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URSUS

8 lutego w Czytelni nr XIX, przy ul. Plutonu 
AK „Torpedy” 47, obchodzono Światowy Dzień 
Kota, który w tym roku kalendarzowym przypa-
da na dzień 17 lutego. Z tej okazji bibliotekę od-
wiedziła Ilona Mlastek, przedstawicielka Prusz-
kowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt.

J uż po raz trzeci obchodzono Dzień Kota 
w bibliotece. W Ursusie mieszka wielu mi-
łośników zwierząt domowych, niektórzy 

z nich dokarmiają także koty wolno bytujące. 
Często są to zarejestrowani w Urzędzie wo-
lontariusze korzystający z karmy przydzielanej 
w tym celu przez Wydział Ochrony Środowiska.  
W ramach dofinansowania przez Urząd Mia-
sta Stołecznego Warszawy mieszkańcy stolicy 
mogą także bezpłatnie czipować swoje psy 
i koty w wybranych przychodniach weteryna-
ryjnych. W przypadku znalezienia porzuconego 
psa lub kota warszawiacy mogą również zwrócić 
się z prośbą o pomoc dzwoniąc bezpośrednio do 
schroniska „Na Paluchu” lub do Ekopatrolu na 
numer alarmowy 986. 
W tym roku, z okazji Dnia Kota, dzieci uczęsz-
czające na zajęcia plastyczne, odbywające się 
w placówkach bibliotecznych, wykonały pra-
ce, których tematem był kot. 8 lutego, pod-
czas wydarzenia, uczestnicy wybrali najlepszą 
z nich, a zwycięzcy przyznano nagrodę rzeczo-
wą, którą wręczyli chłopcy z Koła Wolontariatu 
działającego przy Bibliotece Niedźwiadek. 
Tydzień wcześniej we wszystkich placówkach 
Biblioteki Publicznej w Ursusie prowadzona 
była zbiórka karmy, którą odebrali wolontariu-
sze Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Zwierząt podczas Dnia Kota. Zaproszona z tej 
okazji Ilona Mlastek opowiedziała czytelnikom 
o metodach zapobiegania bezdomności kotów, 
a także uświadamiała na czym polega świado-
ma i odpowiedzialna adopcja zwierząt. Kon-
trola i redukcja populacji poprzez kastrację ko-
tów i kotek najskuteczniej zapobiega cierpieniu 
i bezdomności czworonogów. Schroniska i fun-
dacje są przepełnione i nierzadko zmuszone do 
usypiania ślepych miotów. Lepiej więc działać 
 zawczasu.
Nie każdy może adoptować na stałe psa lub 
kota, istnieje jednak możliwość stworzenia mu 
domu tymczasowego, co pozytywnie wpływa 
nie tylko na stan zdrowia zwierzęcia (w wa-
runkach domowych zwierzęta mniej chorują), 
lecz także pozytywnie oddziałuje na ich proces 
socjalizacji (zwierzęta zsocjalizowane stwarza-
ją mniej problemów i mają większą szansę na 
adopcję). Domy tymczasowe uratowały życie 
niejednemu psu i kotu, nie każde zwierzę jest 
bowiem w stanie przebywać w dużych skupi-
skach. No i być może najmniej angażującą, acz-
kolwiek również pomocną formą wsparcia, jest 
po prostu przekazanie 1% od podatku na wy-
braną przez siebie organizację, ratującą życie 
czworonogów.

Tekst i zdjęcia  Lucyna Dąbrowska

DZIEŃ KOTA
w ursuskiej bibliotece
DZIEŃ KOTADZIEŃ KOTADZIEŃ KOTADZIEŃ KOTADZIEŃ KOTADZIEŃ KOTA
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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru mia-
sta Pruszkowa położonego pomiędzy rzeką Żbikówką, ulicą Władysława Reymonta, 
ulicą Długą, ulicą Ludową, ulicą  3-go Maja i ulicą Ciechanowską – „Ludowa” wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 28 lutego 2020 r. do 23 marca 
2020 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 
w godzinach: poniedziałki: 11:00–18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00–14:00. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzo-
na w dniu 10 marca 2020 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju 
nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie: tereny 5MW, 6MW i 16MN (teren 5MW 
z pierwszego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego). 

Zawiadamiam również o wyznaczeniu drugiego terminu przeprowadzenia dyskusji publicznej 
i wydłużeniu okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy 
ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną 
miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Informuję, że w dniu 9 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21 
o godz. 17:30 odbędzie się druga dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 
Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, 
południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską”.

Z uwagi na powyższe, do dnia 17 marca 2020 r. wydłużeniu ulega okres wyłożenia do publicz-
nego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
a termin składania uwag przedłuża się do dnia 31 marca 2020 r.

Ponadto projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zosta-
ną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl – patrz:  >  Architektura 
i Urbanistyka  >  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA  >  Miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego  >  ROK 2020.  

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie:

1.  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową 
granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską” do 31 marca 2020 r.

2.  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
położonego pomiędzy rzeką Żbikówką, ulicą Władysława Reymonta, ulicą Długą, ulicą 
Ludową, ulicą  3-go Maja i ulicą Ciechanowską – „Ludowa” do 6 kwietnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Mia-
sta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na 
adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezy-
dent@miasto.pruszkow.pl. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie:

1.  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową 
granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską” do 31 marca 2020 r.

2.  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
położonego pomiędzy rzeką Żbikówką, ulicą Władysława Reymonta, ulicą Długą, ulicą 
Ludową, ulicą  3-go Maja i ulicą Ciechanowską – „Ludowa” do 6 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa 
w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zacho-
waniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), 
zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl – patrz:   
>  Architektura i Urbanistyka  >  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA  >  Miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego  >  ROK 2020. Obwieszczenie w sprawie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planów.

 Prezydent Miasta Pruszkowa
 /–/ Paweł Makuch

PruszkówLepsza tablica 
w Ursusie, 
niż rondo 
na Bemowie
Jeszcze w grudniu, podczas 
spotkania opłatkowego organi-
zowanego co roku przez Fun-
dację dla Ursusa w Ośrodku 
Kultury „Arsus”, prezes Zarzą-
du Zbigniew Janas zdradził, że 
Fundacja zwróciła się do m.st. 
Warszawy z inicjatywą nada-
nia nazwy Tajnej Komisji NSZZ 
„Solidarność” przy ZM Ursus 
rondu (ale... w dzielnicy Bemo-
wo). Co na to Zespół Nazewni-
ctwa Miejskiego?

P osiedzenie Zespołu Nazewni-
ctwa Miejskiego (jego człon-
kiem jest m.in. historyk dziejów 

Ursusa i dziennikarz Jerzy Do-
mżalski) miało miejsce w połowie 
listopada ub. roku. Rolą Zespołu 
jest doradztwo radnym m.st. War-
szawy przed ostatecznym głoso-
waniem. Jednym z punktów obrad 
było zaopiniowanie wniosku grupy 
radnych odnośnie ronda u zbiegu 
ulic: Połczyńskiej, Lazurowej oraz 
Al. 4 Czerwca 1989. Jak się do-
wiedzieliśmy, członkowie w prze-
ważającej większości negatywnie 
odnieśli się do pomysłu upamiętnie-
nia tamtejszego ronda nazwą Tajnej 
Komisji NSZZ „Solidarność” przy 
ZM Ursus. Nazwa, zdaniem eksper-
tów, jest zbyt długa, a jej skracanie 
do np. „Tajnej Komisji” sprawiłoby, 
że dla odbiorcy nazwa nie byłaby 
jasna. Co więcej, pracownicy daw-
nych Zakładów Mechanicznych 
„Ursus” – zdaniem Zespołu – bar-
dziej zapamiętali określenie „Tajna 
Komisja Zakładowa”.

Z a lepszy pomysł Zespół uznał 
powstanie tablicy upamiętniają-
cej tę organizację. Swoją opinię 

wyraził dla nas Jerzy Domżalski. 
Historyk sugeruje, że najlepszym 
miejscem dla takiej nazwy byłby 
obszar pofabryczny na terenie, 
oczywiście, Dzielnicy Ursus, a nie 
Bemowa. I jeśli nazywać tak rondo, 
to może u zbiegu ul. Posag 7 Panien 
i ul. Gierdziejewskiego, o ile kiedy-
kolwiek tam powstanie. 

Z Biura Rady m.st. Warszawy uzy-
skaliśmy informację, że wnio-
sek Fundacji Dla Ursusa nie był 

jeszcze opiniowany przez Komisję 
ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady 
m.st. Warszawy. Pod dyskusję pod-
dany zostanie podczas najbliższego 
posiedzenia wspomnianej komisji, 
które wstępnie planowane jest na 
26 lutego br. Czy radni wezmą so-
bie do serca zastrzeżenia Zespołu? 
Wkrótce się o tym przekonamy.

Agnieszka Gorzkowska

Fotoradar dla Ursusa, 
światła w Michałowicach
Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na zakup oraz 
instalację 26 fotoradarów. Usytuowane zostaną w najbardziej niebez-
piecznych miejscach w kraju – a w naszym regionie jedynie w Ursusie.

O planach rozbudowy systemu nad-
zoru nad bezpieczeństwem ruchu 
drogowego oraz zmian prawnych, 

mających na celu poprawę bezpie-
czeństwa jego uczestników poinformo-
wał 17 stycznia 2020 r. wiceminister 
infrastruktury Rafał Weber. W wyty-
powaniu lokalizacji przeznaczonych 
do objęcia nadzorem pomógł Instytut 
Transportu Samochodowego, który 
pracował w konsorcjum z firmą Heller 
Consult. Fotoradar w Ursusie – jedy-
ny w stolicy, zostanie zamontowany 

w Alejach Jerozolimskich (pomiędzy 
węzłem POW a skrzyżowaniem z ul. 
Gen. Sosnkowskiego i Bodycha. Insta-
lacje nowych urządzeń rejestrujących 
rozpoczną się w IV kwartale 2020 r. 
O fotoradar wnioskował także dla 
gminy Michałowice jej radny – Jaro-
sław Hirny-Budka. Chciał, by został 
umiejscowiony przy ul. Ogrodowej. 
Poinformował w swoim internetowym 
wpisie, że jednak tam mają zostać za-
instalowane światła.

Agnieszka Gorzkowska

gitd.gov.pl

�  BEZPIECZEŃSTWO NA NASZYCH DROGACH

Gmina Michałowice 
zachęca lokalne NGO
do składania wniosków

Milion złotych do rozdzielenia 
w konkursach dla lokalnych 
organizacji pozarządowych!

O pieniądze mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia czy inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy 
Michałowice.

Gmina oczekuje pomysłów wokół 
dwóch działalności: 
� sportowej (aktywizacja fizyczna 

mieszkańców) oraz 
� kulturalno-społecznej.
Rekordowa kwota dla NGO z terenu 
gminy Michałowice zostanie przezna-
czona m.in. na koncerty, pikniki, spek-
takle, wykłady, sparingi i zajęcia sporto-
we dla różnych grup wiekowych.

Oferty należy składać od 17 lutego do 
9 marca w Biurze Podawczym Urzędu. 

Odpowiednie formularze i wymaga-
nia są dostępne na stronie internetowej 
Gminy pod tym linkami:
� https://www.michalowice.pl/ngo/

ogloszone-konkursy/zarzadzenie-
-nr-292020,p1560803660

� www.michalowice.pl/ngo/infor-
macje-dla-organizacji

Do składania wniosków o fundusze 
zachęca Małgorzata Pachecka, wójt 
gminy Michałowice: – Trzymam za 
Was kciuki. I pamiętajcie: w tym kon-
kursie – wszyscy wygrywamy! 
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URSUS

Zabieg operacyjny psa lub kota
–  jak się przygotować  
Konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu 
ogólnym zawsze wiąże się z ogromnym stresem nie tylko dla zwie-
rzaka, ale przede wszystkim dla jego opiekuna. Warto zatem do-
brze się do niego przygotować.

� Do zabiegu operacyjnego kwa-
lifikowane są tyko psy i koty 
w dobrej kondycji fizycznej. 
Apatia, podwyższona tempe-
ratura ciała, biegunka lub wy-
mioty, okres cieczki/rui są prze-
ciwskazaniem do zabiegu. 

� Właściciel powinien pamiętać 
o zgłoszeniu lekarzowi wszyst-
kich informacji odnośnie prze-
bytych i aktualnych chorób oraz 
nietolerancji wysiłku czy kaszlu. 

� W dniu poprzedzającym zabieg 
i w dniu samego zabiegu, należy 
unikać długotrwałych i inten-
sywnych zabaw oraz szkolenia 
i treningu psa. 

� Przez 12–24 godzin przed za-
biegiem Państwa pupil powinien 
przejść na ścisłą głodówkę. Picie 
wody jest jak najbardziej wskaza-
ne, aby nie odwodnić organizmu

 (ścisła głodówka jast konieczna, 
ponieważ w dniu zabiegu wasz 
podopieczny musi mieć pusty 
przewód pokarmowy, gdyż wy-
pełniony stanowi dodatkowe 
obciążenie układu krążenia. Po-
nadto, po podaniu niektórych 
środków znieczulających, mogą 
wystąpić wymioty, a w konse-
kwencji – zachłyśnięcia i krztu-
szenie powodujące komplikacje 
zagrażające życiu).

� Przez ostatnie 12 godzin przed 
operacją pies czy kot powinny 
przebywać w domu. Można je-
dynie wyprowadzać na zewnątrz 
na smyczy, by mógły załatwić 
swoje potrzeby fizjologiczne. 

� Tuż przed zabiegiem dobrze 
jest  wyjść z pupilem na dłuższy 
spacer, w czasie którego będzie 
mógł zrobić siusiu czy „coś po-
ważniejszego”. 

� W przypadku znieczulenia ogó-
lnego właściciel musi wyrazić 
pisemną zgodę na operację 
zwierzęcia. 

OPIEKA POOPERACYJNA 
I REKONWALESCENCJA 
Jest to kluczowy czas po każdym 
zabiegu i współpraca oraz dobra 
komunikacja opiekuna zwierza-
ka z lekarzem jest bardzo ważna. 
W przychodni zwierzęta przebywają 
pod opieką do momentu wybudzenia, 
czyli ok. 4–6 godz. po zabiegu. Pa-
cjent jest wydawany w stanie stabil-
nym i wybudzony. 

OPIEKA W DOMU
Po zabiegu chirurgicznym jeszcze 
przez kilka do kilkunastu godzin or-
ganizm zwierzęcia nie funkcjonuje 
normalnie i wykazuje nadmierną 
wrażliwość na bodźce zewnętrzne. 
Temperatura ciała może odbiegać od 
normy, w związku z zaburzeniami 
pracy ośrodka termoregulacji. 
Należy zabezpieczyć ranę poopera-
cyjną przez zastosowanie kołnierza 
lub koszulki pooperacyjnej.
Po zabiegu psy i koty dostają środ-
ki przeciwbólowe, dawkowane 
w iniekcji i działające przez 24 go-
dziny, natomiast do domu dostają 
środki przeciwbólowe w tabletkach 
lub w zawiesinie. 
Bardzo dobre w tym czasie są też ter-
mofory pozwalające utrzymać odpo-
wiednią temperaturę ciała, pomaga-
jące im łatwiej zasnąć i uspokoić się.
Po operacji Pacjent może nie odda-
wać kału przez okres 2 dni, nato-
miast powinien oddawać mocz!

WIZYTY KONTROLNE
Lekarz zawsze wyznacza terminy 
wizyt kontrolnych, których należy 
przestrzegać, szczególnie w pierw-
szych 3 dobach, kiedy konieczne jest 
podawanie leków przeciwbólowych, 
przeciwzapalnych i osłonowych. Za-
lecane są również spacery na smyczy 
i nie forsowanie rekonwalescenta.

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

�  NASZE ZWIERZAKI Petycja, działka i 2 miliony złotych.
Postępy w sprawie nowego centrum 
kultury w Ursusie
Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla mieszkańców Dzielnicy Ursus. 
Urząd pozyskał właśnie 2 miliony zł. Na razie na aktualizację dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej z 2008 roku dotyczącej planowanego centrum 
kultury. Budowa mogłaby rozpocząć się w IV kwartale 2021 roku, o ile 
wcześniej Warszawa przeznaczy środki fi nansowe na ten cel… Niebawem  
Biuro Rady m. st. Warszawy otrzyma także petycję dotyczącą budowy no-
wego domu kultury w Ursusie, pod którą podpisało się ponad 700 osób.

P roblem budynku Ośrodka Kul-
tury „Arsus” poruszyliśmy m.in. 
w tekście „Quo vadis, „Arsusie” 

(14 listopada 2019, MS nr 20/2019). 
„Arsus” stanowi spuściznę po byłej 
fabryce „URSUS” – jest unikalnym 
w Warszawie obiektem, który pełnił 
rolę Zakładowego Domu Kultury. 
W tym roku obchodzi równe 70 lat 
istnienia. Niestety, nie jest własnoś-
cią m.st Warszawy, lecz dewelopera. 
Do 31 grudnia 2022 r. „Arsus” będzie 
jeszcze funkcjonował w budynku przy 
ul. Traktorzystów 14. O tym decyduje 
umowa ze spółką deweloperską. Po-
tem budynek przejmie właściciel.

Lista poparcia, petycja
W związku z tą niepokojącą sytuacją 
i deklarowanym jeszcze w ub. roku 
przez władze Warszawy brakiem 
środków na budowę nowego cen-
trum kultury dla Dzielnicy Ursus, Za-
rząd Stowarzyszenia Obywatelskiego 
w Ursusie podjął Uchwałę (październik 
2019) w sprawie budowy domu kultury 
w Dzielnicy Ursus. Stowarzyszenie wy-
stosowało jednocześnie „Listę poparcia 

Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ur-
susie w sprawie budowy Domu Kultury 
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. 
Petycja w tradycyjnej, papierowej for-
mie, została wyłożona m.in. we wszyst-
kich filiach „Arsusa”. Jej treść wsparło 
swoim podpisem 558 mieszkańców. 
Aby dotrzeć do jeszcze większego gro-
na odbiorców, w listopadzie członkini 
Stowarzyszenia Obywatelskiego, a tak-
że instruktor Ośrodka Kultury „Arsus” 
– Bożena Iwaniukowicz – stworzyła 
elektroniczną wersję petycji w serwi-
sie petycjeonline.com. – Od kilkuna-
stu lat staramy się nagłaśniać problem 
budowy nowego centrum kultury z do-
brą infrastrukturą (salą widowiskową, 
sceną teatralną, galerią, kinem, nowo-
czesnym zapleczem, strefą dla edukacji 
kulturalnej, zajęciami artystycznymi, 
salami prób, Miejscem Aktywności 
Lokalnej czy wreszcie strefą dla NGO). 
Nasza sala, jedna z nielicznych takich 
sal w Warszawie, to nasz wykorzy-

stywany przez lata atut, ale niebawem 
przestanie istnieć – tak brzmi fragment 
petycji. Naturalnym procesem i wymo-
giem XXI wieku jest potrzeba unowo-
cześniania również obiektów kultury, 
aby spełniały potrzeby programowe 
wszystkich użytkowników – także tych 
z niepełnosprawnościami. Do pierw-
szego tygodnia stycznia podpisały się 
pod petycją online 192 osoby nie tyl-
ko z Warszawy, ale i innych polskich 
miast. Wsparli ją nasi sąsiedzi z Ożaro-
wa Mazowieckiego, Błonia, Piastowa, 
ale także mieszkańcy Świętochłowic, 
Mińska Mazowieckiego, Lubonia, a na-
wet Poznania czy Gdańska.

Nowa lokalizacja 
przy ul. Gierdziejewskiego
W międzyczasie otrzymaliśmy po-
cieszające w tej sprawie wiadomości 
z Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy. Urząd pozyskał środki w wysokości 
2 mln zł na lata 2020–2021 z przezna-
czeniem na prace przygotowawcze do 
budowy nowego domu kultury przy 
ul. Gierdziejewskiego w Warszawie. 
Środki głównie mają posłużyć ak-

tualizacji dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej z 2008 roku. Jak dowie-
dzieliśmy się, nieruchomość, na której 
planowana jest budowa, to działka, któ-
ra na mapie została wypełniona kolo-
rem błękitnym (nr ew. 121/9 z obrębu 
2-09-09, oznaczonym w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego jako teren D11U). Powierzchnia 

tej działki to 0,6196 ha. Dodatkowo 
zostaną wykorzystane działki sąsied-
nie, np. pod budowę drogi obsługującej 
planowany dom kultury od ul. Silniko-
wej, oznaczonej w mpzp jako 19 KD-L 
z wjazdem od ronda Marcysi. Zatem 
porzucona została koncepcja, która 
funkcjonowała za poprzedniej kaden-
cji burmistrz Urszuli Kierzkowskiej. 
Według tamtego pomysłu, na który 
powstał nawet projekt, nowe centrum 
kultury było planowane przy Urzędzie 
Dzielnicy Ursus.

„Arsus” z nową koncepcją
– Procedurą wyłonienia wykonawcy 
aktualizacji projektu będzie najprawdo-
podobniej przetarg. Wystąpiliśmy w tej 
sprawie o opinię do Biura Architektu-
ry i Planowania Przestrzennego m.st. 
Warszawy. Obecnie przygotowywana 
jest dokumentacja do przetargu. Prze-
widujemy jego ogłoszenie w marcu br. 
W ramach współpracy przy określaniu 
potrzeb planowanej jednostki kultury, 
Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do 
przyszłego użytkownika przygotowywa-
nego obiektu – Ośrodka Kultury „Ar-
sus” – o określenie dla niego założeń 
funkcjonalno-użytkowych – poinformo-
wała Agnieszka Wall, Rzecznik praso-
wy Urzędu Dzielnicy Ursus. Dodała, że 
opisane działania i uzyskanie pozwole-
nia na budowę będą trwały prawdopo-
dobnie do IV kwartału przyszłego roku. 
Po tym, planowane jest rozpoczęcie bu-
dowy, pod warunkiem wcześniejszego 
pozyskania środków finansowych z bu-
dżetu m.st. Warszawy. 
Członkowie Stowarzyszenia Obywatel-
skiego w Ursusie po feriach zimowych 
podejmą stosowną uchwałę i złożą 
oficjalnie opisaną przez nas petycję do 
Biura Rady m.st. Warszawy. Również 
do wiadomości stołecznego Biura Kul-
tury.

Tekst i zdjęcia  Agnieszka Gorzkowska
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GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „AD-HOC”
przy Ośrodku Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 02-495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ MALARSTWA ADAMA WYŻLICA „PEJZAŻE”

ZAPRASZAMY
NA WERNISAŻ 

7 marca 2020 r. 
o godzinie 17.00 

WYSTAWA OTWARTA 
w dniach 7–31 marca 2020 r.

ADAM WYŻLIC urodził się w 1972 
roku. Jest absolwentem studiów Magisterskich 
na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego (dyplom w 2017 roku w pracow-
ni Fotografii  prof. Janusza Połom dyplom pt: 
„BALD TRIP – ZŁA PODRÓŻ”  oraz  Pracow-
ni malarstwa dr Marzeny Huculak aneks do 
dyplomu ”K13” . oraz absolwentem studiów 
licencjackich na kierunku Edukacja Artystycz-
na w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w pracowni projekto-
wania komputerowego  prof. Piotra Obarka  Dy-
plom pt: „POLITYKA”  2015 r.
Malarz, Grafik, Fotograf, Rysownik, Rzeźbiarz.
Twórczość artystyczną autor traktuje jako pasję. 
Tworzy nie tylko dla przyjemności. Za swój wielki 
skarb uważa publiczność, której  sugestie są dla 
niego bardzo ważne, pozwalają na dynamiczny 
rozwój artystyczny. Pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych na Starym Mieście w Olsztynie po-
znał artystę, który uwielbiał malować tamtejsze 
kamieniczki, jak się później okazało był to Jan 
Przełomiec. Robił to niemal codziennie. Cenne 
uwagi malarza nakreśliły własną artystyczną 
drogę młodego adepta sztuki. Wtedy też po-
wstały pierwsze prace.  W 2014 roku, jedną, 
śmiałą kreską, stworzył postać o groteskowym 
wyglądzie. Następnie drugą, trzecią i kolejne… 
Tak powstała seria rysunków zatytułowana „Lu-
dziki”. 
Dziś Adam Wyżlic ma na swoim koncie kilkana-
ście wystaw indywidualnych (m.in. w Ostródzie, 
Olsztynie, Dobrym Mieście, Szczytnie, Warsza-
wie, Krakowie, Kudowa Zdrój) i pięćdziesiąt  

zbiorowych, podczas których prezentował ry-
sunek, malarstwo, grafikę, plakat i fotografię. 
Bierze udział w konkursach m.in. w BWA w Ol-
sztynie na plakat „Rok Feliksa Nowowiejskiego” 
(2016) oraz udział X Olsztyńskie Biennale Sztu-
ki – o medal prezydenta Olsztyna (2017) VIII 
Triennale malarskie z Martwa Naturą  Konkurs 
malarski z martwą naturą BWA Sieradz, Przygo-
dzickie Biennale sztuki  RETROSPEKTYWA 
VOL2 2019. 14.MIĘDZYNARODOWY JE-
SIENNY SALON SZTUKI” w BWA Ostrowiec 
Świętokrzyski (2019), XI  Olsztyńskie Biennale 
Sztuki – o medal prezydenta Olsztyna (2019), 
oraz w plenerach malarskich i fotograficznych. 
I nagroda  Manewry fotografii   WMSF blur 2015
Jest członkiem grup artystycznych: 
• 777 art.  Grupa 2019 r.                                                                                                                                    
• Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków 

1058.  27 11 2018 Solife’ys art.
• Grópa artystyczna 2017 r. - 2018 r. .                                                                                                 

KPA „Sąsiedzi” działającego przy MOK 
Olsztyn  (od 2014),

• Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia 
Fotograficznego „Blur” (od 2015)                                                                           
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PSYCHOLOGIA

W rozmowach z klientami często 
dowiaduję się, że po przebytej 
grypie zaczęli gorzej słyszeć. 
Przyczyną takiego stanu mogą 
być powikłania pogrypowe 
objawiające się np. zapaleniem 
ucha środkowego. Powikłania 
pogrypowe mogą prowadzić rów-
nież do niewydolności krążenia, 
pogrypowego zapalenia mięśnia 
sercowego, zapalenia płuc czy 
oskrzeli, a nawet zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych. 

OBJAWY ZAPALENIA UCHA 
ŚRODKOWEGO
� gromadzenie się w uchu środ-
kowym płynu, który napina błonę 
bębenkową powodując ból ucha � 
wystąpienie gorączki, uczucia 
pełności w uchu i pogorszenie 
słyszenia (w takim przypadku 
może nawet dojść do pęknięcia 
błony bębenkowej i wydostania 
ropnej wydzieliny do kanału słu-
chowego) � pojawienie się wy-
cieku z ucha. Zlekceważenie in- 
fekcji może spowodować przewle-
kłe stany chorobowe ucha, częścio-
wą, a nawet całkowitą głuchotę!

ŻEBY UNIKNĄĆ POWIKŁAŃ 
POGRYPOWYCH...
... należy aktywnie przeciwdziałać 
samej grypie. Jak to robić? Le-
karze doradzają szczepienia. Są 
one szczególnie ważne dla osób 

znajdujących się w grupie ryzyka, 
w tym osób po 65 roku życia. 
Specjalnie dla nich organizowane 
są programy bezpłatnych szcze-
pień (informacje na ten temat są 
dostępne u lekarza pierwszego 
kontaktu). Ważne! Szczepienie 
powinno odbyć się przed rozpo-
częciem sezonu grypowego, czyli 
w okresie od września do listopa-
da. Pamiętajmy również o regular-
nym myciu rąk i unikniu bliskiego 
kontaktu z osobami chorymi. 

GRYPA, CZY PRZEZIĘBIENIE?
Główny Inspektorat Sanitarny 
opracował grafikę, która wyjaśnia 
główne różnice pomiędzy grypą 
a przeziębieniem. Na jej pod-
stawie można samemu dokonać 
wstępnej diagnozy.
Grypa rozpoczyna się gwałtow-
nie, zaś w przeziębieniu objawy 
nasilają się stopniowo. Dla grypy 
charakterystyczna jest wysoka 
tem peratura ciała (nawet 39oC), 
w przypadku przeziębienia wystę-
puje stan podgorączkowy (tempe-
ratura zazwyczaj nie przekracza 
38oC) i towarzyszą mu ból gardła, 
chrypka oraz katar. Podczas zaka-
żenia wirusem grypy ból gardła 
oraz katar występują rzadko, nato-
miast pojawia się suchy i męczący 
kaszel z towarzyszącym mu bólem 
klatki piersiowej, mięśni i głowy, 
a do tych objawów mogą dodatko-
wo dołączyć dreszcze. Gdy jeste-

śmy przeziębieni kaszel jest mokry, 
zalegająca wydzielina powoduje 
zatkanie nosa oraz często ból zatok. 

ODCZUWASZ OBJAWY GRYPY 
– CO ROBIĆ?
Pierwsze objawy grypy należy le-
czyć w domu – zalecany jest odpo-
czynek i przyjmowanie dużej ilości 
płynów. Nie nadużywajmy jednak 
dostępnych bez recepty środków 
przeciwbólowych i przeciwgorącz-
kowych! Jeśli objawy nasilają się, 
zdecydowanie należy udać się do 
lekarza, który zastosuje właściwą 
kurację. 

BÓL UCHA
Pierwsze oznaki bólu ucha trzeba 
zgłosić lekarzowi pierwszego kon-
taktu, który najczęściej zleci dodat-
kową diagnostykę i pokieruje nas 
do specjalisty otolaryngologa. Jeśli 
po zakończeniu leczenia ból minął, 
ale nadal gorzej słyszymy – warto 
wykonać kontrolne badanie słuchu. 
Słuch można zbadać w gabinecie 
protetyki słuchu. Badanie jest 
bezbolesne, trwa kilka minut 
i często jest bezpłatne. Jego wy-
nik pozwala określić, czy zmiany 
w słyszeniu są trwałe i wymagają 
rehabilitacji, czy też należy konty-
nuować leczenie farmakologiczne. 

Agnieszka KOŁACZEK 
– protetyk słuchu, 

specjalista z wieloletnim 
doświadczeniem w pomocy ludziom 

z problemami związanymi ze słuchem

Agnieszka

specjalista z wieloletnim 
doświadczeniem w pomocy ludziom 

z problemami związanymi ze słuchem

POGRYPOWE POWIKŁANIA Dlaczego 
nie wystarczy 
mieć duży mózg
Mark Twain mawiał, że ma ogromny mózg, bo podjęcie decyzji zajmuje mu czasem 
ponad tydzień. I niby wyczuwamy, że to mocno ironiczna sentencja, jednak wielu z nas 
wciąż uparcie stawia znak równości między dużym mózgiem a wysoką inteligencją. 
Faktem jest, że w trakcie ewolucji zwiększył nam się mózg, i to niemal trzykrotnie. Jak 
wyjaśnić jednak to, że niektóre zwierzęta mają większe mózgi niż my, a mózg genialne-
go Einsteina należał raczej do tych drobniejszych egzemplarzy? Sprawdźmy!

Nasi przodkowie
Kiedy cztery miliony lat temu pierwsi lu-
dzie stanęli na dwóch nogach na afrykań-
skiej sawannie, ich mózgi ważyły około 400 
gramów. Narzędzi zaczęli używać dopiero 
dwa miliony lat później, kiedy ewoluowali 
w gatunek homo habilis (człowiek zręcz-
ny). Wówczas waga mózgu wzrosła do 600 
gramów. Minął kolejny milion i pojawił się 
homo erectus (człowiek wyprostowany), 
który opanował sztukę posługiwania się og-
niem i zaczął polować. Mózg powiększył się 
niemal dwukrotnie i ważył już ok. 1000 gra-
mów. Około 200 tysięcy lat temu ukształto-
wał się człowiek współczesny, homo sapiens 
(człowiek rozumny), z mózgiem ważącym 
od 1200 do 1400 gramów. Było to więc trzy-
krotnie więcej od jego pierwszego przodka. 
Powiększył nam się mózg, jednak to nie jego 
wielkość jest głównym wyznacznikiem na-
szej inteligencji. 

Nie tylko ludzie
Delfiny i szympansy mają prawie tak duże 
mózgi jak my, ale nie mogą mierzyć się 
z nami pod względem inteligencji. Co cie-
kawe, także mózg krowy ma podobną wiel-
kość do mózgu człowieka, a mimo to nie 
postrzegamy krowy jako dobrej kandydatki 
do rozmowy. A są zwierzęta, których mózgi 
są jeszcze większe niż nasze. Taką właści-
wością mogą szczycić się słonie i niektóre 
walenie. Mózg płetwala błękitnego waży aż 
osiem kilogramów. Istotna jest też jednak 
masa ciała. Płetwal błękitny to największe 
zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi – 
jego ciało osiąga długość 30 m, a waga wy-
nosi do 150 ton. Sam jego język waży ok. 
3000 kg. Należy zatem analizować wielkość 
mózgu zawsze w odniesieniu do masy ciała. 
Pod tym względem niezaprzeczalnie wygry-
wa człowiek. 

Przypadek Einsteina
Mózg można zważyć, natomiast ilorazu in-
teligencji się nie waży, a mierzy. Nie jest 
tak, że dwa mózgi tej samej wielkości mają 
taką samą liczbę neuronów (komórek nerwo-
wych) i taką samą zdolność przeprowadzania 
złożonych procesów myślowych. Klasycz-
nym przykładem jest tutaj Albert Einstein. 
Twórca teorii względności i laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki miał mózg o 20 
procent mniejszy od przeciętnego. Przy oka-
zji warto wspomnieć o skandalu, jaki wywo-
łało dotarcie do tej informacji. Otóż Einste-
in pragnął być skremowany. Jego życzenia 
nie posłuchał Thomas Harvey, patolog ze 
szpitala Princeton, gdzie Einstein zmarł 
w 1955 r., który przeprowadził jego sekcję 

zwłok i wbrew woli uczonego zatrzymał jego 
mózg. Społeczność naukowa bardzo skryty-
kowała tę, nazwijmy to po imieniu, kradzież, 
ale nie oparła się pokusie skrupulatnego zba-
dania najbardziej pożądanego mózgu świata. 

Części mózgu
Analiza ta wykazała, że nie wielkość mózgu 
jest najważniejsza, ale części, które tworzą tę 
wielkość. Naukowcy odkryli, że mózg Ein-
steina miał wprawdzie mniejszą liczbę ko-
mórek glejowych, ale były one większe. Ko-
mórki te działają jako wsparcie dla neuronów 
i uczestniczą w przetwarzaniu informacji. 
Z kolei kora przedczołowa, odpowiedzialna 
za rozpoznawanie przestrzenne i myślenie 
matematyczne była u niego bardziej roz-
winięta. Ponadto, fizyk jądrowy miał jeden 
grzbiet więcej w środkowym płacie czoło-
wym (zwykle mamy ich trzy, on miał jeszcze 
jeden, dodatkowy). Zdaniem ekspertów ten 
obszar jest związany z planowaniem i pa-
mięcią roboczą. Zaobserwowano także, że 
ciało modzelowate w mózgu Einsteina było 
grubsze niż normalnie. Prawdopodobnie mo-
gło mu to umożliwiać lepszą komunikację 
między półkulami mózgowymi. Konkluzja 
jest więc taka, że może i miał on mniejszy 
mózg niż przeciętny, ale był on za to lepiej 
rozwinięty. 

Mała czaszka, duża kora
Jeśli ktoś wciąż marzy o urodzeniu dziecka 
z wyjątkowo pokaźnym mózgiem to prawda 
jest taka, że obecnie zwyczajnie nie jest to 
możliwe. Nie pozwala nam na to czaszka. 
Chociaż dzięki pofałdowaniu kora mózgowa 
się w niej mieści to nasza czaszka jest tak 
mała, że w chwili narodzin praktycznie nie 
ma w niej miejsca już na nic więcej. Dlatego 
dzieci rodzą się z niegotowym mózgiem, kie-
dy głowa może jeszcze przecisnąć się przez 
kanał rodny. Pełnię rozwoju mózg osiągnie 
dopiero w świecie zewnętrznym. Warto też 
podkreślić, że to właśnie wspomniana kora 
mózgowa czyni z nas ludzi. Żaden inny ga-
tunek nie może się pochwalić większą licz-
bą neuronów w tej strukturze (mamy ich 
w korze 16 miliardów, podczas gdy w całym 
mózgu 86 miliardów). Kora mózgowa jest 
siedzibą myśli, mowy i umiejętności radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach. Jest naj-
nowszym osiągnięciem ewolucji. To w niej 
mieści się nasza osobowość. To ona czyni 
z mózgu absolutnie wyjątkowy organ. 

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
•  Kaja Nordengen, Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd, 

Warszawa 2018.
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ROZBUDOWA 
KANALIZACJI
w Brwinowie
Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na 
budowę kanalizacji w rejonie ulicy 
Bratniej. Sieć obejmie m.in. ulicę 
Brzoskwiniową, Agrestową, Aronio-
wą, Dereniową oraz Morelową. 

Teren za ogródkami działkowymi przy 
ul. Bratniej stopniowo zabudowu-
je się. Wytyczona została sieć ulic 

noszących nazwy „owocowe”, a gmi-
na Brwinów w kolejnych przetargach 
sprzedaje znajdujące się tam działki pod 
zabudowę mieszkaniową oraz drobne 
usługi publiczne. Dla całego tego obsza-
ru została zaprojektowana kanalizacja 
sanitarnej. Teraz przyszedł czas na jej 
realizację. Planowana długość kanaliza-
cji do wybudowania z odgałęzieniami do 
granic nieruchomości to ponad 681 mb.
Wykonawcy mogą składać oferty do 10 
lutego 2020 r. Jeżeli uda się wybrać wy-
konawcę w przetargu – prace mają się 
zakończyć do 30 września 2020 r. 

Bezpłatna MAMMOGRAFIA 
PANIE (z roczników 1961–1970) mają jeszcze 
jedną możliwość skorzystania z bezpłatnego ba-
dania piersi w technologii cyfrowej w lutym.

25 LUTEGO BR.
obok urzędu Gminy Brwinów przy ul. Moniuszki
zaparkuje mammobus fi rmy medycznej Medica.

ZACHĘCAMY DO ZAPISÓW pod nr tel.:

42 254 64 10  i  517 544 004
Bezpłatne badanie mammograficzne jest adresowane do 
kobiet z najbardziej zagrożonej zachorowaniem na raka 
piersi grupy wiekowej 50–69 lat, które są objęte ubezpie-
czeniem zdrowotnym i w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie 
wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdro-
wotnej finansowanej przez NFZ.

Harcerze zapraszają mieszkańców Brwinowa
GRA MIEJSKA 
„Śladami Ignacego 

Kozielewskiego” 
29 LUTEGO 

w Brwinowie będzie 
miało miejsce nietuzinkowe 

wydarzenie – nowemu rondu 
w naszym mieście zostanie 

nadane imię Ignacego 
Kozielewskiego.

Aby w iście harcerskim stylu 
uczcić to wydarzenie zapraszamy 

do wzięcia udziału w grze 
terenowej, podczas której... no 

właśnie. 
Chcecie się dowiedzieć?

Wypełnijcie formularz!

ZGŁOSZENIA 
Formularz dostępny na stronie

kozielewski.brwinow.pl  
 �  GRA MIEJSKA

(...)

Do zobaczenia na starcie!
Koordynatorka gry – pwd. Wiktoria Wojtczak

ROZBUDOWA 

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje
URZĄD GMINY BRWINÓW  |  05-840 BRWINÓW, UL. GRODZISKA 12  |  www.brwinow.pl

Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Od 2 marca br. będzie trwać rekrutacja do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

D o przedszkoli będą przyjmowane dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do od-
działów przedszkolnych w szkołach pod-

stawowych – dzieci 5-letnie i dzieci 6-letnie 
– realizujące roczne obowiązkowe przygoto-
wanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie, 4-letnie 
oraz 3-letnie mają ustawowe prawo do ko-
rzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka 
w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego 
z przedszkoli wskazanych we wniosku bur-
mistrz gminy Brwinów wskaże rodzicom 
inne przedszkole gminne lub przedszkole 
niepubliczne wyłonione w drodze otwarte-
go konkursu ofert, które przyjmie dziecko. 
Postępowanie rekrutacyjne w przedszko-
lach prowadzonych przez gminę Brwinów 
zostanie przeprowadzone według jednoli-
tych zasad i będzie obejmowało dwa eta-
py. Ilość wolnych miejsc w przedszkolach 
uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci 
kontynuujących wychowanie przedszkolne.
Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na 
terenie gminy przekroczy liczbę wolnych 

miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie 
będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryte-
riów, które określił ustawodawca.
Kryteria te mają jednakową wartość punk-
tową, a są nimi:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3)  niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata,
4)  niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata,
5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandy-

data,
6)  samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jed-
nego z ww. kryteriów powoduje jego przy-
jęcie do przedszkola.

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego

 Lp. Kryterium
Wartość 
kryterium 

w punktach

Rodzaj dokumentu po-
twierdzającego spełnianie 

kryterium

1.

Obowiązek 
zapewnienia kandy-
datowi przez gminę 
miejsca w placówce 
publicznej.

20 
punktów

Wniosek o przyjęcie 
dziecka do placówki 
publicznej

2.

Oboje rodzice/
opie ku- 
nowie prawni kandy-
data pracujący 
zawodowo.

7 
punktów

Oświadczenie
o zatrudnieniu lub pro-
wadzeniu działalności 
gospodarczej

3.

Rodzeństwo kandy-
data kontynuować 
będzie edukację 
przedszkolną w tym 
samym przedszkolu.

2 
punkty

Oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych 
o złożeniu deklaracji 
o kontynuowaniu 
wychowania przedszkol-
nego w tym przedszkolu

4.

Oboje rodzice/
opiekunowie prawni 
kandydata rozliczają 
podatek dochodowy 
w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie, 
ze wskazaniem 
adresu zamieszkania 
na terenie gminy 
Brwinów.

4 punkty

Oświadczenie 
o rozliczaniu 
podatku dochodowego 
w Urzędzie  Skarbowym 
w Pruszkowie, ze 
wskazaniem miejsca 
zamieszkania na terenie 
gminy Brwinów

5.

Jedno z rodziców/
opiekunów praw-
nych kandydata 
rozlicza podatek 
dochodowy w Urzę-
dzie Skarbowym 
w Pruszkowie, ze 
wskazaniem adresu 
zamieszkania na 
terenie gminy 
Brwinów.

2 punkty

Oświadczenie 
o rozliczaniu 
podatku dochodowego 
w Urzędzie  Skarbowym 
w Pruszkowie, ze 
wskazaniem miejsca 
zamieszkania na terenie 
gminy Brwinów

6.

Rodzice/opiekuno-
wie prawni kandy-
data zadeklarowali 
korzystanie z oferty 
przedszkola powyżej 
5 godzin dziennie 
(po czasie realizacji 
5-godzinnej podsta-
wy programowej)

1 punkt
za każdą 
godzinę 
ponad 

podstawę 
progra-
mową

Oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych 
zawarte we wniosku do-
tyczące deklarowanego 
czasu pobytu dziecka 
w przedszkolu

 

Harmonogram czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Lp. Rodzaj czynności

Termin
w postępo-

waniu
rekrutacyj-

nym

Termin
w postępo-

waniu
uzupełnia-

jącym

1.

Składanie przez rodziców 
deklaracji o kontynu-
owaniu wychowania 
przedszkolnego

2–6 marca 
2020 r.

do 
godz. 16.00

Nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przy-
jęcie do przedszkola lub 
innej formy wychowania 
przedszkolnego wraz z do-
kumentami potwierdza-
jącymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

9–27 
marca 
2020 r.

do 
godz. 16.00

04 maja 
– 15 czerwca 

2020 r. 
do godz. 
16.00

3.

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola 
lub innej formy wycho-
wania przedszkolnego 
i dokumentów potwierdza-
jących spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

30 marca – 
–3 kwietnia 

2020 r.

16–19 
czerwca 
2020 r.

4.

Podanie do publicznej 
wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifi-
kowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

15 kwietnia 
2020 r. 

o godz. 8.00

22 czerwca 
2020 r.
o godz. 
14.00

5.

Potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisem-
nego oświadczenia

15-22 
kwietnia 
2020 r.
do godz. 
16.00

22 czerwca 
- 26 sierpnia 

2020 r. 
do godz. 
16.00

6.

Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandy-
datów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych

24 kwietnia 
2020 r. 
o godz. 
12.00

24 sierpnia 
2020 r. 
o godz. 
14.00

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie 
funkcjonujące przedszkola, w kolejności 
od najbardziej do najmniej preferowanego. 
Wypełniony i podpisany wniosek należy 
złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice dzieci uczęszczających do oddzia-
łów publicznych w Przedszkolu Niepub-
licznym „Tuptuś” składają do Burmistrza 
Gminy Brwinów wniosek o zamiarze kon-
tynuowania wychowania przedszkolnego 
w tym przedszkolu, jeśli przedszkole to 
zostanie wyłonione w drodze otwartego 
konkursu ofert na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym oraz terminy składania 
dokumentów do klas I szkół podstawowych

Lp. Rodzaj czynności

Termin
w postępo-

waniu
rekrutacyj-

nym

Termin
w postępo-

waniu
uzupełnia-

jącym

1.

Złożenie wniosku 
o przyjęcie do szkoły 
podstawowej  wraz 
z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

04 maja –
– 15 maja 
2020 r.
do godz. 
16.00

02 czerwca – 
– 10 czerwca 

2020 r.
do godz. 
16.00

2.

Weryfikacja przez 
komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdza-
jących spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

18–20 maja 
2020 r.

15–17 
czerwca 
2020 r.

3.

Podanie do 
publicznej 
wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów 
zakwalifikowanych  
i kandydatów nieza-
kwalifikowanych

21 maja 
2020 r.
o godz. 
14.00

18 czerwca 
2020 r.
o godz. 
14.00

4.

Potwierdzenie przez 
rodzica kandydata 
woli przyjęcia 
w postaci pisemnego 
oświadczenia

22–29 maja 
2020 r.
do godz. 
16.00

19 czerwca –
– 20 sierpnia 

2020 r.
do godz. 
16.00

5.

Podanie do pub-
licznej wiadomości 
przez komisję 
rekrutacyjną listy 
kandydatów przyję-
tych i kandydatów 
nieprzyjętych

01 czerwca 
2020 r.
o godz. 
14.00

24 sierpnia 
2020 r.
o godz. 
14.00

Kryteria brane pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym na wolne miejsca do 
klas pierwszych szkół podstawowych dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami 
tych szkół

L.p. Kryterium

Dokument 
potwierdzający 

spełnianie 
kryterium

Wartość 
punktowa 
kryterium

1.
Uczęszczanie 
rodzeństwa kandydata 
do szkoły

Księga uczniów 
– sprawdza dyrektor 
szkoły

3 pkt

2.

Odległość od miejsca 
zamieszkania kandydata 
do szkoły jest mniejsza 
niż odległość do szkoły 
obwodowej

Oświadczenie 
rodzica

 
 

2 pkt

3. Kandydat objęty pieczą 
zastępczą

Oświadczenie 
o sprawowaniu 
pieczy zastępczej 
zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspie-
raniu rodziny 
i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1111 
ze zm.)

 
 

2 pkt

🏫🎒WZÓR WNIOSKU o przyjęcie 
dziecka do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej i deklaracji o kontynu-
owaniu wychowania przedszkolnego 
będzie dostępny od 2 marca 
br. w każdym przedszkolu, na stro-
nach internetowych poszczególnych 
placówek oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Brwinów.
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POMOC PRAWNA � URSUS

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
Nie mam najlepszych stosunków ani ze swo-
ją żoną ani z dziećmi. Ponieważ czeka mnie 
poważna operacja postanowiłem uregulo-
wać sprawy majątkowe na wypadek mojej 
śmierci. Czy mogę w jakiś sposób sprawić, 
że moja siostra, do której mam pełne zaufa-
nie dostanie po mnie gotówkę, za którą m.in.
wyprawi mi porządny pogrzeb?
Spośród wielu rozwiązań, które na taką 
okoliczność przewiduje Kodeks cywilny ra-
dzimy zastosować nietypową metodę prze-
widzianą w prawie bankowym. Otóż ten 
akt prawny dopuszcza ustanowienie przez 
posiadacza konta oszczędnościowo-rozli-
czeniowego (typowy ROR), kont oszczęd-
nościowych oraz lokat  terminowych – 
dyspozycji na wypadek swojej śmierci. 
Wystarczy w tym celu wizyta w banku 
i wypełnienie stosownych dokumentów. Na 
ich podstawie bank w razie zgonu posia-
dacza rachunków albo lokat wypłaci okre-
ślone kwoty wskazanym przez posiadacza 
tych rachunków i lokat osobom. Niestety 
krąg beneficjentów jest dosyć ograniczony. 
Taką dyspozycję można utworzyć tylko na 
rzecz małżonka, rodzeństwa (a tak będzie 
w sytuacji opisanej w pytaniu), wstępnych 
(czyli rodziców i  dziadków) oraz zstępnych 
(to dzieci i wnuki). Polecamy to rozwiąza-

nie z kilku powodów.  Pieniądze przeka-
zane w ten sposób nie wchodzą do spadku 
po posiadaczu rachunku. A to oznacza, że 
nie trzeba się nimi dzielić z resztą spadko-
bierców. O wiele ważniejsze jest jednak co 
innego – do tego, żeby otrzymać takie pie-
niądze nie jest potrzebne żadne postępowa-
nie sądowe. Jedyne co musi zrobić osoba, 
na rzecz której ustanowiono taki zapis to 
udać się do banku, przedstawić akt zgonu 
tego, kto zapis ustanawiał, wylegitymować 
się i wskazać w jaki sposób mają jej zostać 
wypłacone pieniądze. Jeśli zakłada Pan, że 
posłużą one przede wszystkim do sfinanso-
wania Pańskiego pogrzebu jest to naszym 
zdaniem optymalne rozwiązanie bo po-
zwala ewentualnym beneficjentom takiego 
zapisu bardzo szybko i bez problemu po-
zyskać konieczne do tego środki. W dodat-
ku banki nie pobiorą od nich z tego tytułu 
żadnych opłat. Dla jasności dodać musimy, 
że to rozwiązanie ma i swoje słabsze strony. 
Przede wszystkim ustanawiający taką dys-
pozycję (pamiętajmy, że może ich być wiele 
i to w różnych bankach) może w ten sposób 
zadysponować na wypadek swojej śmierci 
kwotą, która nie przekracza 20-krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw dotyczącego 
ostatniego miesiąca przed śmiercią posia-
dacza rachunku albo lokat. To wciąż sporo 

pieniędzy, bo aktualnie około 100 000 zł. 
Limit ten obejmuje dyspozycje ustanowio-
ne na rzecz wszystkich uprawnionych osób 
i to we wszystkich bankach, gdzie zmar-
ły miał konto albo lokatę. Podsumowując 
– ustanawiając taką dyspozycję na rzecz 
siostry zapewni jej Pan szybko dostęp do 
gotówki, do której równocześnie nie będą 
mieli dostępu inni Pańscy spadkobiercy. 

NIE MOŻESZ ODDAĆ ZAKUPÓW
Upatrzyłam sobie na aukcji internetowej 
śliczną skórzaną kurtkę. Niestety ona sporo 
kosztuje, a w dodatku nie jestem pewna, 
czy będzie mi pasował ten rozmiar. Czy 
kupując takie ubranie od prywatnej osoby 
będę mogła bez żadnych konsekwencji od-
dać towar i odzyskać pieniądze?
Co do zasady nie. Rozwiązanie, o którym 
Pani wspomina, czyli prawo zwrotu towa-
ru kupionego w internecie w ciągu 14 dni 
i to bez konieczności podawania przyczyn 
rezygnacji z zakupu stosuje się tylko w re-
lacjach Pani jako  konsument i przedsię-
biorca jako sklep. Zasada ta niestety nie 
obowiązuje w przypadku zdalnych zaku-
pów dokonywanych od osoby fizycznej, 
która nie prowadzi działalności gospo-
darczej czyli formalnie nie jest sklepem. 
Oczywiście, ponieważ obowiązuje zasada 
swobody umów może się Pani umówić ze 
sprzedawcą, że pozwoli Pani na zwrot to-
waru, np. wtedy, gdy okaże się, że jego roz-
miar nie pasuje. Radzimy jednak postarać 

się w takim przypadku o potwierdzenie tak 
zawartej umowy, np. w postaci maila o od-
powiedniej treści od sprzedawcy. W razie 
kłopotów nie pozostanie Pani nic innego 
jak tylko rozwiązać je przed sądem cywil-
nym. Warto pamiętać, że prywatna osoba 
też odpowiada za wady sprzedawanych 
przez siebie rzeczy. Regulują to zapisy ko-
deksu cywilnego dotyczące rękojmi. Trze-
ba tylko uważanie sprawdzać, czy sprze-
dawca nie wyłączył tych rozwiązań, albo 
nie ograniczył ich w sposób niekorzystny 
dla kupującego.

ZMIEŃ TERMIN SPŁATY KREDYTU
Czy mogę zmusić bank, żeby przesunął mi 
termin spłaty terminu, bo ten który mam 
wypada na koniec miesiąca, kiedy bardzo 
często krucho u mnie z gotówką?
Zmusić banku nie można, ale zmiana ter-
minu spłaty rat jest powszechnie stosowaną 
praktyką. A to oznacza, że śmiało może 
Pani zwrócić się z takim wnioskiem do kre-
dytodawcy. To nawet nie będzie nic koszto-
wało pod warunkiem wszakże, że bank nie 
karze Pani podpisać aneksu do umowy kre-
dytowej. Za takie działania banki niestety 
często pobierają już całkiem spore opłaty.

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.

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).

OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW, 
STAWÓW, MIĘŚNI itp. 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
organizowanych przez CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

w sprawie przebiegu nowych linii kolejowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

ciąg nr 9, linia kolejowa nr 85

W ramach konsultacji społecznych 
uwagi i wnioski do dokumentu należy składać 
na formularzu przygotowanym 
przez Centralny Port Komunikacyjny. 

FORMULARZE
� do pobrania ze strony internetowej: 

1)  Centralnego Portu Komunikacyjnego: cpk.pl
2)  Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim: 

ozarow-mazowiecki.pl

�  dostępne w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany 
może od teraz zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych 

i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji CPK

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
opublikował 

Strategiczne Studium Lokalizacyjne
Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego. 
Studium jest dostępne na stronie internetowej 

Centralnego Portu Komunikacyjnego (cpk.pl). 
Zachęcam wszystkich 

do wyrażenia swojej opinii poprzez 

złożenie uwag lub wniosków do projektu
opublikowanego dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacji 

Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

w terminie  

do 10 marca 2020 r. 

WYPEŁNIONY FORMULARZ 
należy przekazać:

�  drogą elektroniczną – wysyłając 
na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl

 lub

�  pocztą – wysyłając na adres:
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
– z dopiskiem: „Konsultacje SSL”

 lub

�  składając bezpośrednio w siedzibie 
Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
w dni robocze, w godzinach 9:00–15:00.
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PIASTÓW

Urząd Miasta Piastów informuje

Kalendarz akcji krwiodawstwa
w Piastowie

Planowane terminy i miejsca 
organizacji akcji krwiodawstwa 
w Piastowie, w roku 2020 r.  

TERMINARZ:
 � 8 lutego  – MOSiR  (ambulans)
 � 2 marca  – LO im. A. Mickiewicza (stacjonarna)
 � 18 kwietnia  – MOSiR (ambulans)
 � 18 lipca  – MOSiR (ambulans)
 � 3 października  – MOSiR (ambulans)
 � 16 listopada  – LO im. A. Mickiewicza (stacjonarna)

Szczegółowe informacje o każdej z akcji będą publikowane na naszej stronie 
www.piastów.pl. Zachęcamy do udziału i wsparcia akcji.

Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych PIASTÓW 2020

Biegacze oddali cześć ofi arom NKWD
Ruszyła kolejna edycja Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych. 
Sezon 2020 rozpoczął BIEG KATYŃSKI na dystansie 1940 metrów.

I dea biegów historycznych narodziła 
się w 2016 roku w gronie pedagogów 
Szkoły Podstawowej nr 3, którzy or-

ganizując bieg chcieli uczcić rocznicę 
chrztu Polski. Dobre przyjęcie tej ini-
cjatywy przez piastowian spowodowa-
ło zorganizowanie w tym samym roku 
biegu Pamięci Powstańczej Warszawy. 
Od 2017 roku pojedyncze biegi prze-
rodziły się w cykl Grand Prix. 
W 2020 roku odbędzie się 12 
biegów. W założeniu biegi histo-
ryczne mają na celu nie tylko 
chęć usportowienia mieszkań-
ców, ale przede wszystkim 
przywracanie pamięci histo-
rycznej, edukację nie tylko 
młodzieży, w zagadnieniach 
naszej historii i wiedzy o pol-
skich bohaterach. Po czterech 
latach cykl wrósł w tradycję 
Piastowa. Biorą w nim udział 
biegacze z wielu okolicznych 
miast i gmin, Warszawy i nawet 
z odległych miejsc Polski, a nawet 
goście z Ukrainy i Białorusi. Dla 
zwycięzców całego Grand Prix przy-
gotowywane są cenne nagrody, po 
każdym biegu wszyscy otrzymują 
medale i upominki, a najlepsi w po-
szczególnych kategoriach piękne pu-
chary. Wszystkie biegi przebiegają 
ulicami Piastowa, a start i meta znaj-
duje się na stadionie MOSiR.

W niedzielę, 9 lutego, uczestnicy 
i widzowie oddali hołd 22. tysią-
com polskich oficerów, funkcjo-

nariuszy, patriotów zamordowanych 
przez sowieckie NKWD w 1940 r.

Inauguracyjny bieg zgromadził maksy-
malną liczbę uczestników przewidzia-
nych przez organizatora w kategoriach 
wiekowych do 13 lat, od 14 do 17 lat 
oraz Open.
Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplew-
ski wystrzałem z pistoletu dał sygnał do 
startu, a po chwili jako jeden z ostatnich 
dołączył do biegnących. Najstarsi z za-
wodników urodzili się w latach czter-
dziestych ubiegłego wieku, a najmłodsi 
w ostatnim dziesięcioleciu XXI wieku. 
Jeden z uczestników, ośmiomiesięcz-
ny Wojtuś, przebył trasę w wózku, bo 

jeszcze nie zdążył nauczyć się biegać. 
Wszyscy dotarli do mety.

Zwycięzcy
W kategorii do 13 lat dziewcząt pierw-
sze miejsce zajęła Hanna Błuś z SP 382 
w Ursusie, drugie – Natalia Ślusarczyk 
(Parkrun Pruszków), a trzecie – Asia 
Lutomirska (UKS Orzełki/Łomianki). 
W kategorii do 13 lat chłopców pierw-
szy dobiegł do mety Dominik Wojdak 
z SP3 w Piastowie, drugi był Aleks Ko-
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www.piastow.pl

rzeniewski (Piastów), a trzeci – Dawid 
Ściuba z Ursusa.
Kategorię do 17 lat dziewcząt wygra-
ła Julia Szatkowska z Piastowa przed 
Małgosią Serwin i Oliwią Szatkowską.
W kategorii do 17 lat chłopców 
piękny prezent na 14 urodziny sprawił 
sobie Janek Luberski z Rozbieganego 
Piastowa, zwyciężając bieg w swojej 
kategorii, drugie miejsce zajął Tomasz 
Struk (Piastów), a trzecie Kacper Bie-
lec (Piastów).
W kategorii Open kobiet pierwsza 
zameldowała się na mecie Renata 
Kwiatkowska (KB Ożarów Mazowie-
cki Biega), która na ostatnich metrach 
wyprzedziła Agnieszkę Brogowicz-
-Stępniewską z Grójca.
Najszybszy ze wszystkich startują-
cych był Kamil Szymaniak (K(r)opka 
Team). Pan Kamil pochodzi z Podla-
sia, obecnie pracuje w Warszawie, ma 
30 lat, a udział w biegach bierze już 
od 2005 roku. Jest zwycięzcą całego 
cyklu Grand Prix Piastowskich Bie-
gów Historycznych 2019. W tym roku 
poprawił swoją życiówkę w biegu 
na 5km, uzyskując  czas 15,50 min. 
Na drugim miejscu na podium stanął 
Konrad Kobiałka z Warszawy, a brą-
zowy medal odebrał Arkadiusz Paj-
dosz z Pruszkowa.

Najwierniejsza uczestniczka
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Piastowie Wanda Przybylak w ubie-
głym roku nie opuściła ani jednego 
biegu. Oczywiście w pierwszym biegu 
2020 r. również wzięła udział. Jak się 
dowiedzieliśmy, pani Wanda w tym 
roku biegła już dwa razy na dystansie 
5 km – w biegu WOŚP dla chorych na 
cukrzycę i w XV Biegu Wedla. 

Rozbiegany Piastów
W związku z cyklem biegów histo-
rycznych w Piastowie utworzyła się 
grupa Rozbiegany Piastów, która 2 razy 
w tygodniu wspólnie trenuje bieganie. 
Grupa liczy ok. 70 członków, spośród 
których ok. 40 regularnie uczestniczy 
w piastowskich biegach.
Po uroczystej dekoracji zwycięzców 
Biegu Katyńskiego przez burmistrza 
Szuplewskiego i kierownika MOSiR 
Jerzego Derlatkę, Wanda Przybylak 
w imieniu Rozbieganego Piastowa 
podziękowała obu panom za pomoc 
i wsparcie w rozwoju grupy biegowej 
oraz za hojność i życzliwość, które 
w ogromny sposób przyczyniły się do 
realizacji i zamierzeń grupy „Rozbiega-
ny Piastów” oraz uroczyście wręczyła 
okolicznościowe dyplomy.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ 
NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

Następny bieg (ŻOŁNIERZY 
NIEZŁOMNYCH) na dystansie 1963 m 

już 1 marca o godz. 10.00. 
Limit startujących – 200 osób.
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URSUS

14 lutego w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul Konińskiej 
odbył się wielki bal karnawałowy. 310 seniorów chciało 
bawić się do rana.

P iątkowy bal uroczyście ot-
worzyli, życząc wspaniałej 
zabawy: Burmistrz Ursusa 

Bogdan Olesiński, wi-
ceburmistrzowie – Wiesław 

Krzemień i Kazimierz Ster-
nik, Dyrektor Ośrodka 
Kultury „Arsus” – Bo-
gusław Łopuszyński, 
Przewodniczący Rady 
Seniorów – Krzysztof 
Szczerba i Wicedyrektor 
SP 11 – Małgorzata Dę-

bowska. Dyrektor Łopu-
szyński przypomniał, że jest 

to bal nie tylko karnawałowy, 
ale również walentynkowy. 

Była to trafna uwaga, bo 
dla seniorów „Wa-
lentynki” to ważny 
dzień. Przecież oni 
w miłości, jak i w 
innych dziedzi-

nach, doświadczenie 
mają największe. 
Seniorom, a tym 

z Ursusa szcze-
gólnie, wolno 
wszystko. Kocha-
ją żony i mężów, 
ale nie wszyscy 
ich mają. Mają 
koleżanki i kole-
gów, a miłość od 
pierwszego wej-
rzenia może zdarzyć 
się wszędzie, nawet na 
balu.

Pomysł
Potrzebę zorganizowania 

wspólnej zabawy dla se-
niorów zgłosiła Radzie 

i Zarządowi Dzielni-
cy Rada Seniorów 
Dzielnicy Ursus. 

Na zebraniu przed-
stawicieli instytucji 
kulturalnych Ursusa 

i wszystkich środo-
wisk seniorskich 7 li-

stopada 2019 r. w Arsu-
sie, w którym uczestniczył 

wiceburmistrz Kazimierz Sternik, 
zapadły ustalenia i wkrótce rozpoczęły 
się przygotowania do wielkiego balu. 
Już na początku spotkania stwierdzo-
no, że potrzebna jest ściślejsza współ-
praca pomiędzy poszczególnymi or-
ganizacjami seniorskimi i placówkami 
kultury. Szacuje się, że w dzielnicy 
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mieszka 7–8 tysięcy osób w wieku 
emerytalnym, z czego blisko tysiąc 
osób zrzeszonych jest w organizacjach 
seniorskich: Klub Seniora „Wesoła 
Chata”, Klub Seniora „Ursus”, Klub 
Seniora „Promyk”, Towarzystwo 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Sto-
warzyszenie „Dzieci wojny”, Krąg 
Seniorów ZHP. Zarząd Dzielnicy 
przekazał przygotowanie i organizację 
imprezy Ośrodkowi Kultury „Arsus”. 
Dyrektor Łopuszyński i Bogdan 
Kałużny z DK „Miś” wzorowo 
wywiązali się z zadania. Koszt 
imprezy wyniósł 31 tys. zł.

Wyjątkowy bal
Czwarty raz 
organizowany 
przez dzielnicę 
bal karnawało-
wy tym razem 
miał wyjątkowy 
rozmach. W wielkiej 
hali SP 382 ustawiono 
31 dziesięcioosobowych, 
okrągłych stołów. Nie zapomniano 

również o udekorowaniu sali. 
Bezpłatne zaproszenia na bal, 
zawierające numer stołu, rozpro-
wadziły organizacje seniorskie.  

Kilkoro kel-
nerów dbało, 
żeby niczego 
nie zabrakło, 
od czerwonego 
barszczu oraz 
pierogów z kapu-
stą i grzybami po róż-
norakie przekąski, wędliny, 
ciasta i napoje. Wszyscy bawili się przy 
muzyce i śpiewie duetu muzycznego, 
który doskonale trafiał w różne gusta. 

Odbyły się też konkursy. Kon-
kurs piosenkarski wygrała 

Zuzanna Skalska 
z mężem. 
Nestorką wśród 
u c z e s t n i k ó w 
balu była 90-letnia 
członkini klubu „We-
soła Chata”.

Powrót do przeszłości
310 osób bawiło się wy-

śmienicie. Alkohol nie był 
przewidziany, ale kto wie czy 

panom, pamiętającym zaba-
wy szkolne i studniówki nie 
udało się „czegoś” prze-
mycić dla dodania ani-
muszu na parkiecie 
sobie i partnerkom.

Już do pierwszego tańca, a był to 
przebój Krzysztofa Krawczyka 
z 1976 roku „Byle było tak...” ru-

szyła blisko połowa uczestników. Bal 
wystartował o godzinie 17.00, a o 21.00 
– do której to był przewidziany – uczest-
nikom jeszcze było mało – twierdzili, 
że mogliby się bawić drugie tyle – więc 
dyrektor Łopuszyński uprosił zespół 
o zagranie jeszcze dwóch utworów, 
przy których głodne tańca pary konty-

nuowały śmiganie po parkiecie. 
Bal został zabezpieczo-

ny także od strony 
medycznej, ale 

interwencje nie 
były konieczne. 

Dziękujemy, jeszcze chcemy

Wsłuchując się w komentarze senio-
rów można z przekonaniem stwierdzić, 
że są spragnieni rozrywki, jednak sami 
nie mają możliwości organizacyjnych 
i finansowych. 
Karnawałowo-walentynkowy bal, na 
którym bawili się fantastycznie to jed-
noznaczny sygnał dla władz dzielnicy 
i organizatorów, że trafili w „dziesiąt-
kę”, zarówno z pomysłem, jak i orga-
nizacyjnie. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ 
NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidu-
alne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy 
Urzędzie Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl

02.03, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora”. 
W programie: 35.lecie istnienia Klubu – historia, 
dorobek, twórcy. Prowadzenie Anna Rykowska.
 WSTĘP WOLNY

03–04.03, godz. 10.00 (sala widowiskowa)
7. Mazowieckie Spotkania Teatralne „Zwierciadła”. 
Doroczne spotkania konkursowe amatorskich, 
młodzieżowych teatrów z Mazowsza. Zwycięzca zostaje 
nominowany do Spotkań Ogólnopolskich.
 WSTĘP WOLNY

06.03, godz. 18.00 (sala kameralna)
Cykl „Rymy świata” – koncert muzyki flamenco, 
pokazy tańca i warsztaty. Prowadzi Alina Małachowska.
 WSTĘP WOLNY

07.03, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku art. Adama 
Wyżlica. Kurator Piotr Szałkowski. Ekspozycja czynna 
do 31 marca. WSTĘP WOLNY

15.03, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3–8 lat) pt. „BUKIET TALENTÓW” 
w wykonaniu Teatru „Kultureska” w ramach cyklu 
„Niedzielne Spotkania z Teatrem”. CENA BILETU 10 ZŁ.
„Bukiet Talentów” to wspaniały rozśpiewany interaktywny spek-
takl dla dzieci, pełen pięknej muzyki, ruchu i animacji. To 60 
minut dobrej zabawy z pełnymi energii bohaterami spektaklu 
– Stokrotką, Różą i Kaktusem. Spektakl porusza ekologiczne 
tematy, takie jak: recykling, segregacja odpadów i prawidłowe 
nawyki ekologiczne. Dzieci w śpiewający sposób powtórzą za-
sady segregacji i nauczą się, jakie surowce możemy ponownie 
przetwarzać. Kwiaty pokażą najmłodszym, jak żyć ekologicz-
nie i jak dobrze się bawić! Przedstawienie przygotowane jest 
w konwencji show, pełnego muzyki, zabaw i interakcji z dziećmi. 
W spektaklu wykorzystywane są tylko autorskie utwory muzycz-
ne Teatru Kultureska.

16.03, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
DZIEŃ ŚW. PATRYKA – „EACHTRA” – widowisko 
składające się z muzyki, tańca, animacji i narracji. 
Projekt sceniczny jest owocem wieloletniej współpracy 
zespołu muzyki celtyckiej Jig Reel Maniacs, zespołu 
tańca irlandzkiego Tuatha and Ellorien oraz Visual Jokey 
Tomasza Frąszczaka. CENA BILETU 40 ZŁ.

18.03, godz. 17.00 (sala kameralna)
Światowy Dzień Poezji i Muzyki. W programie 
koncert muzyczno-wokalny, recytacje, otwarty konkurs 
jednego wiersza. WSTĘP WOLNY

19.03, godz. 18.00 (sala kameralna)
Występ grupy kabaretowej „Pół serio”. Reżyseria 
i prowadzenie Wanda Stańczak. WSTĘP WOLNY

20.03, godz. 19.00 (sala kameralna)
„SALONIK SZTUK ARSUS” – koncert „Tańczące 
Eurydyki” – piosenki Anny German. Wykonawcy: 
Aleksandera Okrasa-Wachnowska (sopran), 
Włodzimierz Trzeciak (fortepian), Andrzej Przybyciński 
(prowadzenie koncertu). Gospodarz programu 
Mirosława Liszcz. WSTĘP WOLNY

23–23.03, godz. 9.00-15.00 (sala kameralna)
Przesłuchania uczestników do 43.Mazowieckiego 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka” (edycja dzielnicowa). Prowadzenie Bożena 
Iwaniukowicz.

25.03, godz. 17.00 (sala kameralna)
„Wspomnienia dawnych czasów” – wieczór poezji 
i prezentacja dorobku Jerzego Dubińskiego, Stefana 
Rozpędka, Tadeusza Maryniaka, Jadwigi Pilińskiej 
i Andrzeja Rodysa. Mini koncert poetycki Joanny 
i Janusza Potempskich. Prowadzenie Anna Rykowska.
 WSTĘP WOLNY

28.03, godz. 17.00 (sala kameralna)
Autorski wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu 
Izabeli Zubko – recytacja poezji, Alina Małachowska – 
śpiew. WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA”      

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

www.facebook.com/dk.portiernia

marzec 2020 
KONKURS PLASTYCZNY „Wycinanka ludowa oraz 
Pisanka Wielkanocna”. 
Dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

Termin nadsyłania prac: do 20 marca 2020 
2 – 31 III 2020 
Wystawa prac Wiesławy Jastrzębskiej:
„Kwiaty – akwarela”

4 III 2020, godz. 17.00  
Wspomnienia z wycieczki do Kataru WSTĘP WOLNY

4, 5, 6 III 2020, godz. 10.00  
Warsztaty ceramiczne dla dzieci z klas 0–3. 
 CENA: 10 ZŁ
5, 12, 19, 26 III 2020, godz. 17.00  
Zajęcia „Taniec w kręgu”

6 III 2020, godz. 18.00 
Wernisaż malarstwa Wiesławy Jastrzębskiej: 
„Kwiaty – akwarela”  WSTĘP WOLNY

8 III 2020, godz. 12.30 
Bajka dla dzieci „Gdybym był piratem” w wykonaniu 
aktorów Teatru dla dzieci „Dur-Moll”.  CENA: 10 ZŁ

11 III 2020, godz. 18.00 
Co zobaczymy na objazdówce po Grecji? Propozycje 
przekaże Łukasz Warych z Hellas Travel

16 III 2020, godz. 11.00 
Stan powietrza w Dzielnicy Ursus – spotkanie 
uczestników Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego 
z pracownikami Biura Ochrony Powietrza.

17 III 2020, godz. 11.00 
Przedstawienie dla dzieci z klas 0–3. 
Realizacja: Teatr Dobrego Serca. CENA: 10 ZŁ

17 III 2020, godz. 17.00 
Turniej brydżowy Grand Prix Ursusa

20 III 2020 
ostatni termin nadsyłania prac konkursowych 
„Wycinanka ludowa oraz Pisanka Wielkanocna”. 

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

XVIII KONKURS PIOSENKARSKI „TULIPANADA”
6, 13, 20.03. – I etap eliminacji
27.03, 24.04 – II etap eliminacji
27.05 – Koncert Laureatów

(Sala widowiskowa OK „Arsus”)

7.03. (sobota) godz. 17.00
„Porta ad astra – Brama do gwiazd” – wernisaż 
wystawy fotografii Pawła Radomskiego. WSTĘP WOLNY

11.03 (środa) godz. 18.00
„Motywy miłości” – koncert w wykonaniu zespołu 
operetkowego „Belcanto”. WSTĘP WOLNY

15.03 (niedziela) godz. 12.30
„Bardzo wykwintne czasy” – Poranek Muzyczny 
dla Dzieci z cyklu „Historia Kultury dla Najmłodszych- 
Spotkanie III – Barok” w wykonaniu Wachnik Baroque 
Trio w składzie: Agnieszka Wachnik – obój, Jacek 
Wachnik – skrzypce, Karol Wachnik – wiolonczela. 
 WSTĘP WOLNY

20.03 (piątek) godz. 18.00
„Piękny jest świat” – znane przeboje polskie 
i zagraniczne w wykonaniu duetu Zuzanna Skalska 
i Tadeusz Drągowski. WSTĘP WOLNY

22.03 (niedziela) godz. 16.30
„Ucieczka z cienia – muzyka żydowskich 
kompozytorów polskiego pochodzenia” – koncert 
z cyklu „Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną”. 
Wykonawcy: Aleksandra Demowska – Madejska- altówka 
oraz Wojciech Pyrć – fortepian. WSTĘP WOLNY

28.03 (sobota) godz. 18.00
„Eksperyment” – spektakl w wykonaniu Kompanii 
Teatralnej Mamro.  WSTĘP WOLNY

29.03 (niedziela) godz. 12.30
„W Krainie Grzeczności” – przedstawienie dla dzieci 
z cyklu „Niedzielne spotkania z teatrem” w wykonaniu 
Teatru DUR-MOLL. WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

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
02.03.20 
Ogłoszenie VI edycji konkursu plastycznego dla 
przedszkoli oraz szkół podstawowych Dzielnicy Ursus m. 
st. Warszawy: „Najpiękniejsza palma wielkanocna” 

02–31.03.20 
Wystawa malarstwa: „Rafał Rudko – akwarele”. 

05.03.20 godz. 18.00
Wernisaż wystawy malarstwa: „Rafał Rudko – 
akwarele”.  WSTĘP WOLNY

10.03.20 godz. 17.00
„Ach, Damą być” – z najlepszymi życzeniami dla Kobiet 
– spotkanie członków Klubu Seniora oraz koncert 
okolicznościowy w wykonaniu zespołów wokalnych 
z D.K. „Miś”, O.K. „Arsus” oraz Zespołu Nauczycieli 
„Forte” ze Szkoły Podstawowej  nr 11. WSTĘP WOLNY

12.03.20 godz. 18.00
„Kobiecym głosem na dwa serca” – koncert    
w wykonaniu Julity Kożuszek (aktorka teatralna 
i filmowa, tancerka, choreografka, wokalistka) – śpiew 
oraz Doroty Wasilewskiej – (kompozytorka, wokalistka) 
-akompaniament, śpiew. WSTĘP WOLNY

17.03.20 godz. 17.00
„Podróże marzeń – Albania ” – relacja z podróży, 
prowadzona przez Małgorzatę Jurga, członka Klubu 
Seniora „Wesoła Chata”. WSTĘP WOLNY

18.03.20 godz. 18.00
Promocja albumu „Lata 60, 70 – sport w Ursusie 
na fotografiach Ireneusza Barskiego”. Organizator 
– Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – Wydział 
Komunikacji Społecznej i Promocji. WSTĘP WOLNY

20.03.20 godz. 10.00 
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” – spotkanie 
dla uczniów klas VII z pracownikami wydziału profilaktyki 
Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

22.03.20 godz. 12.30
Niedzielne spotkanie z teatrem. 
Bajka dla dzieci: „Teoś i Wielkanoc”. 
Dociekliwy wróbelek pragnie poznać istotę Świąt Wielkanoc-
nych. Udaje się na przedświąteczny kiermasz, by podsłuchać, 
jak przy swoich straganach pani Bazia i pan Żółtko próbują usta-
lić, kto jest najważniejszy w Wielkanoc. W zabawnych dialogach 
zajączki i kurczaczki chcą udowodnić, że to właśnie one. Pomię-
dzy baziami, pisankami i palemkami Teoś odnajduje… Baranka. 
 WSTĘP 10 ZŁ
24, 31.03.20 godz. 17.30
Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych dla 
dzieci.  OBOWIĄZUJĄ ZAPISY – tel.: (22) 667 92 18
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REKLAMĘ w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić 
na DWA SPOSOBY:

�  drogą e-mailową pisząc 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

CENNIK REKLAM 
dostępny w niebieskiej 
zakładce BIURO REKLAMY 
na www.mocnestrony.com.pl

OGŁOSZENIE 
DROBNE TEKSTOWE
można zamówić drogą 
e-mailową pisząc na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl
UWAGA! W zależności od liczby 
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. Wszystkie ogłoszenia 
tekstowe - w ramce.

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

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

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

Wszystkie reklamy i ogłoszenia 
są widoczne przez co najmniej 

2 tygodnie również na naszej stronie 
internetowej www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ
FRYZJERKĘ

do nowego 
Centrum Handlowego 

„Kaufland” w Piastowie 
przy ul. Warszawskiej.

Warunki dobre, 
godziny pracy do uzgodnienia

tel.:  608 223 045

LEKARSKIE

DAM PRACĘ

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

OGŁOSZENIE
Na podstawie wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 
18 grudnia 2019  r. Rada Miasta Pruszkowa rozpoczęła prace związa-
ne z wyborem uzupełniającym ławników do:

• Sądu Okręgowego w Warszawie  –  6 osób,

• Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Pracy  –  1 osoba,

• Sądu Rejonowego w Pruszkowie  –  1 osoba,

• Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  –  4 osoby 

na kadencję 2020–2023.  

W związku z powyższym  kandydatów na ławników należy zgłaszać do dnia

6 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje odnośnie kandydatów na ławników 
można uzyskać w Biurze Rady Miasta pod nr telefonów:  

(22) 735 87 50  |  (22) 735 87 22  |  692 747 020

lub osobiście w Biurze Rady Miasta p. nr 48 – II piętro
Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika oraz informację związaną 
z wyborami można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej 

pod adresem: 
http://umpruszkow.bip.org.pl/ 

zakładka: 

„Rada Miasta”, „Wybory ławników”, 
„Wybory ławników 2020–2024 uzupełniające”

 Kino URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. Bilety można kupić rów-
nież przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 
i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”. 

MARZEC 2020
DATA GODZINA TYTUŁ FILMU

1.03 16.00, 
18.15

PROXIMA
Francja l.15 – dramat

7.03 16.00, 
18.30

ZENEK
Polska l.15-biografi czny8.03

11.03 17.00

KINO RETRO

POZYCJA 
OBOWIĄZKOWA

USA l.15 – komedia

Wstęp  wolny !

14.03 16.00, 
18.00

GORĄCY TEMAT
USA l.15 – dramat15.03

21.03 15.00, 
17.00

DOKTOR DOLITTLE
USA b/o – dubbing/familijny – 

komedia22.03

28.03 16.00, 
18.30

BAD BOY
Polska l.15 – sensacyjny29.03

www.arsus.pl  facebook.com/kinoursus

REKLAMA
reklama@mocnestrony.com.pl
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PIASTÓW

Okiem młodego reportera
Prezentujemy autorskie zdjęcia najmłodszego współpracującego z dwu-
tygodnikiem „Mocne Strony” reportera i zdolnego fotografa – ADRIANA 
KACZKOWSKIEGO – członka m.in. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Ochotniczej Straży Pożarnej Piastów.

Zdjęcia przedstawiają:
 � głaz przed budynkiem OSP Piastów upamiętniający poległych i zmarłych 

strażaków w czasie okupacji niemieckiej,
 � zastęp straży pożarnej podczas interwencji przy ul. Wysockiego w Piasto-

wie, 
 � poczty sztandarowe przy tablicy poświęconej mieszkańcowi Piastowa – 

Zbigniewowi Gęsickiemu pseudonim „Juno”, żołnierzowi Kedywu Armii 
Krajowej  batalionu „Parasol” w rocznicę jego bohaterskiej śmierci po uda-
nym zamachu Armii Krajowej na dowódcę SS i Policji na dystrykt warszaw-
ski, Franza Kutscherę w dniu 1 lutego 1944 roku (imię Gęsickiego „Juno” 
nosi również Szkoła Podstawowa nr 5 w Piastowie – na zdjęciu po lewej 
– poczet sztandarowy z tej szkoły),

 � patriotyczny znicz pod ww. tablicą.

Jeśli: jesteś mieszkańcem gminy Ożarów Mazowiecki, Michałowice, 
Brwinów, miasta Pruszkowa, Piastowa, interesują cię wydarzenia lo-
kalne, masz do zaproponowania temat, którym mógłbyś zaintereso-
wać naszych Czytelników, a przy okazji robisz niezłe zdjęcia – czeka-
my na Ciebie – wiek nie gra roli – liczy się zapał, „wszędobylskość”, 
rzetelność i „niezłe oko”. 

Zachęcamy do kontaktu pod nr tel.: 602 666 134
Fot. Adrian Kaczkowski

Fot. Adrian Kaczkowski


