
DWUTYGODNIK
dzielnicy miasta miasta i gminy gminy

URSUS	 PIASTÓW	 OŻARÓW	MAZ.	 MICHAŁOWICE

Mocne Strony
NR	8/2016		(ROK	I)	 24	LISTOPADA	2016	R.	 GAZETA	BEZPŁATNA	 mocnestrony.com.pl	 ISSN	2451-3377

Wielki Test Języka Angielskiego 
po raz pierwszy w Piastowie
W Piastowie zarejestrowały się  
73 osoby, natomiast przyszło o wiele 
więcej. Wydrukowano 100 sztuk testu. 
Okazało się, że to za mało...   ..........  5

PIASTÓW

„Ursus Street Art – Free Graffiti”
O wydarzeniu dowiedzieli się od znajo
mych i z Internetu. Profesjonaliści 
i mniej zaawansowani. Niektórzy przyje
chali na wet na specjalne zaproszenie. 
Wszyscy kochają sztukę miejską.  .....  5

URSUS

facebook.com/Mocne-StronyDOŁĄCZ DO NAS!

zapraszamy na naszą stronę

  Dziewięćdziesiąt osiem lat temu odzyskaliśmy niepodległość

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?
Rozglądamy się za większym mieszka
niem. Deweloperzy oferują głównie 
budynki jeszcze w trakcie budowy. 
Boimy się stracić pieniądze gdyby 
taki dewelo per zbankrutował.  .........  6

PORADY

R ocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości obchodziliśmy jak co roku – składa-
jąc wieńce przy pomnikach, uczestnicząc 

w koncertach, piknikach, biegach. W kościołach 
odprawiane były msze za Ojczyznę. Niestety, na 
szczeblu centralnym i w największych miastach, 
98 rocznica pojawienia się Polski na mapie świa-
ta po tak długim okresie niewoli, stała się okazją 
do zademonstrowania poglądów politycznych. 
Nie było wspólnego Marszu Niepodległości 
Polaków. W Warszawie odbyło się kilkanaście 

różnych marszów i demonstracji w większości 
wyraźnie zabarwionych politycznie. 
Patriotyzm nie powinien mieć barw partyjnych, 
bo na demonstrowanie oczekiwań i poglądów 
politycznych w każdym roku jest jeszcze trzysta 
kilkadziesiąt innych dni. 
W 1918 roku zwyciężyła POLSKA. Oby w setną 
rocznicę, 11 listopada 2018 roku, wszyscy Po-
lacy w kraju i na świecie wspólnie i z radością 
świętowali tę wielką datę. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Przed pomnikiem Józefa  
Piłsudskiego przy Belwederze  

stoją od lewej: Marszałek Senatu  
Stanisław Karczewski,  

Marszałek Sejmu  
Marek Kuchciński,  

Prezydent RP Andrzej Duda,  
Premier Beata Szydło,  
Wicepremier i Minister  

Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego Piotr Gliński

Prezydent RP Andrzej Duda  
składa hołd  Marszałkowi 

Piłsudskiemu

  Prestiżowe wyróżnienia dla Piastowa

Lider	Rozwoju	
Regionalnego	2016
Dynamika rozwoju naszego miasta w ostatnim czasie, a zwłaszcza kierunki tego 
rozwoju zostały zauważone. Podczas IV Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 
27 października w Lublinie Miasto Piastów zostało uhonorowane zaszczytnym 
tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2016.

T ytuł przyznano „za inwestycje w infrastruk-
turę miejską, świadome wykorzystanie 
środków europejskich oraz regionalnych, 

zaangażowanie w rozwój kultury i rekreacji, 
a także działania proekologiczne”.
 Warto również dodać, że Miasto Piastów 
uzyskało także nominację do kolejnego wyróż-
nienia, jakim jest tytuł Symbol 2016 w katego-
rii samorządowej. Tytuły Symbol przyznawane 
są od sześciu lat z inicjatywy Monitora Bi-
znesu i Monitora  Rynkowego – niezależnych 
dodatków specjalistycznych „Rzeczpospolitej” 
i „Dziennika Gazety Prawnej”.
 Oba wyróżnienia wskazują, że został do-
strzeżony znaczny wzrost dynamiki rozwoju 
Piastowa w ostatnim czasie, a  zwłaszcza jego 
kierunki. Miasto konsekwentnie realizuje stra-
tegię zrównoważonego rozwoju, trudno sobie 
zresztą wyobrazić by mogło być inaczej.
 Troska o dynamiczny i zrównoważony 
rozwój Piastowa to podstawowy cel działania 
władz miasta obecnej kadencji. Podejmując 
nowe działania inwestycyjne zawsze brany jest 
pod uwagę ich skutek dla stanu środowiska  
i warunków życia mieszkańców. Stąd m.in. 
udział Piastowa w Klastrze Zrównoważona 
Infrastruktura oraz podjęte działania na rzecz 
utworzenia klastra energetycznego. 
 Wszystkie inwestycje zaplanowane do rea-
lizacji w najbliższym czasie – budowa miesz-
kań komunalnych, filii przychodni zdrowia 
i rozbudowa licealnego centrum edukacyjne-
go projektowane są w standardzie wysokiej 
energooszczędności. Poprawie oszczędności 

energii służą też przygotowane projekty termo-
modernizacji ośmiu budynków użyteczności 
publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, bu-
dynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu 
Miejskiego). 
Podejmowane są kolejne działania w kierunku 
poprawy warunków życia mieszkańców w zgo-
dzie z przyjętymi przez Radę Miejską doku-
mentami o charakterze programowym – plana-
mi ograniczenia niskiej emisji i rewitalizacji. 
Wśród tych działań warto również wymienić 
plany rozbudowy sieci ścieżek rowerowych, 
budowy pierwszego parkingu „P+R”, zmia-
ny autobusów obsługujących miejskie linie 
komunikacyjne na zasilane elektrycznie, bu-
dowę stacji zasilania elektrycznego pojazdów 
i w przyszłości – także magazynów energii. 

n

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO  
to prestiżowy ogólnopolski program, którego 
laureatami zostają miasta i firmy działające 
dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie 
pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, 
realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym 
nie zapominające o wielu innych potrzebach 
mieszkańców. Tytuł Lidera Rozwoju 
Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać 
pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji 
wielu kluczowych projektów. Program prowadzi 
Polska Agencja Przedsiębiorczości.

POLSKA	NIEPODLEGŁOŚĆ
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INFORMACJE

TWOJA   REKLAMA
w gazecie + GRATIS na stronie www

TEL. 509 559 506, 602 666 134

  Komunikat Prasowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie z 15 listopada 2016 r.

Pomoc dla bezdomnych  
w okresie zimowym – infolinia 987
69 placówek, 23 jadłodajnie oraz specjalny numer bezpłatnej infolinii to formy po-
mocy dla bezdomnych z Mazowsza podczas nadchodzącej zimy. „Apeluję do wszyst-
kich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, osoby starsze 
i samotne. Gminy proszę o podjęcie odpowiednich działań pomocowych.” – powiedział 
Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki.

P odczas najbliższej zimy na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego bezdomni będą mieli 
do dyspozycji 69 placówek dysponujących 

łącznie 3337 miejscami. Najwięcej 1541 w War-
szawie oraz 90 w Radomiu, 63 w Ostrołęce, 
70 w Płocku, 40 w Siedlcach, 160 w Turowie 
k. Ciechanowa. Są to noclegownie, schroniska 
oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywie-
nie oraz hostele zapewniające stałe lub czasowe 
zamieszkanie, wyżywienie i kompleksową opie-
kę wspomagającą. 
Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne placówki 
dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i doro-
słych. Na zapewnienie działań w czasie zimy, 
Wojewoda Mazowiecki przekazał organizacjom 
pozarządowym blisko 350 tys. zł. Udzielenie 
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbęd-
nego ubrania osobom tego pozbawionym należy 
do zadań własnych gminy o charakterze obo-
wiązkowym.

Na Mazowszu działają również 23 jadłodaj-
nie i punkty żywienia (9 w stolicy), wydające 
dziennie ponad 4,5 tys. posiłków (ok. 2,5 tys. 
w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy 
będą także działały wyspecjalizowane punkty 
pomocy medycznej – w Łaźniewie w powie-
cie warszawskim zachodnim (al. Księży Orio-
nistów 1) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). 
W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest tak-
że pralnia (ul. Grochowska 259a).
Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bez-
płatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają 
informacji na temat możliwych form wsparcia. 
Wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy 
punkty pomocy medycznej. Na infolinie zadzwo-
nić może każdy, kto zna miejsce przebywania 
osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną 
o tym natychmiast poinformowane.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego
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  Akcja „Wzorowa łazienka” – 1030 szkół walczy o wygraną

Internetowy konkurs dla szkół
„Zmień szkolną toaletę na wzorową łazienkę” – zachęca główne hasło konkursu firmy 
„Domestos”. Szkołę lub zespół szkół z największą ilością głosów czeka remont toa
lety o wartości 30 tys. zł. Stawką dla pierwszych 200 szkół jest także roczny za-
pas środków czystości. Do walki stanęły szkoły z naszego regionu i jego sąsiedztwa. 
Czasu na głosowanie pozostało niewiele – trwa do 30 listopada. Ostatnie sukcesy 
placówek w internetowych konkursach pokazują, że warto w taki sposób pomagać, 
zatem do dzieła!

N adrzędnym celem 3. edycji ogólnopolskiego 
społeczno-edukacyjnego programu „Wzo-
rowa łazienka” jest poprawa stanu higieny 

i czystości w polskich szkołach, a tym samym 
zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie 
najmłodszych. Blisko 1030 placówek zarejestro-
wało się w rywalizacji od 7 czerwca br. Rejestra-
cja trwa do 30 listopada – przez cały czas trwania 
akcji – ale jasne, że im szybciej placówka przy-
łączy się do konkursu, zyskuje czas na wyższą 
punktację, lepszą promocję i zaangażowanie lo-
kalnych środowisk. 
Podstawówki z naszego obszaru nie zaspały 
i osiągają wysokie noty (stan na 18 listopada). 
Mowa o Szkole Podstawowej Nr 4 im. Boha-
terów spod Darnicy – na koncie 2355 pkt i 132 
pozycja – oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Stanisława Staszica – 2644 pkt i 117 miejsce. 

Sąsiadująca z naszym rejonem Szkoła Podsta-
wowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego 
w Pruszkowie na razie jest w pierwszej dziesiąt-
ce z ilością aż 34 087 głosów!
Każda zgłoszona szkoła musiała jeszcze utwo-
rzyć galerię prac swoich uczniów, którzy mieli 
przedstawić graficzną interpretację hasła „Wzo-
rowa Łazienka”. To właśnie na te galerie głosują 
internauci. Wygrają szkoły z największą ilością 
głosów. Jak wspomóc? Każdy może oddać jed-
nego dnia tylko jeden głos poprzez kliknięcie na 
przycisk „Zagłosuj” w galerii szkoły, podanie 
adresu e-mail i kliknięcie linku potwierdzające-
go. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grud-
nia 2016 r.  
Warto zatem odwiedzić stronę http://www.wzo-
rowalazienka.pl.

Agnieszka Gorzkowska



Mocne Strony    |    24	LISTOPADA	2016	R.    |    NR 8/2016  (ROK I)
3NASZE STRONY

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina	 MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS

WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.pl
 

Zapraszamy!
Rehabilitacja	
REMEDO

GODZINY OTWARCIA:   
pon.– pt. 700–2100        

sob. 700–1400

KONTAKT:
Przychodnia Rehabilitacyjna REMEDO
05-816 Opacz Kolonia, ul. Centralna 27
tel.:  22 11 00 312, 531 458 126

e-mail: 
kontakt@remedo.com.pl

Doskonały dojazd, zarówno  
transportem prywatnym, jak i publicznym 
(autobusy: 177, 307, kolejka WKD)

Zatrudniamy zespół doświadczonych  
lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów  
oraz wysoko wykwalifikowanego 
psychoterapeutę.

OFERUJEMY:
l  konsultacje specjalistyczne lekarzy 

reha bili tacji, ortopedii, neurologii, 
reumatologii oraz porady lekarza 
internisty w zakresie dietetyki, 
które nie rozerwalnie łączą się 
z rehabilitacją medyczną;

l  konsultacje specjalistów 
w zakresie kardiologii, diabetologii, 
endokrynologii i psychiatrii;

l  porady psychoterapeuty w szerokim 
zakresie.

PRZYCHODNIA lekarsko-rehabilitacyjna
Pełny zakres fizykoterapii i kinezyterapii dla osób starszych, sportowców 
i pacjentów po urazach, udarach, z chorobami przewlekłymi:

l    ELEKTROTERAPIA
l    FALA UDERZENIOWA
l    POLE MAGNETYCZNE
l    TERAPULS

l    DIATERMIA KRÓTKOFALOWA 

l    ŚWIATŁOLECZNICTWO
l    ULTRADŹWIĘKI
l    LASEROTERAPIA

l    KRIOTERAPIA
l    KINEZYTERAPIA
l    MASAŻE WIROWE
l    MASAŻ KLASYCZNY

l Zapewniamy indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta
l Możliwa rehabilitacja w warunkach domowych

W dniu 21 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Piastowa Grze-
gorz Szuplewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej o  dofinansowanie 
projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie 
poprzez rozwój terenów zieleni” w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś priorytetowa 
II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

W	wyniku realizacji przedsięwzięcia wskazanego we wnio-
sku zostaną zrewitalizowane następujące parki i skwery: 
Plac Słoneczny, Zespół Parkowy przy ul. 11 Listopada, re-

jon wiaduktu im. Generała Okulickiego, Park im. Bogny i Je-
rzego Sokorskich, Park przy ul. Stanisława Kostki, Plac Zgody, 
Park sportowo-rekreacyjny przy Osiedlu Sobieskiego, zieleniec 
przy ul. Warszawskiej (przed ZAP). Zostaną również zagospo-
darowane fragmenty pasów zieleni przy następujących ulicach: 
Al. Tysiąclecia, Al. Wojska Polskiego, ul. Sowińskiego, ul. War-
szawska, ul. Harcerska, ul. Kosińskiego, ul. E. Orzeszkowej. 
Zadanie będzie realizowane w latach 2016–2018. Miasto Piastów 
uzyska wsparcie finansowe w kwocie 5 496 668,88 zł, a całkowita, 
planowana wartość projektu wyniesie – 6 466 669,28 zł. Projekt 
swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz 
zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg w Mieście. 
Wybrane tereny po zakończeniu realizacji projektu będą w 91,28% 
pokryte zielenią. Powierzchnia terenów objętych projektem wy-
nosi 11,92 ha, natomiast powierzchnia terenów zielonych będzie 
wynosiła łącznie 10,88 ha, w tym nowopowstałych 0,4 ha.          n

Piastów	
dofinansowany!

Narodowe	Święto	Niepodległości

URSUS. W Ursusie obchody rozpoczęły się przy pomniku przy ul. Cierlickiej. Kwiaty, w asy-
ście pocztów sztandarowych, złożyły delegacje organizacji społecznych i kombatanckich, 
przedstawiciele placówek oświatowych z terenu dzielnicy, przedstawiciele Zarządu i Rady 
Dzielnicy. – Po 123 latach niewoli, Polska jako państwo wolne i niepodległe powracała na 
mapy Europy i świata. Wymagało to zjednoczenia wszystkich sił politycznych. Symbolem 
scalenia całego społeczeństwa był utworzony 19 stycznia 1919 roku rząd premiera Ignace-
go Paderewskiego, gdzie obok wybitnego kompozytora zasiadali Józef Piłsudski i Roman 
Dmowski. A przecież Ci dwaj ostatni politycy mieli podczas I wojny światowej odmienne 
koncepcje niepodległości Polski. Od początku swojego istnienia Państwo Polskie musiało 
walczyć o swoje granice, które dopiero w 1921 roku nabrały ostatecznych kształtów. Nie mi-
nęło 20 lat i Polacy znowu musieli bronić swojej Ojczyzny przed agresją z Zachodu i Wscho-
du. Dlatego pamiętajmy, patrząc na lata minione, że wolność nie jest dana raz na zawsze 
– powiedział zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.
Po uroczystości pod pomnikiem, w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP odprawiona 
została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, a następnie zebrani wysłuchali koncertu 
patriotycznego w wykonaniu chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej pt. „Trzy 
wymiary Ojczyzny”.

Tekast i zdjęcia Jacek Sulewski

 
NARODOWE	ŚWIĘTO	NIEPODLEGŁOŚCI		
jest najważniejszym polskim świętem 
narodowym. Po 123 latach niewoli, po latach 
rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy  
i Rosję w latach 1772–1795, w 1918 roku  
Polska odzyskała niepodległość.  
Jak co roku 11 listopada w całym kraju 
odbywały się uroczyste obchody.

Rangę święta państwowego nadano  
Świętu Niepodległości dopiero ustawą  
z 23 kwietnia 1937 r. Miało ono łączyć  
odzyskanie faktycznej suwerenności 
państwowej z zakończeniem I wojny  
światowej oraz przypominać kluczową  
rolę Józefa Piłsudskiego. Ten konkretny  
dzień upamiętnia przekazanie w 1918 roku 
przez Radę Regencyjną władzy wojskowej 
twórcy Legionów, Józefowi Piłsudskiemu, 
którego mia nowano Naczelnym Dowódcą 
Wojsk Polskich. W nocy został rozbrojony 
garnizon niemiecki, stacjonujący w Warszawie.  
12 listopada 1918 r. Piłsudski przyjął misję 
stworzenia rządu narodowego, którą dzień 
później złożył na ręce Ignacego Daszyńskiego. 
14 listopada Piłsudski stał się głową państwa, 
a dwa dni później ogłosił mocarstwom  
zachodnim polską niepodległość. Pierwszy  
raz w pełni uroczyście obchodzono odzyska nie 
niepodległości 14 listopada 1920 r.  
Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego 
jako zwycięskiego Wodza Naczelnego 
w wojnie polskobolszewickiej wręczając 
mu buławę marszałkowską.

Dzień 11 listopada od 1920 roku celebrowany 
był jako święto odzyskania niepodległości, 
jednak obchody te były nieoficjalne i zaanga
żowani w nie byli głównie wojskowi.  
W II Rzeczpospolitej w tym dniu zawsze 
odbywały się defilady wojskowe, msze święte 
w intencji Ojczyzny, uroczystości na szczeblu 
państwowym i ceremonie wręczania orderów 
Virtuti Militari w Belwederze. Od roku 1939  
do 1989 obchodzenie tego święta było 
zakazane – do 1945 roku przez niemieckich 
okupantów, później przez władze komunistycz
ne. W okresie Polski Ludowej zastąpiło je 
Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obcho
dzone 22 lipca, a upamiętniające podpisanie 
(faktycznie w Moskwie) Manifestu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego.  
Po upadku komunizmu w 1989 r. przywrócone 
zostało Narodowe Święto Niepodległości  
i jest to dzień wolny od pracy. 
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ZDROWIE

NATURMED •

mgr JAKUB GÓRNICKI  
jest wykładowcą w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale Fizjoterapii  
i Wydziale Medycyny Osteopatycznej.

•
Ośrodek Medycyny Manualnej  
i Osteopatii NATURMED
Warszawa-Ursus, Osiedle Gołąbki,  
ul. Koronacyjna 15 

ZAPISY I INFORMACJE:
pn.–pt. w godz. 9.00–19.00
tel.  22 662 49 07 

604 092 007

Magister	fizjoterapii	–	osteopata,	JAKUB GÓRNICKI	przyj-
muje pacjentów w każdym wieku. Leczy ostre i przewlekłe 
bóle kręgosłupa, stawów i mięśni. Do największych za-
let zabiegów u osteopaty należy szybki i długotrwały 
efekt, a poprawa następuje często po 3–5 zabie-
gach. 

Pan JAKUB GÓRNICKI zajmuje się trudny-
mi przypadkami klinicznymi leczonymi nie-
skutecznie innymi metodami. Takie zabiegi 
w ogromnej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa oraz sta-
wów: kolanowego, biodrowego, ramieniowe-
go. Usprawniane jest połączenie i zależność od 
kręgosłupa – układu krwionośnego i więzadeł 
pod kontrolą układu nerwowego, ponieważ ogra-
niczone ukrwienie, wokół jakiegoś kręgu lub stawów 
powoduje stany zapalne, zwyrodnienia i problemy bólowe.

Uwzględniając badania (RTG lub rezonans MR) – osteopata 
odblokowuje nieprawidłowości likwidując ból.

Wskazaniami	do	zabiegów	są	m.in.: zaburzenia czu-
cia, drętwienie kończyn, stany pourazowe, zwich-

nięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa 
kulszowa i barkowa, bóle pleców i szyi. To 
ogromna szansa pomocy osobom cierpiącym, 
a nie mogącym poddać się operacji, ani brać 
leków. Jest to uznana i bardzo ceniona meto-
da leczenia w systemie medycznym.
Zabiegami stosowanymi przez mgr JAKUBA 

GÓRNICKIEGO usuwane są także zaburzenia 
funkcjonowania układu gastrycznego, urolo-

gicznego, gi ne kologicznego, oddechowego, bóle 
głowy u dzieci i dorosłych, zespoły bólowe u kobiet 

w ciąży. Mgr Górnicki prowadzi również diagnostykę 
i korektę wad postawy, a także profilaktykę okołoporodową.

OSTEOPATIA  
to metoda, która nie tylko  
leczy, ale i ukierunkowuje 
organizm do prawidłowego 

funkcjonowania.

•

•

PROSIMY	O	PRZYNOSZENIE	WYNIKÓW	BADAŃ	KRĘGOSŁUPA	(nawet tych sprzed lat) oraz	dotyczących	innych	chorób	aktualnych	i	przebytych.

Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk. 
Badania najróżniejsze nie były w stanie 
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałyka-
łam się mnóstwo leków, ale po Panu Gór-
nickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę 
brać żadnych leków.

Anna Z., lat 49 z Błonia


Zniszczyłam wątrobę i nerki, leki na bóle 
wywołały u mnie cukrzycę. Pan Jakub 
Górnicki spowodował swoimi zabiegami, 
że mogłam odstawić leki, a rwa kulszowa 
i sztywność poranna niemal całego ciała, 

oraz zawroty głowy ustąpiły zupełnie. 
To dla mnie jest niesamowite. Ponad 3 
lata leczenia bez efektów, wydatki na leki 
i utrata zdrowia. Jestem Panu Jakubowi 
wdzięczna.

Barbara Kunik, lat 69 z Ursusa


Mgr Górnicki zlikwidował mi ból barku 
i drętwienie rąk, które było leczone lekami 
i fizykoterapią bezskutecznie. Gorąco Mu 
dziękuję!

Janusz Zwada, lat 56 z Otwocka

Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek 
spowodowany skoliozą u mojej 12-let-
niej córki, choć skolioza była bardzo po-
ważna. Gimnastyka, pływanie – niewiele 
pomagało – choć trwało ponad 4 lata.

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch



Dziękuję Panu Górnickiemu za zabiegi. 
Dzięki niemu uniknąłem operacji kręgo-
słupa i barku. Mogę być znów aktywny 
zawodowo i w sporcie.

Marek W., lat 41 z Warszawy

POMOC 
w usuwaniu bólu

PŁACIMY NAJWIĘCEJ!  

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

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

 

ul. Wojciechowskiego 33

pawilon 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

  DLA PSA I KOTA

Kastracja	i	sterylizacja
Często właściciele czworonogów zadają sobie pytanie, czy 
warto sterylizować, kastrować swojego pupila? Na czym 
polega ten zabieg?  W jakim wieku go wykonać? Jakie są 
korzyści, a jakie skutki uboczne? Na te pytania pokrótce 
postaram się odpowiedzieć w tym ar tykule.

Z acznijmy od wyjaśnienia na 
czym polega zabieg. Steryli-
zacja – zabieg będący w isto-

cie synonimem kastracji polega 
na usunięciu gonad (jajników, 
jąder). W weterynarii potocznie 
tego terminu używa się odnoś-
nie kotek i suk u których dodat-
kowo usuwamy macicę. U psów 
i kocurów zabieg nazywany jest 
kastracją i w tym przypadku 
usuwamy tylko jądra. Są to za-
biegi, które w sposób nieodwra-
calny powodują bezpłodność u 
zwierząt. Zabiegi wykonywane 
są w znieczuleniu ogólnym, 
więc zawsze warto przed jego 
wykonaniem  wykonać przynaj-
mniej badanie krwi (szczególnie 
u zwierząt starszych). 
Skoro wiemy już na czym po-
lega zabieg, to kiedy go wyko-
nać i dlaczego warto? 
Badania naukowe dowodzą, że 
sterylizacja u suk/kotek przed 
pierwszą cieczką/rują, w 95% 
procentach stanowi profilakty-
kę przeciw nowotworom złośli-
wym gruczołów mlekowych, po 
pierwszej cieczce/rui już 70%. 

Dodatkowo zabieg wykonany 
w każdym wieku jest zabezpie-
czeniem przeciwko stanom za-
palnym macicy (ropomacicze), 
niepożądanym ciążom, uciążli-
wym cieczkom/rujkom, ciążom 
urojonym. 

U kotek i szczególnie kocu-
rów, wczesny zabieg już w wie-
ku ok 4–5 miesięcy, zapobiega 
przed znaczeniem terenu mo-
czem, który ma bardzo nie-
przyjemny intensywny zapach. 
Również plusem przemawia-
jącym za wykonywaniem za-
biegu sterylizacji i kastracji 
w młodym wieku zwierzęcia 
jest fakt, że w tym wieku rza-
dziej zdarzają się jakiekolwiek 
komplikacje wynikające ze 
złego zrastania się rany poope-
racyjnej, a zwierzęta szybciej 
dochodzą do siebie po zabiegu. 

U osobników męskich – ka-
strując – zapobiegamy często 
agresji, nowotworom jąder, cho-
robom prostaty, nadpobudliwo-
ści seksualnej. 
No dobrze, a jakie są wady 
takich zabiegów? 

Komplikacje związane ze znie-
czuleniem ogólnym. U zdro-
wych zwierząt ryzyko powi-
kłań jest niewielkie, niemniej 
przed operacją można i należy 
wykonać podstawowe bada-
nia krwi, dokładnie zbadać 
zwierzaka zwracając szcze-
gólną uwagę na układ krążenia 
i układ oddechowy oraz w ra-
zie wątpliwości wykonać ba-
dania dodatkowe (EKG, echo 
serca, RTG klatki piersiowej). 

Powikłania związane 
z samym zabiegiem chirur-
gicznym, w obecnych czasach   
występują bardzo rzadko. Mo-
żemy im dodatkowo zapobie-
gać, poprzez przestrzeganie 
zaleceń lekarza, wizyty kon-
trolne, zabezpieczenie rany za 
pomocą specjalnych ubranek 
oraz kołnierzy. U kilku procent 
suczek ok. 3–4 lat po zabiegu 
sterylizacji w związku z niskim 
poziomem hormonów docho-
dzi do nietrzymania moczu. 
Możemy temu zaradzić poda-
jąc odpowiednie leki. Często 
mamy po zabiegu do czynienia 
z otyłością, gdyż wzrasta łak-

nienie, spowalnia metabolizm. 
Temu również można zapobiec 
podając odpowiednią karmę. 

Podsumowując – więcej jest 
plusów wykonania wymienio-
nych zabiegów, niż minusów. 

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

Przychodnia 
Weterynaryjna  
DLA PSA I KOTA

www.ursusweterynarz.pl

02495 WARSZAWAURSUS  
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07
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GODZINY OTWARCIA:
 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

Nasza Przychodnia Weterynaryjna DLA PSA i KOTA  
jak co roku bierze udział w 

AKCJI	STERYLIZACJI	i	KASTRACJI.	
Od stycznia do końca marca koszt zabiegów kastracji psów  

i kocurów oraz sterylizacji kotek jest o połowę niższy. 
Gorąco polecamy i zachęcamy do telefonicznego rezerwowania 

terminów pod nr tel. 22 245 31 07.

Kochana Moniko W. z Ursusa

Wszystkiego najlepszego 
z okazji urodzin! 

Bardzo Cię Kocham!  ❤ Ja :) 



Mocne Strony    |    24	LISTOPADA	2016	R.    |    NR 8/2016  (ROK I)
5NASZE STRONY

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW	 MAZOWIECKI  –  gmina	 MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS

URSUS
OŚRODEK KULTURY „ARSUS”
5	GRUDNIA,	GODZ.	17:00	
(sala kameralna)
5. DZIELNICOWA WYSTAWA PRAC 
PLASTYCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY  
pt. „Bombka bożonarodzeniowa – dobra 
nowina na folkowo”. Komisarz wystawy 
Joanna Nazarczuk.

Wstęp wolny

2	GRUDNIA,	GODZ.	17:00 
(sala widowiskowa)
Koncert „MALI MALEŃKIEMU”.

Wstęp wolny

5	GRUDNIA,	GODZ.	16:00	
(sala kameralna)
Promocja Almanachu IX liryki, satyry 
i prozy pt. „Z sentymentem i z humo-
rem” członków Klubu Literackiego 
„Metafora”. Prowadzenie Bogusław 
Łopuszyński i Anna Rykowska.

Wstęp wolny
9	GRUDNIA,	GODZ.	19:00	
(sala widowiskowa)
Recital Michała Bajora pt. „MOJA 
MIŁOŚĆ”.

Cena biletu 60 zł i 50 zł

10	GRUDNIA,	GODZ.	10:00–13:00	
(sala widowiskowa)
Mikołajkowe pokazy taneczne formacji 
STOP AND GO. Prowadzenie i choreo
grafia Jolanta WdowczykCzarnogór
ska.

Wstęp wolny
ZAPRASZAMY
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 
(zamówienia indywidualne i zbiorowe ).

DOM KULTURY  „Kolorowa”
4	GRUDNIA,	GODZ.	18:00
Koncert Grażyny Łobaszewskiej w ra
mach projektu Budżetu Partycypacyj
nego „Piosenki retro w Kolorowej”

bezpłatne wejściówki  
do pobrania w DK „Kolorowa”

8	GRUDNIA,	GODZ.	18:00
Koncert świąteczny w wykonaniu 
uczestników warsztatów wokalnych 
DK „Kolorowa”

Wstęp wolny

DOM KULTURY „MIŚ”
ul. Zagłoby 17, 02495 Warszawa
tel./fax. 6679218
email: domkulturymis@op.pl
www.mis.arsus.pl

4	GRUDNIA,	GODZ.	12:30
Niedziele spotkanie z teatrem. 
Bajka dla dzieci „Wigilijna opowieść”.
„Wigilijna opowieść” to spotkanie ze 
świętym Mikołajem, który opowiada o tym 
jak wyglądają polskie Święta Bożego 
Narodzenia. Wszystko odbywa się przy 
wspólnym śpiewie kolęd. Jak przystało 
na radosny okres Bożego Narodzenia nie 
zabraknie zabawy i konkursów, które przy
noszą radość dla milusińskich,. Na koniec 
św. Mikołaj wręczy prezenty przygotowane 
i przekazane przez rodziców. Wstęp 10 zł

6	GRUDNIA,	GODZ.	18:00
„Spotkanie Mikołaja z ….Basią”  spotka
nie towarzyskosatyryczne w Klubie Se
niora „Wesoła Chata”. 

Wstęp wolny

8	GRUDNIA,	GODZ.	18:00
„35 rocznica ogłoszenia stanu wojen
nego w ocenie historii” – spotkanie  

z pracownikiem Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej w Warszawie.

Wstęp wolny

PIASTÓW
24	LISTOPADA,	GODZ.	18:00
Koncert „Na chwilę przed odlotem” 
Agata Grześkiewicz (wokal), Michał 
Zawadzki (fortepian).  
Kameralna, muzyczna podróż przez 
polskie lata 80.

CENA: 20 zł, sekretariat MOK 
KINO BAŚŃ, ul. Warszawska 24

25	LISTOPADA,	GODZ.	18:00
66. Spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki – „Beksińscy. 
Portret podwójny” Magdaleny 
Grzebałkowskiej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,  
ul. Warszawska 24

26	LISTOPADA,	GODZ.	17:00
Spotkanie autorskie ze Stanisławem 
Srokowskim. Autor zbioru opowiadań 
„Nienawiść”. Na motywach tego 
dzieła powstał film „Wołyń”

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,  
ul. Warszawska 24

gm. MICHAŁOWICE
25	LISTOPADA,	GODZ.	18:00
Myśleć po japońsku – czyli trudna sztu-
ka bycia gaijinem. Spotkanie autorskie 
z Pawłem Błasiakiem – ukończył ja
ponistykę, entuzjasta kultur Dalekiego 
Wschodu, amator podróżowania i gier 
bez prądu

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KOMOROWIE, ul. Kraszewskiego 3

25	LISTOPADA,	2	GRUDNIA,	
GODZ.	18:20
Warsztaty decoupage
ZAPISY (decyduje kolejność 
zgłoszeń)
Tel.: 603 309 862

ŚWIETLICA WIEJSKA, NOWA WIEŚ,  
ul. Główna 52A

26	LISTOPADA
Teatrzyk Malutka Czarownica
GODZ.	11:00, Świetlica Komorów
GODZ.	12:30,  Świetlica  

Opacz Kolonia
GODZ.	14:15,  Świetlica Pęcice  

Małe
Wstęp wolny

4	GRUDNIA,	GODZ.	12:00
Recital Wiktora Zborowskiego

REZERWACJA BEZPŁATNYCH 
WEJŚCIÓWEK

(od 24 listopada, godz. 8:00)
sala multimedialna, Reguły

Tel.: 22 350 91 43 
mail: koncert@michalowice.pl
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

9	GRUDNIA,	GODZ.	18:20
Warsztaty wykonywania aniołków 
z masy solnej
ZAPISY (decyduje kolejność 
zgłoszeń). Tel.: 603 309 862

ŚWIETLICA WIEJSKA,  
NOWA WIEŚ, ul. Główna 52A

¥

  Realizacja projektu „Ursus Street Art – Free Graffiti” w ramach Budżetu Partycypacyjnego

Na	GRAFFITI	JAM	przyjechali	nawet	z...	Olsztyna
O wydarzeniu dowiedzieli się od znajo-
mych i z Internetu. Profesjonaliści i mniej 
zaawansowani. Niektórzy przyjechali na
wet na specjalne zaproszenie. Wszyscy  
kochają sztukę miejską i postanowili 
wspólnie stworzyć swoje graffiti w no
wych miejscach w Ursusie. 

P onad 60 farb w spray’u oraz rękawiczki 
rozeszły się w niedzielny poranek, 20 li-
stopada, w mig. Na Hasance czarna, spe-

cjalnie przygotowana ścianka wspinaczkowa, 
powoli zapełniała się nowymi kolorami i lite-
rami. Tutaj malowali profesjonaliści. – Zapro-
szonych zostało 6 artystów, którzy zgodzili się 
tutaj malować i otworzyć tym samym nowe, 
legalne miejsce. Chodzi o to, by jak najwięcej 
osób dowiedziało się o takiej ścianie i możli-
wości malowania – mówi Rafał Koc, pomy-
słodawca opisywanego projektu do budżetu 
partycypacyjnego „Ursus Street Art – Free 
Graffiti”. Tłumaczy, że w sąsiednim miejscu, 
na rampie, mogli w tym samym czasie próbo-
wać swoich sił mniej doświadczeni i młodsi 
uczestnicy wydarzenia.

Przy rampie
– Przyjechaliśmy z kolegą Grochowa. Do-
wiedzieliśmy się z wydarzenia na Facebooku. 
Często bierzemy udział w jamach. Ja ściany 
maluję rok – mówią grafficiarze Sega i Shut. 
Core przyjechał z Olsztyna: – 2 lata maluję, 
pierwszy raz jestem tutaj, u mnie nie ma czę-
sto takich wydarzeń. Beti również malowa-
ła na Hasance po raz pierwszy. Na murach 
praktykuje już kilka lat. Dojechała z Saskiej 
Kępy. – Wróciłam ostatnio z Rzymu. Tam jest 

bardzo dużo legalnych miejsc, widziałam ze 
30 bardzo długich murów. Ale u nas też już 
sporo jest takich punktów – zwracała uwagę 
malując właśnie z przygotowanego wcześniej 
projektu.

Twórcza zmiana wizerunku dzielnicy
Swoje dzieła w niedzielę pozostawili na te-
renie Hasanki rozpoznawalni w środowisku 
artyści, tacy jak Stricte, Nesh, Halun, Kams, 
Amba, Winer, Jame, Elroi. Jak czytamy 
w projekcie, poprzez wspólne malowanie 
graffiti i street artu młodzi ludzie przywo-
łują właściwe wzorce poszanowania i dbało-
ści o wspólną przestrzeń. Dla Artystów jest 

to szansa pokazania swojej kreatywności 
w przestrzeni publicznej. Wybrane lokali-
zacje pozwolą młodym ludziom na twórcze 
zmienianie wizerunku dzielnicy. – 27 listo-
pada, w niedzielę, malujemy w ramach tego 
samego projektu mur przy ul. Nurzyńskiej. 
Z całej Warszawy dostajemy maile od chęt-
nych osób. Dużo portali tematycznych udo-
stępniło nasze wydarzenie, więc liczymy, że 
będzie spory odzew. Dziękujemy też za po-
moc przy organizacji – podsumowuje Rafał 
Koc i zaprasza na wspólne malowanie. 

Tekst i zdjęcie 
Agnieszka Gorzkowska

  Wielki Test Języka Angielskiego 
po raz pierwszy w Piastowie

Tylu było chętnych, 
że zabrakło kart
W niedzielę, 20 listopada, w całej Polsce każdy bezpłatnie mógł 
sprawdzić swój poziom znajomości języka w ramach Wielkiego 
Testu Języka Angielskiego. – W Piastowie zarejestrowały się 
73 osoby, natomiast przyszło o wiele więcej. 100 sztuk wydru-
kowanego przez nas testu okazało się za małą ilością – rela
cjonuje Dominika Rewerska, założycielka szkoły językowej 
Personal Tutor, która zorganizowała WTJA na terenie Piastowa.

– Na terenie Piastowa test organizujemy po raz pierwszy. W Polsce to 
4. edycja, w ponad 100 miastach – mówi Dominika Rewerska. Wyda-
rzenie otworzyli uroczyście w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Pułaskiego 
Dominika Rewerska (dyrektor szkoły Personal Tutor) oraz burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski, który Wielki Test objął Patronatem 
Honorowym. Uczestnicy udali się do kilku sal. O godz. 11:00 w całej 
Polsce rozpieczętowane zostały koperty z testami. Zmagali się z nim 
chętni w 3. kategoriach wiekowych: 8–12 lat, 13–17 lat, 18+. – Dzieci 
po napisaniu testu mówiły, że był „banalny”. Dla dorosłych chyba nie 
jest on najłatwiejszy – relacjonuje Dominika Rewerska.  Każdy musiał 
zmieścić się w określonym czasie. Najmłodsi mieli na rozwiązanie 
testu 35 min., a młodzież i dorośli 75 min. Egzamin w Piastowie nad-
zorowali lektorzy z ww. szkoły językowej.

Konkursy, zabawy i nagrody
Nie samą nauką i stresem człowiek żyje. Z inicjatywy szkoły Perso-
nal Tutor uczestnicy mieli do wyboru kilka konkursów i wiele zabaw. 
Śpiewali KARAOKE po angielsku. Zaprezentowano też WALCA 
ANGIELSKIEGO oraz stroje z krajów anglojęzycznych. Dla dzieci 
z klas 2–6 szkół podstawowych zorganizowano konkurs graficzny 
pt. Z czym kojarzy się Tobie język angielski? Nauczyciele szkoły pro-
wadzili też zabawy językowe. Za konkurs plastyczny 3 najlepsze prace 
otrzymały nagrody. Uczestnicy zabaw również dostali upominki.

Certyfikat dla każdego
– Do 4 grudnia w całej Polsce organizatorzy lokalni są zobowiąza-
ni do sprawdzenia testów i  wydrukowania Certyfikatów Językowych 
ETS Global. Firma ETS Global przeprowadza 50 milionów testów ję-
zykowych rocznie, działa w ponad 180 krajach i jest światową potęgą 
w przeprowadzaniu egzaminów. Każdy, niezależnie od wyniku otrzy-
ma certyfikat, ponieważ dokument wskazuje na poziom zaawansowa-
nia językowego – wyjaśnia na koniec Dominika Rewerska.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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n  SUKCES PIASTOWSKIEJ BIBLIOTEKI

„Kraszewski.	Komputery	
dla	bibliotek	2016”
Wniosek przygotowany przez pias-
towskie bibliotekarki pn. „Nowo czesne 
wypożyczanie zbiorów w Piastowie” 
znalazł się w pierwszej dziesiątce najwyżej 
ocenionych i jeszcze w tym roku otrzyma 
dofinansowanie z Instytutu Książki w 
wysokości 28 270 zł w ramach programu 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2016”. – Dzięki tej bardzo potrzebnej 
dotacji planujemy zakupić nowo czesny 
sprzęt komputerowy do Biblio teki Głównej 
oraz Filii – zapowiadają zadowoleni pra-
cownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Piastowie.

P rogram „Kraszewski. Komputery dla biblio-
tek 2016” został stworzony przez krakowski 
Instytut Książki z myślą o rozwoju bibliotek 

publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, 
by biblioteki przekształcały się w centra inte-
grujące lokalne społeczności i odpowiadały na 
oczekiwania różnych grup wiekowych. W tego-
rocznej, 3. edycji tego programu dotacyjnego do 
podziału było 2,5 mln zł. O środki zawalczyło 
366 bibliotek z całej Polski. Wnioski można 
było składać w 3. grupach zależnych od sytuacji 
w danej placówce. Piastowska biblioteka z uwa-
gi na fakt, że nie wprowadziła jeszcze w 100% 
wszystkich zbiorów z dwóch filii, startowała 
o środki dla zadania nr 2. Wniosek  pn. „No-
woczesne wypożyczanie zbiorów w Piastowie” 
znalazł się w pierwszej dziesiątce najwyżej oce-
nionych dla tego zadania i pozwoli na duży za-
strzyk dotacji w wysokości 28 270 zł. 

Wkrótce pełna automatyzacja usług
Jak bibliotekarki wydadzą te środki? Zakupią 
6 nowoczesnych zestawów komputerowych, 
nowoczesne oprogramowanie oraz urządzenia 
wielofunkcyjne. Dzięki wygranej standard pia-
stowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej znacz-
nie się poprawi dzięki wyposażeniu Biblioteki 
Głównej oraz jej dwóch filii w nowoczesny 
sprzęt komputerowy – umożliwi sprawną obsłu-
gę użytkowników, jak również szybkie i nieza-
wodne katalogowanie zbiorów bibliotecznych 
i udostępnianie ich online. Już wkrótce usługi 
w filiach bibliotecznych zostaną w pełni zauto-
matyzowane i w każdej z nich będzie już można 
posługiwać się elektroniczną kartą czytelnika, 
która na razie wydawana jest tylko w Bibliotece 
Głównej.

Zaciekła walka pobliskich bibliotek
O dofinansowanie w ramach programu na za-
danie 3 (dla bibliotek udostępniających 100% 
elektronicznego katalogu książek online) 
ubiegały się też inne biblioteki zlokalizowane 
z naszego regionu i w jego pobliżu. Udało się 
to w tym przypadku tylko 18. bibliotekom (a 
walczyły 134 placówki). Dofinansowanie do-
staną: Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn 
z wnioskiem „Nowe e-usługi w bibliotece” 
oraz Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota 
z wnioskiem „e-Ochota”. Niestety, nie udało się 
to tym razem Książnicy Pruszkowskiej, która 
przygotowała wniosek „E-senior w sieci” oraz 
Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowie-
ckim – z wnioskiem „Biblioteka w społeczeń-
stwie cyfrowym”.

Tadeusz Kotus

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

*  Pytanie można zadać drogą emailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.plw tytule emaila wpisując: PORADA 
PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC
PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz	
	problem	prawny?

Napisz	do	nas...*	

JAK	BEZPIECZNIE	KUPIĆ	MIESZKANIE?
Razem z żoną rozglądam się za większym mieszkaniem. Deweloperzy oferują głównie 
budynki jeszcze w trakcie budowy. A my boimy się stracić pieniądze gdyby taki dewelo
per zbankrutował. Czy można się przed tym jakoś solidnie zabezpieczyć?
Tak! Wszystko zależy od tego jak umówicie się Państwo z deweloperem na przekazanie płat-
ności za mieszkanie. Do tego celu służy tak zwany rachunek powierniczy prowadzony przez 
bank. Do wyboru są dwa jego rodzaje. Wybór rachunku powierniczego otwartego oznacza, że 
godzicie się Państwo płacić deweloperowi niejako w ratach. To znaczy za każdym razem jak 
skończy on jakiś etap budowy zgodnie z harmonogramem zwartym w umowie dostanie okre-
śloną część pieniędzy. To rozwiązanie bardzo lubiane przez firmy budujące mieszkania, bo 
pozwala im finansować w zasadzie całe przedsięwzięcie z pieniędzy klientów. Niestety jest 
też niebezpieczne w tym sensie, że w razie kłopotów z deweloperem odzyskanie wypłaconej 
gotówki nie będzie proste. Dlatego polecamy drugi wariant rachunku powierniczego czyli 
rachunek zamknięty. Klient, który wybierze takie rozwiązanie wpłaca pieniądze na miesz-
kanie do banku, a ten odda je jednorazowo deweloperowi, ale dopiero wtedy kiedy budowa 
zostanie formalnie zakończona. W praktyce oznacza to, że bank dokona przelewu na rzecz 
firmy budującej mieszkanie pod warunkiem dostarczenia przez nią odpisu aktu notarialnego 
umowy przenoszącej na nabywcę prawodo mieszkania, i to w stanie wolnym od obciążeń, 
bez jakichkolwiek praw i roszczeń ze strony osób trzecich, za wyjątkiem obciążeń, na które 
wyraził wcześniej zgodę nabywca. Takie rozwiązanie gwarantuje, że w przypadku kłopotów 
klienci nie stracą swoich pieniędzy. Szukając lokalu powinni więc Państwo zwrócić uwagę 
nie tylko na to gdzie się ono znajduje i jaki ma metraż, ale również sprawdzić w jaki sposób 
płaci się za nie deweloperowi. 

OPŁACA	SIĘ	POLISA	PRODUCENTA
Kupuję nowy telewizor. W sklepie sprzedawca próbował mnie namówić na dopłacenie 
200 zł i dokupienie dodatkowej gwarancji na wybrany przeze mnie sprzęt. Jakoś nie 
jestem do tego przekonany...
I słusznie! W takich wypadkach należy zachować szczególną ostrożoność. Przede wszystkim 
dlatego, że wbrew nazwie sklepy rzadko sprzedają prawdziwe przedłużenie gwarancji. To 
co oferują, to na ogół polisy ubezpieczeniowe, które w założeniu mają działać podobnie jak 
gwarancja. W rzeczywistości jednak rzadko tak się dzieje. Po pierwsze polisy takie nie są 
wystawiane przez producentów, ale przez firmy ubezpieczeniowe. A to oznacza, że w razie 
jakichkolwiek kłopotów to nie wyspecjalizowany serwis producenta będzie naprawiał po-
psute sprzęty, ale zrobi to jakaś inna wynajęta do tego celu firma. A z jej umiejętnościami 
i dostępem do części zamiennych i technologii może być różnie. Po drugie, żeby zarobić na 
polisie ubezpieczyciele zazwyczaj bardzo mocno ograniczają zakres swojej odpowiedzialno-
ści. Tylko bardzo uważna lektura zapisów małym drukiem może ujawnić, że firma owszem 
ubezpiecza zakupiony sprzęt na kilka lat, ale dopuszcza w tym czasie, np. tylko jedną napra-
wę. Nagminne jest nadużywanie przez sprzedawców określeń typu „dodatkowa gwarancja 
obejmuje także przypadkowe uszkodzenia sprzętu”. To nieprawda! Sprzedawane polisy są tak 
skonstruowane, że w praktyce zawsze ubezpieczyciel może odmówić sfinansowania naprawy, 
a już na pewno zrobi to wtedy gdy ma do czynienia z tak nieostrą kategorią jak „przypadkowe 
uszkodzenie”. Dlatego w praktyce radzimy zachować szczególną ostrożność przy zakupie 
przedłużonej gwarancji. W zasadzie będzie ona bezproblemowo działałać tylko wtedy, gdy 
oferuje ją producent kupowanego sprzętu. W innym wypadku klienta może czekać bardzo 
wiele niepotrzebnych rozczarowań.

KTO	PŁACI	ZA	LECZENIE	ZA	GRANICĄ?
Wybieram się na narty do Austrii. Czy wystarczy, że wyrobię sobie w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może nie wystarczyć! Przypominamy, że jest 
ona honorowana przez zagraniczne placówki medyczne, ale tylko takie które należą do pub-
licznego systemu opieki zdrowotnej. Tymczasem – zwłaszcza w modnych kurortach – więk-
szość ośrodków zdrowia to placówki prywatne. A to oznacza, że u nich okazanie karty EKUZ 
absolutnie nic nie znaczy i klient będzie musiał za leczenie zapłacić co do grosza z własnej 
kieszeni. A nawet jeśli w kurorcie funkcjonuje publiczny ośrodek służby zdrowia EKUZ i tak 
nie pokrywa wszystkich wydatków. W Austrii, do której wybiera się nasz Czytelnik nie finan-
suje np. kosztów ratownictwa górskiego. Narciarz w tym kraju musi więc być przygotowany 
na spore wydatki. EKUZ nie pokrywa też wydatków związanych z transportem chorego do 
kraju. EKUZ nie pokrywa też tak zwanego wkładu własnego pacjenta. To opłata pobierana 
od każdego pacjenta – nawet tego korzystającego z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego 
– za skorzystanie z porady lekarza. Dlatego radzimy, oprócz wyrobienia sobie karty EKUZ, 
rozejrzenie się za dodatkowym prywatnym ubezpieczeniem, które pokryje to, za co nie chce 
płacić Narodowy Fundusz Zdrowia.

n  Fantastyczny prezent na Mikołajki

1000	książek	
dla	„Czwórki”	
w	Piastowie
Poznaliśmy wyniki pierwszej edycji 
konkursu organizowanego przez empik. 
O 1000 książek dla szkolnych bibliotek 
rywalizowało ponad 300 szkół pod-
stawowych z całej Polski. By pomóc, 
wystarczyło tylko codziennie oddać głos 
przez Internet. Z naszego regionu, dzięki 
internautom, w dziesiątce zwycięzców 
znalazła się... piastowska Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy! 

P rzez miesiąc trwania akcji ponad 100 tys. 
zaangażowanych osób oddało blisko 400 tys. 
głosów. Głosowanie budziło wielkie emocje 

i zaktywizowało wiele osób: nie tylko nauczy-
cieli, uczniów i rodziców, ale także lokalne 
społeczności. Piastowska „Czwórka” prowadzi-
ła szeroko zakrojoną akcję promocyjną, m.in 
tworzyła fantastyczne memy zachęcające do co-
dziennego wsparcia. Wynikiem 16 758 głosów 
zaangażowane osoby zapewniły placówce 1000 
książek, które uatrakcyjnią uczniowski księ-

gozbiór już na Mikołajki. Taki prezent lokalne 
społeczności ufundowały też podstawówkom: 
z Gdańska, Warszawy (3 szkoły), Choszczna, 
Błonia, Ząbek, Bielska Podlaskiego i Góry.

Szansa za rok
Szczęście nie dopisało na naszym obszarze pod-
stawówkom z dzielnicy Ursus: Szkole Podsta-
wowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego oraz Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
im. Jana Pawła II. Jest i na to pocieszenie: – Za-
chęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji, 
którą ogłosimy w 2017 roku – zapowiadają w In-
ternecie organizatorzy.

Agnieszka Gorzkowska
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To się czyta... 
i ogląda
Dziś sprawdzamy popularność książek i multimediów 
wśród użytkowników 4 oddziałów Biblioteki Publicznej 
w OŻAROWIE MAZOWIECKIM. To biblioteka publiczna 
pełniąca rolę biblioteki powiatowej dla powiatu war-
szawskiego zachodniego. 

W Bibliotece Głównej (ul. 
Szkolna) w pierwszej dziesiątce 
najchętniej pożyczanych zbio-
rów wśród dorosłych i młodzie-
ży znalazły się nie tylko książki 
ale i filmy. 
Miejsca 1–3 zajmują filmy 
animowane dla całej rodziny: 
pełny przygód „Pan Peabo-
dy i Sherman” (2014), ko-
mediowy „W głowie się nie 
mieści” (2015) oraz „Wielka 
szóstka”, który został nagro-
dzony w roku 2015 Oscarem 
w kategorii najlepszy film 
animowany. Dzięsiątkę zamy-
ka również film: „Hiszpanka” 
(2014) – akcja rozgrywa się 
u schyłku I wojny światowej. 
W tle opowiedziane są losy 
jednego z najsłynniejszych 
polskich pianistów i polityków 

Ignacego Jana Paderewskiego, 
który w dramatycznych oko-
licznościach próbuje dotrzeć 
do Polski. 

Między czwartym a dziewią-
tym miejscem uplasowały się 
książki: „Cicha 5” (7 opo-
wieści autorstwa 7 polskich 
popularnych pisarek), obycza-
jowa „Amelia” K. Michalak, 
szwedzki kryminał należący 
do tzw. Czarnej serii pt. „Czar-
ny świt” R. Börjlind, polski 
kryminał „Do trzech razy Na-
talie” O. Rudnickiej, opowieść 
o przedwojennej polskiej wsi, 
wojnie, latach PRL-u i współ-
czesności „Dygot” J. Małe-

ckiego oraz fantastyka „Gra 
o tron” G.R.R. Martina.

Hity wśród najmłodszych
Dzieci i młodzież, poza filmami, 
które już wymieniliśmy, upodo-
bały sobie w swoim oddziale 
przy ul. Szkolnej szczególnie… 
kilkukrotnie już wymienianą 
w naszym cyklu serię detekty-
wistyczną Martina Widmarka. 
W pierwszej dziesiątce aż 6 ty-
tułów to książki należące do tej 
serii („Tajemnice...”: szafranu, 
wyścigu, diamentów, galopu, 
pływalni i urodzin). Pierwszą 
pozycję zajmuje jednak nie 
„Tajemnica...”, a komiks Star 
Wars dla młodzieży o tytule 
„Czystka”. Czwarte miejsce pod 

względem popularności należy 
do 1. część trylogii młodzieżo-
wej V. Roth pt. „Niezgodna”. 
Na dziewiątce i dziesiątce upla-
sowały się kolejno: należąca 
do cyklu o Albercie książka 
szwedzkiej ilustratorki, pisar-
ki i dziennikarki G. Bergström 
„Albert i Mika” oraz jedna 
z części serii Zimowe opowieści 

o zwierzętach z polskiego lasu 
pt. „Choinka pana borsuka” pol-
skiej autorki U. Pitury. Wracając 
jeszcze do książek o Albercie: 
tłumaczone są na kilkadziesiąt 
języków. W Szwecji rozeszły 
się dotąd w przeszło dziewięcio-
milionowym nakładzie, a na ich 
kanwie powstały liczne spekta-
kle teatralne i filmy animowane. 

Gunilla Bergström, otrzymała za 
swoją twórczość wiele nagród 
i wyróżnień.

W następnym odcinku zbada-
my upodobania czytelników 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Marii Dąbrowskiej w Ko-
morowie.               

(AG)

n  W NASZYCH BIBLIOTEKACH (cz. 4)

Perełki z filii Biblioteki Głównej

W Filii nr 1 w	 JÓZEFOWIE 
w pierwszej dziesiątce zna-
lazły się książki nie tylko dla 
dorosłych. Pierwsze miejsce 
zajmuje pozycja z edukacyj-
nej serii dla dzieci Czytam 
sobie Wydawnictwa Egmont 
pt. „Droga Mocy” (Star Wars). 
Kolejne pozycje zdominowały 
chętnie pożyczane przez panie 
współczesne powieści obycza-
jowe i historyczne Amerykanki 

J. Garwood: „Nagroda”, „Re-
wanż”, „Szmaragd”, „Nimfa”, 
„Tajemnica”, „Niewola”. Jej 
książki znalazły wśród bestsel-
lerów New York Times. 

Natomiast w Filii nr 2 w	 ŚWIĘ-
CICACH na podium czytelniczych 
zainteresowań znalazł się kry-
minał „Diabli nadali” wymie-
nianej już przez nas polskiej au-
torki Olgi Rudnickiej. Następne 

miejsca należą do lubianych 
przez kobiety polskich pisarek: 
K. Michalak („Spełnienia ma-
rzeń”), K. Mirek („Szczęśliwy 
dom”), G. Gargaś („Tylko ty”) 
oraz J. Miszczuk („Córki swo-
ich matek”). 
Szóste i siódme miejsce zdoby-
wa popularna także w innych 
przedstawianych przez nas 
bibliotekach niemiecka autor-
ka Ch. Link z tytułami „Dom 

sióstr” oraz „Echo winy”. Chęt-
nie czytane są również krymi-
nał „Fartowny pech” O. Rudni-
ckiej oraz polska saga rodzinna 
„Matki, żony, czarownice” 
J. Miszczuk. 
Dziesiątkę zamyka wymienia-
na już przy okazji innych bi-
bliotek książka z serii dla dzie-
ci o podróżniczce Neli „Nela 
na 3 kontynentach: podróże 
w nieznane”.

to magiczne miejsce, w którym odprężysz się 
i znajdziesz wszystko czego Ci potrzeba,  
aby kreatywnie spędzić czas. 

Jeśli...
  lubisz szyć, dziergać, haftować,
    kreatywnie bawisz się w decoupage,  

filcowanie czy robienie biżuterii,
    potrzebujesz by krawcowa coś  

dla ciebie skróciła, poprawiła, poszerzyła,
    Ty lub Twoje dziecko chcecie nauczyć się 

czegoś nowego lub podzielić się pomysłami 
podczas warsztatów

... koniecznie do nas zajrzyj!

02-495 Warszawa URSUS
ul. Kompanii Kordian 3

tel. 531 222 220, 533 222 840

 
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 1000–1800

sob. 1000–1400

POLECAMY 
l  artykuły pasmanteryjne 

i kreatywne, 
l  tkaniny, 
l  usługi krawieckie, 
a to wszystko w jednym miejscu 
z miłą obsługą i w domo  wej 
atmosferze! 

ORGANIZUJEMY WARSZTATY 
l  na miejscu, 
l  w szkołach i przedszkolach.
Zapraszamy Panie, Panów, 
młodzież i dzieci. 

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY 
SZCZEGÓLNIE: 
l  placówki oświatowe oraz
l  inne zainteresowane instytucje

facebook.com/nietylkopasmanteria
www.NieTylkoPasmanteria.pl

NieTylkoPasmanteria 
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Centrum Lokalne
„Niedźwiadek”

W
e wrześniu br. w dzielnicy przeprowadzo-
no konsultacje społeczne, podczas których 
mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami 
SARP-u oraz Urzędu Dzielnicy Ursus ana-
lizowali potrzeby i oczekiwania wobec prze-

strzeni tworzonego Centrum Lokalnego „Niedźwia-
dek”. W tym czasie odbyły się spotkania informacyjne, 
dwa dni warsztatów, „spacer badawczy” po terenie 
opracowania. Stworzono mapę potrzeb mieszkańców. 
Na jej podstawie architekci wraz z zespołem badaw-
czym przygotowali roboczą koncepcję obszaru opra-
cowania. Makieta pokazywała, w jaki sposób można 
połączyć potrzeby mieszkańców tworząc przyjazną 
przestrzeń bez barier architektonicznych. 

Punkt konsultacyjny odwiedziło ponad 400 osób. 
Mieszkańcy po zapoznaniu się z założeniami dzieli-
li się z badaczami opiniami na temat proponowanej 
koncepcji. Badacze pytali uczestników konsultacji, 
czy zgłaszane do tej pory potrzeby zostały uwzględ-
nione w koncepcji, czy proponowane rozwiązania 
spełniają oczekiwania mieszkańców Ursusa oraz 
podmiotów prowadzących działalność na obszarze 
CL „Niedźwiadek”. Zebrano wiele sugestii i komen-
tarzy, które pozwoliły określić podstawową wadę 
konsultowanego terenu – brak połączenia między 
poszczególnymi obszarami, z których każdy działa 
niezależnie, nie wspierając poszczególnych funkcji 
nawzajem. 

Podczas konsultacji mieszkańcy wskazali główne 
obszary wymagające zmian; są to m.in plac zabaw 
„Hasanka”, gdzie brakuje miejsca odpowiadającego 
na potrzeby opiekunów dzieci – kawiarni, a urzą-
dzenia zabawowe i nawierzchnia terenu wymagają 
modernizacji; Park Hassów, w którym jak wynika ze 
zgłoszonych uwag brakuje wyraźnie zaznaczonego 
centralnego miejsca, a jego użytkownicy chcieliby wi-
dzieć w nim więcej atrakcji kulturalnych, nowych na-
sadzeń zieleni, modernizacji sceny oraz budowy po-

mieszczeń stanowiących zaplecze dla korzystających 
z boiska oraz dla występujących w parku artystów. 

Kolejna przestrzeń tworzonego CL „Niedźwia-
dek”, która skupiła najwięcej uwagi uczestników kon-
sultacji to pawilony handlowe przy ul. Wojciechow-
skiego. Postulowano modernizację przestrzeni wokół 
pawilonów poprzez poprawę jakości elementów ma-
łej architektury i doświetlenie oraz przebudowę sa-
mego budynku, w którym się mieszczą. Inwestycja 
poprawiłaby funkcjonalność pawilonów i pozwoliła 
powiększyć powierzchnię znajdujących się w nich 
sklepów. Cała przestrzeń Centrum Lokalnego powin-
na być zdaniem mieszkańców otwarta i dostępna, bez 
ogrodzeń zamykających park i plac zabaw. 

Podczas konsultacji zebrano bardzo dużo infor-
macji na temat potrzeb młodzieży, która na tym te-
renie nie ma swojego miejsca do spędzania aktywnie 
wolnego czasu. Mogłoby ono powstać na niezago-
spodarowanej działce wzdłuż linii torów kolejowych. 
Proponowano w tym miejscu utworzenie skateparku.

Szczegółowy raport, zawierający wszystkie zgłoszo-
ne podczas konsultacji propozycjei uwagi zostanie 
opublikowany na początku grudnia br. Będzie do-
stępny na stronie Urzędu Dzielnicy oraz na platformie 
Centrum Komunikacji Społecznych m.st. Warszawy: 
www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Ostateczna koncepcja architektoniczna zagospoda-
rowania obszaru CL „Niedźwiadek” będzie gotowa 
do końca listopada br. Na jej podstawie Rada i Za-
rząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ocenią, które 
z zaproponowanych w koncepcji rozwiązań będą 
mogły zostać zrealizowane w pierwszej kolejności, 
do 2018 roku, za dostępne w ramach projektu środki. 
Będzie to suma ok. 5 mln zł, które dzielnica otrzyma 
z budżetu m.st. Warszawy. Realizacja kolejnych eta-
pów będzie zależała od dostępności środków. 

Dzięki stworzeniu przez architektów, we współpracy z mieszkańcami,  
spójnej wizji Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, na przestrzeni lat  
powstanie na jego obszarze nowoczesne, przyjazne miejsce, koncentrujące 
codzienną aktywność lokalnej społeczności północnej części dzielnicy.

Na terenie Osiedla „Niedźwiadek”  
realizowany jest pilotażowy 
projekt utworzenia centrum 
lokalnego w ramach 
ogólnomiejskiego programu 
„Warszawskie Centra Lokalne” 
(WCL). Projekt ma za zadanie 
przekształcić dany obszar  
w wielofunkcyjne, spójne 
ognisko lokalnej aktywności, 
gdzie mieszkańcy codziennie 
robią zakupy, korzystają z usług, 
spotykają się, nawiązują relacje, 
spędzają czas. W 2015 roku 
grupa ekspertów, przedstawicieli 
Miasta,  Warszawskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich (SARP) oraz mieszkań- 
ców m.st. Warszawy wybrała 
10 spośród 500 zgłoszonych 
miejsc do realizacji projektu. 
Wśród nich znalazło się Centrum 
Lokalne „Niedźwiadek”, które 
obejmuje obszar: Parku Hassów, 
pływalni „Albatros”, targowiska  
„Centrum Handlowe – Spółka 
Kupców Ursus” oraz placu zabaw 
„Hasanka”. 

Punkt konsultacyjny CL „Niedźwiadek”   Fot. Archiwum Urzędu

Skatepark na terenie Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” wzdłuż torów PKP                  Wizualizacja: 22ARCHITEKCI

Teren  przed wejściem do Parku Hassów (przestrzeń staje się bardziej przyjazna  i otwarta  Wizualizacja:  
dla użytkowników dzięki wyrównaniu poziomów ulicy i chodnika oraz zlikwidowaniu ogrodzenia parku) 22ARCHITEKCI Panorama Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”                                                                                                 Autor: Kamil Dymek


