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URSUS l GMINA BRWINÓW

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) 
oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 9 lutego 2021 r. 
wydana została decyzja nr 5/R/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej – budowy drogi gminnej 19KDD na działkach nr ew. 19/10, 
25/8 (25/10, 25/11), 129 (129/1, 129/2) wraz z przebudową drogi 
gminnej ul. Dzieci Warszawy na działkach nr ew. 7/3, 7/7, 19/6, 
25/5 i 34/6 z obr. 2-11-16 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Działki: nr ew. 25/11 o pow. 0,0002 ha i 129/2 o pow. 0,0036 ha zgodnie 
z projektem zagospodarowania terenu są niezbędne do zrealizowania 
celu publicznego jakim jest budowa drogi gminnej 19 KDD. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Pouczenie: Stronom służy prawo zapoznania się z wydaną decyzją 
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 
1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel.: (22) 478-64-04, w poniedziałek i środę 
w godzinach 8.30–15.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, 
w terminie 14 dni od odebrania niniejszego zawiadomienia, do Wojewody 
Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.  

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w Internecie oraz w prasie lokalnej.

Znak sprawy: UD-XI-WAB-A.6740.76.2020.MJA                          

Zrzeczenie się mandatu przez 
wieloletniego radnego – riposta

n  URSUS. Radny Dzielnicy Ursus reaguje na publiczną 
wypowiedź Pawła Dilisa („Zrzeczenie się mandatu przez wieloletniego
radnego” – „Mocne Strony” nr 1/2021, s. 14)

Kiedy Bóg tworzył kobietę, pra-
cował do późna szóstego dnia. Prze-
chodził obok anioł i zapytał: Dlaczego 
poświęcasz tyle czasu właśnie temu 
dziełu? A Pan odpowiedział: Czy za-
uważyłeś wszystkie szczegóły, jakie 
muszę uwzględnić, żeby ją ukształto-
wać? Musi być zmywalna, choć nie 
zrobiona z plastyku, mieć więcej niż 
200 ruchomych części, które mają być 
wymienialne i musi ona funkcjonować 
na wszelkiego rodzaju pożywieniu; 
musi być zdolna objąć kilkoro dzieci na 
raz, przytulić tak, by uzdrowić co jest 
do uzdrowienia – od stłuczonego kola-
na do złamanego serca, a to wszystko 
musi zrobić tylko dwiema rękami.” 
Anioł był pod wrażeniem. – Tylko dwie-
ma rękami… niemożliwe! I to jest mo-
del standardowy?!To zbyt wiele pracy 
jak na jeden dzień… Jutro dokończysz.
„Nie będę czekać do jutra” powiedział 
Pan. „Jestem już tak bliski ukończenia 
tego dzieła. Stanie się najmilsze moje-
mu sercu. Ona sama siebie leczy, kie-
dy zachoruje i potrafi pracować 18 go-
dzin dziennie.” 
Anioł podszedł bliżej i dotknął kobiety. 
Ale uczyniłeś ją taką miękką, Panie. 
„Jest miękka” powiedział Pan. „Lecz 
uczyniłem ją także silną. Nie wyobra-
żasz sobie nawet, co potrafi znieść i ile 
pokonać.” – Czy ona potrafi myśleć? 
zapytał Anioł. Pan odpowiedział: „Ona 
nie tylko potrafi myśleć, ale potrafi 
przekonywać i pertraktować.” 
Anioł dotknął policzka kobiety… – Pa-
nie, zdaje się, że to dzieło ma skazę! 
Zbyt dużo nałożyłeś ciężarów. „To nie 
skaza… To łza” poprawił Pan anioła. – 
Łza? A co to takiego? – zapytał anioł. 
Pan odpowiedział: „Łzy są jej spo-
sobem wyrażania smutku, wątpliwo-
ści, miłości, samotności, cierpienia 
i dumy.” To zrobiło duże wrażenie na 
aniele. – Panie, jesteś geniuszem. 
Pomyślałeś o wszystkim. Kobieta jest 
naprawdę cudowna! 
Rzeczywiście jest! Kobieta posiada 
siłę, która zadziwia mężczyznę. Potra-
fi radzić sobie z kłopotami i dźwigać 
ciężkie brzemię. Ma w sobie szczęś-
cie, miłość i przekonania. Uśmiecha 
się, gdy chce jej się krzyczeć. Śpiewa, 
gdy chce jej się płakać, płacze, gdy jest 
szczęśliwa i śmieje się, gdy się boi. 
Walczy o to, w co wierzy. Sprzeciwia 
się niesprawiedliwości. Nie akceptuje 
„nie” jako odpowiedzi, kiedy widzi lep-
sze rozwiązanie. Daje z siebie wszyst-
ko, żeby jej rodzinie dobrze się wiodło. 
Zabiera swoją przyjaciółkę do lekarza, 
kiedy się o nią martwi. Jej miłość jest 
bezwarunkowa. 
Płacze, kiedy jej dzieci odnoszą suk-
ces. Jest szczęśliwa, kiedy wiedzie się 
jej przyjaciołom. Cieszy się, kiedy sły-
szy o narodzinach czy weselu. Boli ją 
serce, kiedy umiera ktoś z rodziny lub 
bliski przyjaciel. Ale znajduje siłę, by 
żyć dalej. Wie, że pocałunek i przytu-
lenie mogą uzdrowić złamane serce. 

Ma tylko jedną wadę. 
Zapomina, ile jest warta… 

8 
marca

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ KOBIET

n  OTRĘBUSY. Zacieśnianie kontaktów polsko-egipskich

Spotkanie z ambasadorem Egiptu

Burmistrz Arkadiusz Kosiński poznał 19 lutego 2021 r. nowego ambasado-
ra Egiptu JE Hatema Tegeldina. Spotkanie odbyło się w Otrębusach, w sie-
dzibie Stowarzyszenia Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego w Polsce.

H atem Tegeldin pełni funkcję amba-
sadora Arabskiej Republiki Egiptu 
w Polsce od grudnia 2020 r. Jak 

podkreśla, jego misją jest nie tylko bu-
dowanie współpracy polsko-egipskiej 
na różnych płaszczyznach (gospo-
darczej, kulturalnej i in.), lecz przede 
wszystkim troska o społeczność Egip-
cjan mieszkających w Polsce, w tym 
także o wiernych Koptyjskiego Koś-
cioła Prawosławnego. Opiekę duszpa-
sterską nad nimi sprawuje mieszkający 
w Otrębusach ks. Daoud Adib.
W dzisiejszych czasach Otrębusy stały 
się ważnym punktem na mapie Polski 
dla Koptyjskiego Kościoła Prawosław-
nego, który ma swoją siedzibę w stoli-
cy św. Marka w Aleksandrii. Jak mówił 
ks. Daoud Adib podczas prezentacji na 
temat koptów i historii Kościoła kop-
tyjskiego, we współczesnym Egipcie 

mieszka kilkanaście milionów wyznaw-
ców tej religii chrześcijańskiej (co sta-
nowi ok. 15% społeczeństwa Arabskiej 
Republiki Egiptu). Koptowie, którzy 
wyjeżdżają do Europy i Ameryki Pół-
nocnej ze względu na studia lub pracę, 
chcą zachowywać swoją wiarę i liturgię, 
dlatego obecnie poza Egiptem funk-
cjonuje 15 diecezji i ponad 500 parafii. 
Kaplica w Otrębusach jest już zbyt mała 
na potrzeby społeczności w Polsce. Kop-
towie korzystają obecnie m.in. z możli-
wości sprawowania liturgii w jednym 
z rzymskokatolickich kościołów Archi-
diecezji Krakowskiej, ale zamierzają 
wybudować w przyszłości swój własny 
ośrodek religijny w Otrębusach. Nie 
będzie zatem brakowało okazji do dal-
szego zacieśniania kontaktów polsko-
-egipskich na terenie gminy Brwinów.

UG Brwinów

 „DZIEŃ KOBIET” w Bibliotece 
Publicznej w Dzielnicy Ursus
8-ego marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Ursus przygotowała dla swoich czytelniczek i czytelników mnó-
stwo atrakcji.

W Oddziale „Czechowice” na wszyst-
kie miłośniczki i miłośników do-
brych książek czekać będzie wysta-

wa zatytułowana „Kobiety Kobietom”, 
poświęcona najwybitniejszym przed-
stawicielkom literatury i sztuki,  które 
swoim życiem i twórczością wpłynęły na 
historię praw kobiet, a także ich społeczny 
wizerunek w Polsce i na świecie. 

Na Facebooku będzie można posłuchać 
jak bibliotekarz Kamil czyta dedykowa-
ny wszystkim kobietom wiersz-niespo-
dziankę.

Biblioteka „Niedźwiadek” świętować 
będzie Dzień Kobiet w stylu hipisowskim. 
Bibliotekarki wręczą tego dnia pierw-
szym stu czytelniczkom odwiedzającym 
ich filię tulipany od producenta „Kwia-
ty z Mazowsza” oraz drobne upominki 
z firmy „Aroma-kosmetyki naturalne”.
Biblioteka „Skorosze” przygotowuje 
natomiast prezentację najwybitniejszych 
polskich pisarek, którą obejrzeć będzie 
można na Facebooku.
Wydarzeniom towarzyszyć będą liczne 
konkursy i zabawy on-line.
               LD
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Mam tę moc, 
przekażę ją innym
Krew jest cennym darem, który może uratować życie 
drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Brwinowie, którzy jesienią chorowali na COVID-19, zde-
cydowali się oddać osocze potrzebującym.

I nicjatywa oddania osocza wyszła od samych strażników 
miejskich. Do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie zgłosiło się czterech 

z nich, jednak po wywiadzie medycznym okazało się, że tyl-
ko jeden może oddać osocze. Osocze ozdrowieńców zawiera 
przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organi-
zmie pacjenta przechodzącego zakażenie, wspomaga lecze-
nie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. 
Osocze pobiera się tak jak krew. Przed pobraniem krwi na-
leży zjeść lekki posiłek, a w ciągu doby poprzedzającej od-
danie krwi należy wypić ok. 2 l płynów. Pobieranie osocza 
nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. 
Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. 
Mogą je oddać osoby, które były zarażone koronawirusem 
lub na niego chorowały i wyzdrowiały. 
Osocze mogą oddać osoby: 

 n w wieku 18–65 lat, które przeszły zakażenie SARS-
-CoV-2 (potwierdzone testem, bądź wpisem w aplikacji 
gabinet.gov.pl),

 n o wadze min. 50 kg,
 n po wyzdrowieniu, u których minęło:

 – co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub

 – 18 dni od zakończenia izolacji,
 n po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla 

dawców krwi m.in.:
 – należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób 

przewlekłych,
 – w przypadku osób, które miały w przeszłości przeta-

czaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przeby-
tej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które 
zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa.

Osocze można oddać w centrach krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa i ich oddziałach terenowych. Przed przyjściem do 
punktu pobierania krwi należy koniecznie skontaktować się 
z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa telefonicznie 
lub mailowo.  UG Brwinów

n  BRWINÓW. Wspaniała inicjatywa 
strażników miejskich

Rezygnacja Stanisława Dymury z funkcji 
Przewodniczącego Rady Powiatu
XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, która 
odbyła się online 16 lutego 2021 r., była poświęco-
na przede wszystkim odwołaniu dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Pruszkowie oraz dyskusji nt. właś-
ciwego składu komisji konkursowej powołanej do 
wyboru jej następcy. Koniec sesji był dla wszystkich 
zaskoczeniem. Na XXIX Sesji Specjalnej 1  marca 
wybrano nowego przewodniczącego Rady Powiatu 
Pruszkowskiego.
26 stycznia 2021 r. p. Elżbieta Makulska-Gertruda 
została odwołana ze stanowiska dyrektora SPZZOZ 
w Pruszkowie. Decyzję o odwołaniu Zarząd Powia-
tu podjął jednogłośnie. Pięciogodzinna sesja miała 
burzliwy przebieg, większą część zajęły dyskusje 
o powodach odwołania zatrudnionej od 1 listopa-
da 2019 r. dyrektor, o procedurze wyboru osoby jej 
następcy i sytuacji w szpitalu. Atakowani przez kil-
koro radnych byli przede wszystkim członek Zarzą-
du Powiatu Grzegorz Kamiński, który dopatrzył się 
uchybień w pracy byłej dyrektor i wnioskował o jej 
odwołanie oraz p.o. Dyrektora szpitala Krzysztof 
Pastewka. Po zakończeniu tematu radna Katarzyna 
Klimaszewska wtrąciła, że „może nadszedł czas na 
zastanowienie się – czy my naprawdę działamy prze-
de wszystkim dla dobra mieszkańców?”. 
Niespodziewanie tuż przed zakończeniem obrad, 
prowadzący sesję Stanisław Dymura poinformo-
wał radnych o rezygnacji z zajmowanego stanowi-
ska. Większość radnych wydawała się zaskoczona 
oświadczeniem Przewodniczącego. Kilka osób wyra-
ziło żal, spowodowany jego decyzją, której w żaden 
sposób nie uzasadnił. Usłyszał od wielu radnych dużo 
ciepłych słów, m.in. Starosta Powiatu Krzysztof Ry-
muza określił Dymurę najaktywniejszym przewodni-

czącym Rady w historii powiatu pruszkowskiego, zaś 
Radny Zdzisław Brzeziński stwierdził, że przewodni-
czący wyróżniał się nie tylko konsyliacyjnym sposo-
bem prowadzenia obrad, ale wręcz „ekumenizmem”.

 Na XXIX Specjalnej Sesji Rady Powiatu w po-
niedziałek 1 marca wybrano nowego Przewodniczą-
cego. Został nim Rafał Sieradzki z klubu Koalicji 
Obywatelskiej. Na sesję przybyło 19 radnych (z 27), 
którzy oddali 17 głosów „za”, 2 osoby wstrzymały 
się od głosu. Rafał Sieradzki podziękował radnym 
za kredyt zaufania i zapewnił, że pracę dla powiatu 
pruszkowskiego będzie wykonywał w porozumieniu 
ze wszystkimi klubami. Dodał, że liczy na konstruk-
tywny, merytoryczny dialog, prowadzący do pozy-
tywnych rozwiązań. 
Wcześniej kilkoro radnych, w tym Starosta Rymuza 
wręczyło Stanisławowi Dymurze bukiety kwiatów 
w podziękowniu za 2,5 roku wspaniałej pracy. 

Tekst i zdj. Jacek Sulewski

n  POWIAT PRUSZKOWSKI. Dwie sesje Rady Powiatu – online i stacjonarna

NA ZDJĘCIU: Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Dymura, 
podczas obchodów Wigilii 2019 w Starostwie Powiatowym, 

przyjmuje Betlejemskie Światło Pokoju od Harcerzy 
Hufca ZHP Pruszków. 

UWAGA NA OSZUSTÓW 
PODAJĄCYCH SIĘ
ZA WNUCZKA, POLICJANTA, 
FUNKCJONARIUSZA CBŚP   
Przestępcy oszukują starsze, samotnie 
mieszkające osoby. Podają się już nie tylko 
za członków rodziny – wnuka, kuzyna, siostrzeńca lub siostrzenicę. 
Coraz częściej udaje im się przekonać starsze osoby, że są 
funkcjonariuszami CBŚP lub policjantami grupy zajmującej się 
rozpracowywaniem oszustów na tzw. wnuczka. 
Sprawcy nawiązują telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami. 
Zwracają się z pilną prośbą o pożyczenie pieniędzy.

PAMIĘTAJ! Policja nigdy nie korzysta z pomocy � nansowej 
mieszkańców, prywatnych osób realizując własne zadania i cele.
W przypadku prośby o nagłą pożyczkę, zawsze należy:
1.  Poprosić o osobisty kontakt z osobą, podającą się za naszego 

krewnego,
2.  Nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć 

swój cel,
3.  Skontaktować się z innymi członkami rodziny w celu zwery� ko-

wania „tragicznej” informacji, która miała być powodem pożyczki.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to 
członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz, tylko oszust
NATYCHMIAST POWIADOM POLICJĘ dzwoniąc pod numer 112 
lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji:

 Komenda Rejonowa Policji  Komisariat Policji
 Warszawa III Warszawa Ursus
 ul. Opaczewska 8 ul. Sosnkowskiego 16
 tel.: 47 723 93 50 tel.: 47 723 21 01
 tel.: 47 723 93 51 tel.: 47 723 21 05
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NASZE ZDROWIE l PSYCHOLOGIA

WSPÓŁCZESNA KOBIETA
Współczesna kobieta jest perfekcyjną gospodynią, wspaniałą żoną i mat-
ką, mającą liczne pasje, zawsze nienaganny wygląd, znakomicie spełnia-
jącą się w życiu zawodowym. A przynajmniej takie oczekiwania stawia przed nią XXI wiek. 
Przy okazji zbliżającego się 8-go marca, czyli święta płci pięknej, warto pochylić się nad rolą 
kobiety we współczesnym świecie. Rolą, która staje się coraz bardziej obszerna i wymagająca. 

Ewolucja
Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo rola ko-
biety zmieniła się na przestrzeni lat. Z gospodyni, 
od której wymagało się głównie wyjścia za mąż, 
macierzyństwa i dbania o ognisko domowe stała 
się przedsiębiorczą bizneswoman, wciąż mocno 
pielęgnującą wartości rodzinne, tworzącą ciepły 
i bezpieczny dom. Obecnie od kobiet wymaga się 
znacznie więcej niż dawniej, a one te wymaga-
nia… sukcesywnie spełniają. Wymagania te do-
tyczą zadań i cech przypisywanych dawniej męż-
czyznom, czyli utrzymanie rodziny, siłę, odwagę, 
niezależność, zaradność, stanowczość. Nie jest już 
niczym dziwnym kobieta zajmująca się przebitą 
oponą, cieknącym kranem czy pomalowaniem 
ścian w pokoju. Nie powinno to jednak następo-
wać kosztem kobiecości – wciąż chcemy widzieć 
w nich atrakcyjność, elegancję, emocjonalność, 
wrażliwość, delikatność, subtelność. Utrzymana 
kobiecość i znakomite wywiązywanie się z ról 
męskich – oto, co przyszło współczesnej kobiecie.

Stereotypy
Nie dramatyzujmy jednak tego wizerunku tak 
bardzo. Wizerunek kobiety w dzisiejszych cza-
sach wciąż obejmuje pewną lekkość. 
Tylko kobieta nie ma co na siebie 
włożyć, a jednocześnie brakuje 
jej miejsca w szafie na nowe 
ubrania. Jest zakochana 
w nowych butach i toreb-
kach. Miewa huśtawki 
nastrojów, a na pytanie, 
czy coś się stało tyl-
ko kobieta potrafi tak 
umiejętnie zaprzeczyć 
swojej obrażonej mimi-
ce mówiąc: „nie”. Które 
oczywiście znaczy wszyst-
ko oprócz: „nie”. Równie 
mocno martwi się pilnym pro-
jektem w pracy co dopinającymi 
się z trudem spodniami. To właśnie 
kobieta tak znakomicie łączy katowanie się dra-
końskimi dietami i wczesne wstawanie na fitness 
po to, by przed północą się złamać i zjeść solidną 
dawkę lodów. A o ich nadmiernej emocjonalności 
można pisać grube tomy. Do tego nie zapominaj-
my o imponującej gadatliwości, o której wzmianki 
pojawiają się już w najstarszych przysłowiach (np. 
„Cud nad cudami – niegadatliwa między niewia-
stami”). Z gadatliwością wiąże się zamiłowanie 
do plotkowania (i to też mamy w przysłowiach: 
„Zachować co w sekrecie, najciężej jest kobie-
cie”). Mimo ewidentnej ewolucji w wizerunku 
kobiet, wiele z tych stereotypów wciąż może po-
szczycić się przynajmniej ziarnkiem prawdy.  

To, co niezmienne
Z jednej strony rola kobiet uległa diametralnej 
przemianie, z drugiej zaś pewne elementy pozo-
stały niezmienne. Wartości rodzinne czy dbanie 
o ognisko domowe to zgodnie z badaniami wciąż 
priorytet dla zdecydowanej większości pań. Zu-
pełne porzucanie tych aspektów i koncentrowanie 
się wyłącznie na nowych elementach kobiecości, 
czyli np. na zadaniach przypisywanych dawniej 
mężczyznom, może mieć drugie dno. Pod po-
zorami niezależności, wyemancypowania i siły 
często kryją się kobiety nieszczęśliwe, pogubio-
ne, uzależnione od alkoholu, zakupów, jedzenia. 

Za maską kobiet sukcesu, łączących życie zawo-
dowe z rolą matek, chowają się kobiety obcią-
żone, sfrustrowane, znerwicowane. Dążenie do 
realizacji wszystkich wysokich wymagań, jakie 
nakłada na nie społeczeństwo, częściej przynosi 
pustkę, rozczarowanie i bylejakość zamiast dumy 
i satysfakcji. Wielość obowiązków, balansowanie 
między bardzo różnymi zadaniami, codzienna go-
nitwa jak najbardziej mogą przytłaczać. I przytła-
czają. Nawet gdy robimy bardzo dużo to czujemy, 
że można zrobić jeszcze więcej. Wpleść w nasz 
harmonogram jeszcze jedno spotkanie. Wstać go-
dzinę wcześniej na pilates. Wziąć w pracy kilka 
nadgodzin. Do tego oczywiście ugotować domo-
wy, dwudaniowy obiad naszym dzieciom, pomóc 
w odrabianiu lekcji, zrobić zakupy, pamiętać 
o urodzinach, imieninach, rocznicach członków 
bliskiej i dalszej rodziny... itd, itp. Można zwario-
wać. Czy to jedyna ścieżka dla współczesnej ko-
biety? Oczywiście, że nie!

W zgodzie z sobą 
Zamiast spełniać wszystkie współczesne wymaga-
nia najlepiej postawić na te aspekty, które są dla 
nas najważniejsze. Być w zgodzie z sobą – ze swo-

imi potrzebami, preferencjami i wartoś-
ciami. Pielęgnować cechy, które 

nas tworzą, a nie rezygnować 
z nich, bo przydałoby się np. 

być bardziej stanowczą niż 
delikatną. A, nawiasem 
mówiąc, kobieta deli-
katna wcale nie musi 
być słaba. Komponujmy 
własną, indywidualną 
mieszankę cech i ciesz-
my się pięknem, jakie 

w ten sposób powstaje. 
Dotyczy to także naszych 

relacji z innymi. Nie udawaj-
my. Najgorszym złem współ-

czesnych czasów jest robienie 
czegoś wyłącznie dlatego, żeby udo-

wodnić coś otoczeniu. Jeśli czegoś zupełnie nie 
czujemy, ale robimy to przez wzgląd na obecne 
czasy –  to jest największa pułapka, w której mo-
żemy się pogubić, zatracić swoją tożsamość. Nie 
oznacza to oczywiście, aby sięgać po wyłącznie 
komfortowe dla siebie rzeczy. Ktoś mądry kiedyś 
powiedział: „Codziennie rób przynajmniej jedną 
rzecz, która Cię przeraża”. W ten sposób wzrasta-
my. 
Wzrastajmy jednak do tej wersji samej siebie, 
która jest dla nas pociągająca, atrakcyjna, stano-
wi źródło radości i spełnienia. Receptą na bycie 
kobietą spełnioną w dzisiejszych czasach jest sa-
morealizacja, a nie wcielanie się w rolę, którą ktoś 
inny dla nas opracował. Zamiast robić wszystko 
– wybierajmy. I to świadomie, każdego dnia na 
nowo. Stawiajmy na tę kobiecość, która właśnie 
dla nas będzie idealna.  

Marlena Hess

3 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ SŁUCHU

Niedosłuch staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) około 466 milionów ludzi boryka się z problemami związanymi ze słuchem. 

n	 	Jak	bardzo	powszechnym	zjawiskiem	stał	się	nie-
dosłuch?		

Społeczeństwa europejskie dość szybko starzeją 
się, a to sprawia, że wzrasta odsetek osób z tzw. 
głuchotą starczą (presbyacusis), a więc niedo-
słuchem wieku podeszłego. Już co trzecia osoba 
powyżej 65. roku życia ma kłopoty ze słuchem. 
Bezpośrednią przyczyną niedosłuchu wieku po-
deszłego są nieodwracalne uszkodzenia komó-
rek słuchowych. Takiego niedosłuchu nie można 
wyleczyć, ale można skutecznie opóźniać jego 
rozwój. Dodatkowo na pogorszenie słyszenia 
wpływają zaburzenia krążenia, cukrzyca, no-
wotwory, stosowanie niektórych leków, a także 
wszechobecny hałas. Niedosłuch to zjawisko 
złożone. Ważne jest nie tylko fizjologiczne nie-
słyszenie, ale przede wszystkim jego społecz-
ne i psychologiczne skutki. Kluczowe jest jego 
wczesne wykrycie i szybkie podjęcie działań 
rehabilitacyjnych.

n	 	Jakie	są	najbardziej	typowe	objawy	niedosłuchu?	
O swoim niedosłuchu dowiadujemy się od innych. 
To najbliższe otoczenie najszybciej zauważa na-
sze problemy słuchowe. W pierwszej kolejności 
pojawiają się trudności ze zrozumieniem mowy. 
Często prosimy o powtórzenie. Przekręcamy 
wyrazy. Odpowiadamy nieadekwatnie do zada-
wanych pytań. Domownicy zwracają nam uwagę, 

że zbyt głośno oglądamy telewizję i „krzyczymy”, 
a nie mówimy. My sami mamy wrażenie, że sły-
szymy „jak przez watę”. Słowa „zlewają się”. Sły-
szymy, a nie rozumiemy. Najgorsze, że ciągły stres 
i zakłopotanie wywołane obawą, że czegoś nie 
usłyszymy prowadzą do wycofania się i rezygnacji 
z kontaktów z otoczeniem. W konsekwencji za-
mykamy się w sobie, a nawet izolujemy, co może 
doprowadzić do depresji. Jeśli niedosłuch pogłę-
bi się, może zagrażać naszemu bezpieczeństwu, 
a nawet życiu. Osoba z głębszym niedosłuchem 
może np.: nie usłyszeć nadjeżdżającego samocho-
du i ulec wypadkowi lub też nie usłyszeć, że ktoś 
włamuje się do domu.  

n  Co	zrobić,	gdy	zaobserwujemy	u	siebie	lub	swoich	
bliskich	objawy	niedosłuchu?

Przede wszystkim zbadać słuch. Osoby po 65. 
roku życia powinny wykonywać badanie słuchu 
przynajmniej raz w roku. Jest ono najczęściej bez-
płatne, więc warto skorzystać już dziś. 

n	 	A	jeśli	zdiagnozowany	zostanie	niedosłuch?
Wtedy warto zaopatrzyć się w aparaty słuchowe. 
Można je bezpłatnie przetestować i sprawdzić, czy 
spełniają nasze oczekiwania, zanim podejmiemy 
decyzję o zakupie. Warto skonsultować się z pro-
tetykiem słuchu i zadbać o dobre słyszenie. Dobre 
słyszenie zdecydowanie poprawia komfort życia. n  

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

🌷    
„Zawsze bądź pierwszorzędną 
wersją siebie, zamiast być 
kiepską kopią kogoś innego.”  

(Judy Garland)



Mocne Strony    |    4 MARCA 2021 R.    |    NR 3(99)/2021  (ROK VI)

dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW 5POWIAT PRUSZKOWSKI

www.powiat.pruszkow.pl

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.  Nie można zatykać przewodów 

wentylacyjnych i otworów 
nawiewnych, np. w drzwiach 
łazienkowych. Całkowite 
uszczelnienie mieszkania 
powoduje niezachowanie 
lub zaburzenie cyklu wentylacji, 
co stanowi duże zagrożenie.

2.  Należy pamiętać o okresowych 
przeglądach i czyszczeniu 
kanałów kominowych 
i wentylacyjnych, ponieważ 
niedrożne mogą być przyczyną 
zatrucia tlenkiem węgla, 
szczególnie podczas 
kąpieli w łazienkach 
wyposażonych w gazowe 
ogrzewacze wody. 

3.  Nie ogrzewać pomieszczeń 
kuchnią gazową. Nowoczesne 
gazowe urządzenia promienni-
kowe, mimo że są wyposażone 
w katalizatory, powinny być 
używane z zachowaniem okre-
ślonych zasad bezpieczeństwa. 

Należy przestrzegać instrukcji 
ich użytkowania.
Stanowczo niedopuszczalne 
jest pozostawianie takich 
urządzeń włączonych na noc 
w zamkniętym pomieszcze-
niu, w którym śpią ludzie.

4.  Instalowanie pieców gazowych 
powinno być dokonywane 
tylko przez wykwalifikowanych 
fachowców i zgodnie 
z zaleceniami producentów. 
Wszelkie samowolne przeróbki 
są niedozwolone.

5.  Użytkowanie wszystkich 
urządzeń grzewczych zawsze 
powinno odbywać się 
zgodnie z ich przeznaczeniem 
i instrukcją użytkowania.

6.  W trosce o własne bezpieczeń-
stwo, warto rozważyć zamon-
towanie w domu czujek dymu 
i gazu. Koszt zamontowania 
takich czujek jest niewspół-

miernie niski do korzyści, jakie 
daje zastosowanie tego typu 
urządzeń.

PONADTO: 

7.  Nie wolno lekceważyć objawów 
duszności, bólów i zawrotów 
głowy, nudności, wymiotów, 
oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą one 
być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu czadem. W takiej 
sytuacji natychmiast należy 
przewietrzyć pomieszczenie, 
w którym się znajdujemy 
i zasięgnąć porady lekarskiej. 

8.  Często wietrzyć pomieszczenia, 
w których odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki 
wyposażone w termy gazowe), 
a najlepiej zapewnić nawet 
niewielkie rozszczelnienie 
okien lub drzwi.

CZAD
– CICHY

ZABÓJCA
UDZIELANIE POMOCY 
W PRZYPADKU ZATRUCIA 
TLENKIEM WĘGLA
1.  Kiedy znajdziemy osobę z objawami 

zaburzenia świadomości w kuchni, 
łazience lub garażu nie wolno wpadać 
w panikę. Należy jak najszybciej 
zapewnić dopływ świeżego powie-
trza, w skrajnych przypadkach nawet 
wybijając szybę w oknie.

2.  Wynieść osobę poszkodowaną 
w bezpieczne miejsce, zapewniając 
dopływ świeżego powietrza, 
pod warunkiem, że nie stanowi 
to zagrożenia dla zdrowia 
osoby ratującej. W przypadku 
jakiegokolwiek zagrożenia 
przeprowadzenie akcji należy 
pozostawić służbom ratowniczym.

3.  Wezwać służby ratownicze (pogoto-
wie ratunkowe nr 999, straż pożarna 
nr 998 lub nr alarmowy 112).

PAMIĘTAJMY! Od stosowania się do 
powyższych rad może zależeć zdrowie 
i życie nasze oraz naszych bliskich.

W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera wiele 
osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. 
Takie przypadki miały miejsce również na terenie powiatu pruszkow-
skiego. Okres grzewczy jeszcze się nie skończył, dlatego Krzysztof Ry-
muza Starosta Pruszkowski i strażacy Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie apelują o szczególne zachowanie 
zasad bezpieczeństwa. 
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest ich niewłaści-
wa eksploatacja oraz niesprawność urządzeń oraz przewodów komino-

wych, tj. wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Tlenek węgla, po-
tocznie zwany czadem lub cichym zabójcą, jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym smaku, nieco lżejszym od 
powietrza, co powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. Powstaje w wy-
niku niepełnego spalania wielu paliw, tj.: drewna, oleju, gazu, benzyny, 
nafty, propanu, węgla, ropy. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, 
w których okna są szczelnie zamknięte. Tlenek węgla blokuje dostęp 
tlenu do organizmu, prowadząc tym samym do niedotlenienia, a przy 
długotrwałym narażeniu nawet do śmierci.
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URSUS

KOBIETA… i mężczyzna
– Amerykańscy naukowcy zbadali, 
że kobiety z niewielką nadwagą 
żyją dłużej od mężczyzn… którzy 
tę nadwagę skomentowali. 

– Amerykańscy naukowcy 
stworzyli ranking największych 
rozkoszy kobiety. Na pierwszym 
miejscu jest jednoczesne zdjęcie 
stanika oraz szpilek po całym 
dniu.

– Powiedzieć, że facet ma 
kontrolę nad kobietą, to tak, 
jak powiedzieć, że barometr ma 
kontrolę nad pogodą.

– Nie sądź kobiety 
po kilogramach, a nie będziesz 
sądzony po centymetrach.

– Miłość jest wtedy, kiedy 
masz ochotę go zabić, ale ciągle 
odkładasz to na później, bo byłoby 
ci smutno bez niego.

KOBIETA… i dieta
– Jeśli jestem tym, co jem, 
to niezła ze mnie babeczka.

– Jeśli nikt cię nie widzi, jak jesz 
czekoladę, to się nie liczy.

– Wstałam w nocy, żeby napić 
się wody, ale wodę mi odcięli 
w bloku. Więc zjadłam blachę 
sernika.

– Gdyby Bóg był kobietą, to by 
w życiu nie wymyślił, żeby od 
jedzenia się tyło.

Dieta, dzień 1: – Pozbyłam 
się z lodówki wszystkiego 
co niezdrowe. Było pyszne…

– Odstawiłam wagę do kąta. 
Będzie tam stać tak długo, 
aż przeprosi.

KOBIETA… i życie
– Moja praca jest zupełnie 
nieważna, kiedy proszę 
o podwyżkę. Ale kiedy chcę 
wziąć urlop, nagle się okazuje, 
że jest absolutnie niezbędna 
dla ludzkości.

– Jak tak spojrzeć na siedem 
grzechów głównych, to wychodzi, 
że większość to moje hobby.

– Tak naprawdę, jedyne, co mi 
można zarzucić, to kocyk na plecy.

– Może i do końca nie wiem, o co 
mi chodzi. Ale bardzo mi na tym 
zależy.

Tekst: 
PANI BUKOWA

8 
marca

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ KOBIET

„TRAKTOR – IDEA – URSUSA” 
opuszcza na zawsze Dzielnicę Ursus
5 lat temu, 25 czerwca 2016 roku, społecznicy skupieni wokół artystki 
Jaśminy Wójcik z „Projektu Ursus. Zakłady” odsłonili instalację arty-
styczną: traktor-hybrydę. – To	małe	święto	instalacji.	Małe	święto	nasze.	
Małe	święto	 traktorów	marki	„Ursus”.	 I	małe	święto,	mamy	nadzieję,	
przyszłego	muzeum – podsumował wówczas Igor Stokfiszewski, jeden 
z działaczy. W ten sposób Inicjatorzy Petycji „Ratujmy zabytkową kolek-
cję fabryki Ursus!” ponownie włączyli się w dialog na temat spuścizny 
po ZM „Ursus”. 5 lat temu, w upalny dzień – dokładnie w 40. rocznicę 
wydarzeń Czerwca ‘76 w Ursusie, Radomiu i Płocku – ustawili przed nie-
istniejącą już dziś stołówką zakładową (obok Urzędu Dzielnicy) instalację 
artystyczną „Traktor – Idea – Ursusa”. Byliśmy wówczas. Pojawiliśmy 
się także w ostatnią sobotę lutego, 5 lat później, aby uwiecznić moment 
opuszczenia przez instalację Dzielnicy Ursus.
– Przyszedł symboliczny czas opusz-
czenia Ursusa. Razem z Traktorem-
-Ideą-Ursusa (antypomnikiem, trak-
torem-rzeźbą, stworzoną kolektywnie 
z fragmentów różnych ciągników marki 
Ursus), opuszczamy Ursus – powiedzia-
ła Jaśmina Wójcik podczas przemowy 
pożegnalnej tuż przed momentem pod-
niesienia przez dźwig pomnika.  
– Nasz traktor zostanie przekazany 
swojemu tacie, czyli Panu Jackowi 
Grzywaczowi [założyciel prywatnego 
Skansenu Łochowice; sołtys Łocho-
wic; obecny również w Ursusie przy 
rozmowach 2 lata temu z władzami 
Dzielnicy na temat przyszłego Muze-
um – przyp. aut.]. 
W tle podniosłej muzyki z przenośnych 
głośników Jacek Grzywacz podpisał 
protokół przekazania traktora. A Stefan 
Sobczak – mieszkaniec Ursusa – uzna-
ny został za społecznego kontynuatora 
działań związanych z upamiętnieniem 
Fabryki – otrzymał symbol – szcze-
kaczkę. Za jej pośrednictwem zdążył 
zaprosić na II Zlot Zabytkowych Trak-
torów (organizowany przez Ośrodek 
Kultury „Arsus”; prawdopodobnie wy-
darzenie odbędzie się w czerwcu). 

Kontrowersje wokół traktora
Przez odbiorców – mieszkańców oraz 
przyjezdnych – symboliczny traktor 
nie zawsze był zrozumiany mimo małej 
tabliczki z informacją przy nim. Budził 
zatem kontrowersje swoim wyglądem.  
Instalacja, według pomysłodawców, 
miała być m.in. darem dla przyszłego 
Muzeum Ursusa, którego... do dziś nie 
stworzono, o czym nie raz pisaliśmy na 
naszych łamach. 
– Pamiętam, że dzień po tym, jak usta-
wiliśmy już traktor pod Urzędem, jeden 
ze związkowców powiedział: „Jak to? 
Fabryka w Ursusie była taką potęgą! 
Dlaczego tutaj stanęło coś takiego? 
Trzeba byłoby tu postawić prawdziwy 
ciągnik, a nie takie coś”. Według mnie 
taki pogląd wziął się z takiego właśnie 
rozumienia. A przecież ideą tej insta-
lacji było, że została stworzona razem 
z byłymi pracownikami fabryki, trakto-
rzystami* i mieszkańcami z fragmentów 
z oryginalnych części różnych modeli 
„Ursusów” z całej Polski. Zatem jest to 
symbol, bardziej zabawka dla dzieci. To 
nie miało absolutnie nikogo obrażać. 

Wyszła nam lekka konstrukcja przypo-
minająca C-330. I stąd nazwa „Trak-
tor – Idea – Ursusa” – odniosła się do 
kontrowersji autorka pomysłu instalacji 
– artystka Jaśmina Wójcik.

Dzieło wymagało renowacji 
i zabezpieczenia
W Urzędzie Dzielnicy Ursus dowiedzie-
liśmy się także, że mieszkańcy skarżyli 
się, iż dzieci wchodzące na instalację do-
znawały skaleczeń. Do Stowarzyszenia 
im. Stanisława Brzozowskiego – właś-
ciciela instalacji – Urząd wystosował 
pismo, m.in. z prośbą o zabezpieczenie 
obiektu, który uniemożliwi wchodzenie 
na niego albo o zabranie instalacji. Nie 
było ze strony Urzędu sugestii co do 
przeniesienia traktora w inne miejsce. 
– Już w pierwszym roku, gdy powstał, 
na zimę został zabezpieczony, wypia-
skowany przy ul. Posag 7 Panien. Na-
stępnie, podczas premiery książki pod 
moją redakcją „Ursus. To tutaj wszystko 
się zaczęło” był odmalowany wspólnie 
z grafficiarzami, a potem z powrotem 

przeniesiony pod Urząd – przypominała 
Jaśmina Wójcik. Podczas naszej rozmo-
wy na traktorze bawiło się kilka dzie-
ci.  – Proszę spojrzeć, dzieci bawią się 
i jakoś nikomu nic się nie stało. Jestem 
trochę zdziwiona. No ale jeśli ktoś cze-
goś nie czuje, nie lubi, to wtedy wzywa 
się do usunięcia. To przykre, że po 10. 
latach naszego działania w Ursusie nie 

ma dialogu, tylko rozkaz – skomentowa-
ła artystka. 

Z Ursusa do… prywatnego Skansenu 
w Łochowicach
Artystka Jaśmina Wójcik 10 lat działała 
w Ursusie na rzecz upamiętnienia Pra-
cowników i znanej na całym – świecie 
Fabryki i marki URSUS w ramach ini-
cjatyw w ramach Projektu Ursus (Za-
kłady). Film „Symfonia Fabryki Ursus” 
znany już na świecie, I Parada Trakto-
rów, a także petycja do władz Warsza-
wy sprzed kilku lat w kwestii wykupu 
zabytkowej kolekcji po Fabryce – to tyl-
ko kilka z działań Jaśminy Wójcik i po-
magających jej społeczników. Artystka 
po rozmowach z Dyrektorem Ośrodka 
Kultury „Arsus” myślała, że traktor 
mógłby stanąć pod Domem Kultury 
„Portiernia”, jednak i to nie doszło do 
skutku. Dlatego Stowarzyszenie podjęło 
decyzję, że przekaże obiekt Skansenowi 
Łochowice. Obecny podczas zabierania 
instalacji założyciel Skansenu Jacek 
Grzywacz (przyjaciel traktorów Ursus 
i niezwykły sołtys oraz organizator 
zlotów starych ciągników) powiedział: 
– Dobrze, że traktor znajdzie miejsce 
u mnie, a nie na złomie. 

Jeszcze ok. 2 tygodni „Traktor-Idea-
-Ursusa” zostanie – dzięki uprzejmości 
Wacława Włodarskiego – na terenie ba-
zarku przy ul. Gierdziejewskiego. Stam-
tąd pojedzie do Łochowic, gdzie stanie 
się jednym z eksponatów Skansenu.  

– Bardzo się cieszę, że nasza instalacja 
stanie w prywatnym skansenie Pana 
Jacka Grzywacza – podsumowała Ja-
śmina Wójcik. I dodała: – Nasz trak-
tor był w ogóle pierwszym, jaki stanął 
na terenie tej dzielnicy w 2016 roku. 
Nie było tu żadnego symbolu. Co do 
działań w kwestii wykupienia zabytko-
wej Kolekcji, nazwałabym kompletną 
porażką działania władz tej dzielni-
cy. Niedotrzymywanie słowa danego 
mieszkańcom, społecznikom i wszyst-
kim tym, którzy walczyli o tę Kolekcję. 
To jest niesłychane. Gdybym tego sama 
nie przeżyła, to bym chyba nie uwie-
rzyła, że obietnica dana społeczności 
może być nic nie warta.

Tekst i zdjęcia 
Agnieszka Gorzkowska

*  Chodzi o wymienionego w tekście Jacka Grzywacza 
a także Andrzeja Kaźmierczaka (pasjonaci ze Sto-
warzyszenia Miłośników Starej Techniki Skansen 
Łochowice)

n  URSUS. Symboliczne zakończenie 10. lat działań artystycznych
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Pomimo panującej zimowej aury, Gmina Ożarów Mazowiecki zaczyna 
realizację planu inwestycyjnego na bieżący rok budżetowy. W lutym 
zostały ogłoszone dwa przetargi związane z modernizacją i rozbudową 
infrastruktury oświatowej, a w kolejce czekają kolejne przetargi.

P ierwszy z ogłoszonych przetargów 
dotyczy wykonania projektu 
oraz budowy Przedszkola przy 

ul. Hallera 10/8B w Ożarowie Ma-
zowieckim. Według przygotowane-
go planu funkcjonalno-użytkowego, 
nowy obiekt ma zostać dobudowany 
do istniejącego Przedszkola, a w jego 

skład wchodzić mają: cztery sale lek-
cyjne przeznaczone dla realizacji za-
dań wychowawczo-dydaktycznych, 
zabaw, spożywania posiłków oraz 
wypoczynku i spania wraz z pomiesz-
czeniami gospodarczo-socjalnymi. 
Otwarcie przetargu planowane jest na 
początku marca.

Kolejny ogłoszony przetarg jest zwią-
zany z modernizacją Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Ożarowie Mazowie-
ckim. Zakłada on zaprojektowanie 
i wybudowanie nowego budynku, bę-
dącego oddziałem dla klas I–III. We-
dług planu funkcjonalno-użytkowego 
budynek ma się składać z 4 sal lek-
cyjnych, każda dla 24 dzieci, pokoju 
nauczycielskiego, sanitariatów dzie-
cięcych damskich i męskich, szatni 
dla dzieci wyposażonej w szafki dla 
96 dzieci, jadalni, zmywalni naczyń, 

rozdzielni posiłków, sanitariatów 
dla pracowników oraz pomieszczeń 
socjalnego, porządkowego oraz po-
mieszczenia technicznego dla ochrony 
i obsługi monitoringu. 
Otwarcie tego przetargu planowane 
jest również na początku marca.

W niedalekiej przyszłości zostaną 
ogłoszone kolejne przetargi związane 
m.in. z: 
n bieżącym utrzymaniem dróg 

gminnych w postaci remontów 

cząstkowych dróg asfaltowych 
i z tłucznia kamiennego na terenie 
gminy, 

n budową oświetlenia na boiskach 
sportowych przy Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Kręczkach-
-Kaputach oraz 

n wykonaniem projektów i rozbu-
dową dróg gminnych ul. Wolno-
ści wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
Strzykulską, ul. Nadbrzeżnej wraz 
ze skrzyżowaniem z ul. Strzy-
kulską oraz ulic Modrzejewskiej 
i Ustronnej.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Gminne inwestycje oświatowe w przygotowaniu

WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH 
z dopłatą z budżetu gminy w 2021 r. 
10 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków do udziału w Programie 
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 
2021, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość, przy wsparciu 
fi nansowym z budżetu gminy, wymienić stare źródła ciepła na nowo-
czesne i ekologiczne zestawy grzewcze.

D okumentacja dotycząca nabo-
ru (regulamin wraz z drukiem 
deklaracji uczestnictwa) jest 

dostępna na stronie internetowej 
ozarow-mazowiecki.pl � zakładka 
STREFA MIESZKAŃCA / WYMIA-
NA KOTŁÓW GRZEWCZYCH. 

Wersja papierowa dostępna jest tak-
że w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 po 
uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zachęcamy do składania Deklaracji 
w szczególności osoby, które posia-
dają nieekologiczne kotły na paliwa 
stałe (węgiel, ekogroszek, drewno) 
– na ich wymianę są jeszcze wolne 
miejsca na liście podstawowej Pro-
gramu, które gwarantują otrzymanie 
wsparcia w wysokości do 5000 zł 
jeszcze w tym roku.

Agnieszka Kĳ ewska
Referat Funduszy Zewnętrznych
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WYWIAD

O życiu w Tajlandii
n			Co	skłoniło	cię	do	wyjazdu	do	Tajlandii?
– Zawsze chciałam pojechać do Azji, jako 
dziecko oglądałam Czarodziejki z Księ-
życa, w gimnazjum czytałam magazyny 
o mandze i anime, byłam absolutnie zafa-
scynowana Japonią i marzyłam o tym, że 
kiedyś tam pojadę. Po maturze dostałam 
się na wydział orientalistyczny i tam do-
wiedziałam się dużo o krajach, o których 
wcześniej nie wiedziałam zbyt wiele. 
Miałam okazję uczyć się języka japoń-
skiego, a także wietnamskiego. Na dru-
gim roku studiów, na zajęciach z religii, 
poznałam doktoranta z sinologii (prowa-
dził u nas ćwiczenia), który opowiedział 
o swoim rocznym pobycie w Chinach 
i pracy lektora języka angielskiego. Kiedy 
o tym usłyszałam w mojej głowie zaczęła 
kiełkować myśl, że to jest sposób na wy-
jazd do Azji, ale miałam wtedy sporo na 
głowie i odłożyłam ten temat na później. 
Po ukończeniu studiów zaczęłam czytać 
blogi podróżnicze, pracowałam wtedy 
w korporacji i czułam się bardzo ograni-
czona moją pracą i brakiem perspektyw. 
Możliwość ewentualnej kariery w ów-
czesnej firmie, praca w biurowcu w cen-
trum po 9 godzin, wydawały mi się mało 
ekscytujące. Uznałam, że pora coś zmie-
nić. Zmiana zajęła mi jednak sporo czasu, 
bo kolejne parę lat spędziłam w Polsce, 
ale przyszedł taki moment w 2016 roku, 
że podjęłam decyzję, a dalej wszystko po-
toczyło się bardzo szybko. Tajlandia była 
moim drugim wyborem, po Wietnamie. 
Czytałam, że jest tam łatwo dostać pracę, 
więc sprzedałam swój skuter, kupiłam bi-
lety, wynajęłam mieszkanie i poleciałam.

n 	To	bardzo	odważne.	Czy	obawiałaś	się	
podróżowania	z	psem?

– Samego podróżowania nie. O lotach 
z psem można sporo przeczytać na za-
granicznych blogach podróżniczych, 
uzyskałam też informację z różnych źró-
deł – od weterynarza, linii lotniczych, 
dzwoniłam też na Okęcie i zadręczałam 
telefonami powiatowy inspektorat wete-
rynarii w Warszawie. Formalności zaję-
ły chwilę, moja suczka miała czip, była 
szczepiona i miała aktualną książeczkę 
zdrowia, pozostało tylko wyrobienie 

paszportu i dokument od weterynarza 
i byłyśmy gotowe do drogi. Stresowałam 
się wielogodzinnym lotem, ale Haru mia-
ła wtedy 10 miesięcy, więc była młodym 
i zdrowym psem, także ryzyko zdrowotne 
było naprawdę niskie. Zresztą zawsze sły-
szałam, że beagle to bardzo zdrowe i wy-
trzymałe psy, a nasza podróż tylko mnie 
w tym utwierdziła.

n  Czy	 trudno	 jest	 znaleźć	pracę	na	miej-
scu?	Jakie	zawody	są	tam	pożądane?

– Powiedziałabym, że nie jest trudno, bo 
znalezienie pracy zajęło mi może 2 tygo-
dnie, ale jest to kwestia wielu czynników. 
Aby pracować legalnie jako nauczyciel 
trzeba spełnić kilka warunków, między 
innymi mieć certyfikat z języka angiel-
skiego, wyższe wykształcenie, przetłu-
maczony dyplom, zaświadczenie o nieka-
ralności itp. Najłatwiej jest znaleźć pracę 
przez agencję, ale trzeba się liczyć z tym, 
że w zamian za pomoc z formalnościa-
mi stracimy sporą część wynagrodzenia, 
a nauczyciele w Tajlandii nie zarabiają aż 
tyle, by miało to sens, moim zdaniem. Na-
tomiast zawsze można spróbować takiego 
rozwiązania na start, agentów jest sporo, 
a tajskiego nie jest tak łatwo się nauczyć, 
więc często jesteśmy skazani na takie roz-
wiązanie na początku kariery w Tajlandii.
Największe zapotrzebowanie jest właśnie 
na lektorów angielskiego. Rynek pracy 
chroni swoich obywateli, więc niektórych 
prac obcokrajowiec po prostu nie dosta-
nie, inne wymagają doświadczenia i wy-
kształcenia. Znam osobę, która pracowała 
w studio animacji, ale to chyba jedyny 
obcokrajowiec w Tajlandii jakiego pozna-
łam, który nie pracowałby tam jako lektor 
języka angielskiego.

n 	Jakie	są	koszty	życia	w	tym	kraju?
– To jest bardzo trudne pytanie, bo każdy 
z nas ma inne oczekiwania. Napisałam 
kiedyś na ten temat post na moim blo-
gu i wiele osób żyjących na miejscu lub 
czytających mój blog, które na przykład 
spędzały w Tajlandii wakacje, miało 
skrajnie różne opinie. Tak że – zazna-
czam – będzie to subiektywne zdanie.
Ja mieszkałam w Bangkoku, który jak 
każda stolica jest droższy niż pozostałe 
miasta, wynajmowałam nieduże mieszka-
nie, ale na strzeżonym osiedlu, które kosz-
towało około 1000 zł miesięcznie z opła-
tami, jeśli dobrze pamiętam. Na życie 

wydawałam podobną kwotę, także jeśli 
jemy street food, a 30-metrowe mieszkan-
ko nam wystarcza, to kwota 2 tys. złotych 
wystarczy na przeżycie. Taksówki, kino, 
jedzenie – to są w Tajlandii rzeczy dużo 
tańsze niż na przykład w Polsce, ale za-
robki, które, z tego co wiem, obserwując 
forum nauczycieli w Tajlandii, nie uległy 
dużej zmianie, kształtują się na pozio-
mie 30–40 tys. bht, co daje około 3–4 
tys. złotych, więc nie jest to kwota po-
zwalająca na jakieś zawrotnie luksusowe 
życie. Można oczywiście wynająć pokój 
w domu z innymi expatami, gotować sa-
memu, lub po prostu zamieszkać na pro-
wincji. Wtedy pewnie koszty życia byłyby 
o połowę niższe. Z drugiej strony Bang-
kok ma zamożne dzielnice, gdzie wyna-
jem mieszkania przekracza wynagrodze-
nie lektora j. angielskiego, przynajmniej 
takiego, który nie jest z USA czy Wielkiej 
Brytanii, bo ich zarobki to odrębny temat.

n 	Czy	 Tajowie	 lubią	 przyjezdnych	 z	 za-
granicy?

– I tak i nie. Generalnie Tajowie lubią tu-
rystów i żyją między innymi z turystyki, 
także w kurortach z całą pewnością lubią 
przyjezdnych. Szanują też osoby pracują-
ce jako nauczyciele, więc wykonując taką 
pracę możemy się liczyć z dużą sympa-
tią ze strony Tajów. Natomiast pozostaje 
kwestia nierówności płac, która właśnie 
w pracy nauczyciela może budzić niechęć 
Tajów, tzn. lektor pochodzenia tajskiego 
zarobi dużo mniej niż lektor zza granicy 
– niezależnie od kwalifikacji, w związku 
z czym ciężko mówić o przyjaźni między 
nauczycielami tajskimi a zachodnimi. 
Dodatkowo Tajowie bardzo chronią swoją 
kulturę i są dosyć tradycyjnym narodem, 
dlatego chociaż fascynuje ich zachód nie-
koniecznie pozwolą sobie na zbliżenie 
się do obcokrajowców. Wspominam mój 

pobyt w Tajlandii z dużą sympatią, ale nie 
poznałam tam przyjaciół. Większość rela-
cji, które przetrwały do dziś to te nawiąza-
ne z innymi expatami, w tym na przykład 
z nauczycielami z Filipin.

n 	Co	najbardziej	zaskoczyło	Cię	na	miej-
scu?

– Nie przypominam sobie jakiegoś du-
żego zaskoczenia, parę razy byłam za-
wiedziona stosunkiem Tajów do ochrony 
przyrody, ilością plastiku, który się tam 
produkuje i używa, pakowaniem pro-
duktów do 10 odrębnych plastikowych 
torebek, wyrzucaniem śmieci do rzek czy 
morza, ilością śmieci na plaży. To jest 
przykry widok, bo Tajlandia ma piękną 
przyrodę i zupełnie nie rozumiem, jak 
ten kraj może pozwalać na to, aby takie 
rzeczy miały miejsce. To nastawienie 
się zmienia i wiem, że dla wielu Tajów 
przyroda jest bardzo ważna, ale wciąż jest 
wiele osób, które wydają się być kom-
pletnie nieświadome tego, że mamy efekt 
cieplarniany czy, że trzeba dbać o środo-
wisko. Segregowanie śmieci w praktyce 
w ogóle tam nie istnieje, a produkuje się 
ich sporo. Zmartwiły mnie też zwierzęta 
żyjące na ulicy.

n 	Nie	brakuje	Ci	tajskiej	kuchni?
– Szczerze mówiąc brakuje mi jej równie 
mocno co tajskiego klimatu. Co prawda 
mamy kilka dobrych tajskich restauracji 
w Warszawie, poza tym potrafię ugoto-
wać sobie wiele dań, które smakowały mi 
w Tajlandii, ale niestety pewne produkty, 
nawet po sprowadzeniu nie smakują już 
tak dobrze jak tam, na miejscu. Najbar-
dziej tęsknię za owocami, które można 
było kupić na ulicy, wielu sprzedawców 
oferuje krojone, świeże owoce na wynos. 
Są też dania, których niestety jeszcze nie 
widziałam w Polsce i których mi brakuje 

na przykład pad thai z małżami i żabimi 
udkami, omlet na ryżu z dodatkiem owo-
ców morza i chili, czy grillowane owoce 
morza w formie szaszłyków. Mieszkając 
w Tajlandii uwielbiałam chodzić do re-
stauracji typu hot pot, takie restauracje są 
popularne w tym regionie i można je zna-
leźć również w Kambodży, Wietnamie, 
Korei czy Japonii. Mimo, że mamy kilka 
tego typu lokali w Polsce, to nie mają one 
wiele wspólnego z tymi, które widziałam 
w Azji. No i oczywiście świeże kokosy, 
bardzo ciężko było mi się pogodzić z tym, 
że nie będę mogła codziennie napić się 
wody kokosowej. Próbowałam młodych 
kokosów, które sprowadza się do Polski, 
ale niestety nie smakują tak samo jak 
w Azji.

n 	Jak	wygląda	opieka	medyczna	w	Taj-
landii?

– Może to być zaskoczeniem, ale wygląda 
bardzo dobrze. W Tajlandii jest wiele pry-
watnych klinik, które wyglądają o wiele 
lepiej niż prywatne przychodnie w Pol-
sce. Dodatkowo pracują w nich specjaliści 
z całego świata, także korzystając z opie-
ki zdrowotnej w Tajlandii byłam bardzo 
zadowolona. Największe doświadczenie 
mam z prywatną opieką medyczną, ponie-
waż miałam wykupione ubezpieczenie, 
które obejmowało tego typu kliniki i szpi-
tale. Miałam jednak okazję być w małym 
szpitalu na wyspie, gdzie bardzo szybko 
udzielono mi pomocy i zaopatrzono mnie 
w niezbędne leki.

n 	Jesteś	autorką	bloga	Otaku	w	Tajlandii,	
podróżowałaś	po	Azji	przez	ponad	dwa	
lata.	Na	 pewno	pisze	 do	Ciebie	mnó-
stwo	 internautów.	 Komu	 poleciłabyś	
taki	 wyjazd,	 a	 komu	 stanowczo	 byś	
odradzała?

– Taki wyjazd do dobry pomysł dla każ-
dego, kto może sobie na niego pozwolić. 
Podróżowanie poszerza horyzonty i wiele 
nas uczy o sobie i innych. Myślę, że Taj-
landia jest krajem, który każdemu może 
przypaść do gustu. Często dostaję pytania 
związane z przeprowadzką do Tajlandii, 
poszukiwaniem pracy, a nawet wyjazdem 
z psem. Cieszę się, że tak wiele osób jest 
gotowych i otwartych na przygodę zwią-
zaną z podróżą i zmianą otoczenia. Tak 
więc nie wyobrażam sobie kogoś, dla 
kogo taka podróż nie przyniosłaby żad-
nych korzyści.

n 	Bardzo	Ci	dziękuję	za	rozmowę	i	życzę	
kolejnych	udanych	podróży.	
W połowie marca, na stronach Facebook i Youtube 

Biblioteki Publicznej w Ursusie, dostępne będzie 
spotkanie on-line ze Stellą Domańską, autorką bloga 

otakuwtajlandii.wordpress.com

Z blogerką i globtroterką 
STELLĄ DOMAŃSKĄ 
rozmawia Lucyna Dąbrowska
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Nasza piastowianka WERONIKA 
DOMAGALSKA przygotowuje się  
do fi nału Konkursu Miss Polonia 

FINAŁ odbę dzie się  już  8 MARCA – w DZIEŃ KOBIET 
– w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

WERONICE PRZYDA SIĘ BARDZO NASZE WSPARCIE! 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU SMS!  

To bardzo ważne, ponieważ tylko dzię ki tak uzyskanym głosom 
Weronika ma szansę zdobyć tytuł 

MISS POLONIA PUBLICZNOŚ CI 
i automatycznie awansować  do ś cisłej pią tki fi nałowej. ❤

Razem z naszą kandydatką serdecznie dziękujemy ❤ za każ dy oddany głos!

INFORMACJA O KANDYDATCE I GŁOSOWANIU:
https://www.misspolonia.com.pl/finalistki/8-weronika-domagalska

n	Dlaczego	wzięłaś	udział	
w	Miss	Polonia?
– Konkurs Miss Polonia stanowi 
ogromne wyzwanie – a ja uwielbiam 
wyzwania. Udział w Miss Polonia to 
także szansa na przekazanie innym 
ważnych dla mnie wartości – dobro 
i miłość, rozsądek i odpowiedzialność. 
Chciałabym, aby tegoroczną edycję 
Konkursu wygrała dziewczyna, która 
traktuje Miss Polonia nie tylko jako 

„trampolinę" do zaistnienia - ale jako 
szansę, dzięki której może właśnie 
przekazać swoje wartości innym.

n	Dlaczego	to	Ty	
powinnaś	zostać	Miss	Polonia?
– Zawsze dobrze wykorzystuję dane mi 
szanse. Już w trakcie studiów prawni-
czych pracowałam w międzynarodo-
wych korporacjach i działałam aktyw-
nie osiągając sukcesy na wielu polach. 

Po dostaniu się do finału Konkursu 
Miss Polonia obrałam nowy cel – do 
tej pory dzięki aktywnym działaniom 
udało mi się pomóc ponad 200 dzie-
ciom i osobom z niepełnosprawnością! 

n	Jaka	jest	idealna	Miss?
– Ważne, by każdego dnia starała się 
być lepszą wersją siebie. Była wrażli-
wa na ludzi i świat. Rozwijała się i po-
magała innym. Powinna być odważna 

tak, jak Władysława Kostakówna. Pra-
cowita jak Alicja Bobrowska. Piękna 
jak Aneta Kręglicka. Ciepła jak Ewa 
Wachowicz. Dobra jak Karolina Bie-
lawska. 
(...)

Więcej informacji o Wronice uzyskamy 
zapoznając się z jej odpowiedziami na 

wszystkie zadane pytania na: 
https://www.misspolonia.com.pl/
finalistki/8-weronika-domagalska

WERONIKA MA NUMER 8 

Mamy nadzieję, że możemy liczyć 
na Wasze wsparcie! 

Zachęcamy Was do udziału 
w głosowaniu SMS! ❤ 

MOŻECIE ODDAWAĆ  
SWOJE GŁOSY 

POPRZEZ WYSYŁANIE 
SMS 

(koszt: 3,69 zł z VAT / SMS) 
na numer: 73601 

o treś ci: MISSPOLONIA.8

RATUJMY ZDROWIE w czasie pandemii

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

Jest wykładowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogromnej 
liczbie przypadków zapobiegają op-
eracjom przepuklin kręgosłupa oraz 
stawów kolan, bioder, ramion, barku.

TECHNIKI ZABIEGÓW usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosłupa 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

WSKAZANIAMI DO ZABIEGÓW 
u  osteo pa ty są m.in.: zaburzenia 
czucia, dręt wie nie rąk, drętwienie

i bóle nóg, stany pourazowe, na- 
ciągnięcia, „kolano skoczka”, „ło kieć 
tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, 
bóle kręgosłupa w  każdym odcinku, 
róż nego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie me-
dycznym. Efekty są rewelacyjne.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-

motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

DIAGNOSTYKA I KOREKTA WAD 
PO STA WY u dzieci i młodzieży.

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

Należy mieć wyniki: badania RTG 
lub MR (rezonans magnetyczny), ew. 
badań dotyczących innych chorób.

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

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE! 
Każda wizyta w ośrodku NATURMED odbywa się z zachowaniem 

wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku
od godz. 9.00 do 17.00

    tel.:  22 662 49 07
604 092 007
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NOWOCZESNA SALA GIMNASTYCZNA 
W MICHAŁOWICKIEJ SZKOLE

23 lutego 2021 roku  
w Urzędzie Gminy 
w Michałowicach Wójt 
Gminy Małgorzata 
Pachecka podpisała umowę 
na realizację przebudowy 
sali z gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II z Dariuszem 
Gozdkiem z firmy Arbud, 
która wygrała przetarg 
na budowę.

D yrektor szkoły 
im. Jana Pawła 
II w Michałowi-

cach, Małgorzata 
Widera podzięko-
wała Pani Wójt i Pani 
P r zewodn iczącej 
Rady Gminy Beacie 
Rycerskiej za tak 
ważną inwestycję 
w szkołę. Dodała, 
że modernizacja bę-
dzie służyć zarówno 
uczniom, jak i całej 
społeczności.

Zakres inwestycji przedstawił Paweł 
Detko, autor projektu budowlanego 
i wykonawczego. Architekt stwierdził 
m.in., że zarysowania na konstrukcji 
uniemożliwiają docieplenie oraz gro-
żą wręcz katastrofą, jeżeli ktoś będzie 
np. chodził po dachu. Wymusiło to ko-
nieczność wyburzenia. Zauważył, że 
sala gimnastyczna jest nietypowa, trud-
na w eksploatacji, przemarza i to pocią-
gało za sobą duże koszty ogrzewania. 
Sala zostanie powiększona, ocieplona, 
powstaną nowe trybuny na ponad 200 
osób, nowe pomieszczenia zaplecza. 
Zastosowane będzie pasywne korzy-
stanie ze światła dzięki żaluzjom, które 
zimą wpuszczają więcej światła, a latem 
ograniczają nadmiar słońca. Powstaną 
boiska do gier zespołowych o wymaga-
nych współcześnie wymiarach. Projekt 
w maksymalnym stopniu wykorzystuje 
istniejące części budowli, nie tylko sta-
łą konstrukcję, jeszcze dosyć masywną 
i nadającą się do adaptacji przyległych 
pomieszczeń zaplecza; wykorzystano  
to, co nie wymaga utylizacji. Ponieważ 
wykorzystane zostaną masywne ściany 
z trzech stron sali, po zdjęciu tych kon-
strukcji, które muszą być usunięte, prace 
będą przebiegać szybko. 

Aby przybliżyć szczegóły nt. inwesty-
cji, przebiegu prac i organizacji zajęć 
dla dzieci podczas trwania rozbudo-

wy – przytaczamy obszerne fragmen-
ty informacji skierowanej przez Wójt 
Małgorzatę Pacheckią do mieszkań-
ców gminy Michałowice (na stronie 
www.michalowice.pl):

„Rozstrzygnęliśmy przetarg na prace zwią-
zane z przebudową sali gimnastycznej 
i zaplecza sportowego przy szkole podsta-
wowej w Michałowicach. Po zakończeniu 
budowy szkoła im. Jana Pawła II dorówna 
standardem swojego obiektu sportowego 
do pozostałych gminnych szkół.
Na budowę nowoczesnej hali gmina prze-
znaczyła ponad 10 mln złotych. W roz-
strzygniętym właśnie przetargu oferty 
złożyły 4 firmy, w tym najkorzystniejszą 
firma ARBUD, która zaoferowała kwo-
tę poniżej 7,8 mln. Taki wynik bardzo 
cieszy i pokazuje, że warto realizować in-
westycje właśnie teraz.
Na nową salę gimnastyczną (z nowoczes-
nymi szatniami i sanitariatami) czekają 
przede wszystkim obecni uczniowie i ich 
nauczyciele. To jest także inwestycja waż-
na dla radnych, z którymi rozmawiamy 
o niej od początku kadencji. Posłuży ona 
jeszcze wielu młodszym mieszkańcom 
Michałowic – obecnym przedszkolakom, 
a także tym dzieciom, które są dopiero 
w planach. Dlatego cieszyć się mogą tak-
że przyszli rodzice!
Sala gimnastyczna powiększy się znacz-
nie, zmieni się jej obrys, dobudujemy 
do niej również trybuny. Takich trybun 
dotychczas bardzo brakowało. Teraz to 
się zmieni i będą Państwo mogli podzi-
wiać sportowe wyczyny swoich pociech. 
Dzięki trybunom zawody międzyszkolne 
i inne wydarzenia (sportowe, taneczne, 
społeczne, kulturalne) nabędą innego 
wymiaru. Co ważne budynek będzie 
ocieplony, będą zastosowane pompy cie-
pła oraz inne rozwiązania technologiczne 
poprawiające komfort użytkowania sali 
przez dzieci (i dorosłych). Zmiany para-
metrów energoefektywności wymagały 
zmiany dachu, dlatego zdecydowaliśmy 
się na zupełnie nowy, i nowoczesny, 
obiekt.
Obiekt będzie dostosowany także do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami – 
wyposażymy go w dwie toalety i windę 
ułatwiające korzystanie z niego np. oso-

bom poruszającym się na wózkach inwa-
lidzkich.
Planując tę inwestycję podeszliśmy do niej 
kompleksowo. Zmodernizowane zostaną 
także: sanitariaty, szatnie, pomieszczenia 
dla nauczycieli, magazynki ze sportowym 
sprzętem.
Oczywiście nowy obiekt (sala sportowa 
i zaplecze) będzie właściwie ocieplony.
Zadbaliśmy również o otoczenie szkoły: 
dzięki rozbiórce starych i bardzo starych 
utwardzeń zyskamy więcej miejsca na zie-
leń i rekreację.
HARMONOGRAM PRAC
Prace zostały zaplanowane w dwóch eta-
pach, tak aby w jak największym stopniu 
uwzględnić specyfikę obiektu – w końcu 
jest to działająca szkoła!
W I etapie wykonawca będzie mógł pro-
wadzić roboty konstrukcyjne zewnętrz-
ne, związane z rozbudową sali sportowej 
– termin wykonania tych prac został okre-
ślony na 30 czerwca 2021. Przebudowę 
zaplecza, szatni i sanitariatów wraz z bu-
dową szybu windy zaplanowano na okres 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2021. Montaż 
dźwigu/windy planowany jest między 
1 września a 31 października 2021.
Na etap II (od 1 września 2021 r. do 
20 czerwca 2022) zaplanowano rozbudo-
wę i przebudowę sali sportowej z wybudo-
waniem trybun i zaplecza magazynowego.
W tym czasie szkoła zorganizuje zajęcia 
z WF najprawdopodobniej w wykorzysta-
niem zadaszonego balonem boiska, a zimą 
– na lodowisku.
Obok rozbudowy hali sportowej planowa-
ne są dalsze prace modernizujące budy-
nek szkolny. Obecnie trwa postępowanie 
przetargowe na wykonanie termomoder-
nizacji wymagających tego budynków 
szkoły. Wpłynęło 13 ofert.
Szkoła przejdzie również kolejny remont 
wakacyjny – obejmie on m.in. stołówkę 
szkolną.
W tym roku sprawimy dzieciom idącym 
do przedszkola i do szkoły jeszcze jed-
ną niespodziankę. Ulica, nomen omen, 
Szkolna uzyska nowe nasadzenia drzew 
(platanów). Po latach stanie się aleją, którą 
zawsze miała być. To będzie piękna droga 
do szkoły!”
 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

n  GMINA MICHAŁOWICE. Podpisanie umowy na przebudowę sali gimnastycznej i zaplecza sportowego

PROJEKT NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ – WIZUALIZACJA
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Clar System 

ZATRUDNI OSOBY 
DO SPRZĄTANIA 

BIUR I MAGAZYNÓW
Lokalizacja: Wypędy (koło Janek)

Godziny pracy: według grafiku 
(między 6:00 a 22:00)

Dni pracy: 
od poniedziałku do piątku

Wynagrodzenie: 
od 18,30 zł brutto/h
Forma zatrudnienia: 

umowa zlecenie
Mile widziane 

doświadczenie w sprzątaniu
Zatrudniamy również osoby 

z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności

Kontakt tel.: 
515-747-886 

lub 
502-187-430

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMĘ 
KOLOROWĄ 
(tekst + zdjęcie/grafika) 
można zamówić 
na DWA SPOSOBY:
①  drogą e-mailową pisząc na adres: 

reklama@mocnestrony.com.pl 

②   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. 

 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 
DROBNE TEKSTOWE
są widoczne przez co najmniej 
2 tygodnie również 
na naszej stronie internetowej 
www.mocnestrony.com.pl 
– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE REKLAM 
I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

NOCNY POŚCIG PRZEZ 
TRZY MIEJSCOWOŚCI 
ZAKOŃCZONY SUKCESEM
Dzielnicowi z Ursusa zatrzymali po 
pościgu 25-latka, który wsiadł za kie-
rownicę samochodu posiadając dwa 
czynne zakazy prowadzenia pojazdów. 
Dodatkowo mężczyzna był poszukiwany 
listami gończymi. Mężczyzna usłyszał 
zarzut i został doprowadzony do aresz-
tu, gdzie odbędzie zasądzoną przez sąd 
karę pozbawienia wolności.
Policjanci z komisariatu w Ursusie, 
patrolując teren dzielnicy w późnych 
godzinach nocnych na skrzyżowaniu 
ulicy Dzieci Warszawy z ulicą Poczty 
Gdańskiej zauważyli pojazd, w którym 
znajdowały się dwie osoby. Funkcjona-
riusze przy użyciu sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych wydali kierowcy pole-
cenie do zatrzymania. Mężczyzna to 
zlekceważył i gwałtownie przyspieszył. 
Kierowca uciekając nie stosował się do 
sygnalizacji świetlnej i swoimi mane-
wrami stwarzał zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu. Pościg za piratem 
drogowym prowadzony był ulicami 
Michałowic oraz Opaczy. W miejsco-
wości Opacz Kolonia mężczyzna wje-
chał w ślepą uliczkę. Nie mając drogi 
odwrotu, kierowca wysiadł z pojazdu 
zostawiając pasażerkę i kontynuował 
ucieczkę pieszo. Przeskoczył ogrodze-
nie i ukrył się pod samochodem na 
jednej z posesji. W tym samym czasie 
na miejsce przyjechał kolejny patrol 
i zabezpieczył pojazd z pasażerką. 
Policjanci prowadzący pościg szyb-
ko znaleźli i zatrzymali uciekiniera. 
W trakcie czynności mężczyzna pró-
bował wprowadzić policjantów w błąd 
i podawał nie swoje dane. Kilkukrotnie 
zmieniał datę urodzenia. Funkcjonariu-
sze bardzo szybko ustalili prawdziwe 
dane mężczyzny i już wiedzieli dlacze-
go próbował ich oszukać. 25-latek był 
poszukiwany dwoma listami gończymi 
i posiadał czynny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Kierowca 
został przewieziony do komisariatu 
w Ursusie, a pojazd przekazano za po-
kwitowaniem wskazanej osobie.
Śledczy z Ursusa przedstawili męż-
czyźnie zarzut niestosowania się do 
zakazów prowadzenia pojazdów me-
chanicznych oraz niewykonania pole-
cenia zatrzymania pojazdu do kontro-
li. Za niestosowanie się do sygnalizacji 

świetlnej oraz wprowadzanie funkcjo-
nariuszy w błąd co do swoich danych 
25-latek został ukarany mandatami 
karnymi. Mężczyzna po wykonaniu 
czynności, został doprowadzony do 
aresztu śledczego.

ODZYSKANY TOWAR 
I ZATRZYMANA KOBIETA
Policjanci z komisariatu w Ursusie za-
trzymali kobietę, która dokonała kra-
dzieży na kwotę 9 000 złotych. 26-latka 
usłyszała zarzuty z artykułu 278 kodek-
su karnego do których się przyznała. 
Skradziony towar został odzyskany i zo-
stanie zwrócony właścicielowi.
W wyniku działań policjantów z ko-
misariatu w Ursusie udało się zebrać 
materiał dowodowy i przedstawić za-
rzuty kobiecie, która okradała swojego 
pracodawcę. Policjanci z komisariatu 
w dzielnicy Ursus otrzymali zgłoszenie 
o kradzieży czytnika ebook w sklepie 
przy ulicy Składkowskiego. Funkcjo-
nariusze po przyjeździe na miejsce 
zastali 26-letnią kobietę, która została 
złapana na kradzieży sprzętu elektro-
nicznego przez swojego pracodawcę. 
W wyniku prowadzonych działań śled-
czy ustalili, że 26-latka od czerwca 
2020 roku do 13 lutego, w krótkich 
odstępach czasu dokonywała kradzie-
ży ze sklepu sprzętu elektronicznego, 
książek oraz zabawek na łączną kwotę 
prawie 9 000 złotych.
Kobieta została zatrzymana i przewie-
ziona do komisariatu policji gdzie usły-
szała zarzut kradzieży z artykułu 278 
kodeksu karnego. 26-latka przyznała 
się do zarzucanych czynów i dobrowol-
nie poddała się karze. W sprawie od-
zyskano skradzione przedmioty. które 
teraz wrócą do swojego prawowitego 
właściciela.

KIEROWCA I PASAŻERKA 
VOLKSWAGENA ZATRZYMANI
W Pruszkowie policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który kierował samocho-
dem osobowym, mimo orzeczonego 
przez sąd zakazu. W pojeździe znajdo-
wała się także nieletnia pasażerka, po-
szukiwana przez sąd rodzinny. Podczas 
dalszej kontroli pojazdu funkcjonariusze 
ujawnili narkotyki i odzież z podrobio-
nym znakiem towarowym.
Pruszkowscy patrolowcy zatrzymali 
do kontroli Volkswagena, którego kie-
rowca popełnił wykroczenie w ruchu 
drogowym. Po sprawdzeniu osób po-
dróżujących pojazdem okazało się, że 
kierujący nim 29-latek posiada czynny 
zakaz prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych, natomiast 17-le-
tania pasażerka jest poszukiwana przez 
sąd rodzinny celem doprowadzenia do 

młodzieżowego ośrodka wychowaw-
czego.
Podczas dalszej kontroli policjanci 
ujawnili w samochodzie woreczek 
foliowy, w którym znajdował się susz 
roślinny oraz pudełka kartonowe, 
w których z kolei znajdowała się odzież 
z podrobionym znakiem towarowym 
przeznaczona na handel.
Mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani 
i przewiezieni do komisariatu policji 
w Piastowie. Tam policjanci dokonali 
badania zabezpieczonego suszu roślin-
nego, który okazał się marihuaną.  
Kierowca Volkswagena usłyszał za-
rzut nie stosowania się do orzeczo-
nego przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów oraz posiadania środków 
odurzających. 29-latek przyznał się do 
zarzucanych czynów, jednak odmówił 
składania wyjaśnień. Sprawą odzieży 
z podrobionym znakiem towarowym 
zajmie się teraz wydział do walki 
z przestępczością gospodarczą. Nato-
miast nieletnia zgodnie z nakazem są-
dowym  została doprowadzona do mło-
dzieżowego ośrodka wychowawczego.

OBYWATELSKIE UJĘCIE 
I WSPÓLNE DZIAŁANIE SŁUŻB
Współpraca policjantów z Ożarowa Ma-
zowieckiego z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej dzięki czujności i obywatel-
skiej postawie przypadkowego kierow-
cy doprowadziła do ujęcia 30-letniego 
mieszkańca gminy i przedstawienia 
mu między innymi zarzutu kradzieży 
zuchwałej. 
Gdy tylko dyżurny komisariatu w Oża-
rowie Mazowieckim otrzymał zgłosze-
nie o ujęciu przez obywatela mężczy-
zny, który w sposób zuchwały miał 
dokonać kradzieży, na miejsce natych-
miast skierował załogę, w skład której 
wchodził policjant i strażnik miejski. 
Funkcjonariusze zatrzymali 30-let-
niego mieszkańca gminy i osadzili go 
w policyjnej celi. W chwili zatrzyma-
nia był nietrzeźwy. Miał ponad promil 
alkoholu w organizmie.
Jak ustalili policjanci, do kradzieży 
doszło, gdy kobieta przed wejściem do 
placówki handlowej wyciągnęła portfel 
i chciała wyjąć z niego pieniądze. Wte-
dy 30-latek zaszedł ją od tyłu i wyrwał 
z ręki portfel z zawartością pieniędzy 
i kart płatniczych, a następnie rzucił się 
do ucieczki. Świadkiem tego zdarze-
nia był przejeżdżający obok kierowca. 
Mężczyzna widząc, co się dzieje, nie 
pozostał obojętny i zareagował na-
tychmiast. Zawrócił auto, a następnie 
dogonił 30-latka i nie pozwolił mu się 
oddalić. Na tę sytuację nadjechał straż-
nik miejski z pokrzywdzoną, którzy 
właśnie penetrowali teren poszukując 
sprawcy. Kobieta od razu po zdarze-

niu powiadomiła strażnika, który nie-
opodal przeprowadzał interwencję. 
Informację o kradzieży funkcjonariusz 
przekazał dyżurnemu. Gdy dojechał 
patrol łączony, czyli funkcjonariusz 
Policji i Straży Miejskiej, mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony do 
komisariatu.
Podczas zatrzymania mężczyzna za-
czął być agresywny i wulgarny. Gro-
żąc funkcjonariuszce Straży Miejskiej 
chciał ją zmusić do odstąpienia od 
zatrzymania go. Gdy 30-latek wy-
trzeźwiał, policjanci przedstawili mu 
zarzuty. Mężczyzna przyznał się do 
popełnienia przestępstw i poddał do-
browolnie karze. Teraz o jego dalszym 
losie zadecyduje sąd.

PRACOWNIK FIRMY KURIERSKIEJ 
OKRADAŁ PRZESYŁKI
Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego 
zostali powiadomieni o pracowniku ma-
gazynu jednej z fi rm kurierskich, który 
miał dokonywać kradzieży z przesyłek. 
Udali się na teren fi rmy, gdzie zatrzy-
mali mężczyznę. Pracownicy działu 
bezpieczeństwa fi rmy odzyskali wcześ-
niej skradzione przez niego przedmioty 
z paczek. W miejscu zamieszkania za-
trzymanego funkcjonariusze zabezpie-
czyli mienie stanowiące własność fi rmy. 
21-latek usłyszał już zarzuty kradzieży, 
przyznał się do popełnienia przestęp-
stwa i poddał dobrowolnie karze.
Dyżurny komisariatu w Ożarowie 
Mazowieckim został powiadomiony 
o pracowniku magazynu jednej z firm 
kurierskich, który miał dokonywać kra-
dzieży różnych wartościowych przed-
miotów z przesyłek. Na teren firmy 
udali się policjanci z ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego. W rozmowie z pra-
cownikami działu bezpieczeństwa po-
twierdzili fakt kradzieży, co też zostało 
utrwalone na monitoringu. W miejscu 
zamieszkania 21-latka funkcjonariusze 
zabezpieczyli mienie stanowiące włas-
ność firmy. Zatrzymali mężczyznę, 
a firma odzyskała skradzione przez 
niego wcześniej przedmioty.
Podczas czynności w komisariacie 
funkcjonariusze zabezpieczyli jeszcze 
markowy zegarek, który mężczyzna 
miał założony na ręku oraz srebrną 
bransoletkę. Policjanci zebrali materiał 
dowodowy, który pozwolił na przed-
stawienie mu zarzutów kradzieży. 
Mężczyzna przyznał się do popełnie-
nia przestępstwa i poddał dobrowolnie 
karze.

Na podstawie informacji z KRP III 
w Warszawie, KPP w Pruszkowie i KPP 

w Starych Babicach 
opracował 

Tadeusz Kotus
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Warszawa Ursus
ul. Wiosny Ludów 61

(przy stacji PKP Ursus)
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KULTURA

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 (zamó-
wienia indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – 
Plac Czerwca 1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus                      
www.arsus.pl
06.03, godz. 17:00 (galeria „Ad-Hoc”)

Otwarcie wystawy malarstwa Jarosława 
Pętkowskiego. Finisaż 27.03, godz. 17.00

WSTĘP WOLNY

14.03, godz. 12:30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3-8 lat) w ramach cyklu 
„Niedzielne Spotkania z Teatrem”.

CENA BILETU 10 ZŁ

DOM KULTURY „MIŚ”       
Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl
W przypadku podtrzymania obostrzeń doty-
czących COVID-19 wszystkie imprezy zosta-
ną udostępnione w trybie online na kanale 
YouTube oraz Facebooku DK „Miś”

01–31.03 
Wystawa artystyczna Karoliny Kurzak. 
Seria plakatów dyplomowych do filmów 
reżysera Christophera Nolana, stworzona 
na obronę magisterską; absolwentka wy-
działu sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza 
w Częstochowie, obecnie studiuje i pracuje 
w Warszawie;

02.03 
Ogłoszenie VIII edycji przeglądu Piosenki 
Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”;

05.03 
Wernisaż wystawy plakatów dyplomowych 
Karoliny Kurzak; 

07.03, godz. 12:30 
Niedzielne południe z teatrem – bajka dla 
dzieci „Przygody Bociana Klekosława” 
– to podróż z Afryki do Polski, która zajmuje 
bocianowi nawet dwa miesiące i jest bardzo wy-
czerpującą i niebezpieczną wyprawą. Nasz bohater 
pierwszy raz musi przemierzyć tę drogę. Nie wie na-
wet, gdzie jest Polska i jak rozpozna, że znalazł się 
u celu swej podróży. Na szczęście spotyka na swej 
drodze postaci, które opowiadają mu o barwach 
flagi, o godle oraz pięknym polskim krajobrazie. 
Co będzie dalej – trzeba zobaczyć samemu.

08.03, godz. 18:00 
Koncert z okazji Dnia Kobiet „W jej 
oczach” w wykonaniu Agnieszki Czachor 
i Michała Bojarskiego

16.03, godz. 18:00 
„Elegancja nie ma metryki”. Wizerunek 
Seniora, warsztaty stylu dla seniorów – pro-
wadzi Agnieszka Jelonkiewicz;

20.03, godz. 18:00 
Cykl spotkań „Współczesna sztuka 
użytkowa” - spotkanie z tatuażystą i właś-
cicielem studia Jah Love Tattoo – Adolfem 
Laskowskim. Absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych, jurorem w Tattoo Konwent;

24.03, godz. 11:00 
Rozwiązanie konkursu na Najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną; rozdanie nagród 
i dyplomów

25–26.03, godz. 17:30 
WARSZTATY WIELKANOCNE – wykonanie 
własnych ozdób świątecznych, dla dzieci 
w wieku 7-11 lat. Liczba miejsc ograniczo-
na, obowiązują zapisy.

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

od 01.03 (poniedziałek) 
Wystawa fotografii „Odważna, Silna, Pięk-
na” autorstwa Joanny Pawlikowskiej 

10.03 (środa), godz. 18:00                                            
„Jej niezapomniany portret” – koncert 
zespołu operetkowego „Belcanto” z okazji 
Dnia Kobiet 

WSTĘP WOLNY

21.03 (niedziela), godz. 12:30   
„Sklep z Zabawkami” przedstawienie tea-
tralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Teatrem w wykonaniu Sceny Elfów

WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

21.03 (niedziela), godz. 16:30   
„Wiosenne inspiracje wielkich kompozyto-
rów” koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Muzyką Kameralną w wykonaniu The Time 
Quartet

WSTĘP WOLNY

XVII EDYCJA KONKURSU 
PLASTYCZNEGO z cyklu Wiosenne 
Tradycje - „Wielkanoc oczami dziecka”
• termin nadsyłania prac do 18.03
• wernisaż wystawy/online 26.03

od 29.03 (poniedziałek) 
Wystawa ceramiki „Wiosenne przebudze-
nie” uczestników zajęć pracowni ceramicz-
nej Domu Kultury „Kolorowa”

Wydarzenia organizowane są z udziałem 
50% widowni w obostrzeniach sanitarnych

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

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

01–31.03
Wystawa prac malowania na jedwabiu 
Joanny Kędziory z pracowni Silk by Joanna 
Kędziora

WSTĘP WOLNY

02.03
Dzielnicowy Wielkanocny Konkurs Pla-
styczny „Świąteczna Pisanka i wycinanka” 
(termin nadsyłania prac: 28.03.)

10.03, godz. 17:00
Wernisaż wystawy prac malowania na jedwa-
biu Joanny Kędziory

WSTĘP WOLNY (liczba miejsc ograniczona)

17.03, godz. 17:00
Wielokulturowość w Ursusie. Włochy. 
O urokach Sycylii opowiedzą Maria i Przemy-
sław Pilchowie, oprawę muzyczną zapewni 
Magdalena Malisz*

WSTĘP WOLNY (liczba miejsc ograniczona)

19.03, godz. 18:00 
„Love songs. Najpiękniejsze piosenki 
o miłości” w wykonaniu wokalistów DK 
Portiernia*

WSTĘP WOLNY (liczba miejsc ograniczona)

26.03, godz. 18:00 
„Kolory miłości” kabaretowy program 
słowno-muzyczny w wykonaniu Macieja Gą-
siorka i Zuzanny Lipiec z akompaniamentem 
Michała Szymkiewicza*

wejściówki od 8.03 
WSTĘP WOLNY (liczba miejsc ograniczona)

28.03, godz. 12:30 
Teatr Dobrego Serca „Emmanuel” 

WSTĘP 10 ZŁ 
(rezerwacje biletów od 08.03.2021)

WYDARZENIA MAL 
PORTIERNIA:

12.03, godz. 17:00
WARSZTATY RĘKODZIEŁA – wielkanocne 
jajko w technice mixmedia (warsztat dla 
dorosłych), wstęp wolny, konieczne zapisy 
od 1.03 na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl

*   UWAGA! Ze względu na obostrzenia wynikające 
z epidemii COVID-19, w tym możliwość warun-
kowego otwarcia placówki na wybrane działania 
stacjonarne, część wydarzeń zaplanowana 
jest z udziałem publiczności. Odbywać się one 
będą w ściśle zachowanym rygorze sanitarnym 
z uwzględnieniem 50% obłożenia. Uczestników 
obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie nosa i ust 
oraz zachowanie bezpiecznych odległości i prze-
strzeganie zasad obowiązujących w placówce na 
czas pandemii. 

MARZEC 2021

 
kulturalny CO   GDZIE   KIEDY? ?

🌷  „Kobieta musi w życiu sprawnie liczyć, choćby po to, 
żeby wiedziała, że ma liczyć na siebie.”  (Joanna Szwechłowicz)

🌷  „Rzadko kiedy kobieta wybacza  mężczyźnie zazdrość, 
ale jeśli nie jest zazdrosny – nie wybacza mu nigdy.”

(Greta Garbo)

🌷  „Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać 
niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, 

ale rzadko porzuca.”  (George Bernard Shaw)

🌷  „O mojej kobiecości świadczy moje serce i moja dusza. 
Nie potrzeba piersi, żeby być kobietą, matką, żoną, siostrą, córką, 

siostrzenicą, ciotką, babką, matką chrzestną, pisarką, przyjaciółką, kochanką. 
Ale żeby pełnić te role, trzeba żyć”.  (Regina Brett)

12 KULTURA

Nie potrzeba piersi, żeby być kobietą, matką, żoną, siostrą, córką, 
siostrzenicą, ciotką, babką, matką chrzestną, pisarką, przyjaciółką, kochanką. siostrzenicą, ciotką, babką, matką chrzestną, pisarką, przyjaciółką, kochanką. 

🎥 Kino URSUS                 MARZEC 2021
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem.    Bilety w cenie 12 zł i 15 zł.   Bilety można kupić 
również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety”. 

6.03
godz. 16.00, 18.00

MAŁE SZCZĘŚCIA
Francja l l.15 l komedia7.03

13.03
godz. 15.00, 17.00

NIGDY, RZADKO, CZASAMI, ZAWSZE
USA l l.15 l dramat14.03

20.03 
godz. 15.00, 17.00

TROLLE 2
USA l b/o l dubbing/animacja l  komedia21.03

27.03
godz. 15.00, 17.00

CO W DUSZY GRA
USA l b/o l animacja/dubbing l komedia l przygodowy28.03


