brwinów 
(31:5), Leszno – Milanówek (12:8), Mi-
chałowice – Leszno (26:6), Brwinów – 
Milanówek (14:8), Michałowice – Mila-
nówek (36:6), Brwinów – Leszno 6:15.

ROZGRYWKI FINAŁOWE
Skuteczni egzekutorzy – tak można by 
opisać zawodników drużyny Michało-
wice I. Czy to mecze w fazie grupowej 

czy też finałowej, zespół wygrywał ze 
znaczną przewagą. Kierowana przez 
trenera Grzegorza Tomaszewskiego 
drużyna dominowała zarówno pod 
koszem rywali, celnie zdobywając ko-
lejne punkty, jak również pod swoim, 
kiedy trzeba było bronić i zabierać 
piłki.
Mecz o V miejsce: Podkowa Leśna –
– Brwinów (3:4), Mecz o III miej-
sce: Michałowice II – Leszno (19:17), 
Mecz o I miejsce: Michałowice I –
– Błonie (28:6).

W OPINII TRENERA...
– Sukces to wytężona praca, do któ-
rej podchodzimy bardzo świadomie 
i profesjonalnie – mówił w krótkim 
wywiadzie trener Tomaszewski. 
– Przy szkole w Komorowie działa 
Akademia Koszykówki, która jest moją 
pasją i którą prowadzę już od 15 lat. 
Przerwy międzyświąteczne czy ferie 
zimowe to dla nas praca, praca i jesz-
cze raz praca. Oczywiście trzeba przy 

tym pamiętać, aby nie przemęczyć 
zawodników. Nasz zespół, UKS Ko-
morów, bierze udział w rozgrywkach 
ligowych, turniejach ogólnopolskich, 
a także międzynarodowych. To świet-
na przygoda dla tych młodych ludzi, 
ale także doskonała szkoła do dorosłe-
go życia, ponieważ w sporcie jest jak 
w życiu. Raz się wygrywa, raz prze-
grywa, a najważniejsze jest to, aby po-
trafić wyciągnąć odpowiednie wnioski 
z tych porażek. Dziś wygraliśmy, więc 
jest czas na radość.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU 
KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW 
„MAZOVIA CUP” 2019
1. Gmina Michałowice I
2. Gmina Błonie
3. Gmina Michałowice II
4. Gmina Leszno
5. Gmina Brwinów
6. Gmina Podkowa Leśna
7. Gmina Milanówek

ww

KOSZYKARZE Z MICHAŁOWIC ZDEKLASOWALI WSZYSTKIE DRUŻYNY 
I ZWYCIĘŻYLI W TURNIEJU KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW MAZOVIA CUP 2019.

🏀

🏆🏆
🏆
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KALENDARZ KULTURALNY

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

MARZEC 2019  kulturalny 
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 indywi-
dualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. 
przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

01.03, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Jubileuszowy z okazji 15. Lecia Zespołu Operetkowego 
„BELCANTO” pt. „Odcienie miłości”. Wystąpią: Klaudia Kulik, 
Grażyna Żurawska, Krzysztof Hołymczuk, Janusz Jastrzęb-
ski, Mirosław Jaskólski, Ignacy Olszewski, Barbara Zegarska, 
Elżbieta Chojecka, Krzysztof Bukowski, Tadeusz Kowalczyk 
oraz uczniowie Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Akompania-
ment – Olga Romaszk-Niewiadomska. Prowadzenie Bożena 
Sikorska. Wręczenie nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. WSTĘP WOLNY

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

08.03, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Musical „Romeo i Julia” z okazji Dnia Kobiet. Widowisko mu-
zyczno-taneczne w wykonaniu Studia Musialowego „Broad-
way”, zespołu tanecznego „Karman” oraz sekcji wokalnych 
i tanecznych. W rolach głównych Kinga Szczepański i Adam 
Kłos. Reżyseria – Agnieszka Grzesik. WSTĘP WOLNY

09.03, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Arkadiusza Michalika 
pt. „EDEN”.
Ekspozycja czynna do 31 marca. WSTĘP WOLNY

14–15.03, godz. 10.00–15.00 (sala kameralna)
Eliminacje 42. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka”. Prowadzenie Bożena Iwaniukowicz.

17.03, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „O przebiśniegu co spał w ko-
minie” w wykonaniu aktorów Teatru Jumaja w ramach cyklu 
„Niedzielne Spotkania z Teatrem”. CENA BILETU 10 ZŁ.
Przedstawienie dla dzieci pt. „O Przebiśniegu, co spał w komi-
nie” to baśniowa, w stylu andersenowskim opowieść o umie-
jętności rozpoznania dobra i zła, prawdy i kłamstwa oraz 
prawdziwej miłości. Głównym bohaterem jest bardzo zamożny 
i władający potężnym królestwem Król Dobromił. Choć jego 
sława obiegła już cały świat, a każdy kto się z nim spotkał 
okazywał mu największy szacunek, sam Król nie był pewien 
szczerości okazywanego mu hołdu. Już jego imię świadczyło 
o tym, iż najważniejsze w życiu były dla niego DOBRO, PRAW-
DA i MIŁOŚĆ. Postanawia więc wyruszyć w świat w poszuki-
waniu tych najczystszych wartości. Na swojej drodze spotyka 
różnobarwne postaci, zarówno te z realnego jak i fantastyczne-
go świata. Są to biedni i bogaci ludzie, elfy, a także ożywiona 
przyroda. Wszystkie przygody Króla Dobromiła oraz napotkane 
przez niego osoby zbliżają go do rozwiązania tajemnicy DO-
BRA, PRAWDY I MIŁOŚCI, a kluczem do ostatecznego sukce-
su, okazuje się pewien zagubiony PREZEBIŚNIEG, na co dzień 
będący dworzaninem w pałacu Pani Wiosny.

20.03, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór poezji poświęcony twórcom Klubu Literackiego 
„Meatfora”, którzy odeszli, z udziałem działających poetów 
Stefana Rozpędka i Sławomira Mierzejewskiego. Prowadze-
nie Anna Rykowska. WSTĘP WOLNY

21.03, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ kabaretu „Pół serio” w programie pt. „Wiosenne po-
rządki”. Reżyseria Wanda Stańczak. WSTĘP WOLNY

22.03, godz. 19.00 (sala kameralna)
„Salonik Sztuk Arsus” – program pt. „Kobieta i mężczy-
zna, czyli powiedz mi, jak mnie kochasz…” Miłosne tematy 
w twórczości znanych poetów w wykonaniu aktorskim Dariusza 
Jakubowskiego, Katarzyny Thomas – śpiew i Piotra Szafrańca – 
pianino. Poetycko-muzyczna podróż w poszukiwaniu spełnienia 
miłości. Gospodarz – Mirosława Liszcz. WSTĘP WOLNY

25.03, godz. 12.00 (sala widowiskowa)
Koncert Laureatów 42. dzielnicowej edycji Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka”. Prezentacje nagrodzonych 
uczestników i rozdanie nagród. WSTĘP WOLNY

27.03, godz. 9.00 – 20.00 (sala widowiskowa)
VI Mazowieckie Spotkania Teatralne „ZWIERCIADŁA”. Prze-
gląd młodzieżowych, amatorskich zespołów teatralnych.
 WSTĘP WOLNY

29.03, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
KONCERT RENATY PRZEMYK pt. „BOOGIE STREET”. W progra-
mie piosenki Leonarda Cohena.

CENA BILETU 40 ZŁ, 50 ZŁ.

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

01 - 31.03 
Wystawa grafiki komputerowej Jacka Majerowicza „Świat 
grafiki”. 
Wystawa czynna w dni powszednie w godz. 08.00–19.00.

02.03, godz. 16.00 
„Pożegnanie Karnawału w Rytmie Cza-Cza” – zabawa tanecz-
na w Klubie Seniora.

05.03, godz. 17.00 
„Ostatki z Wesołej Chatki” – humor i biesiada w Klubie Senio-
ra. WSTĘP WOLNY

07.03, godz. 17.00 /wstęp wolny/ 
„Damą być…” – wieczór klubowy z okazji Dnia Kobiet.  
 WSTĘP WOLNY

10.03, godz. 12.30 
Niedzielne południe z teatrem. Bajka dla dzieci: „Przygody 
bociana Klekosława” – to podróż z Afryki do Polski, która 
zajmuje bocianowi nawet dwa miesiące i jest bardzo wyczer-
pującą i niebezpieczną wyprawą. Nasz bohater pierwszy raz 
musi przemierzyć tę drogę. Nie wie nawet, gdzie jest Polska 
i jak rozpozna, że znalazł się u celu swej podróży. Na szczęś-
cie spotyka na swej drodze postaci, które opowiadają mu 
o barwach flagi, o godle oraz pięknym polskim krajobrazie. 
Co będzie dalej trzeba zobaczyć samemu. WSTĘP 10 ZŁ

11.03 
Ogłoszenie V dzielnicowego konkursu plastycznego „Najpięk-
niejsza palma wielkanocna”.

12.03, godz. 17.00
Wernisaż wystawy grafiki komputerowej Jacka Majerowicza 
„Świat grafiki”. WSTĘP WOLNY

12.03, godz. 18.00
„Podróże Marzeń - Maroko” – relacja z podróży, prowadzona 
przez Małgorzatę Jurga, członka Klubu Seniora „Wesoła Chata”.
 WSTĘP WOLNY

14.03, godz. 17.00 /wstęp wolny/ 
„Taniec w kręgu” – budzi do życia ciało, uśpioną w nim moc 
i ekspresję, poprawia koordynaję, kondycję i samopoczucie. 
Warsztaty taneczne  z instruktorką Joanną Zwolińską.

20.03, godz. 10.00 
„Umiem wezwać pomoc”. Zasady powiadamiania służb i osób 
dorosłych w sytuacji zagrożenia – spotkanie dla uczniów klas 
pierwszych z pracownikami wydziału Profilaktyki Straży Miej-
skiej m. st. Warszawy.

21.03.19 godz. 1700 /wstęp wolny/ 
„Przy kawie o muzyce” – opowiada prof. Szymon Kawalla 
z Uniwersytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina. 
 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

3.03 (niedziela) godz. 12.30
MUZYKA O MAŁYM KSIĘCIU – spektakl teatralny dla dzieci 
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem,  w wykonaniu Teatru 
„Scena Elffów” . WSTĘP 10 ZŁ

11, 18, 22. 03 
I etap eliminacji XVII KONKURSU PIOSENKI  TULIPANADA
Ośrodek Kultury Arsus. WSTĘP WOLNY

17.03 (niedziela) godz. 16.30
MELODYJNA PERKUSJA – koncert z cyklu Niedzielne Spot-
kania z Muzyką Kameralną, w wykonaniu duetu w składzie: 
Zofia Przybył- perkusja, Olga Przybył- perkusja.  
 WSTĘP WOLNY

24.03 (niedziela) godz. 12.30
TURCJA – TO NIE TYLKO SŁONECZNE WAKACJE – poranek 
muzyczny dla dzieci, w wykonaniu tureckich muzyków.
 WSTĘP WOLNY

26.03 (wtorek) godz. 18.00
URSUS WCZORAJ I DZIŚ w obiektywie Ireneusza Barskiego 
– promocja albumu autora. WSTĘP WOLNY

27.03 (środa) godz. 18.00
Spotkanie z cyklu POETYCKIE KLIMATY W KOLOROWEJ . Han-
na Dunowska prezentuje poezję Juliana Tuwima.

PROGRAM KINA „URSUS”
MARZEC  2019

2 marca
godz. 16.00, 18.00

3 marca
godz. 16.00, 18.00

MISZMASZ CZYLI 
KOGEL MOGEL 3
Polska � l.15 � komedia 

obyczajowa

9 marca
godz. 15.00, 17.15

10 marca
godz. 15.00, 17.15

RALPH DEMOLKA
W INTERNECIE

USA � b/o � dubbing/
animacja/komedia � familijny

16 marca
godz. 15.00, 17.30

17 marca
godz. 15.00, 17.30

GLAAS
USA � l.15 � thriller

20 marca
godz. 17.00

WSTĘP WOLNY

KINO  RETRO

KONSTYTUCJA 

Chorwacja � l.15 � 
komediodramat

23 marca
godz. 16.00, 18.00

24 marca
godz. 16.00, 18.00

PLANETA SINGLI 3
Polska l.15-komedia 

romantyczna

30 marca 
godz. 15.00, 17.00

31 marca 
godz. 15.00, 17.00

JAK WYTRESOWAĆ 
SMOKA 3

USA � b/o � dubbing/
animacja/familijny/

przygodowy

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” 
www.arsus.pl, facebook.com/kinoursus


