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URSUS

P acjenci z brakami w uzębie-
niu mają obecnie relatyw-

nie nowe rozwiązanie: protezy 
akronowe. Protezy z akronu 
umożliwiają utrzymanie dobrej 
higieny jamy ustnej, są prak-
tycznie niewidoczne (przezro-
czyste klamry), a także bardziej 
wytrzymałe niż te wykonane 
z akrylu. Niemożliwe jest jed-
nak ich zastosowanie w przy-
padku protezy całkowitej.

DOPASOWANIE
Akron jest opatentowanym pol-
skim tworzywem termoplastycz-
nym. Wykonane z niego protezy 
zębowe są bardzo estetyczne 
oraz komfortowe w użytkowa-
niu. Dzięki swoim właściwoś-
ciom termoplastycznym protezy 
z akronu dopasowują się do wa-
runków panujących w jamie ust-
nej, ściśle przylegając do tkanek 
miękkich.
Tworzywo jest jasnoróżowe, ale 
częściowo przezroczyste, dzięki 
czemu proteza na zęby masku-
je się podczas uśmiechu – jest 
praktycznie niewidoczna, nie 
rzuca się w oczy.
Kolejną nowością i wielką zaletą 
jest to, że klamry zapewniające 
stabilizację uzupełnienia prote-
tycznego są wykonane z akronu 
w przeciwieństwie do tradycyj-
nych protez częściowych z rzu-

cającymi się w oczy klamrami 
metalowymi.

ESTETYKA
Wśród wielu zalet akronu naj-
ważniejsza dla pacjentów jest 
estetyka. Tak jak było wspo-
mniane, protezy te mają prze-
zroczyste klamry wykonane 
z tworzywa, zatem nie zaburzają 
estetyki naturalnego zęba pa-
cjenta. 

HIGIENA I WYTRZYMAŁOŚĆ
W porównaniu do protez akrylo-
wych są bardziej wytrzymałe me-
chanicznie, nie podrażniają błony 
śluzowej jamy ustnej, nie wy-
wołują odczynów alergicznych 
(w przeciwieństwie do akrylu).
Mimo wilgotnego środowiska 
w jamie ustnej, akron nie chłonie 
wody, stąd protezy te są bardziej 
higieniczne, a tym samym ryzyko 
rozwoju grzybicy w jamie ustnej 
jest zminimalizowane. Kolor uzu-
pełnienia jest niezmienny, nawet 
przy długoletnim użytkowaniu, 
a materiał nie odkształca się.
Wymagane są minimum trzy 
zdrowe zęby, aby wykonać protezę 
akronową. 

PIERWSZA WIZYTA
Lekarz stomatolog podczas 
pierwszej wizyty przeprowadza 
wywiad i badanie kliniczne oraz 
przedstawia propozycję zastoso-
wania protez. Jeśli pacjent ją za-
akceptuje rozpoczyna się proces 
leczenia. 
Istnieje również możliwość wy-
miany metalowych klamer w sta-
rych protezach i zastąpienie ich 
estetycznymi klamrami acetalo-
wymi. O możliwości wymiany 
klamer decyduje lekarz. 
Centrum Stomatologii Alfa Me-
dic serdecznie zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych.           �

 TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE
W SŁUŻBIE PIĘKNEGO UŚMIECHU Centrum Stomatologii 

Alfa Medic

Centrum Stomatologii Alfa Medic
Ul. Opieńskiego 1a, 02-495 Warszawa

Tel: 22-668-49-49 
rejestracja@alfamedic.pl

www.alfamedic.pl

IMPLANTY ORTODONCJA

PROTEZY WYBIELANIE



Spotkanie w Ursusie

CZY WIESZ, CZYM ODDYCHASZ? 
Poprawa jakości powietrza w mieście to jed-
no z największych wyzwań ostatnich lat. Za-
praszamy na spotkanie z przedstawicielami 
Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycz-
nej m.st. Warszawy, które odbędzie się  15 
stycznia  br. o godzinie 17:00 w Domu Kultury 
„Portiernia” przy ul. Traktorzystów 20. 

Przyjdź i dowiedz się, co m.st. Warszawa robi na rzecz 
poprawy jakości powietrza, jak wymienić „kopciucha” 
na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania i co może-
my zrobić, aby poprawić powietrze w naszej dzielnicy. 

NA SPOTKANIU POROZMAWIAMY MIĘDZY 
INNYMI O:
�   Co nas truje? Szkodliwe dla zdrowia sub-

stancje unoszące się w powietrzu.
�   Stan powietrza w Warszawie oraz główne 

źródła zanieczyszczeń.
�   Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają 

na nasze zdrowie?
�   Jak m.st. Warszawa walczy z zanieczysz-

czeniem powietrza?
�   Co każdy z nas może zrobić żeby przy-

czynić się do poprawy jakości powietrza 
w mieście?

�   Jak wymienić „kopciucha” na bardziej eko-
logiczne źródło ogrzewania? Warszawski 
program dotacji do wymiany kotłów.

WSTĘP WOLNY 

Na zdjęciach:  Porównanie  mocowania 
protezy tradycyjnej z metalowymi klamrami 
i protezy akronowej z estetycznymi klamra-
mi wykonanymi z akronu
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www.powiat.pruszkow.pl
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NASZE STRONY

Zimowa pora to czas przeziębień, 
częstych infekcji, dlatego sięg-

nijmy po leczenie środkami, które 
działają jak antybiotyki, są naturalne, 
a przy tym niezawodne. Na anginę, 
ból gardła, a nawet początek zapalenia 
oskrzeli bardzo dobrym rozwiązaniem 
jest PAU D’ARCO (LAPACHO) w sy-
tuacji, gdy nie mamy możliwości pójść 
do lekarza, a chcemy szybko stanąć 
na nogi. Jest to kora cięta uzyskiwana 
z kory drzew południowoamerykań-

skich, rosnących w lasach między Bra-
zylią a Argentyną. Poprawia odporność 
organizmu i wykazuje silne działanie 
antybakteryjne oraz przeciwwiruso-
we, podnosi liczbę erytrocytówi, płytek 
krwi i limfocytów. Wskazaniem do jego 
stosowania (o udowodnionym działa-
niu) są również: grzybice narządowe, 
niedokrwistość, cukrzyca (obniża po-
ziom glukozy we krwi) choroby wątroby 
(wirusowe, stany zapalne, uszkodzenia 
po toksynach), zespół jelita wrażliwego, 

stany zapalne jelit, wysięki w obrębie 
jelit, reumatyzm, astma oskrzelowa, 
stany zapalne i przerostowe gruczołu 
krokowego, zapalnie nerek i pęcherza 
moczowego oraz częsta opryszczka.
Jedno z silniejszych ziół o działaniu 
przeciwzapalnym. Działa szybko i nie-
zawodnie.
Przy przeziębieniach czy ostrych 
infekcjach gardła wystarczy przez 
dzień lub dwa pić PAU D’ARCO i in-
fekcja mija.

W sklepie oprócz ziół znajdą 
Państwo: soki 100%, syropy, 
miody, pyłki, przyprawy, oleje 
nieoczyszczone, olejki eteryczne, 
kosmetyki, maści i produkty 
lecznicze dostępne bez recepty, 
oraz wiele innych produktów.

Sklep zielarsko-medyczny BIORYTM
Monika Grocholska
ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 51
Warszawa  (Ursus Niedźwiadek)
tel.  506 961 480

BIORYTM
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY

p o l e c a :

PAU D'ARCO 
(LAPACHO)

– wspaniały, naturalny lek 
na infekcję (i nie tylko)

BIORYTM
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY

ul. Wojciechowskiego 33 

PAWILON 51

02-495 Warszawa
(Ursus Niedźwiadek)

tel. 506 961 480

www.facebook.com/biorytmsklep

ZAPRASZAMY!

U NAS UZYSKASZ
PROFESJONALNĄ
INFORMACJĘ 
O KAŻDYM PRODUKCIE

W NASZEJ OFERCIE: 
�   szeroki wachlarz ziół, produktów 

leczniczych, sprawdzonych, 
naturalnych suplementów

�   soki 100% oraz syropy
�   miody, pyłki kwiatowe, 

produkty pszczele
�    zdrowa żywność
�   żywność i słodycze 

dla diabetyków oraz wegetarian
�   kosmetyki pielęgnacyjne na bazie 

naturalnych składników
�   maści lecznicze

GODZINY OTWARCIA: 
pn.–pt.:  10.00 – 18.00
sob.:     9.00 – 14.00
niedz.: nieczynne

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

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

PODSTAWĄ
DLA NAS

JEST TWOJE
ZDROWIELECZNICA PULS

Stomatologia
dla dzieci i dorosłych 
– pełny zakres
BEZPŁATNE 
KONSULTACJE
(w tym protetyczne)

Zobacz więcej na www.lecznica-puls.pl

U nas przyjmują
lekarze wszystkich 
specjalności

NOWI SPECJALIŚCI:
�   lek. med. specjalista 

PULMONOLOG (choroby płuc)
�   lek. med. specjalista 

NEFROLOG (choroby nerek)
�   dr n. med. specjalista 

REUMATOLOG dla dorosłych 
�   dr n. med. specjalista 

REUMATOLOG-PEDIATRA 
(na stałe pracuje 
w Centrum Zdrowia Dziecka)

oraz
� CYTOLOGICZNE
� USG (pełny zakres)
�  USG GINEKOLOGICZNO-

-POŁOŻNICZE 
(3D / 4D Voluson S6)

�  BADANIA
KARDIOLOGICZNE
Echo serca
(USG serca / echokardio-
grafia / UKG /ultrasonok-
ardiografia) 
EKG (elektro kardio grafia) 

�  BADANIE WZROKU
�  BADANIE RTG zęba

KONSULTACJE
LEKARSKIE

MEDYCYNA 
PRACY

USŁUGI 
PIELĘGNIARSKIE

STOMATOLOGIA
PROTETYKA

BADANIA 
LABORATORYJNE

ZABIEGI BADANIA LABORATORYJNE
od poniedziałku do piątku w godz. 800–1000

17, 24, 31 stycznia 2020 r. (piątek) 
do wykonywanych badań 

bezpłatnie – pełna morfologia!

17 i 24 stycznia 2020 r. w godz. 1000–1300 
bezpłatne badania spirometryczne

(zapisy w rejestracji)

�    CHIRURG ONKOLOG
 konsultacje i zabiegi

  –  USUWANIE: kaszaków, 
tłuszczaków, włókniaków, 
brodawek, znamion atypowych, 
nowotworowych i innych 
(badania histopatologiczne)

  –  KRIOTERAPIA zmian skórnych 
i onkologicznych (kurzajki itp.)

Koniec kursowania linii L23
Od 1 stycznia nie funkcjonuje lokalna linia L23. Ponad 5 lat dowoziła pasaże-
rów do Pruszkowa. Pasażerowie mogli korzystać z przewozów bez dodatkowych 
opłat pod warunkiem, że byli posiadaczami Warszawskiej Karty Miejskiej z za-
kupionymi biletami okresowymi. W zamian zmienił się rozkład gminnej linii R1, 
a od Nowego Roku ruszyła także nowa linia R2.

2 stycznia uległ zmianie rozkład jazdy 
linii autobusowej R1 łączącej Gminę Ra-
szyn z Pruszkowem, Michałowicami oraz 
Warszawą. Trasa linii została wydłużona 
do przystanku autobusowego Pruszków, 
Urząd Skarbowy 01. 
Zwiększeniu uległa również liczba kursów. 
Przewozy realizowane są według założeń: 
13 kursów dziennie, pięć razy w tygodniu 
w dni powszednie, od poniedziałku do piąt-
ku, z wyłączeniem przypadających w tym 
okresie dni ustawowo wolnych od pracy. 
Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej w Grodzisku 
Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą 05-825 
Grodzisk Mazowiecki przy ul. Chełmoń-
skiego. 
Cenę za bilety uchwaliła Gmina Raszyn. 
Bilet jednorazowy normalny zakupimy 
w cenie nie wyższej niż 4 zł; jednorazowy 
ulgowy w cenie nie wyższej niż 2 zł; mie-
sięczny normalny w cenie nie wyższej niż 
80 zł; bilet miesięczny ulgowy w cenie nie 
wyższej niż 40 zł. 
Bagaż i zwierzęta przewieziemy bez opłat. 
Pasażerowie posiadający Raszyńską 
Kartę Mieszkańca i kupujący ze zniżką 
bilety aglomeracyjne Warszawa+, mogą 
jeździć liniami R1 i R2 za darmo.

Nowa linia R2
Również ten sam przewoźnik w tych sa-
mych cenach obsługuje nową linię R2. Au-
tobus kursuje na trasie Rybie – Raszyn – 
Puchały – Wypędy – Janki – Sękocin Nowy 

– Falenty Duże – Falenty – Falenty Nowe 
– Podolszyn Nowy. 
Linia autobusowa została uruchomiona 
przy wsparciu finansowym uzyskanym 
w ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 
o funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicz-
nej. 
Linia wykonuje 12 kursów dziennie, pięć 
razy w tygodniu w dni powszednie, od po-
niedziałku do piątku, z wyłączeniem przy-
padających w tym okresie dni ustawowo 
wolnych od pracy oraz 4 kursy w soboty, 
niedziele i święta. W związku z nową li-
nią będą sukcesywnie włączane do obsługi 
także nowe przystanki. 
Na razie autobus będzie obsługiwał tylko 
przystanki obecnie istniejące.

Na podstawie informacji ZTM 
i Urzędu Gminy Raszyn

Agnieszka Gorzkowska

�  Urząd Gminy Raszyn sam zorganizował komunikację autobusową 
między Pruszkowem a Raszynem
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14 grudnia br. w Bibliotece Publicznej w Ursusie odbyło się spotkanie z ce-
nionym językoznawcą, profesorem Jerzym Bralczykiem. Powodów spotka-
nia było wiele – wydana niedawno najnowsza książka pt. „Zwierzyniec”, 
pomysł sprawienia nietypowego prezentu świątecznego mieszkańcom Ur-
susa, ale przede wszystkim chęć refl eksji nad tym, co otacza nas wszyst-
kich i interesuje nie tylko humanistów, a jest tym oczywiście nasz język. 

Mieszkańcy Ursusa
Rozmowa z profesorem poprowadzona 
przez aktorkę Marię Reif, rozpoczę-
ła się od analizy, jak należy określać 
mieszkańców Ursusa. – Ursusianie 
czy Ursusowianie? Co jest poprawne? 
Trudno powiedzieć, dużo zależy od zwy-
czaju – wyjaśniał Bralczyk. – Jeśli Pań-
stwo bardzo chcieliby być Ursusiakami, 
to nic nie stoi na przeszkodzie. Ale nie 
jestem pewien, czy to byłoby najpięk-
niej. Poza tym, czy naprawdę jest to 
potrzebne? Państwo są mieszkańcami 
Ursusa. I może lepiej nich tak pozo-
stanie” – dodał. Już sam ten początek 
pokazał zgromadzonej licznie (prawie 
150 osób!) publiczności, że język polski 
jest zaskakujący i elastyczny, a profesor 
słusznie słynie z jego dogłębnej analizy. 
Rozwinął przy tym częste wśród War-
szawiaków wątpliwości przekonując, że 
powinno się mówić „w Ursusie”, a nie 
„na Ursusie”. Wbrew pozorom Jerzy 
Bralczyk ma jednak zadziwiająco wy-
rozumiały stosunek do przestrzegania 
reguł językowych.

Niechlujstwa językowe
– Przepraszam nauczycieli, że to po-
wiem, ale z biegiem lat dochodzę do 
tego, że nie ma błędów językowych. Jeśli 
pojawi się forma, nazwijmy ją, niestan-
dardowa, to może być ona wynikiem 
odmiennych intencji komunikacyjnych. 
Może nadawca komunikatu nie bez po-
wodu ujął go w taki sposób? Może jest 
to już jakaś nowa tendencja językowa. 
A może tylko jednorazowa pomyłka – 
zaznaczył Jerzy Bralczyk, dodając przy 
tym, że nie przeszkadza mu np. mówie-
nie „wyłanczać” zamiast „wyłączać”. 
Kojarzy mu się to ze słowami „wykoń-
czyć” i „wykańczać”, które fonetycznie 
brzmią podobnie, a są w pełni popraw-
ne. Zdecydowanie bardziej razi go słowo 
„poszłem” (zamiast: „poszedłem”). Co 
ciekawe, zapożyczenia, do których wie-
lu humanistów ma niechętny stosunek, 
profesorowi sprawiają radość. –  Jak ja 
się cieszę, jak spotykam zapożyczenia 
np. z rosyjskiego, niemieckiego, fran-
cuskiego czy włoskiego. Cieszę się, bo 
mamy zalew anglicyzmów – dodał. Nie 

przeszkadzają mu także powszechne 
obecnie przedrostki typu „hiper”, „su-
per”, „ekstra”, „mega”. – Jest to natu-
ralne u człowieka, że chce wyraziście, 
mocno, emocjonalnie podkreślić to, 
co mówi. Chce, żeby to było wspania-
łe i cudowne, a nie tylko dobre. Może 
się już z tymi przedrostkami też trochę 
oswoiłem i dlatego tak mnie nie rażą – 
wyjaśnił.

Felietony zoologiczne
Ważną częścią spotkania była lektura 
fragmentów najnowszej książki Bral-
czyka pt. „Zwierzyniec”. Stanowi ona 
zbiór 136 krótkich felietonów poświę-
conych różnym gatunkom zwierząt, 
z mocnym naciskiem na ich codzienne 
funkcjonowanie w naszym języku. Pro-
fesor przeczytał opisy m.in. żbika, dud-
ka czy gąsienicy. Felietony te są mocno 
edukacyjne, ale równocześnie lekkie 
i humorystyczne. Profesor wiąże z nimi 
różne, bardziej ogólne refleksje, np. że 
zwykle nazwy zwierząt kojarzą nam 
się pozytywnie lub negatywnie, co mo-
gliśmy zaobserwować na przykładzie 
jastrzębia i sokoła. Sokół kojarzony jest 
pozytywnie – z szybkością i bystrym 
wzrokiem, podczas gdy w jastrzębiu 
dopatrujemy się np. okrucieństwa. – To 
ciekawe, że są to tak podobne ptaki, 
kiedyś tak podobnie funkcjonujące, 
a mają tak odmienne reputacje – skon-
kludował. 

Zamazywanie się znaczeń
Bralczyk przyznał, że jemu jako języko-
znawcy dosłownie wszystko kojarzy się 
ze słowami. W ten sposób praktykuje 
zupełnie inną perspektywę świata. Gdy 
słyszy o czymś, to myśli o tym, ale myśli 
także o nazwie tego czegoś. Wyjaśnił to 
na przykładzie natury medycznej. – Je-
stem już staruszkiem i dopadają mnie 
różne choroby – mówił. – I gdy mnie już 
jakaś dopadnie to zwykle zastanawiam 
się, dlaczego ona się tak nazywa? Skąd 
się wzięła ta nazwa? Czy mamy do niej 
jakiś stosunek? Czemu niektóre choroby 
brzmią tak podobnie, np. płonica i bło-
nica? To zupełnie różne choroby, a jak 
się powie niewyraźnie to ktoś się może 
pomylić. Nawet sam lekarz! Bardzo cie-
kawe są takie nieoczekiwane podobień-
stwa, o czymś na pewno świadczą – sko-
mentował profesor. Zwrócił też uwagę 
na fakt, że język polski jest chyba jedy-
nym językiem, w którym „przyszłość” 
i „przeszłość” brzmią prawie tak samo. 
– Bardzo mi się to podoba. Przyjemne 
jest takie zamazywanie się znaczeń. Na-
zwa pozwala nam się wszczepić w rze-
czywistość.

Pytania do eksperta
Rzadko zdarza się spotkanie, podczas 
którego publiczność zadawałaby pyta-
nia aż tak chętnie. A były one liczne, 
kreatywne i prowokujące wszystkich do 
wspólnego zagłębiania się w językowe 
niuanse. Uczestnicy pytali o zapożycze-
nia młodzieżowe, nietypowe stopniowa-
ne przymiotników („dlaczego nie mówi 
się „czekoladowszy”?), odmianę nazw 
i rozpowszechniającą się tendencję do 
feministycznych końcówek. Nawet naj-
młodsi uczestnicy przedstawiali swoje, 

nurtujące ich kwestie 
(„dlaczego gdy się 
obok kogoś prze-
chodzi to mówi się 
„przepraszam”? Prze-
cież nic mu nie zro-
biliśmy.”). Profesor 
odpowiadał bardzo 
chętnie i skutecznie 
rozwiewał różne ję-
zykowe wątpliwości. 
Przywoływał przy 
tym liczne anegdoty, 
najczęściej dowcipne 
i humorystyczne. Na 
pytanie, czy określe-
nie „murzyn” faktycz-
nie jest obraźliwe, od-

powiedział: – Kiedyś mój czarnoskóry 
przyjaciel zadał mi dokładnie to samo 
pytanie. Powiedziałem mu, że przecież 
jest murzynem, więc nie powinno być 
obraźliwe. Już nie mam tego przyjaciela 
(śmiech). 

O słynnej eluwinie
Gdzie tylko spojrzymy, mamy tam te-
mat językowy. Profesor skutecznie 
przekonał ursusowską publiczność do 
tej obserwacji, która jemu samemu 
przyświeca od lat w jego językoznaw-
czej pracy. Ogromną wartością tego 
spotkania była także niezwykła szcze-
rość i bezpośredniość głównego gościa. 
Bralczyk przyznał na przykład, że gdy 
usłyszał o „eluwinie” (a przypomnijmy, 
jest to forma powitania, która została 
wybrana na Młodzieżowe Słowo Roku 
2019), to najpierw pomyślał, że to jakieś 
lekarstwo. Wyraził przy tym swój pozy-
tywny stosunek zarówno do tego słowa, 
jak i procesów językowych, na podsta-
wie których powstało. Świąteczny pre-
zent w postaci spotkania z profesorem 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Częsty 
zarzut, jaki ma się wobec profesorów, 
a zwłaszcza humanistów, dotyczy ich 
oderwania od rzeczywistości i mocnego 
teoretyzowania. W przypadku profeso-
ra Bralczyka zarzut ten jest całkowicie 
bezzasadny. Nie tylko mówi w przystęp-
ny sposób, a w swoich wypowiedziach 
bazuje na żywym języku i codziennych 
przykładach. Co jednak najważniejsze, 
skutecznie zachęca do analizy języka 
wszystkich jego użytkowników. Samą tę 
analizę przedstawia zaś jako fascynują-
cą, niekończącą się podróż. 

Tekst i zdjęcia Marlena Hess
Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl

Jerzy Bralczyk na w Ursusie
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PIASTÓW

Co roku, 6 stycznia, w kościele katolickim obchodzone jest święto Objawienia Pańskiego – zwane świętem 
Trzech Króli. Tego dnia, podczas uroczystych mszy świętych, święci się kredę i kadzidło. Poświęconą kredą 
katolicy znaczą swoje drzwi, umieszczając na nich napis „K+M+B” (od imion trzech mędrców ze wscho-
du – Kacpra, Melchiora i Baltazara) lub, coraz częściej, „C+M+B” (skrót od łacińskiej sentencji „Christus 
Mansionem Benedicat”, co oznacza „Niech Chrystus błogosławi ten dom”. Według Kościoła obie formy są 
prawidłowe. Po ostatniej literze wpisuje się jeszcze aktualny rok. 

Orszaki Trzech Króli
6 stycznia od roku 2011 jest dniem usta-
wowo wolnym od pracy. Tego dnia, od 
kilkunastu już lat, na ulice wychodzą 
orszaki Trzech Króli. W tegorocznych 
orszakach, w prawie 900 miejscowoś-
ciach w Polsce, udział wzięło ok. 1,3 
mln osób (dane za biurem prasowym 
Orszaku Trzech Króli). Pozdrowienia 
do Polaków uczestniczących w orsza-
kach przesłał papież Franciszek. Naj-
większą frekwencję odnotowano 
w Warszawie – uczestniczyło ok. 90 
tys. osób. Warszawski Orszak Trzech 
Króli przeszedł Traktem Królewskim 
po raz 12-ty. Wśród tych 900 miejsco-
wości był też Piastów, w którym orszak 
wyruszył na ulice po raz piąty. 

Orszak w Piastowie
Jego inicjatorem i głównym organi-
zatorem jest Stowarzyszenie „Nasz 
Piastów”. Impulsem była chęć akty-

wizacji społeczeństwa, dobra zabawa 
i wspólne przeżycie tego święta. Od 
początku był zamysł, żeby każdego 
roku orszak wędrował do innej parafii 
(w Piastowie są 3). Pierwszy dotarł do 
Kościoła pw. św. Michała Archanioła 
przy ul. Orzeszkowej, drugi do Koś-
cioła Matki Bożej Częstochowskiej 
przy Alei Krakowskiej, trzeci do Koś-
cioła Chrystusa Króla Wszechświata 
przy ul. Ogińskiego. Kolejny ponow-
nie do Michała Archanioła, a tego-
roczny – piąty – do Kościoła Matki 
Bożej Częstochowskiej.

6 stycznia 2020 r.
Uczestnicy tegorocznego orszaku 
spotkali się na parkingu pod wiaduk-
tem, przy ul. Poniatowskiego, w są-
siedztwie stacji kolejowej. Scenariusz, 
co roku, jest podobny. Uczestnicy wy-
ruszają z pewnego miejsca w mieście 
– do każdej parafii z innego, i mają do 

przejścia ok. kilometra. Trasy wybiera-
ne są tak, żeby jak najmniej blokować 
ruch na mieście. Na czele gwiazda, 
trzech podążających za nią mędrców: 
Kacper z Europy, Melchior z Azji 
i Baltazar z Afryki (co roku w postaci 
królów wcielają się mieszkańcy Piasto-
wa – panowie: Maciej , Robert i Mar-
tin), obsługa muzyczna, konferansjer, 
podorszaki ( w tym roku były to dzieci 
ze SP nr 2, SP nr 5 i przedszkoli miej-
skich nr 2 i nr 4) i pozostali uczestnicy. 
Zgromadzonych przywitał burmistrz 
Piastowa – Grzegorz Szuplewski. Po-
dziękował za piękną inicjatywę, która 
cały czas się rozwija i wspomniał, że: 
Rok 2020  jest szczególny dla nasze-
go miasta – będziemy obchodzić 90 
rocznicę ustanowienia gminy Piastów 
– sięgniemy do samorządności tego 
naszego pięknego miasta. Na koniec 
pozdrowił wszystkich zmierzających 
do żłóbka betlejemskiego.

W drogę
Zanim Orszak wyruszył uczestnicy 
odmówili modlitwę „Anioł Pański” 
i wysłuchali fragmentu Ewangelii św. 
Mateusza – związanego z dzisiejszą 
uroczystością. Następnie powtórzyli za 
każdym z królów hasła tegorocznego 
orszaku: za Kacprem – Niech radość 
nie minie w naszej rodzinie, Melchio-
rem – Niech pokój zagości z bliskimi 
w radości i Baltazarem – W naszej 
rodzinie uśmiech nie zaginie, i przy 
śpiewie kolędy „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki” rozpoczęli przemarsz. Trasa 
wiodła ulicami Hallera, Lwowską, Al. 
Krakowską, Skargi, Słowiańską, skąd 
jeszcze raz Al. Krakowską prosto do 
Kościoła Matki Bożej Częstochow-
skiej, cały czas z kolędą na ustach – 
„Wśród nocnej ciszy”, „Pastuszkowie 
przybywajcie”, „Jezusa narodzonego 
wszyscy witajmy”, „Bóg się rodzi”… 
 Na trasie przemarszu zaplanowano 
dwa postoje. Pierwszy w miejscu, gdzie 
co sobotę mieszkańcy spotykają się na 
bazarku. Tam uczniowie jednej ze szkół 
zaprezentowali misterium o Bożym 
Narodzeniu – „Narodził się Zbawiciel”: 
U bram pałacu króla Heroda stanęli 
magowie szukający nowego króla, tam 
dowiedzieli się, że król narodził się 
w Betlejem. Więc czym prędzej ruszyli 

w dalszą drogę, pozostawiając Heroda 
w strachu o koronę – „Co to za męka 
drżeć stale o władzę”. 
Kolejny przystanek przed zgromadze-
niem Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi, gdzie siostry wraz ze swoimi 
podopiecznymi przygotowali krótki 
występ i słodki poczęstunek z koszycz-
ków, po którym, cały czas kolędując, 
orszak ruszył w kierunku kościoła, 
zatrzymując się po drodze jeszcze raz, 
na czerwonym świetle, przed ul. War-
szawską. Cała trasę przemarszu zabez-
pieczała policja i OSP z Piastowa.

Uroczysta msza święta
U celu, przed Kościołem Matki Bożej 
Częstochowskie, orszak został powita-
ny przez gospodarza parafii – księdza 
kanonika Marka Wolniewicza i za-
proszony do środka. Przed mszą od-
czytano list Jezusa: […] smuci mnie, 

Piastowski Orszak Trzech Króli
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Jak rządzi nami mózg?
Neurobiolodzy nazywają go najcudowniejszym 
organem w całym kosmosie. Skomplikowany, 
fascynujący, poznany wciąż tylko częściowo. 
Najprawdopodobniej nigdy nie poznamy go 
w pełni. Mowa oczywiście o mózgu. „Gdyby 
ludzki mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy tak głupi, 
że nie zrozumielibyśmy jak” – tak napisał o nim norweski pisarz Jostein Ga-
arder. Te zawiłości i tajemnice mózgu będziemy odkrywać w ramach nowej, 
noworocznej odsłony Kącika Psychologicznego „Piękny umysł”!

Tajemnice mózgu
Jerzy Vetulani, wybitny neurobiolog, 
w którego zajęciach miałam przyjem-
ność uczestniczyć podczas studiów 
psychologicznych, zwykł mawiać: 
„Neuro biologia jest jedną z najbardziej 
rozwojowych dziedzin nauki, ale wątpię, 
że kiedykolwiek będziemy rozumieli, co 
naprawdę dzieje się w naszym mózgu”. 
Próby zrozumienia działania tego organu 
oczywiście wciąż trwają i z całą pewnoś-
cią nigdy nie ustaną. Aby przekonać się, 
jak fascynujący jest to organ, przyjrzymy 
się dziś trzem rzeczom, których prawdo-
podobnie nie wiecie o swoim mózgu.

Ciągle się zmniejsza
Choć w toku ewolucji człowiek bez wąt-
pienia staje się coraz bardziej rozwinię-
tym osobnikiem, to jego mózg… zmniej-
sza się. Dane archeologiczne dowodzą, 
że wielkość ludzkiego mózgu na prze-
strzeni dziejów zmniejszyła się o około 
10 procent. Ściślej mówiąc, zmniejsza się 
nasza czaszka. Obecna ewolucja zmie-
rza do tego, żeby miała ona mniejszą 
objętość. Rozwija się jednak jej część 
czołowa – mamy coraz węższą, ale dłuż-
szą czaszkę. Wystarczy porównać nasz 
wygląd z wyglądem ludzi żyjących sto, 
dwieście lat temu. Naukowcy nie mają 
jasnej odpowiedzi, dlaczego tak się dzie-
je. Jedna z teorii mówi, że mózg ewoluuje 
w ten sposób, żeby być bardziej wydaj-
nym. Co ciekawe, zmiany te mocno za-
leżą od regionu świata. Ewolucja mózgu 
jest najwolniejsza w Afryce Subsaharyj-
skiej, a najszybsza w Ameryce Południo-
wej, czyli tam, gdzie geny różnych mas 
się mieszają, a ludzie muszą się szybko 
adaptować. 

Ciągle się zmienia
Konieczność szybkiej adaptacji to kolej-
na ważna sprawa związana z mózgiem. 
Kiedyś naukowcy sądzili, że mózg 
przestaje tworzyć nowe połączenia 
neuronalne w momencie, kiedy zostaje 
w pełni rozwinięty, czyli około trzydzie-
stego roku życia. Nie wpadajcie jednak 
w panikę, jest to całkowicie bezzasadny 
mit.  Dowodem na jego niesłuszność jest 
neuroplastyczność, czyli zdolność móz-
gu do reagowania i dostosowywania się 
do nowych warunków. Pod wpływem 
nowej wiedzy i doświadczeń, wzrasta 
siła sieci neuronalnych, czyli połączeń 
między komórkami nerwowymi, które 
współpracują ze sobą w trakcie wykony-
wania zadań. Dzięki temu nasza nauka, 
praca i inne aktywności usprawniają się. 
Co ciekawe, zmieniane są całe struktury. 
W jednym z badań wykazano, że u tak-
sówkarzy (codziennie zapamiętujących 

trasy, skróty i nazwy ulic) hipokamp, 
czyli część mózgu odpowiedzialna za 
pamięć, powiększa się. Nasz mózg do-
słownie zmienia się pod wpływem tego, 
jak żyjemy.

To najtłustszy organ
Trzecia ciekawostka może zdziwić 
szczególnie te osoby, które od początku 
stycznia zawzięcie realizują swoje no-
woroczne postanowienia i w pocie czoła 
próbują spalić na siłowni jak najwięcej 
świątecznych kalorii. Słowo „tłuszcz” 
postrzegają jako niechcianego wroga, 
pragnąc się jak najszybciej pozbyć go 
ze swojego organizmu. Nie zapędzajmy 
się jednak zbyt daleko w takich posta-
nowieniach, bo okazuje się, że naszym 
najtłustszym organem jest właśnie mózg! 
Aż 60% jego masy stanowi tłuszcz. Zo-
staliśmy wychowani w przekonaniu, że 
to głównie mięsień, który do dobrego 
funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej 
ilości wody i glukozy. Jest to prawdą, ale 
należy dbać także o obecność zdrowych 
tłuszczów w naszej diecie. Naukowcy 
przekonują, że w zależności od tego, jak 
się rzeczywiście odżywiamy, tak też my-
ślimy i w takim stopniu jesteśmy sprawni 
intelektualnie. Myślisz tak jak jesz. War-
to przestrzegać właściwej diety nie tylko 
z myślą o sylwetce, ale przede wszystkim 
o mózgu. 

Co dalej?
Możliwości naszego mózgu i rozwój na-
uki otwierają przed nami zupełnie nowe, 
niedostępne dotychczas drzwi. Te uwa-
żane do niedawna za abstrakcyjne wizje 
dziś są na wyciągnięcie ręki. Na przy-
klład neuobrazowanie mózgu, czyli ob-
serwowanie jego pracy i budowy – mamy 
to obecnie świetnie rozwinięte. Warto ko-
rzystać ze zdobyczy neurobiologii, a pły-
nące z niej wnioski wdrażać stopniowo 
w naszym codziennym życiu.

W nadchodzącym roku w ramach cy-
klu „Piękny umysł” zastanowimy się, co 
neurobiologia ma do powiedzenia m.in. 
na następujące zagadnienia: Gdzie tkwi 
dobro człowieka, a gdzie zło? Czy normy 
etyczne są u polityków zaniżone? Czemu 
tak lubimy jeść, a nawet się opychać? 
Czy starzenie się jest nie do uniknięcia? 
Czym się różni mózg kobiety od mózgu 
mężczyzny? Czy ludzie ładni są bystrzej-
si od tych mniej atrakcyjnych? 
Zapraszamy do wspólnego zagłębiania 
się w tajemnice naszego umysłu.  

Marlena Hess
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rządzi nami mózg?, Warszawa 2015. 
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że w ostatnich latach tak wielu za-
mknęło przede mną drzwi. Rodzina 
i przyjaciele spotykają się razem, ale 
nie znają znaczenia świąt. Ludzie 
pamiętają o jedzeniu i piciu, ale nie 
pamiętają o mnie[…]. O godz. 11.30 
rozpoczęła się uroczysta msza św., 
a w jej trakcie trzej mędrcy złożyli do 
żłóbka dary: Kacper – złoto, ozna-
czające godność Jezusa jako króla, 
Melchior – kadzidło, symbolizujące 
najwyższego kapłana, a Baltazar – 
mirrę, używaną do uśmierzania bólu 
i namaszczania ciał zmarłych – jako 
zapowiedź śmierci i pogrzebu Jezu-
sa. Zgodnie ze zwyczajem podczas 
mszy pobłogosławiono kredę – do 
oznaczenia drzwi naszych domów 
na znak, że przyjęliśmy Chrystusa, 
i kadzidło, aby jego wonią napełnić 
mieszkania, na znak ze wszystko 
pragniemy czynić na chwałę Bożą. 

Konkurs i podziękowania
Przed błogosławieństwem rozstrzyg-
nięto konkurs na proporzec i hasło or-
szaku. I nagrodę – przyznano Przed-
szkolu nr 4, II – Przedszkolu Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi, 
III – Przedszkolu nr 2 – a wszystkie 
dzieci obdarowano złotymi moneta-
mi. Współorganizator dzisiejszego 
orszaku – ks. kanonik podziękował 
na koniec burmistrzowi Piastowa, 
wszystkim uczestnikom orszaku 
– podorszakom z 2 szkół i 2 przed-
szkoli, wolontariuszom, siostrom 
Franciszkankom i dzieciom z ich 
przedszkola, 3 mędrcom, królowi 
Herodowi i uczniom z jednej ze szkół 
piastowskich, Stowarzyszeniu Mój 
Piastów, które organizuje orszak i ak-
tywnie włącza się w przygotowanie 
scenariusza oraz policji i strażakom. 
Zakończył zaproszeniem na przy-

szłoroczny orszak, który uda się do 
Kościoła Chrystusa Króla Wszech-
świata. 

Frekwencja
Według organizatorów frekwencja 
dopisała. Przy takiej pogodzie jest 
zawsze ok. 500 osób. Jednego roku 
była mniejsza, ale na dworze było 
wtedy –11oC. Wyznacznikiem fre-

kwencji są korony – przygotowywa-
ne jest 500 sztuk, i nie zawsze star-
cza. Dziś zabrakło – szacowano, że 
uczestniczyło ok. 700 osób. 
Organizowanie Orszaków Trzech 
Króli stało się w Polsce tradycją.

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik

Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl
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URSUS � PRUSZKÓW

 Kino w CKiS w Pruszkowie
CENTRUM KULTURY i SPORTU Sp. z o.o., ul. Bohaterów W-wy 4, 
tel. 668 999 635, e-mail: biuro@ckis.pruszkow.pl

STYCZEŃ 2020

17
stycznia

13.15
Kino dla mam z dziećmi Pan T.  

Polska � dramat/komedia  20.00
17

stycznia 17.00

GWIEZDNE WOJNY. 
SKYWALKER. 
ODRODZENIE

USA � l.15 � science fi ction/
przygodowy

18
stycznia 15.00, 18.00

22
stycznia 19.00

23
stycznia 20.00

29
stycznia 19.00

HISTORIA 
MAŁŻEŃSKA 

USA � dramat/komedia

30
stycznia 20.00

31
stycznia

13.15
Kino dla mam z dziećmi

20.00
Projekcja fi lmów odbywa się w sali widowiskowej CKiS

www.ckis.pruszkow.pl

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 
oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

 Kino URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. Bilety w cenie 

15 zł i 20 zł. Bilety można kupić również przez internet na stronie OK 
Arsus, Biletyna.pl i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”. 

STYCZEŃ 2020
18

stycznia 15.00
17.15

KRAINA LODU 2
USA � b/o � dubbing/animacja/

przygodowy19
stycznia

25
stycznia 15.00

18.00

GWIEZDNE WOJNY. 
SKYWALKER. 
ODRODZENIE

USA � l.15 � science fi ction
26

stycznia

www.arsus.pl                                   facebook.com/kinoursus
Jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia 2019, w siedzibie 
Starostwa Pruszkowskiego przy ul. Drzymały w Pruszkowie odbyły się 
uroczystości wigilĳ ne.

N a wigilię zaproszeni zostali m.in.: 
Wicemarszałek Senatu RP Mi-
chał Kamiński, Dziekan Dekanatu 

Pruszkowskiego ks. prałat Marian Mi-
kołajczak, Zastępca Prezesa NFZ ds. 
Operacyjnych Filip Nowak, włodarze 
gmin powiatu pruszkowskiego, prze-
wodniczący rad miast i gmin, radni 
powiatowi, członkowie Zarządu Po-
wiatu, komendanci Policji, Straży 
Pożarnej, dyrektorzy jednostek orga-
nizacyjnych, dyrektorzy szkół, pla-
cówek oświatowych, przedstawiciele 
instytucji publicznych, organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli firm 
i przedsiębiorstw współpracujących 
z Powiatem Pruszkowskim, naczelni-
cy wydziałów, zespołów i biur Staro-
stwa, komenda i druhowie Hufca ZHP 
Pruszków, przedstawiciele lokalnych 

mediów. Gospodarzami spotkania byli 
Przewodniczący Rady Powiatu Stani-
sław Dymura i Starosta Pruszkowski 
Krzysztof Rymuza. 
Harcerze przekazali Betlejemskie 
Światło Pokoju przewodniczącemu 
Rady Powiatu, a Starosta Rymuza 
i Przewodniczący Dymura przekazali 
Światełko Prezydentowi Pruszkowa 
Pawłowi Makuchowi i włodarzom 
gmin i miast całego powiatu.

Życzenia świąteczne dla gości 
i wszystkich mieszkańców złożyli go-
spodarze i Wicemarszałek Kamiński. 
Ksiądz Mikołajczak pobłogosławił 
zebranych, odmówił modlitwę i wy-
głosił krótkie wystąpienie, dodając 
nawet anegdoty o tematyce religijnej, 
które wzbudziły powszechną radość, 

a następnie rozpoczął dzielenie się 
opłatkiem ze wszystkimi obecnymi.
Oprawę muzyczną i wizualną stwo-
rzył Zespół Tańca Ludowego „Prusz-
kowiacy” na czele z Piotrem Rącz-
kowskim. Wystąpiła młodzieżowa 
orkiestra i chór. Zaprezentowali kon-
cert kolęd: Bóg się rodzi, Wśród noc-
nej ciszy i inne.
Obecni na uroczystości podzielili się 
opłatkiem i wzajemnie złożyli sobie 
życzenia. Starosta Krzysztof Rymuza 
został mile zaskoczony świątecznym 
podarunkiem – wielką złotą śrubą 
– z rąk współwłaściciela przedsiębior-
stwa ASMET Andrzeja Sajnagi. Na 
koniec goście skorzystali z wigilijnego 
cateringu – można było skosztować 
wszystkich tradycyjnych wigilijnych 
dań i w świątecznej, pokojowej atmo-
sferze porozmawiać na tematy nieko-
niecznie służbowe.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl

Świąteczna integracja w starostwie pruszkowskim
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gmi-
ny obowiązek utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

P iastów do tej pory posiada jeden 
mobilny punkt zlokalizowany przy 
Al. Krakowskiej, na terenie targo-

wiska miejskiego, czynny w czwartki 
w godzinach 12–19. 
Kluczowym miejscem dla prawidło-
wej segregacji odpadów jest w każdej 
gminie Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. W Piasto-
wie, zostanie wkrótce uruchomiony 
nowo wybudowany PSZOK.  

Do PSZOK mieszkańcy będą mieć 
możliwość samodzielnego oddawania 
odpadów takich jak: 

 � papier / makulatura – gazety, ka-
talogi, ulotki reklamowe, książki, 
pudełka;

 � tworzywa sztuczne – plastikowe 
butelki po napojach bez zawarto-
ści, torebki foliowe, plastikowe do-
niczki, wiadra, styropian; 

 � opakowania wielomateriałowe
 � metale/złom metalowy – puszki, 

kapsle, drobny złom metalowy
 � szkło: opakowaniowe (butelki 

szklane, słoiki szklane, opakowa-
nia szklane bez zawartości), 

 � opakowania wielomateriałowe – 
kartony po napojach 

 � odpady ulegające biodegradacji – 
trawa, liście 

 � chemikalia – farby, tusze, farby dru-
karskie, kleje, lepiszcze i żywice za-
wierające substancje niebezpieczne 
i inne, rozpuszczalniki, aerozole, 

detergenty przyjmowane w orygi-
nalnych opakowaniach z dokładnym 
opisem co znajduje się w środku

 � opakowania po farbach, lakierach 
i rozpuszczalnikach

 � zużyte baterie i akumulatory;
 � zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny oraz lampy fluorescencyjne 
(rtęciówki, świetlówki itp.) 

 � odzież, tekstylia
 � przeterminowane leki
 � meble i inne odpady wielkogabary-

towe 
 � popiół
 � zużyte opony z samochodów oso-

bowych oraz pojazdów jednoślado-
wych; 

 � gruz ceglany i betonowy (tynk, po-
sadzka, skuty cement odpady po-
chodzące z samodzielnego prowa-
dzenia drobnych prac remontowo 
budowlanych)

 � odpady budowlane i rozbiórkowe 
– styropian z cementem i klejem 
(brudny), resztki pianki montażo-
wej, tapeta, płyta karton gips, umy-
walki, sedesy, wanny i inne odpady 
budowlane zmieszane)

Powstały punkt nie jest jedynie wy-
pełnieniem prawnych zobowiązań sa-
morządu a samo udostępnienie zgod-
nego z normami środowiskowymi 
Punktu nie wystarczy aby mieszkań-
cy mogli z niego korzystać. Powinien 
być on łatwo dostępny i wygodny. 

Nowy PSZOK zlokalizowany zostały 
w dogodnym punkcie miasta,  przy 
ul. Poniatowskiego, z dala od zabu-
dowy mieszkalnej i będzie otwarty 
aż 6 dni w tygodniu. Mieszkańcy, 
którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
będą mogli samodzielnie dostarczać 
zgromadzone w sposób selektywny  
odpady komunalne, jakie powstały 
w gospodarstwach domowych. 
Takie rozwiązanie służy mieszkańcom 
jak i środowisku. Łatwiejszy dostęp 
do punktu odbioru odpadów skłoni 
ludzi do  zachowań proekologicznych. 
Na PSZOK znajdować się będą kon-
tenery i pojemniki na odpady oraz na-
jazdowa waga samochodowa do pre-
cyzyjnego ważenia odpadów. 

Innowacyjnym rozwiązaniem w no-
wym PSZOK, będzie podjęcie próby 
dawania przedmiotom „nowego ży-
cia”, tj. punkt drobnych napraw sprzę-
tów, które po reperacji mogą zostać 
oddane do ponownego użytku. Dzię-
ki temu działaniu choć w części za-
pobiegniemy powstawaniu odpadów 
a poprzez odzysk części surowców bę-
dzie sprzyjać zmniejszeniu odpadów 
które trzeba składować. 

Projekt budowy Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Piastowie jest współfinansowany ze 
środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014–2020. 

Joanna Rogozińska
UM Piastów 

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

UWAGA! Apteka przy Al. Tysiąclecia – zamknięta z dniem 24 stycznia 2020 r. 
Zgodnie z komunikatem Cefarm Śląski Sp. z o.o. informujemy, że apteka Dr. Max mieszcząca się 
w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 7 zostanie zamknięta z dniem 24 stycznia 2020 r.

Dofi nansowanie budowy 
piastowskich dróg
W grudniu 2019 r. do kasy miasta wpłynęło niemal 2,8 mln zł z Fun-
duszu Dróg Samorządowych na dwa zadania związane z modernizacją 
piastowskich dróg. Dofi nansowana będzie przebudowa ul. J. Sułkow-
skiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności oraz 
zrefundowane zostaną koszty gruntownie przebudowanej w 2019  r. 
ul. C.K. Norwida od ul. Pokoju do ul. Dworcowej. 

18 grudnia br. w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim Wo-
jewoda Mazowiecki Kon-

stanty Radziwiłł podpisał z Burmi-
strzem Miasta Piastowa Grzegorzem 
Szuplewskim umowy w tym zakre-
sie. 
Przebudowa ww. odcinka ul. J. Suł-
kowskiego zostanie dofinansowana 
w kwocie 981 540,00 zł. Za prze-
budowę ww. odcinka ul. C. K. Nor-

wida nasze miasto otrzyma 
1 791 686,00 zł. W obu przypad-
kach to 70% wartości inwestycji. 
Remont ulicy C. K. Norwida za-
kończono w pierwszej połowie 2019 
roku. W ulicy J. Sułkowskiego wy-
konawca rozpoczął już prace. Inten-
sywne działania na tym terenie po-
dejmie na początku 2020 roku. 

UM Piastów

Czas kobiet 
w DKK
Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na 
spotkanie, które odbędzie się 24 stycz-
nia o godzinie 18:00 w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Piastowie przy ulicy 
Warszawskiej. 
Tym razem będzie omawiana książka 
„Czas kobiet”, która otrzymała nagrodę 
dla najlepszej powieści w języku rosyjskim 
w 2009. 

„Czas kobiet” to historia o zwyczajnej ko-
biecie, pracującej w jednej z socjalistycz-
nych fabryk, która zachodzi w ciążę. Po 
urodzeniu córki, powierza opiekę nad nią 
trzem stars zym sąsiadkom. Każda z kobiet 
pochodzi z innego środowiska, ale razem 
tworzą nietypową „rodzinę”.                     �

Zapraszamy 
do korzystania 

z lodowiska 
przy MOSiR Piastów.
Lodowisko czynne codziennie 

w godz.10.00–20.00.
Wypożyczenie łyżew – 5 zł 

bez limitu czasowego.
Usługa ostrzenia łyżew – 10 zł.
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URSUS

Przedświątecznie
Tydzień poprzedzający święta Bożego 
Narodzenia to m.in. czas spotkań przed-
świątecznych w wielu miejscach, w któ-
rych spędzamy czas w tygodniu – szkole, 
pracy, placówkach kulturalno-oświato-
wych i innych. Poczęstunek, życzenia, 
rozmowy – jako przedsmak świętowania 
w gronie rodzinnym, ale i zajęcia, ćwi-
czenia, treningi. Jedno z takich spotkań 
odbyło się w Szkole Podstawowej nr14, 
przy ul. Sosnkowskiego. Placówka, 
oprócz nauczania i sprawowania funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych, udo-
stępnia swoje pomieszczenia różnym 
sekcjom – m.in. tam mieści się siedziba 
UKS 14, jedynego klubu szachowego 
w dzielnicy Ursus. I tam, w piątek – 20 
grudnia, zorganizowano Wigilijny Tur-
niej Szachowy, w którym udział wzię-
li prawie wszyscy czołowi zawodnicy 
klubu plus najmłodsi szachiści – grało 
prawie 50 osób. Turniejowi towarzyszył 
słodki poczęstunek, świąteczna atmosfe-
ra i dobry humor, a wszyscy uczestnicy 
– mali i duzi – zostali obdarowani na-
grodami. Spotkania w szkolnej stołówce 
odbywają się co piątek, a turnieje piątko-
we należą już do tradycji. Zazwyczaj są 
otwarte dla szachistów spoza klubu – ale 
tym razem grali tylko klubowicze. Za-
wodnicy zostali podzieleni na grupy wg. 
rankingu. Najsilniejsza to grupa A, da-
lej B, C (wszystkie 8-osobowe), kolejne 
(6-osobowe): D, E, F… W grupie każdy 
grał z każdym. 
Wyniki Wigilijnego Turnieju Szacho-
wego w UKS 14:
Grupa A: 1. Jonasz Baum 2. Jakub Fus
3. Rafał Dalkowski
Zwycięzcami pozostałych grup zostali:
Grupa B – Przemysław Zdybel
Grupa C - Aleksandra Tarka
Grupa D - Franciszek Jankowski
Grupa E - Rafał Kalinowski
Grupa F - Martyna Biegus

Trener
Klub szachowy UKS „Czternastka” 
Warszawa istnieje od roku 2004 . Jego 
zawodnicy, wraz z szachistami Polo-
nii Warszawa i Laury Chylice zaliczają 
się do czołówki szachowej Mazowsza. 
Trenerem, od początku istnienia klubu, 
jest pan Andrzej Kądziołka – przed laty 
zawodnik Polonii Warszawa, który po 
10-letniej aktywnej grze wycofał się z ży-
cia szachowego, później zainteresował 
szachami swoje dzieci i dalej, już jako 
trener, zaczął prowadzić zajęcia w Domu 
Kultury „Kolorowa”. Od lat populary-

zuje ten sposób spędzania czasu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych z Ursusa 
i okolic. Co roku, we wrześniu ogłaszany 
jest nabór na prowadzone przez niego za-
jęcia szachowe. Odbywają się w Domu 
Kultury Kolorowa, Bibliotece Skorosze 
oraz Bibliotece Gołąbki i dzięki Urzę-
dowi Dzielnicy Ursus są bezpłatne. Pan 
Andrzej prowadzi tez zajęcia w lokal-
nych przedszkolach – „Szachy młodego 
człowieka bardzo rozwijają. Dzieci tre-
nujące szachy są zazwyczaj najlepszy-
mi uczniami w klasie. Procentuje czas 
poświęcony na grę – przekłada się to 
przede wszystkim na matematykę i języ-
ki, ćwiczy pamięć i koncentrację”. Gra 
w szachy to bardzo ciekawa propozycja 
spędzania wolnego czasu, szczegól-
nie o tej porze roku, kiedy dni krótkie, 
a pogoda (bynajmniej nie zimowa) i obo-
wiązki szkolne sprawiają, że na dworze 
dzieci i młodzieży nie ma.

Droga do arcymistrza

Andrzej Kądziołka (na zdj.) w UKS 14 
„wychował” trójkę arcymistrzów: Beatę 
Zawadzką (córka), Michała Olszewskie-
go i Michała Matuszewskiego, a patrząc 
na rankingi czołowych zawodników klu-
bu – liczba ta może wkrótce wzrosnąć – 
„Droga do arcymistrza jest żmudna, trze-
ba przejść po kolei wszystkie kategorie, 
mieć odpowiednich trenerów, ale bardzo 

ważna jest motywacja – i gotowość po-
święcania odpowiedniej ilości czasu na 
szachy – bez tego trudno o rozwój”. 
Żeby zawodnik zaczął być klasyfikowa-
ny musi uzyskać 1000 pkt rankingu kra-
jowego. Jeśli uzyska 1200pkt – zdobywa 
V-tą – najniższą kategorię. Następne to 
IV kategoria, III, II i I. Później w ko-
lejności są tytuły: Kandydat na Mistrza 
Krajowego i Mistrz Krajowy – przyzna-
wane są przez Wojewódzki lub Polski 
Związek Szachowy (PZSzach). Między-
narodowa Federacja Szachowa (FIDE) 
przyznaje tytuły: Kandydat na Mistrza 
FIDE, Mistrz FIDE, Mistrz Międzynaro-
dowy i Arcymistrz…

UKS Czternastka na „arenie” szachowej
W roku 2017 UKS Czternastka zadebiu-
tował w I lidze i podczas Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów w Szczyrku 
zajął 4 miejsce. Rok później, gdy ze skła-
du wypadło 2 czołowych zawodników – 
zawody skończył na miejscu 7, a w 2019 
– na 3. Do drugiego – premiowanego 
awansem do Ekstraligi zabrakło niewie-
le. Zawodnicy UKS 14 odnoszą także 
sukcesy indywidualne. W minionym 
roku Jonasz Baum zdobył srebrny me-
dal na Mistrzostwach Polski w szachach 
błyskawicznych (startowało 90 zawodni-
ków) oraz czwarte miejsce w szachach 
szybkich. Klub może liczyć na wsparcie 
Urzędu Dzielnicy Ursus, dzięki czemu 
zawodnicy mogą uczestniczyć w zawo-
dach krajowych i zagranicznych – m.in. 
w dniach 19.07–28.07.2019 – 28 zawod-
ników UKS Czternastka uczestniczyło 
w obozie szachowym, który odbył się 
w Szczyrku. Dwunastu zawodników bra-
ło udział w rozgrywkach II ligi, pozostali 
w turnieju Open. Było to pierwsze takie 
zgrupowanie w historii klubu i okazja 
do integracji z szachistami z całej Pol-
ski. W rozgrywkach II ligi brało udział 

40 zespołów – UKS 14 zajął 15 miejsce. 
W sierpniu 3 zawodników z Ursusa re-
prezentowało Polskę na Mistrzostwach 
Europy w Bratysławie – uczestniczyło 
1306 zawodników z 48 krajów, w tym 76 
reprezentantów Polski. Najlepiej wypadł 
Jakub Fus, który zajął 15 miejsce spo-
śród 109 zawodników w kategorii do lat 
18. Jakub Janeczko zajął 71 miejsce do 
lat 12 (brało udział 160 zawodników), 
a Dalia Czarkowska 75 miejsce w rywa-
lizacji do lat 10.
Na Mistrzostwach Polski seniorów 
w szachach szybkich rozegranych na 
początku października w Zgierzu (star-
towały 34 reprezentacje) – UKS 14, 
w składzie: Jakub Fus, Jonasz Baum, 
Jakub Janeczko i Zuzanna Rejniak, zajął 
7 miejsce.
Na rozegranych w tym samym czasie 
drużynowych i indywidualnych Mi-
strzostwa Mazowsza w szachach szyb-
kich i błyskawicznych w Radzyminie 
UKS 14 w składzie: Adam Jędrusik, 
Rafał Dalkowski , Szymon Pancewicz, 
Michał Więckowski, Aleksandra Tarka 
i Katarzyna Pastuszko zajął II miejsce 
w szachach błyskawicznych oraz pierw-
sze miejsce w szachach szybkich. In-
dywidualnie po 2 złote medale zdobyli 
Katarzyna Pastuszko, Natalia Wolszczak 
i Adam Jędrusik. Mateusz Bujalski – 1 
złoty i 1 srebrny, a Aleksandra Tarka – 2 
srebrne.

Turnieje FIDE i „O Puchar Burmistrza 
Ursusa”
Do tradycji klubu należą też turnieje 
FIDE i „O Puchar Burmistrza Ursu-
sa”, na które przyjeżdżają zawodnicy 
z innych miast, a nawet krajów. Ostatni 
turniej FIDE odbył się w dniach 30.11. 
– 01.12.2019 r., uczestniczyło w nim 55 
zawodników z 13 klubów i osoby nie-
zrzeszone, z wielu miast Polski.

W turnieju A rywalizowało 27 zawod-
ników z rankingiem ELO od 1400. 
Zwyciężył Stanisław Praczukowski – KS 
Laura Chylice. 
2 miejsce – Wojciech Śmieszek – MUKS 
Stoczek 45 Białystok
3. Przemysław Zdybel – UKS Czternast-
ka
4. Rafał Dalkowski – UKS Czternastka
W turnieju B (ranking ELO do 1399 lub 
ranking krajowy minimum 1400) uczest-
niczyło 28 zawodników: 
1. Andrey Eperin Caissa Warszawa
2. Jan Oleś 
3. Joachim Borowicz 
6. Mariusz Biegus – UKS Czternastka
W dniach 7–8.12. w SP14 odbył się 
Turniej O Puchar Burmistrza Ursusa:
Turniej C – (zawodnicy od IV kategorii) 
– 30 zawodników – zwyciężył Michał 
Więckowski – UKS Czternastka.
Turniej D (urodzeni w 2012 roku i młod-
si) - 29 zawodników:
1. Kajetan Mączka – Kotwica Borzęcin
3. Rafał Kwieciński – UKS Czternastka
Turniej E ( początkujący zawodnicy z V 
kategorią bez ograniczeń wiekowych) 
– 8 zawodników – zwyciężył Bartosz 
Pigoń.
Kolejne turnieje odbędą się 25–26 
stycznia w SP nr 14 (turnieje C, D i E) 
oraz 1–2 lutego w Domu Kultury KO-
LOROWA (turnieje FIDE – A i B).

1% podatku
Pierwsza połowa roku to czas rozliczeń 
podatkowych. Każdy podatnik może 
przekazać 1% podatku na wybrany przez 
siebie cel. 
Jeśli ktoś z naszych Czytelników chciał-
by wesprzeć młodych szachistów z Ursu-
sa może przekazać 1% podatku na Fun-
dację Wspierania Szachów w Ursusie: 
KRS 0000 319982

Tekst i zdjęcia
(Wigilĳ ny Turniej Szachowy – 20.12.2019 r. 

i Turniej FIDE – 01.12.2019 r.): 
Wojciech Grzesik

Wigilĳ ny Turniej Szachowy w UKS Czternastka 
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Jeszcze przed Świętami prof. dr hab. Jakub Lewicki – Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków – postanowił wpisać kolejne obiekty do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. To willa 
pod Bocianem, wraz z terenem posesji (ul. Kraszewskiego 18 w Pruszko-
wie) oraz budynek dworca kolejowego w Płochocinie (ul. Długa 3; gmina 
Ożarów Mazowiecki). Wciąż czekamy na informacje, co z dalszym wpi-
sem do rejestru obiektów pozakładowych na terenie Dzielnicy Ursus

W illa pod Bocianem to doskonale 
zachowany na terenie Pruszkowa 
przykład willi miejskiej w oto-

czeniu zieleni z okresu dwudziestole-
cia międzywojennego. Stanowi cenny 
relikt zagospodarowania miasta z fazy 
jego dynamicznej zabudowy. 
O wartości historycznej obiektu 
świadczy również fakt, iż była ona 
własnością znanej na terenie Pruszko-
wa rodziny Siemiatyczów, wywłasz-
czonej przez władze okupacyjne. 
W czasie II wojny światowej w budyn-
ku mieściło się niemieckie więzienie. 
Po wyzwoleniu miasta z okupacji 
niemieckiej budynek zajęło NKWD 
i urządziło w nim katownię. 
Od kwietnia 1945 siedzibę swoją miał 
tu Komitet Miejski PPR. 
Po 1989 roku nieruchomość została 
zwrócona spadkobiercom dawnych 
właścicieli, którzy odsprzedali ją mia-
stu. 
Budynek wyróżnia się wysokimi wa-
lorami architektonicznymi, na które 
składają się m.in. taras, balkony, pro-
sty, elegancki detal architektoniczny. 
Walorem artystycznym indywidual-
nym dla tego obiektu są motywy zdob-

nicze charakterystyczne dla polskiego 
modernizmu okresu międzywojen-
nego, głównie chodzi tu o okrągłe 
okienka, motyw ramowo-płycinowy 
powtórzony w lamperiach, dekoracji 
sufitu na klatce schodowej i dekoracji 
drzwi, czy dekorowane żłobieniami 
balustrady schodów. W budynku za-
chował się oryginalny wystrój wnętrz 

w postaci półkolumn, jak również 
drzwi dwuskrzydłowych wewnętrz-
nych i prowadzących na narożny ta-
ras. Zachował się także wystrój klatek 
schodowych. Stolarka okien i część 
drzwi jest współczesna.

Powojenne sztukaterie*
Natomiast płochociński dworzec 
to, zdaniem Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 
wartościowy przykład budownictwa 
kolejowego okresu powojennego. Ce-
chuje go indywidualna architektura. 
Jest dobrze zachowany. Stacja kolejo-
wa na terenie Płochocina istniała już 
w okresie międzywojennym, natomiast 
istniejący budynek dworca kolejowego 
zbudowano w 1953 roku. Jest jedno-
kondygnacyjny, o zwartej bryle, mu-
rowany z cegły pełnej ceramicznej, na 
zaprawie wapiennej, o ścianach zróżni-
cowanej grubości. Budynek przykryty 
został dachem mansardowym cztero-
spadowym. Hall kasowy ozdobiony 
został posadzką z lastrico, stalowymi 
kratami, filarami oraz dekoracją sztu-
katorską. Na wszystkich ścianach znaj-
dują się lamperie w formie sztukateryj-
nie opracowanych pionowych pasów. 
Sztukaterie zdobią także partie sufitu 
po obu stronach belki sufitowej. Warto 
również zwrócić uwagę na oryginalną, 
masywną, drewnianą ławę z dekoracyj-
nie opracowanymi, żeliwnymi nogami. 
Znajduje się między filarami w hallu.

Co z pofabrycznymi zabudowaniami?
Wciąż czekamy na odpowiedź z biura 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w kwestii wpisu 
pozostałych obiektów po dawnych 
Zakładach Mechanicznych „Ursus”. 
Jak pisaliśmy w tekście z wydania 
listopadowego (MS 20/2019 z 14 li-
stopada 2019) jeden z pracowników 
biura mówił nam, że w ciągu dwóch 
tygodni wpisany do rejestru zabytków 
powinien być cały kompleks obiektów 
pofabrycznych. Jednakże nie mamy 
żadnych informacji, aby w tej kwestii 
cokolwiek się zadziało mimo długiego 
już upływu czasu i naszych wielokrot-
nych prób dotarcia do wiedzy. Do te-
matu na pewno wrócimy.

Agnieszka Gorzkowska

*   dekoracja ścian, sklepień itp. wykonana w gip-
sie lub stiuku

�  Grudniowe wpisy do rejestru zabytków w naszym regionie

Ożarów Mazowiecki i Pruszków z nowymi zabytkami
Dlaczego warto i trzeba
sterylizować i kastrować koty
Zabieg sterylizacji staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza u ko-
tów. Jest wyrazem dobrej opieki oraz świadomości właściciela. Stano-
wi najskuteczniejszą i najlepszą dla zwierzęcia metodę zapobiegania 
rozmnażaniu, co ma pozytywny wpływ na sytuację w schroniskach oraz 
liczebność bezdomnych zwierząt. 

E fektem zabiegu jest m.in. wyeli-
minowanie pewnych niechcianych 
zachowań zwierzęcia (np. znacze-

nie moczem u kocurów), co ma istot-
ny wpływ na komfort życia zarówno 
właściciela, jak i jego czteronożnego 
podopiecznego.
Nadpopulacja kotów, przepełnione 
schroniska oraz stale wzrastająca 
liczba zwierząt bezdomnych po-
winny skłonić właścicieli zwierząt 
nierasowych do kastracji. Znalezie-
nie domu nawet dla najładniejszego 
kocięcia okazuje się naprawdę cięż-
kim zadaniem. Najbardziej huma-
nitarnym sposobem zapobiegania 
niechcianym miotom jest kastracja 
zwierzęcia. Dotyczy to zarówno sa-
mic, jak i samców. 
U samic istnieje także możliwość 
okresowej eliminacji z rozrodu po-
przez stosowanie antykoncepcji 
hormonalnej (w postaci tabletek lub 
iniekcji). Metoda ta związana jest 
jednak z licznymi efektami ubocz-
nymi, takimi jak ropomacicze, cuk-
rzyca czy nowotwory gruczołu mle-
kowego.

Należy pamiętać, że zabieg 
kastracji/sterylizacji jest bezpiecz-
ny i ma korzystny wpływ na życie 
i zdrowie zwierzęcia. Jest wyrazem 
dobrej opieki i odpowiedzialnej 
postawy właściciela. 

KASTRACJA KOTA:
� powoduje zmiany w zachowaniu
� kocury stają się spokojniejsze, 

łagodniejsze, chętniej pozostają 
w domu, stają się bardziej towa-
rzyskie;

� zmniejsza potrzebę oddalania się 
od domu w celu poszukiwania sa-
micy, co z kolei zmniejsza ryzyko 
wypadków komunikacyjnych i in-
nych urazów;

� zmniejsza agresję wobec innych 
samców – jest to szczególnie 
istotne u kocurów wychodzących 
z domu;

� pozwala uniknąć ciężko gojących 
się ran powstających po pogry-
zieniu czy zakażenia potencjalnie 
śmiertelnymi chorobami (białacz-
ka, FAIDS);

� eliminuje znaczenie terenu mo-
czem (u kocurów mocz ma bardzo 
intensywny, praktycznie niemoż-
liwy do usunięcia, zapach);

� eliminuje ryzyko rozwoju scho-
rzeń prostaty czy jąder;

� uniemożliwia pokrycie samicy, 
przez co zapobiega niechcianym 
ciążom.

STERYLIZACJA KOTKI:
� pozwala trwale pozbawić samicę 

zdolności do rozmnażania, zapo-
biegając niechcianym miotom;

� eliminuje uciążliwe objawy to-
warzyszące rui (intensywna wo-
kalizacja niezależnie od pory 
dnia, apatia, agresja, ocieranie się 
o różne przedmioty);

� zapobiega powikłaniom związa-
nym z ciążą i porodem;

� zapobiega infekcjom gruczołu 
mlekowego, macicy i ropomaci-
czu (w ostatnim przypadku ste-
rylizacja stanowi zabieg ratujący 
życie – jest jednak obarczona 
znacznie większym ryzykiem po-
wikłań);

� zapobiega nowotworom narzą-
dów rodnych;

� wczesna sterylizacja, wykonana 
przed pierwszą rują minimalizu-
je ryzyko rozwoju nowotworów 
gruczołu mlekowego (najczęściej 
złośliwych)

Serdecznie zapraszamy.

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 OT WARCIA
 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00
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URSUS

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA... I PO ŚWIĘTACH
Co prawda okres świąteczny już za nami, 

ale warto przypomnieć grudniowe wy-
darzenia, które już na stałe zagoś-

ciły w ursusowskim Ratuszu, czyli, 
jak co roku: zapalenie pierwszej 
świeczki oraz występ chóru skła-
dającego się z pracowników urzę-
du, co śmiało można nazwać urzę-

dową tradycją. Tego dnia odbywa 
się również przedświąteczny kon-

cert w Arsusie – „Mali Maleńkiemu”.

W Mikołajki Ursus się rozświetlił
W dzielnicy Ursus okres świąteczny 
rozpoczął się oficjalnie 6 grudnia. 
Tego dnia zaraz po zakończeniu pracy 
Zarząd Dzielnicy, wielu pracowników 
i gości zebrało się w holu urzędu. 
Burmistrz Olesiński rozpoczął spotka-
nie od podziękowań dla pracowników 
urzędu i życzeń dla nich i wszystkich 
mieszkańców. Życzył w wymiarze 
materialnym i duchowym wspania-
łych Świąt i lepszego Nowego Roku. 
Do życzeń dołączył się zastępca bur-
mistrza Wiesław Krzemień, a zastępca 
burmistrza Kazimierz Sternik jeszcze 
pomnożył życzenia. Wiceprzewod-
nicząca Rady Dzielnicy Maria Misz-
kiewicz przypomniała, żeby w okresie 
świąt i Sylwestra pamiętać również 
o zwierzętach. Głos zabrały też prze-
wodnicząca komisji Rady Dzielnicy 
Wanda Kopcińska i harcmistrzyni 
Hanna Murawska – kierownik Filii 
Muzeum Harcerstwa Ursus – Włochy. 
Po przemówieniach burmistrzowie za-
palili świeczkę, a następnie zawiesili 
ją na jednej z choinek rosnących przed 
urzędem. W tym samym momencie 
na budynku urzędu i w całej dzielnicy 
rozbłysły neony i świąteczne dekora-
cje świetlne. Przy zapalaniu świeczki 
mistrzem ceremonii była Elżbieta Ko-
walewska.

Urzędnicy na scenę!
Wydarzeniu tradycyjnie już towarzy-
szył występ chóru „Vocale”, złożone-
go z pracowników Urzędu Dzielnicy 
i inicjatorki utworzenia zespołu, byłej 
naczelnik Wydziału Kultury urzędu 
Aleksandry Magiereckiej. Artyści 

wystąpili w jednakowych, 
uroczych sweterkach 
z Mikołajem. Zespół za-
prezentował znane i lu-
biane piosenki świątecz-
ne i kolędy. Nie zabrakło 
hitu zespołu – przeboju 
„Kulig”. Owacjami zo-
stało przyjęte premiero-
we wykonanie piosenki 
„Pierwsza gwiazda”. Na 
zakończenie, wspólnie 
z widzami, zaśpiewali kolędę „Przy-
bieżeli do Betlejem”.

Stroiki Szkoły Podstawowej nr 4 STO
Po zakończeniu uroczystości uczestni-
cy przeszli do sali kameralnej Ośrodka 
Kultury „Arsus”, gdzie otwarto wy-
stawę prac plastycznych zatytułowaną 
„Ciepło i piękno Bożego Narodzenia 
w tym stroiku mieszka”. Organizato-
rem wystawy była Społeczna Szko-
ła Podstawowa nr 4 STO. Dyrektor 

szkoły wręczyła nagrody laureatom 
konkursu na stroik, dzieci zaśpiewały 
kolędy. Ich występy uświetniła cho-
reografia i piękna dekoracja sceny.

Wielki koncert w Ośrodku Kultury Arsus”
O 18.00 w sali widowiskowej „Arsusa” 
odbył się koncert z cyklu „Mali Ma-
leńkiemu”. Witając publiczność, która 
wypełniła pięćsetmiejscową widownię 
burmistrz Olesiński powiedział: – Od-
paleniem świeczki i świątecznych ilu-
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minacji przygotowujemy się do świąt komer-
cyjnie, zakupowo, a koncert przygotuje nas 
duchowo. Repertuar kolędowy zaprezentowa-
ły zespoły muzyczne z Ursusa: Young Ursus 
Voices, Prymki, Dzieciaki Śpiewaki i grupa 
„Vocale” oraz zespół wokalny „Otrębuski” 
ze Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza 
Puchalskiego w Otrębusach, któremu akom-
paniowała orkiestra „La Notte” z ZSM II stop-
nia w Suwałkach. Zespół „Prymki” zaśpiewał 
między innymi kolędę „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. Widzowie byli zaskoczeni, kiedy 
wybrzmiewały kolejne i kolejne zwrotki, aż 
doliczyli do dziesięciu. Zespół jest prawdo-
podobnie jedynym, który wykonuje tę kolędę 
w wersji dziesięciozwrotkowej. 
Wspaniałą, bajkową scenografię do koncer-
tu już po raz dwunasty zaprojektował Piotr 

Szałkowski. Przed sceną stał symboliczny stół 
wielkanocny, dopełniający ciepłą, rodzinną 
atmosferę koncertu. –  Chcemy skupić się na 
byciu razem, na wspólnym przeżywaniu wie-
czerzy wigilijnej, wspaniałej tradycji wspólne-
go, rodzinnego przeżywania, do którego chce-
my Państwa dzisiaj serdecznie zaprosić – tak 
okraszali występy ciepłym słowem Aleksan-
dra Magierecka i Wojciech Matuszak (twórca 
i prowadzący zespołu Young Ursus Voices). 
Koncert zakończyły:  „Znak pokoju” – piękna, 
wyciszająca piosenka, a na bis – kolęda „Bóg 
się rodzi” (jak zauważył W. Matuszak, mająca 
pewne wspólne elementy z Polonezem z Pana 
Tadeusza).

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl



 NR 1(75)/2020  (ROK V)    |    16 STYCZNIA 2020 R.    |    Mocne Strony14 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

NASZE STRONY

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

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

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

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

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

  Wieczór Laureatów XVII Przeglądu Recytatorskiego, 
czyli święto poezji Adama Zagajewskiego w Domu Kultury „Kolorowa”
XVII edycja  Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety organizowanego 
przez DK „Kolorowa” została poświęcona jednemu z najwybitniejszych 
współczesnych polskich poetów – nominowanemu do Literackiej Na-
grody Nobla Adamowi Zagajewskiemu. 

U roczysty Wieczór Laureatów XVII 
Przeglądu odbył się 29 listopada 
2019 roku. Był on wyjątkowy m.in. 

dlatego, że gościł na nim Adam Zaga-
jewski. Nadarzyła się więc niepowta-
rzalna okazja, by wysłuchać zarówno 
samego poety, j ak i porywających recy-
tacji laureatów konkursu, wyłonionych 
przez jury podczas wcześniejszych 
dwuetapowych eliminacyjnych prze-
słuchań. 
Patronat honorowy nad XVII edycją 
konkursu objął Burmistrz Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy – Pan Bogdan 
Olesiński.

Na imprezie nie zabrakło oczywiście 
nauczycieli, młodzieży, ale także osób, 
zainteresowanych tym niespotykanym 
wydarzeniem. Sala imprez w DK „Ko-
lorowej” była wypełniona do ostatnie-
go miejsca. 
Przybyli także goście z Urzędu Dziel-
nicy Ursus: Pani Anna Lewandowska 
– Wiceprzewodnicząca Rady Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy oraz Pani 
Wanda Kopcińska – Przewodnicząca 
Komisji Oświaty w Dzielnicy Ursus. 
Obecny był także Pan Bogusław Ło-
puszyński – Dyrektor Ośrodka Kultury 
„Arsus” i Pani Elżbieta Zdanowska-
-Cozac – Kierownik Domu Kultury 
„Kolorowa” Ośrodka Kultury „Arsus”.
Ten wyjątkowy wieczór prowadziła 
Anna Zgutka z Domu Kultury „Kolo-
rowa”, natomiast trudnej roli jurorów 
podjęli się Pan Antoni Baniukiewicz, 
przewodniczący, a także Pani Justyna 
Ścibor z Ośrodka Kultury „Arsus”.

Rozmowa z księciem poezji 
W pierwszej części uroczystego fina-
łu XVII Przeglądu niezwykle intere-
sującą rozmowę z gwiazdą wieczoru, 
Adamem Zagajewskim, przeprowadził 
wspomniany Antoni Baniukiewicz. Do-
tyczyła ona głównie twórczości A. Za-
gajewskiego w odniesieniu do ogólnych 
zagadnień związanych z poezją i litera-
turą. Pan Baniukiewicz poprosił poetę 
o podpowiedzenie młodzieży szkolnej, 
jak interpretować i recytować poezję, 
jak rozumieć jej istotę i przekaz, by nie 
było to przesadne czy zbyt efektowne, 
a jednocześnie nie zatraciło odpowied-
niej głębi. Odnosząc się do tej kwestii, 
A. Zagajewski przypomniał o toczącym 
się sporze między poetami a aktora-
mi. Według niego aktorzy twierdzą, 
że lepiej czytają wiersze niż autorzy, 
natomiast poeci uważają, że aktorzy 
przesadzają, dopisują emocje, grają 
wiersze, które powinny być odczytane. 
Adam Zagajewski zacytował też swoją 
ulubioną definicję poezji, sformułowaną 
w XVIII wieku przez włoskiego jezuitę 
Tommasa Cevę, brzmiącą następująco: 
„Poezja to sen śniony w obecności ro-
zumu”. Ta piękna definicja trafnie po-
kazuje dwoistość i sedno poezji – wizji 
z pogranicza snu, którym przygląda się 
ludzki rozum, starający się to kontrolo-
wać. Osiągnięcie równowagi między 
czuciem i intelektem jest w tej materii 
bardzo istotne. Poeta nie chce bowiem, 
żeby jego wiersz rozumiano w sposób 
jednoznaczny. 
Na pytanie o wieloznaczność frazy 
„Spróbuj opiewać okaleczony świat” 

– zamieszczonej na tablicy w Alei 
Poetów w Oświęcimiu, która wg Ba-
niukiewicza jest istotą twórczości Za-
gajewskiego – poeta odparł, że słowo 
„opiewaj” rozumie on jako „podziwiaj, 
pochwalaj” okaleczony świat, a „spró-
buj” wzięło się stąd, że „najwyraźniej 
to nie jest rzecz oczywista, żeby chwa-
lić świat, który jest okaleczony, to wy-
maga pewnej walki wewnętrznej. […] 
Artyści, poeci, ale też malarze – wahają 
się, czy opiewać świat, czy pogrążyć się 
w rozpaczy”. 

Porywające recytacje laureatów
Druga część wieczoru rozpoczęła się 
od wręczenia dyplomów oraz nagród 
książkowych dla laureatów i wyróż-
nionych – uczniów, ale też nauczycieli. 
Następnie można było wysłuchać nie-
zwykle wzruszających i poruszających 
recytacji wykonywanych przez laure-
atów konkursu. Niestety nie mamy tu 
możliwości wymienić każdej deklama-
cji, a wszystkie były na wysokim pozio-
mie. Już na początku występów przej-

mującą interpretację trudnego wiersza 
pt. 27 stycznia zaprezentowała Julia 
Chudzik ze Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 23 w Prusz-
kowie. Ewa Odrowąż-Coates ze Szko-
ły Podstawowej w Baniosze niezwykle 
wzruszająco recytowała zaś wiersz 
w języku angielskim Chinese Poem 
[Chiński wiersz]. Uczeń warszawskie-
go LXX Liceum  Ogólnokształcącego, 
Tomasz Ożóg, z wielkim zaangażowa-
niem i dynamiczną ekspresją zinterpre-
tował utwór Uchodźcy. Wymagający 
wiersz Kołysanka przedstawiła z kolei 
z nieprawdopodobnym wyczuciem lau-
reatka I nagrody XVII Przeglądu Marta 
Wachnik z Zespołu Szkół  i Placówek 
Oświatowych w Magnuszewie. Nie za-
brakło także laureatki z LVI Liceum 
Ogólnokształcące im. Rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego w Ursusie – Wiktorii 
Grzegorczyk – która zdobyła nagrodę 
za recytację w języku obcym i emocjo-
nalnie zaprezentowała utwór The City 
Where I Want to Live [Miasto, w którym 
chciałbym zamieszkać].

Wśród laureatów i wyróżnionych na-
grody oraz dyplomy otrzymały również 
m.in. Maja Kazimierczyk ze Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcące 
Nr 23 w Pruszkowie za recytację wier-
sza w języku obcym, Julia Orłowska 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny 
Sendlerowej w Tarczynie czy Maja Za-
wadzak z LVI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Rotmistrza Witolda Pile-
ckiego w Ursusie. 
Podsumowując część recytatorską wie-
czoru, poeta Adam Zagajewski podzielił 
się swoim wzruszeniem i sam podkre-
ślił, że było to również dla niego wyjąt-
kowe wydarzenie. 
Na końcu uroczystości Autor podpisy-
wał książki laureatom, wyróżnionym, 
ale też wszystkim chętnym, których było 
niemało. Pojawiła się szansa, by przy tej 
okazji  indywidualnie zamienić z poetą 
kilka słów, stanowiło to też bardzo miły 
akcent na koniec tego święta poezji.
Było to wydarzenie niespotykanej rangi 
– nastrojowe, refleksyjne i wzruszające. 
Kolejny, XVIII Przegląd odbędzie się 
późną jesienią 2020 roku.

Tekst Anna Zgutka
Zdjęcia Ireneusz Barski
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FIRMA W MIESZKANIU
Czy można w lokalu mieszkalnym w bloku 
prowadzić działalność usługową powodującą 
hałas i wydzielanie zapachów szkodliwych 
dla zdrowia mieszkających tam sąsiadów?
Co do zasady każdy właściciel nieruchomości 
może swobodnie korzystać z należących do 
niego rzeczy, jeśli tylko nie przekracza granic 
ustalonych przez ustawy i zasady współżycia 
społecznego. Jednak granice jego działania są 
ograniczone – właściciel nieruchomości po-
winien powstrzymywać się od działań, które 
by zakłócały korzystanie z nieruchomości są-
siednich ponad przeciętną miarę, wynikającą 
ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych. 
Mamy już solidnie ugruntowane orzeczni-
ctwo, z którego wynika np. że wspólnoty 
mieszkaniowe nie mogą podejmować uchwał 
ograniczających lub zakazujących prowa-
dzenia działalności gospodarczej w lokalach 
mieszkalnych. Każdy kij ma jednak dwa końce 
– ten sam kodeks cywilny pozwalający swo-
bodnie dysponować swoją własnością wpro-
wadza także zakazy immisji, dzięki którym 
sąsiedzi przedsiębiorcy mogą chronić swoje 
interesy. Immisja to takie oddziaływanie na 
sąsiednie nieruchomości, które co prawda nie 
polega na bezpośrednim wtargnięciu na teren 

sąsiednich nieruchomości, ale polega na za-
kłócaniu korzystania z nich poprzez szkodliwe 
oddziaływanie albo emitowanie szkodliwych 
substancji. Planowana przez Panią działalność 
usługowa może wywoływać tak zwaną immi-
sję materialną – z Pani mieszkania do lokali 
sąsiednich będą przenikać cząstki materialne 
(zapachy, gazy szkodliwe dla zdrowia) oraz 
siły (nadmierny hałas). W efekcie Pani sąsiedzi 
mogą wytoczyć powództwo, w którym zażą-
dają przywrócenia stanu zgodnego z prawem 
i zaniechania naruszeń poprzez powstrzy-
manie się od immisji zakłócających ponad 
przeciętną miarę korzystanie z nieruchomości 
sąsiedniej. Prawo do takiej ochrony mają nie 
tylko właściciele lokali sąsiednich, ale także 
ich najemcy, czy też osoby posiadające spół-
dzielcze prawo do lokalu. Dodatkowo sąsiedzi 
mogą zawiadomić o zauważonych nieprawid-
łowościach w prowadzeniu działalności go-
spodarczej odpowiednie organy administracji 
publicznej. A to oznacza np. kontrole pozio-
mu hałasu czy szkodliwości zapachów. Jeśli 
zostaną przekroczone ich dozwolone prawem 
poziomy – wywołujący je przedsiębiorca do-
stanie zakaz prowadzenia działalności. Trzeba 
też pamiętać, że zdesperowani sąsiedzi mogą 
się posunąć do powództwa o naprawienie 
szkody wynikającej z obniżenia wartości ich 
nieruchomości spowodowanej przez uciążliwą 

firmę prowadzoną za ścianą. Dlatego przed 
rozpoczęciem prowadzenia firmy radzimy 
odwiedzić siedzibę gminy i sprawdzić czy jest 
plan zagospodarowania miejscowego nieru-
chomości. Powinien on określać jakie rodzaje 
działalności są dopuszczalne w okolicy, w któ-
rej Pani mieszka. Jeśli Pani firma mieści się na 
liście zakazów to odradzamy jej rozpoczyna-
nie w mieszkaniu. Jeżeli jednak zakazem ob-
jęta nie jest można rozważyć jej prowadzenie 
– o ile tylko jest Pani w stanie przekonać sąd 
w czasie ewentualnego procesu, że nie zakłóca 
Pani korzystania z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę.

KORZYSTNA PROMESA KREDYTOWA
Zamierzam kupić nowe mieszkanie. Od cze-
go radzicie mi zacząć poszukiwania nowego 
lokalu?
Jeśli zakupu będzie Pan dokonywał na kredyt 
– jak większość osób poszukujących nowych 
czterech ścian – radzimy zacząć od wizyty 
w banku, który miałby taką transakcję finan-
sować. Trzeba w nim przedstawić wymagne 
dowody dotyczące Pańskich dochodów i po-
starać się o uzyskania na ich podstawie pro-
mesy kredytowej. To dokument, który nie jest 
jeszcze umową kredytu, w żadnym wypadku 
nie wiąże więc Panu rąk. Z jednej strony ten 
papier to tak naprawdę zaświadczenie określa-
jące jak wysoka jest zdolność kredytowa oso-
by starającej się o kredyt hipoteczny. Z drugiej 

zaś to zobowiązanie banku, że w razie czego 
udzieli kredytu w opisanej w tym dokumen-
cie wysokości. Mając coś takiego – wie Pan 
ile może wydać na zakup nowego mieszkania. 
A i dla ewentualnego sprzedawcy jest to wy-
raźny sygnał, że ma do czynienia z poważnym 
kontrahentem, chętnym do zakupu domu czy 
mieszkania. 

500+ I OPIEKA NAPRZEMIENNA
Właśnie rozwodzę się z mężem. Ustaliliśmy, 
że będziemy w zgodzie i po równo opiekować 
się naszą córką. A co się stanie ze świadcze-
niem 500+ jak już się rozstaniemy?
Możecie się nim Państwo podzielić po poło-
wie. Wystarczy tylko zadbać o to, żeby sąd 
w wyroku rozwodowym zapisał, że sprawuje-
cie opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Taka 
opieka polega na tym, że każde z rozwiedzio-
nych rodziców (ale zasada ta dotyczy także np. 
osób w separacji) sprawuje pieczę nad swoimi 
dziećmi w porównywalnych i powtarzających 
się okresach. Dzięki takiemu zapisowi w wy-
roku rozwodowym żadna gmina nie będzie 
mogła Państwu odmówić wypłaty świad-
czenia 500+. Zrobi to równo po połowie. Są 
wyroki sądu, które pozwalają na taką wypłatę 
także i bez wyroku rozwodowego, ale wciąż 
budzą one wątpliwości.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

*  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.

 DEPORTACJE POLAKÓW DO ZWIĄZKU
SOWIECKIEGO W LATACH 1940–1941
W sobotę, 18 stycznia o godz. 15.00 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie 
z cyklu „Przystanek Historia”. Naszym gościem będzie EWA DYNGOSZ, która wygłosi wykład zatytułowany 
„Deportacje Polaków do Związku Sowieckiego w latach 1940–1941”.

T emat deportacji  ludności polskiej do Związku Sowie-
ckiego w czasie trwania II wojny światowej w dalszym 
ciągu należy do niezabliźnionych ran w polskim społe-

czeństwie. 

Pierwsza masowa wywózka na Sybir, przeprowadzona przez 
NKWD miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Szacuje się, że 
w głąb ZSRS zostało wówczas zesłanych około 140 tysięcy 
naszych rodaków. Ich gehenna zaczęła się już w momencie 
transportu do miejsca zesłania i trwała przez kilka lat. Tysiące 
polskich rodzin, w tym dzieci, zostało pozbawionych swoje-
go domu i wrzuconych w brutalny świat sowieckiego reżimu. 
Głównymi ofiarami  sowieckiego reżimu padły rodziny urzęd-
ników, wojskowych oraz pracowników służby leśnej i kolei ze 
wschodnich obszarów przedwojennej Polski.

W latach 1940–1941 łącznie zostało deportowanych nie mniej 
niż 320 tys. obywateli polskich, którzy zostali rozsiani po róż-
nych zakątkach ZSRS i byli wykorzystywani do katorżniczej 
pracy. Zakończenie II wojny światowej nie zawsze oznaczało 
powrót do Ojczyzny, tym bardziej, że Kresy, z których zostali 
deportowani, nie znajdowały się już w obrębie nowych granic 
Polski.

EWA DYNGOSZ – historyk Oddziału IPN w Warszawie. Współautorka wy-
stawy i albumu „Ukradzione dzieciństwo ” poświęconego losom dzieci 
i młodzieży II Rzeczypospolitej w okresie okupacji niemieckiej i sowie-
ckiej. Prowadziła notacje   z osobami zesłanymi na Syberię  jako dzieci. 
Brała udział w projekcie i przygotowaniu publikacji „Smak wygnania… 
doświadczenia polskich sybiraków w latach 1940 –1942”.



Koniec bólu – ulga dla kręgosłupa Ośrodek Medycyny Manualnej 
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

TERAPIA FIZYKALNO-MANUALNA 
to doskonała metoda na pozbycie się 
przyczyn uciążliwych dolegliwości bez leków.

Wojciech PAPAJEWSKI – terapeuta
Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu – BEZ LEKÓW 

Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych w Ośrodku NATURMED 

bardzo często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
Ośrodek Naturmed proponuje 

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

Nagłe lub przewlekłe 
bóle stawów (łokcio-
wego, nadgarstka), rąk, 
nóg, zaburzenia czu-
cia, bóle i zawro ty gło-  
wy, ograni cze nia rucho-
 mości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele in-
nych, jak np. dyskopatie czy przepukliny 
– utrud niają życie. Nie rzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, poszcze-

gólnych kręgów, stawów. Aby osłabić 
cierpienie, nierzadko zwiększamy 
częstotliwość stosowania środków 
przeciw bólowych, co w konsekwencji  
powoduje innego rodzaju dolegliwości 
– ze stro ny układu pokarmowego. 

Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwali� kacyjną 

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans 
lub tomogra� ę – aby ustalić na ich podstawie 
i po przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie 
PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości 
leczenia albo przeciwwskazania). 

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indywidu-
alnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę: 
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).

STYCZEŃ 2020
  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 indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      

www.arsus.pl
23.01, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ kabaretu „Pół serio”. W repertuarze nowy 
program noworoczny. Reżyseria Wanda Stańczak.
 WSTĘP WOLNY

24.01, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl komediowy „Pomoc domowa”. Wystąpią: 
Dominika Gwit, Rafał Sisicki, Krzysztof Ibisz, Agata 
Załęcka, Sebastian Stankiewicz. (obsada wymienna). 
Reżyseria Rafał Sisicki. Produkcja Kamila Polak. 

BILETY W CENIE: 80 ZŁ, 70 ZŁ, 65 ZŁ.

31.01, godz. 18.00 (sala kameralna)
Koncert piosenki francuskiej pt. „Pod dachami 
Paryża” w wykonaniu Aliny Małachowskiej – śpiew 
i Vlasty Traczyk – fortepian. W programie popularne 
piosenki z repertuaru Edith Piaf i Mirielle Mathieu.
 WSTĘP WOLNY

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

02–31.01.20 
Wystawa ręcznie haftowanych obrazów Marii 
Boruckiej
16, 23, 30 godz. 17.00  
Taniec w kręgu WSTĘP WOLNY

08.01.20 godz. 17.00  
„Idę – moje Camino” – relacja z pielgrzymki Drogą 
Francuską do grobu św. Jakuba – prezentuje autorka 
książek, podróżniczka Joanna Zwoleńska 

WSTĘP WOLNY
14.01.20 godz. 17.00  
Wernisaż wystawy obrazów ręcznie haftowanych 
autorstwa Marii Boruckiej wraz z recitalem Alicji 
Kraśniewicz WSTĘP WOLNY

15.01.20 godz. 17.00 
„Czy wiesz, czym oddychasz? – jakość powietrza 
w mieście i możliwości działań na rzecz ochrony 
powietrza” – prezentuje Biuro Ochrony Powietrza 
i Polityki Klimatycznej  WSTĘP WOLNY

 17.01.20 godz. 18.00 
Koncert Noworoczny w wykonaniu Grupy musicalowej 
„Phantasia”, uczniów SP 381, instruktorów Domu 
Kultury „Portiernia”  WSTĘP WOLNY

23.01.20 godz. 18.00  
Przedstawienie „Jaki piękny świat” z okazji Dnia 
Babci i Dziadka  w wykonaniu uczniów SP nr 2 pod 
kierunkiem Anity Janus i Izabelli Łabędzkiej. 
  WSTĘP WOLNY
26.01.20 godz.12.00  
Przedstawienie teatralne dla dzieci  „Księżniczka 
i rycerz” WSTĘP 10 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
18.01.20. godz.16.00 
„Baw się z nami – Seniorami” – zabawa taneczna dla  
Seniorów z Klubu „Wesoła Chata”.
19.01.20. godz.12.30 /wstęp 10zł/ 
Bal karnawałowy dla dzieci. W programie między 
innymi: najnowsze hity dyskotekowe, nieśmiertelne 
dziecięce przeboje, nauka najpiękniejszych tańców, 

takich jak walc czy twist, dużo żartów, konkursów 
i śmiechu.  WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

21.01.20. godz.10.00 
„Dzień Babci i Dziadka” – występy dzieci 
z Przedszkola Integracyjnego nr 137.

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

18.01. (sobota) godz. 17.00
„Świat malowany moją kreską II”- wernisaż wystawy 
malarstwa Rudejny Jammoul. WSTĘP WOLNY

19.01. (niedziela) godz. 16.30
„Karnawał i Bassta” – koncert z cyklu „Niedzielne 
Spotkania z Muzyką Kameralną” w wykonaniu kwartetu 
kontrabasowego „Basstards” w składzie: Jakub 
Langiewicz, Łukasz Helbert, Maja Dereń oraz Adam 
Wardziak.  WSTĘP WOLNY

25.01 (sobota) godz. 18.00
Teatr w Kolorowej. Finansowany przez Urząd Dzielnicy 
Ursus. WSTĘP WOLNY

26.01 (niedziela) godz. 12.30
„Bajka o magicznym płatku śniegu” – spektakl dla 
dzieci w wykonaniu teatru Dur-Moll. 

WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

PRUSZKÓW
CENTRUM KULTURY I SPORTU SP. Z O.O.
ul. Bohaterów W-wy 4
tel. 668 999 635
e-mail: biuro@ckis.pruszkow.pl

www.ckis.pruszkow.pl

24.01 (piątek), godz. 20.00
Uniatowski „The Best of” – koncert
Sala Widowiskowa

 25.01 (sobota), godz. 17.00 i 19.30 
Uniatowski „The Best of” – koncert
Sala Widowiskowa

26.01(niedziela), godz. 16.00 i 19.00 
„Prywatna Klinika” – spektakl teatralny
Sala Widowiskowa

28.01 (wtorek), godz. 19.00 
Abelard Giza w programie „Piniata” – stand-up 
Sala Widowiskowa

OŻARÓW
MAZOWIECKI

27.01, godz. 18.00–20.00
Spotkanie z MARIUSZEM SZCZYGŁEM 
w CIS „PRZY PARKU”, ul. Poznańska 292
Wraz z Domem Kultury 
„Uśmiech” zapraszamy na 
wyjątkowe spotkanie z Mariu-
szem Szczygłem – laureatem 
nagrody „NIKE”,  pisarzem 
i reporterem. Spotkanie odbę-
dzie się w Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Przy Parku”, ul. 
Poznańska 292. Po spotkaniu 
będzie możliwość kupienia 
książek.           WSTĘP WOLNY

gm.MICHAŁOWICE

OŻARÓWOŻARÓW

CO   GDZIE   KIEDY? ?
OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, 
MIĘŚNI itp. 


