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B
yła to zorganizowana ak-
cja pensjonariuszy i pra-
cowników Kamiliańskiej 
Misji Pomocy Społecznej 
„Pensjonatu Św. Łazarz” 

– ośrodka pobytu dla bezdom-
nych w Ursusie. Łącznie około 
100 osób, w tym 60 z Ursusa. 
Pozostali to przedstawiciele 
innych organizacji pozarządo-
wych, niosących pomoc. Byli 
wśród nich ludzie młodzi i w 
poważnym wieku, mężczyźni 
i kobiety. Wszyscy czysto 
i przyzwoicie ubrani. Wybra-
li jeden z najbardziej ruchli-
wych punktów stolicy w okre-
sie szczytu przejazdów, żeby 

zobaczyło ich jak najwięcej 
przechodniów. Celem akcji 
było uświadomienie społe-
czeństwu, że ludzie bezdomni 
sami nie wybierają bezdom-
ności, że są tacy sami jak oni, 
że mają pragnienia, marzenia, 
potrzeby. Tak się potoczyło ich 
życie, że znaleźli się na ulicy. 
Potrzebują tylko pomocy, żeby 
wyjść z bezdomności. Uczest-
nicząca w akcji Małgorzata 
Zygnalska – pracownik socjal-
ny ze „Św. Łazarza” wyrazi-
ła nadzieję, że może niektóre 
z przechodzących osób spojrzą 
inaczej, zmienią sposób myśle-
nia. Każdego człowieka mogą 

spotkać zdarzenia, których nie 
można przewidzieć i każdy 
może czasem prawie z dnia 
na dzień znaleźć się na ulicy. 
Spotyka się niestety czasem 
taki czarny „pijar” głoszący, 
że ludzie wybierają bezdom-
ność i dlatego nie można im 
pomóc, że jeżeli ktoś jest na 
ulicy, to znaczy, że jest leniwy, 
nie płaci podatków i społeczeń-
stwo będzie płacić za niego.  
To nie jest prawda!

Działania władz nie wystarczą
Jak powiedziała mi kiedyś dy-
rektor Pensjonatu „Św. Łazarz”, 
Adriana Porowska, od wielu lat 
nie zmienia się taki stan rzeczy, 
że nagłaśniane przez władze 
pomaganie bezdomnym jest wy-

łącznie interwencyjne. Dostają 
jedzenie, dach nad głową, a nie 
mówi się o całej reszcie prob-
lemu. Utrzymywani są w ten 
sposób przez cały czas w bez-
domności. Rządzący w kierun-
ku wyprowadzenia takich osób 
z bezdomności robią niewiele, 
żeby nie powiedzieć nic. Bez 
wsparcia społeczeństwa nie da 
się im pomóc. Ci ludzie chcą 
pracować, wielu chciałoby znów 
stworzyć lub odbudować rodzi-
nę. Potrzebują pracy i skromne-
go mieszkania, za które mając 
pracę mogliby płacić. Tego nikt 
im nie oferuje. Mieszkań so-
cjalnych czy komunalnych dla 
nich nie ma. Bez stałego miejsca 
pobytu bardzo trudno o pracę. 
I koło się zamyka. 

Bezdomnemu grozi śmierć
Obecnie w ursuskim „pensjona-
cie”, gdzie jest 80 miejsc, prze-
bywa 127 osób bezdomnych. 
A tym, którzy swój kryzys bez-
domności przeżywają w altan-
kach, na działkach, na dworcach, 
szczególnie w okresie zimowym, 
grozi śmierć. Od 1 listopada 2016 

roku Komenda Główna Policji 
odnotowała 108 zgonów w wyni-
ku wychłodzenia. 
To już trzecia akcja bezdomnych 
i ich opiekunów w centrum War-
szawy. To krzyk – ZOBACZCIE 
NAS I POMÓŻCIE!

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

BEZDOMNOŚĆ
TO NIE WYBÓR

Plac przed wejściem do Metra Centrum. 10 lutego 
2017 roku, godzina 15.00.  Pojawia się duża grupa 
osób trzymających w rękach kawałki kartonów 
z wypisanymi hasłami.  Najpierw przemaszerowują, 
następnie część z nich kładzie się na kartonach, 
niektórzy się nimi nakrywają.
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n  Warszawska Kolej Dojazdowa – wydajna, niezawodna, bezpieczna

WKD BOGATSZA 
o	nowy	System	Informacji
9 lutego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uroczyście 
zaprezentowała na jednym z pero nów stacji Podkowa Leśna Główna 
System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu. System w trybie 
testowym funkcjonował już kilka miesięcy, co pozwoliło podróżnym 
na zgłaszanie uwag, a spółce na usprawnienia. Realizacja inwestycji 
wpłynie na poprawę komunikacji w sześciu gminach i dwóch dzielnicach 
Warszawy południowo-zachodniego pasma aglomeracji.

Nowy system pozwala 
dynamicznie aktua-
lizować informacje 

o bieżącej sytuacji ru-
chowej eksploatowa-
nego taboru na liniach 
kolejowych zarządza-
nych przez Spółkę. Za-
montowano 101 tablic 
świetlnych z informacją 
pasażerską i łącznością 
INFO/SOS. Podróżni uzyskali 
elektroniczne wyświetlacze z aktu-
alnościami o dokładnych godzinach odjazdów 
pojazdów kolejowych ze stacji i przystanków 
osobowych zgodnie z obowiązującym rozkła-
dem jazdy i, co istotne, bieżącą sytuacją ru-
chową. Do przekazywania informacji dźwię-
kowej na przystankach osobowych i stacjach 
linii WKD wykorzystany jest system rozgło-
szeniowy. W ramach przedsięwzięcia działa 
też system monitoringu wizyjnego w obrębie 
peronów stacji i przystanków – wzbogaciły 
się o 86 kamer wideomonitoringu w oparciu 
o technologię światłowodową. Przetwarzane 
informacje są dostarczane przez sterowniki 
pojazdowe GPS. Aby system działał popraw-
nie, w Centrum Nadzoru spółki działa cen-
tralny serwer – gromadzi i przetwarza dane 
o ruchu pociągów (w szczególności o ich 
aktualnym położeniu na linii). Dzięki tym 
rozwiązaniom na podnieść się bezpieczeń-
stwo pasażerów na zarządzanym terenie ko-
lejowym. 

Środki ze szwajcarskiego programu
Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej 
i Monitoringu na stacjach i przystankach 
osobowych WKD realizowane jest w ramach 
projektu pn. „Rozwój systemu publicznego 
transportu pasażerskiego w aglomeracji war-
szawskiej poprzez zwiększenie wydajności, 
niezawodności i bezpieczeństwa Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej” współfinansowa-

nego przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskie-
go programu współpra-
cy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii 
Europejskiej (tzw. 
Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy). 

Celem szwajcarskiej po-
mocy jest stymulowanie 

rozwoju w słabiej rozwi-
niętych regionach Europy oraz 

przyczynienie się do zmniejszenia 
różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy 
Polską a bardziej rozwiniętymi państwami 
rozszerzonej UE, a także różnic na obszarze 
Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a re-
gionami słabo rozwiniętymi pod względem 
strukturalnym.

Nie tylko System Informacji
Dzięki ww. Programowi Współpracy spółce 
WKD udało się też zakupić 6 nowych pocią-
gów. – O blisko 30% wzrosła liczba połączeń 
uruchamianych w ramach rozkładu jazdy 
pociągów, w tym w szczególności wzrosła 
częstotliwość kursowania w szczycie – do 10 
minut – chwalą się władze spółki. Co więcej, 
z tych samych środków pochodziły środki na 
zakończoną modernizację toru, urządzeń za-
plecza technicznego do obsługi taboru kole-
jowego oraz wyposażenia przystanków. Cał-
kowity koszt wszystkich inwestycji wynosi 
146 mln zł (37 mln CHF), z tego ponad 76 
mln zł (19,4 mln CHF) pochodzi ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-
cy. Spółka ma w planach też budowę dru-
giego toru dla linii 47 od Podkowy Leśnej 
Głównej do Grodziska Mazowieckiego Ra-
dońskiej. 

Agnieszka Gorzkowska
Na podstawie informacji Warszawskiej  

Kolei Dojazdowej sp. z o.o.
Fot. WKD

n  XX Sesja Rady Gminy Michałowice

GMINA	MICHAŁOWICE	
SAMA CHCE DECYDOWAĆ
W dniu 9 lutego 2017 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Michałowice. Wyjątkowa 
liczba mieszkańców przybyłych tego dnia na obrady świadczyła o dużym zaintereso-
waniu tematyką obrad. Wśród licz nie przybyłych obecny był również prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński. Najważniejszym punktem sesji było bowiem podjęcie 
stanowiska odnośnie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. W tej sprawie radni 
byli jednomyślni. Treść stanowiska prezentujemy niżej.

Stanowisko Nr 1/2017
Wójta i Rady Gminy Michałowice

z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 
Wójt Gminy i Rada Gminy Michałowice wyrażają swoje zaniepokojenie sposobem proce-
dowania projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy przewidującym utworze-
nie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem m.st. Warszawa oraz 33 podwar-
szawskie Gminy, w tym Gminę Michałowice i opowiadają się kategorycznie za wycofaniem 
projektu spod obrad Sejmu i tym samym wstrzymaniem procesu legislacyjnego prowadzo-
nego w obecnym kształcie.
Wprowadzanie tak ważnych dla mieszkańców zmian w trybie projektu poselskiego, z po-
minięciem procesu konsultacji, przy braku informacji na temat proponowanych rozwiązań, 
budzi nasz sprzeciw.
Z przedstawionego projektu ustawy wynika, że gminom włączonym do aglomeracji warszaw-
skiej zostaną ograniczone dotychczasowe kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie 
gminnym. Ta poważna w skutkach zmiana będzie wprowadzana bez jakichkolwiek konsulta-
cji społecznych z mieszkańcami, samorządem, czy też związkami międzygminnymi.
Nie chcemy, aby o sprawach naszej „małej ojczyzny” decydowano arbitralnie, bez pytania 
samych zainteresowanych: mieszkańców i samorządu lokalnego. Wielu mieszkańców Gmi-
ny Michałowice wybrało to miejsce do życia uciekając od zgiełku aglomeracji warszawskiej 
i powinno mieć szanse wypowiedzenia się w kwestii przynależności do przewidzianej usta-
wą metropolii warszawskiej.
Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
do przekazania niniejszego stanowiska:
Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Se-
natu RP, Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego, Posłom i Senatorom z wo-
jewództwa mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego, Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowie-
ckiego, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Powiatów 
Polskich, Związkowi Województw RP.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
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n  PIASTÓW. Powstanie kompleks trzech budynków przy ul. Sułkowskiego

MIESZKANIA 
KOMUNALNE cd. 

BUDOWA RUSZY W MARCU
Urząd miejski w Piastowie po 3. miesiącach wybrał firmę, która zajmie się  opra-
cowaniem dokumentacji projektowej i budową domów komunalnych. Wcześniejsze 
oferty przekraczały kwotę zarezerwowaną w budżecie na ten cel.

O	niedoborze mieszkań komunalnych w Pia-
stowie i planach miasta pisaliśmy w ubie-
głorocznym październikowym wydaniu. 

Piastów dysponuje 364 lokalami (21 socjal-
nych i 118 lokali będących własnością osób 
fizycznych lub o nieuregulowanym stanie 
prawnym) – informowali nas pracownicy pia-
stowskiego magistratu. Burmistrz Grzegorz 
Szuplewski mówił nam wówczas, że obecne 
mieszkania komunalne były budowane już 
dawno; wiele z nich jest w znacznym stopniu 
zdegradowanych. 

NAPŁYNĘŁO	 6	 OFERT. Wyłoniony został Zakład 
Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZU-
RiP” S.A., który złożył ofertę w wysokości 
prawie 7 mln 700 tys. zł. To właśnie ta firma 
ma wybudować 38 mieszkań w 3. budynkach, 
które powstaną przy ul. Sułkowskiego. Kom-
pleks budynków powstanie w standardzie 
energooszczędnym, czyli pasywnym. Obiekt, 
według planów architektonicznych, ma się 

składać nie tylko z kompleksu dwukondygna-
cyjnych budynków wielorodzinnych. Teren ma 
zostać zagospodarowany pod plac rekreacyjny. 
Powstaną miejsca postojowe, ciągi piesze oraz 
zjazdy z ul. Maczka i Sułkowskiego, a także 
plac na kontenery. Powierzchnia zabudowy 
i użytkowa dla wszystkich budynków ma wy-
nieść odpowiednio 1219,6 m2 oraz 1762,6 m2. 
Mieszkania są zaplanowane w metrażach 
(w przybliżeniu): 43 m2, 48 m2, 53 m2, 57 m2. 
Każde z mieszkań ma posiadać niezależne 
wejście z zewnątrz. 

Dla osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich przeznaczone i odpowiednio zapro-
jektowane zostały mieszkania na parterze jed-
nego z budynków. 

– Roboty rozpoczną się w marcu, zakończenie 
robót planujemy na wrzesień 2018 roku – po-
informował Konrad Rytel, zastępca burmistrza 
miasta Piastowa.

Agnieszka Gorzkowska

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

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.plw tytule e-maila 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...*	

POPRAW	ZDOLNOŚĆ	KREDYTOWĄ!
Nigdy nie brałam żadnego kredytu. Teraz chcę wziąć dużą pożyczkę na kupno mieszka-
nia i okazuje się, że mam małą wiarygodność kredytową. Czy jest jakiś sposób, dzięki 
któremu mogę to bardzo szybko i tanio naprawić?
Tak! Warto pamiętać, że banki zanim udzielą kredytu sprawdzają każdego potencjalnego 
kredytobiorcę w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Biuro zbiera dane o tym jakich kredy-
tów nam udzielono i jak wyglądała ich spłata. Jeśli bez problemu i opóźnień spłacaliśmy swo-
je długi to nasza wiarygodność kredytowa jest wysoka, a dzięki temu łatwiej dostać kredyt. 
Prawdziwy problem mają ci, którzy jak nasza Czytelniczka nigdy żadnego długu nie wzięli 
na swoje barki. O takich osobach banki po prostu nic nie wiedzą – nie mają więc pojęcia jak 
się zachowają jako kredytobiorcy. Jak więc widać nie branie kredytów na dłuższą metę może 
okazać się szkodliwe. Sposób na stworzenie sobie porządnej wiarygodności kredytowej jest 
bardzo prosty: trzeba kupić coś na raty albo na kredyt. To nie musi być nic wielkiego – od-
kurzacz albo toster zupełnie wystarczą. W tym przypadku nie chodzi bowiem o ilość poży-
czonych pieniędzy, ale o to, jak je będziemy zwracać. Jeśli wszystkie raty zostaną przez nas 
spłacone w terminie informacja o tym znajdzie się w BIK i banki dostaną od niego raport, 
z którego będzie wynikało, że jesteśmy solidnym kredytobiorcą. Zakup na raty albo na kredyt 
nie musi też być zawarty na długi okres – zupełnie wystarczy kilka miesięcy. Po tym okresie 
banki popatrzą na nas zupełnie innym okiem. Na budowanie wiarygodności kredytowej po-
dobnie działa też utrzymanie debetu na koncie, albo jeszcze lepiej karty kredytowej. I wcale 
nie musimy z niej korzystać! To, że ją mamy oznacza, że udzielono nam kredytu. Fakt, że nie 
wypłaciliśmy z karty ani grosza oznacza tylko w raportach BIK, że... terminowo i bez prob-
lemu radziliśmy sobie z obsługą zadłużenia. Nawet jeśli będziemy z karty korzystać to też 
nie kłopot – chodzi o to, żeby w terminie i w pełnej wysokości spłacać niezbędne obciążenia. 
Wymaga to precyzji w planowaniu bieżących finansów domowych, ale w dłuższej perspekty-
wie bardzo ładnie odbije się na naszej wiarygodności kredytowej. Z kartami kredytowymi jest 
jednak jeden problem – w przypadku dużych kredytów np. hipotecznych mogą one stanowić 
obciążenie dla naszej zdolności kredytowej. To znaczy, że przyznane nam limity na kartach 
mogą potencjalnie zmniejszyć ilość gotówki, którą możemy dostać od banku na zakup miesz-
kania albo domu. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że po tym jak już obsługiwanie długu na 
karcie zbuduje nam przyzwoitą wiarygodność kredytową karty, takie tuż przed wzięciem 
dużego kredytu trzeba będzie ostatecznie zamknąć i rozliczyć.

NIE	MA	PODATKU	OD	UMORZENIA
Mam spory dług z tytułu nie zapłaconegu czynszu za mieszkanie komunalne. Staram się 
w tej chwili w gminie o jego umorzenie i mam spore szanse, że to się uda. Przeraziłem 
się jednak kiedy usłyszałem, że od umorzonego czynszu będę musiał zapłacić podatek 
dochodowy od osób fizycznych. Przecież to mnie kompletnie zrujnuje!
Według stanu na dzisiaj już nie musi się Pan bać. Problem polegał na tym, że do niedawna 
Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, że umorzenie długów z tytułu niezapłaconego 
czynszu w mieszkaniach komunalnych to... przysporzenie majątkowe dla tych, którzy takie 
umorzenie dostali. Inaczej mówiąc fiskus uważał, że każdy od kogo gmina nie pobiera w ca-
łości należnego czynszu, znacząco się dzięki temu wzbogaca. A jak się wzbogaca, to powi-
nien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętego w ten sposób dochodu. 
Na szczęście Ministerstwo Finansów zmieniło swoje stanowisko. Chociaż dalej uważa, że 
umorzenie długu to dochód podatnika, to równocześnie zdecydowało, że nie będzie od niego 
pobierało podatku. Dotyczyć to będzie lat 2016 i 2017. W 2018 roku odpowiedni zapis o tej 
takiej treści ma się znaleźć wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ŚWIADECTWO	PRACY	BEZ	PIECZĄTKI
Dostałam od swojego pracodawcy świadectwo pracy. Nie ma na nim pieczęci firmy. 
Kiedy poprosiłam o uzupełnienie tego braku dowiedziałam się, że wręczony mi doku-
ment i bez tego jest prawidłowy. Czy to prawda?
Tak! Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania świadectwa 
pracy. Poza zmianami dotyczącymi m.in. zamieszczania w świadectwie informacji o wymia-
rze i liczbie części wykorzystanego urlopu ojcowskiego, informacji o podstawie i wymiarze 
urlopu wychowawczego, okresie korzystania z niego i liczbie wykorzystanych części oraz 
okresie korzystania z ochrony stosunku pracy wprowadzono też zasadę, zgodnie z którą nie 
ma wymogu opatrywania świadectwa pracy pieczęcią pracodawcy. W dalszym ciągu jednak 
tak ważny dokument musi być podpisany albo przez samego pracodawcę, albo przez osobę 
reprezentującą pracodawcę albo przez kogoś, kto jest upoważniony do składania oświadczeń 
w imieniu  pracodawcy (w dużej firmie będzie to najprawdopodobniej pracownik działu za-
rządzania kadrami).
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dla piastowskiej biblioteki?
W poprzednich wydaniach pisaliśmy o sukcesie Mie-
jskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie – otrzymała dofi-
nansowanie z Instytutu Książki w wysokości 28 270 zł 
w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bib-
liotek 2016”. Placówka zakupiła nowoczesny sprzęt 
komputerow do Biblioteki Głównej oraz Filii. To nie ko-
niec nowości dla czytelników. Bolączką pozostaje wciąż 
trudna sytuacja lokalowa placówki. Jakie są aktualne 
działania miasta, aby rozwiązać problem?

W	Czytelni w Bibliotece 
Głównej przy ul. War-
szawskiej liczba kompute-

rów powiększyła się i aktualnie 
użytkownicy mają do dyspozycji 
5 stanowisk komputerowych, 
w tym jedno z zainstalowaną 
ACADEMICĄ, czyli cyfrową 
bezpłatną wypożyczalnią mię-

dzybiblioteczną pozwalającą na 
udostępnienie w naszej placów-
ce kilkuset tysięcy publikacji 
naukowych. – Pozostałe 4 kom-
putery, z dostępem do Internetu, 
umożliwiają wykonanie wydru-
ków czarno-białych i skanów. To 
udogodnienie, ponieważ dotych-
czas takie usługi oferowało tylko 

jedno stanowisko. W najbliższym 
czasie, w marcu bądź kwietniu, 
planujemy kursy dla seniorów. 
Pomysł jest jeszcze w fazie pro-
jektu. Myślimy nad prowadzą-
cymi i najlepszą do nauki ilością 
kursantów – zapowiedziała Wie-
sława Poznańska, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.

Nowe regały, ale jeszcze mniej 
wolnej powierzchni
Od Nowego Roku w Bibliotece 
Głównej pojawiły się nowe tytu-
ły prasowe, m.in. Przekrój, Viva, 
Świat Kobiety. W lutym ta sama 
placówka zakupiła też za ponad 
15 tys. zł 23 podwójne, stabilne 
i bardzo funkcjonalne regały, 
kolorystycznie dopasowane do 
wnętrza. – Poprzednie liczyły 
sobie prawie 40 lat. Wysłużyły 

się i nawet ze względów bezpie-
czeństwa nie mogły być dłużej 
w bibliotece. Nowe regały już 
zostały zapełnione książkami. 
Jednak w bibliotece robi się co-
raz bardziej ciasno. Planujemy 
selekcję księgozbioru. Usunię-
te zostaną egzemplarze w złym 
stanie. Liczymy, że w ten sposób 
zyskamy miejsce. Obecna ilość, 
ok. 25 tys. woluminów, nie może 
zwiększyć się ze względu na brak 
miejsca – tłumaczyła Wiesława 
Poznańska. Co w takim razie ze 
spotkaniami autorskimi, które 
jeszcze przed wymianą regałów 
odbywały się przy mniejszej 
ilości uczestników na środku 
wypożyczalni? – Biblioteka bez 
spotkań nie może istnieć. Mamy 
w planach następne. Ze względu 
na jeszcze mniej miejsca będzie-

Jakie plany

  DLA PSA I KOTA

DLACZEGO	WARTO	I	TRZEBA		
sterylizować	i	kastrować	koty?
Zabieg sterylizacji staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza u kotów. Jest wyrazem dobrej opieki oraz 
świadomości właściciela. Stanowi najskuteczniejszą i najlepszą dla zwierzęcia metodę zapobiegania 
rozmnażaniu, co ma pozytywny wpływ na sytuację w schroniskach oraz liczebność bezdomnych zwierząt. 
Jest bezpieczny i ma korzystny wpływ na życie i zdrowie zwierzęcia. Umożliwia, między innymi wyeliminowa
nie pewnych niechcianych zachowań zwierzęcia (np. znaczenie moczem u kocurów), co ma istotny wpływ 
na komfort życia zarówno właściciela, jak i jego czteronożnego podopiecznego.

N adpopulacja kotów, przepełnione 
schroniska oraz stale wzrastają-
ca liczba zwierząt bezdomnych 

powinny skłonić właścicieli zwierząt 
nierasowych do kastracji. Znalezienie 
domu nawet dla najładniejszego ko-
cięcia okazuje się naprawdę ciężkim 
zadaniem.
Najbardziej humanitarnym sposobem 
zapobiegania niechcianym miotom 
jest kastracja zwierzęcia. Dotyczy to 
zarówno samic, jak i samców. Nale-
ży także pamiętać, że sam zabieg jest 
bezpieczny i ma korzystny wpływ na 
życie i zdrowie zwierzęcia. Jest wyra-
zem dobrej opieki i odpowiedzialnej 
postawy właściciela. U samic istnieje 
także możliwość okresowej eliminacji 
z rozrodu poprzez stosowanie antykon-
cepcji hormonalnej (w postaci tabletek 
lub iniekcji). Metoda ta związana jest 
jednak z licznymi efektami ubocznymi 
takimi, jak ropomacicze, cukrzyca czy 
nowotwory gruczołu mlekowego.

KASTRACJA	KOTA:
l	 powoduje zmiany w zachowaniu- 

kocury stają się spokojniejsze, 
łagodniejsze, chętniej pozostają 
w domu, stają się bardziej towarzy-
skie;

l	 zmniejsza potrzebę oddalania się od 
domu w celu poszukiwania samicy, 
co z kolei zmniejsza ryzyko wypad-
ków komunikacyjnych i innych ura-
zów;

l	 zmniejsza agresję wobec innych 
samców; jest to szczególnie istotne 
u kocurów wychodzących z domu- 
pozwala uniknąć ciężko gojących 
się ran powstających po pogry-
zieniu czy zakażenia potencjalnie 
śmiertelnymi chorobami (białaczka, 
FAIDS);

l	 eliminuje znaczenie terenu mo-
czem (u kocurów mocz ma bardzo 
intensywny, praktycznie niemożli-
wy do usunięcia, zapach);

l	 eliminuje ryzyko rozwoju schorzeń 
prostaty czy jąder;

l	 uniemożliwia pokrycie samicy, 
przez co zapobiega niechcianym 
ciążom.

STERYLIZACJA	KOTKI:
l	 pozwala trwale pozbawić samicę 

zdolności do rozmnażania, zapo-
biegając niechcianym miotom;

l	 eliminuje uciążliwe objawy towa-
rzyszące rui (intensywna wokaliza-
cja niezależnie od pory dnia, apatia, 
agresja, ocieranie się o różne przed-
mioty);

l	 zapobiega powikłaniom związa-
nym z ciążą i porodem;

l	 zapobiega infekcjom gruczołu mle-
kowego, macicy i ropomaciczu (w 
ostatnim przypadku sterylizacja 
stanowi zabieg ratujący życie; ste-
rylizacja wykonana w takim przy-
padku jest jednak obarczona znacz-
nie większym ryzykiem powikłań);

l	 zapobiega nowotworom narządów 
rodnych; 

l	 wczesna sterylizacja, wykonana 
przed pierwszą rują minimalizuje 
ryzyko rozwoju nowotworów gru-
czołu mlekowego (najczęściej zło-
śliwych).

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

W	Przychodni	Weterynaryjnej	DLA	PSA	I	KOTA
do końca marca trwa	Akcja Sterylizacji i Kastracji 

Cena	zabiegów	jest	niższa	o	50%. 

02-495 Warszawa-Ursus 
ul. Rynkowa 5

tel. 22 245 31 07

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

GODZINY OTWARCIA:

 pon.–pt. 9.00–20.00

 sobota 10.00–14.00

 niedziela 10.00–13.00

To było niezwykłe wydarzenie.  
4 lutego 2017 r. w Galerii AdHoc 
dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” 

Bogusław Łopuszyński uroczyście 
otworzył wystawę prac fotograficz

nych IRENEUSZA BARSKIEGO.
Wystawa powstała w ramach jedne

go z projektów budżetu partycypa   
cyj nego. Złożyło się na nią 31 du  
żych zdjęć, pokazujących fabrykę  
ZM „Ur sus” i miasto nierozerwal-
nie z nią związane na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat. Jest wśród nich 
zdjęcie terenu, na którym dopiero 
powstanie osiedle „Niedźwiadek”, 

jest prymas Polski Stefan Wyszyński, 
jest wiele historycznych postaci 

z okresu walki o niepodległość: Lech 
Wałęsa, Anna Walentynowicz, Jacek 

Kuroń, Bronisław Gieremek.

KURATOR WYSTAWY POD WRAŻENIEM
Ewa Mazur, kiedyś pracownica Domu 
Spotkań z Historią, kurator wystawy po-
wiedziała, że te zdjęcia od pierwszego 
obejrzenia uderzyły ją swoim urokiem. 
Dodała: Stało się dla mnie oczywiste, że 
dorobek pana Ireneusza trzeba pokazać 
mieszkańcom. Musiałam wybierać spo-
śród 300 zdjęć, przygotowanych przez 
autora. Ten zbiór to wspaniały obraz 
życia Ursusa i jego mieszkańców przez 
kilkadziesiąt lat. Pokazuje, jak znaczącą 
pozycję miał Ursus dla przemian, jakie 
dokonały się w Polsce. Główny przekaz 
wystawy to dualizm Ursusa – historia 
zakładów i historia miasta, ściśle ze 
sobą związane.

WYJĄTKOWA FREKWENCJA NA OTWARCIU
Na wernisaż przybyło bardzo wiele osób 
publicznych i przyjaciół artysty. Przy-
szedł przewodniczący Rady Dzielnicy, 
świadek i znaczący uczestnik historii 
Ursusa, dr Henryk Linowski, Naczelnik 
Wydziału Kultury dzielnicy Aleksan-
dra Magierecka, radne dzielnicy Maria 
Miszkiewicz i Anna Lewandowska, Dy-
rektor Biblioteki Publicznej Piotr Jan-
kowski, wieloletnia kierowniczka DK 
„Miś” Anna Cecylia Chruślińska i obec-
ny kierownik Paweł Wyrzykiewicz, były 
redaktor naczelny „Głosu Ursusa” Ja-
nusz Mazurkiewicz, kierownik Galerii 
Ad-Hoc Piotr Szałkowski i wiele innych 
osób. Wielka szkoda, że nie wszyscy 
oczekiwani pojawili się na wernisażu.

n  URSUS. Wystawa  fotograficzna  IRENEUSZA BARSKIEGO      w Galerii  Ad-Hoc  Ośrodka  Kultury  „Arsus”

OCALIĆ  OD ZAPOMNIENIA



Mocne Strony    |    23	LUTEGO	2017	R.    |    NR 3(12)/2017  (ROK II)
5URSUS l PIASTÓW

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

my musieli prosić o udostępnia-
nie sali, np. Miejski Ośrodek Kul-
tury. Mam nadzieję, że podołamy. 
W Czytelni też nie ma komforto-
wych warunków, maksymalnie 
zmieści się 20 osób – nakreśliła 
problem dyrektor biblioteki.

Pomysł dla biblioteki wciąż żywy
W poprzednich wydaniach kil-
kakrotnie wspominaliśmy o zbyt 
małej powierzchni jak na dzisiej-
sze standardy Biblioteki Głównej 
– taka sytuacja lokalowa hamuje 
od lat poszerzanie oferty biblio-
tecznej. Z wielu cieszących się 
zainteresowaniem inicjatyw bi-
bliotekarki w ostatnich latach 
z bólem serca musiały rezyg-
nować, np. ze spotkań z grami 
planszowymi, bezpłatnymi za-
jęciami angielskiego dla dzieci, 
edukacji medialnej dla szkół. 
Problem lokalowy nie tylko bi-
blioteki, ale i choćby domu kul-
tury, został dostrzeżony i przed-
stawiony w dokumencie miasta 

pn. Gminny Program Rewita-
lizacji Miasta Piastowa 2016+ 
(oprac. w październiku 2016 
roku). Na jakim etapie są stara-
nia w sprawie rozbudowy kom-
pleksu oświatowego, w którym, 
zgodnie z zapowiedziami władz 
Piastowa, miałaby mieć swoją 
siedzibę nowoczesna, przestron-
na multimedialna biblioteka? 
– Rozbudowa liceum z budową 

hali sportowej może rozpocząć 
się na przełomie roku 2017/18 
po zbilansowaniu środków włas-
nych i pozyskiwanych z zewnątrz. 
Przygotowujemy wniosek do Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki na 
budowę hali sportowej, czekamy 
na ogłoszenie naboru wniosków 
przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na 
budowę bibliotek – poinformo-

wał Konrad Rytel, zastępca bur-
mistrza miasta Piastowa. 

Szanse na dofinansowanie 
przez Instytut Książki
Podpowiedzieliśmy, że obecnym 
źródłem finansowania działań 
związanych z remontem, prze-
budową, rozbudową i budową 
oraz wyposażeniem budynków 
bibliotek jest „Narodowy Pro-

gram Rozwoju Czytelnictwa” 
– uchwalony przez Radę Mini-
strów program wieloletnim na 
lata 2016–2020. Operatorem 
Priorytetu „Infrastruktura biblio-
tek 2016–2020” jest Instytut 
Książki. 2 nabory wniosków dla 
gmin do 50 tys. mieszkańców już 
się zakończyły, ale przed gmina-
mi kolejne terminy: na zadania 
rozpoczynające się wypłatami 
dofinansowań w 2019 roku nabór 
ruszy na koniec 2017 lub z po-
czątkiem 2018 r. Kolejny nabór 
planowany jest na koniec 2018 r. 
lub początek 2019 r., pod warun-
kiem, że budżet priorytetu nie 
zostanie wcześniej wyczerpany. 

Szansa na nową lokalizację filii 
bibliotecznej
Wielu mieszkańców nie było 
zadowolonych z powodu za-
mknięcia filii biblioteki pub-
licznej (mieściła się w siedzi-
bie budynku Gimnazjum nr 1 
przy ul. Pułaskiego od marca 

2004 r. do wakacji 2016 r.). Są 
dobre wiadomości w tej kwestii: 
– Rewitalizacja willi Millera jest 
przewidziana w drugiej połowie 
roku. Jest dokumentacja projek-
towa, planujemy w marcu zło-
żyć wniosek o dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego naszego wojewódz-
twa – zapowiada Konrad Rytel. 
Dodaje również, że w planach 
jest wniosek do MKiDN na 
przygotowanie pomieszczeń 
dla filii biblioteki, której po-
wierzchnia będzie wynosić 
ok 100m2. – W odnowionym 
budynku oprócz wspomnianej 
biblioteki będą pomieszczenia 
dla harcerzy, pobytu dziennego 
dla seniorów, sale spotkań dla 
różnych organizacji. Otoczenie 
willi zostanie poddane komplek-
sowej renowacji i udostępnione 
mieszkańcom najbliższej okolicy 
– mówi zastępca burmistrza.

Agnieszka Gorzkowska

DYKTANDO  
„GŻEGŻÓŁKA”
21 lutego przypada MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZY STEGO, ustanowiony przez UNESCO, w Pols-
ce obchodzony od 11 lat. Z tej okazji Burmistrz Piastowa zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału 
w miejskim dyktandzie „Gżegżółka”, przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dyktando w Piastowie 
odbędzie się już po raz drugi. Pierwszy tego rodzaju konkurs został przeprowa dzony w Katowicach w 1987 r. 
z inicjatywy wybitnej dziennikarki radiowej Krystyny Bochenek pod nazwą Ogólnopolski Konkurs Ortograficz
ny „Dyktando” i jest kontynuowany do dziś.

Burmistrz Miasta Piastowa zaprasza dzieci, 
młodzież i dorosłych do wzięcia udziału  
w II Miejskim Dyktandzie GŻEGŻÓŁKA 
Uczestnicy – dzieci, młodzież oraz dorośli w czterech gru-
pach wiekowych:
Grupa	1: klasy 5, 6 szkół podstawowych
Grupa	2: klasy 1, 2, 3 gimnazjów
Grupa	3: klasy 1, 2, 3 szkół ponadgimnazjalnych
Grupa	4:  dorośli 

Każdy zainteresowany mieszkaniec naszego miasta pro-
szony jest o zgłoszenie się drogą e-mailową na adres:
sekretariat@piastow.pl, w tytule listu wpisując: 
DYKTANDO 
lub telefonicznie pod numer 22 770 52 00

Informacji szczegółowych, m.in. na temat przygotowania 
do dyktanda udzielają: 
➧  Kalina Sobczyńska  

– kalinasob@gmail.com; tel. 785 249 940
➧  Henryka Bęczkowska  

– hbeczkowska@wp.pl; tel. 505 323 876
Eliminacje dla dzieci i młodzieży będą przeprowadzone 
w poszczególnych szkołach.

TERMINY DYKTANDA 
n			DLA	UCZNIÓW		

–	środa,	15	marca	2017	r.	od	godz.	11.00,		
n			DLA	DOROSŁYCH		

–		piątek,	17	marca	2017	r.	o	godz.	18.00	
w	sali	konferencyjnej	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
w	Piastowie,	ul.	Warszawska	24.	

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie zwycięz-
com nagród i dyplomów nastąpi w niedzielę, 2 kwietnia 
2017 r. o godz. 13.00 w Miejskim Domu Kultury.
Teksty dla poszczególnych grup wiekowych przygotuje 
koordynator dyktanda Kalina Sobczyńska w porozu-
mieniu z ekspertami ze Stowarzyszenia Warszawskich 
Nauczycieli Polonistów. Pani Sobczyńska uczy języka 
polskiego w Gimnazjum Nr 1. Jak powiedziała, dyktando, 
oprócz doskonalenia umiejętności ortograficznych i inter-
punkcyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ma na celu 
integrację środowiska lokalnego. Chciałaby, żeby uczest-
nicy potraktowali udział w konkursie przede wszystkim 
jako intelektualną zabawę.
Organizatorzy zachęcają do zainteresowania się imprezą, 
w której można sprawdzić swoje umiejętności, spotkać 
interesujących ludzi, a nawet zdobyć nagrody.

Na podstawie informacji ze strony internetowej miasta opracował  Tadeusz Kotus
Kilkoro przybyłych spontanicznie zabrało głos. 
Dla przekazania nastroju, jaki towarzyszył temu 
znaczącemu dla społeczności Ursusa wydarzeniu 
zacytuję fragmenty ich wypowiedzi.
– Wspaniały twórca, kronikarz historyczny, który 
utrwalił przeszłość. Byłeś i jesteś naszym naj-
większym fotografem. Dziękuję z całego serca” 
– H. Linowski.
– Rzadko można spotkać człowieka niezłomnego, 
a taki jest Irek. Nieugięty, mający swoje zasady, 
wzór prawości. Jesteś wspaniały jako człowiek 
i jako fotograf – Stanisław Piecyk.
– Dziadek jest definicją lokalnego patriotyzmu. 
Nie znam osoby, która by tak angażowała się 
w swoją działalność. Dzięki Tobie i Twoim zdję-
ciom Ursus przetrwa wieki. Kocham Cię bardzo  
– wnuczka I. Barskiego, Aleksandra.

PONAD PÓŁ WIEKU PRZEMIAN URSUSA 
NA FOTOGRAFIACH
Dyrektor Łopuszyński poinformował, że wysta-
wa jest mobilna i można ją pokazywać w różnych 
miejscach, a swoje stałe miejsce znajdzie na pew-

no w Izbie Pamięci, która od niedawna mieści się 
w Arsusie. Nareszcie efekty kilkudziesięciolet-
niej pracy – dzieło życia Wielkiego Dokumenta-
listy może obejrzeć szeroka publiczność. I choć 
to jedynie niewielka część kolekcji zdjęciowej, 
za to kawał historii Ursusa. Niejeden oglądający 
na zdjęciach zobaczy siebie czy swoich bliskich 
sprzed trzydziestu, pięćdziesięciu lat. Młodsi na-
tomiast wiele mogą się dowiedzieć o pracy i wy-
darzeniach z fabryki,  zobaczyć w dużym skrócie 
ogromne przemiany jakich doświadczał Ur-
sus na przestrzeni lat. 
Cała dokumentacja zdjęciowa ma niewątpli-
wie wartość historyczną i edukacyjną, co do-
cenił dyrektor Łopuszyński mówiąc o planach 
wydania albumu ze zdjęciami autorstwa Ire-
neusza Barskiego.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Wystawę fotografii w Galerii Ad-Hoc można 
oglądać jeszcze do 28 lutego 2017 r. 

n  URSUS. Wystawa  fotograficzna  IRENEUSZA BARSKIEGO      w Galerii  Ad-Hoc  Ośrodka  Kultury  „Arsus”

OCALIĆ  OD ZAPOMNIENIA

KOMIS ANTYKWARYCZNY
l   PROFESJONALNA 

WYCENA BRYLANTÓW 
i BIŻUTERII  
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
l  RENOWACJA BIŻUTERII 
l  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS 
ul.  Wiosny Ludów 79a 

(przy stacji PKP)

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

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

Rekomendowany  
pRzez:
l  Stowarzyszenie  

Rzeczoznawców  
Jubi   lerskich Warszawa 

l  Polskie Towarzystwo 
Gemologiczne Wrocław

Przynależność: Cech Złotników,  
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

GawrońscyJubiler
l  l 

ZŁOTO
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PASJONACI

MAJĄ
Nie potrzebowali roku na rozkręcenie ini-
cjatywy. Podobne przedsięwzięcia podej-
mowane były na terenie Piastowa już we 
wcześniejszych latach. W lutym, gościnnie 
w piastowskim Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, chętni zmagali się przy plan-
szówkach w ramach pierwszego spotkania 
„Piastowskiego Klubu Planszówkowego 
– Mamy pociąg do gier!”

N ie potrzebowali roku na rozkręcenie inicjatywy. 
Podobne przedsięwzięcia podejmowane były na 
terenie Piastowa już we wcześniejszych latach. 

Granie w planszówki cieszyło się powodzeniem w nie-
istniejącej już niestety od ponad roku klubokawiarni 
Cud Miód Malina (mieściła się przy ul. Lwowskiej). Od 
marca 2016 roku kilka spotkań przy grach planszowych 
zorganizowała piastowska Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – chętnych przy-
chodziło tyle, że przerosło to oczekiwania bibliotekarek 
jak i, niestety, możliwości lokalowe placówki.
W styczniu br. zebrało się kilku pasjonatów: Przemy-
sław Idzikowski, Iza Idzikowska, radny miasta Piasto-
wa Rafał Nowakowski, Robert Frączek, Piotr Kozera. 
Co z tego wyniknęło?

TŁUMY PRZY STOLIKACH
Niedziela, wystarczyły 4 popołudniowe godziny, by 
niemal wszystkie stoły zostały zajęte na półpiętrze jed-
nej z sal MOSiR-u w Piastowie. I młodzi, i starsi. W su-
mie ok. 60 uczestników! Do wyboru mieli ponad 30 ty-
tułów: Wsiąść do Pociągu, Dixit, Carcassone, iKnow, 
Resistance (Agenci Molocha) i wiele innych. – Nawet 
sami uczestnicy ze swoich domowych zbiorów również 
przynieśli prawie drugie tyle gier, m.in.: Labirynt, Wy-
sokie Napięcie, Dobble, czy Top Kitchen – relacjonują 
zadowoleni organizatorzy. 
– Wszystko przebiega spontanicznie. Wrzuciliśmy infor-
mację o wydarzeniu na portal społecznościowy i mie-
liśmy duży odzew. Pierwotnie myśleliśmy, że będziemy 
spotykać się raz na miesiąc. Na razie chcieliśmy zo-
baczyć, jaki jest potencjał i dopiero będziemy ustalać. 
Mamy sporo pomysłów towarzyszących. Harcerze pod-
suwają gry ruchowe, może dobra byłaby też wymiana 
książek, ubrań itp. Oby tylko było miejsce, czas i zainte-
resowani – podsumował Przemysław Idzikowski, jeden 
z pomysłodawców.

Trwają plany i rozmowy co do następnych miejsc spot-
kań, patronatów, turniejów. 

POCIĄG...

DO GIER

PODOBNE INICJATYWY  
z naszego regionu i okolic:

PRUSZKÓW 
l	 Pruszkowski Klub Planszówko-

wy – działa w Pruszkowie dzięki 
Społecznemu Stowarzyszeniu Fo-
rum Pruszków;  w ub. roku miało 
miejsce 12 spotkań planszówko-
wych także w ramach akcji „Sobo-
ty na planszy”; spotkania skupiły 
ok. 400 pasjonatów gier planszo-
wych. 

l	 Pruszkowski Weekend Fantasty-
ki 2017 – wydarzenie planowane 
w dniach 4–5 marca w Między-
szkolnym Ośrodku Sportowym 
w Pruszkowie. Impreza objęta jest 
Honorowym Patronatem Staro-
sty Pruszkowskiego P. Maksyma 
Gołosia. Głównym organizatorem 
konwentu jest Społeczne Stowa-
rzyszenie Forum Pruszków 

PIASTÓW
l	 Arcymistrz Akademia Szacho-

wa – organizator towarzyskich 
turniejów szachowych oraz rozgry-
wek w innych grach planszowych, 
np.: Warcaby, Młynek, Alquerque, 
Petteia, Dao. W ramach wolne-
go wstępu odbędą się spotkania 
w 2017 roku: 26 lutego, 12 mar-
ca, 26 marca. Wszystkie w godz. 
11:00–13:00 w Sali Konferencyj-
nej MOSiR w Piastowie

URSUS
l	 Spotkania w Genie’s Games 

– w jednym z pawilonów przy 
ul. Wojciechowskiego odbywają się 
cykliczne spotkania dla pasjonatów 
gier „Środowe granie u Dżina!”

MICHAŁOWICE
l	 Rodzinne granie w planszówki 

– zarząd osiedla w Michałowi-
cach zaprasza na prezentacje gier, 
rozgrywki i turnieje oraz loterie 
z nagrodami. Cykliczne spotkania 
odbywają się w stołówce w Szko-
le Podstawowej w Michałowicach, 
ul. Szkolna 15. Terminy: 4 marca, 
18 marca, 8 kwietnia, 22 kwietnia, 
13 maja, 27 maja, 3 czerwca. Za-
wsze w godz. 11:00–13:00

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa  
z dnia 10 lutego 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla części Piastowa – „W.Witosa 1” 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie 

Nr VII/31/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „W. Witosa 1” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.  

w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Projekty 
planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej www.piastow.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 

20 marca 2017 r. 
w Miejskim Klubie Sportowym „Piast”, Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, 

o godz. 1600. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jedno-

stki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 kwietnia 2017 roku. Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na 
adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres sekretariat@piastow.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), 
wymieniony wyżej projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi 
i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – sto-
sownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2017 roku. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa

w tłusty czwartek
–	na	lodowisko!

 MOSiR w Piastowie 
zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziców i dziadków na 

TŁUSTY CZWARTEK Z MUZYKĄ I ZABAWĄ 
NA LODOWISKU MIEJSKIM

W dniu 23 lutego (czwartek) od godziny 17:30 do 21:00 
będzie nas bawił DJ, oprócz muzyki będą organizowane KONKURSY i ZABAWY 

z nagrodami. Uczestnicy, którzy przyjdą w PRZEBRANIACH KARNAWAŁOWYCH 
zostaną specjalnie wyróżnieni. Wszyscy, którzy się pojawią na naszej wspólnej zabawie 

będą poczęstowani pączkami!!! A więc – DO ZOBACZENIA W CZWARTEK!

Liczą	się	chęci	i	umiejętności
13 lutego 2017 r. Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowiec
kiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu  pn. „Ścieżki rowerowe w Piastowie 
szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”.

P rojekt będzie realizowany w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego 2014–2020. W programie 
tym uczestniczy wiele gmin położonych wokół 
Warszawy łącznie ze stolicą. Generalne założe-
nie jest takie, żeby ze wszystkich miejscowości 
wokół prowadziły ścieżki rowerowe do stolicy.

Wygrany projekt na dofinansowanie ścieżek 
rowerowych
Podpisany właśnie projekt zakłada budowę sie-
ci ścieżek rowerowych w Piastowie o łącznej 
długości ponad 5,5 tys. m. W ramach tego pro-
jektu zostaną wybudowane trzy główne drogi 
rowerowe: od granicy z Pruszkowem wzdłuż 
ul. Tuwima, w rejonie wiaduktu L. Okulickie-
go od ronda Kaczorowskiego do ul. Lwowskiej, 
przy stacji PKP i dalej kontynuacja ul. Dwor-
cową w kierunku Ursusa; od Al. Jerozolim-
skich wzdłuż Al. Tysiąclecia, przy stadionie, 
przy Urzędzie Miasta i do stacji PKP; od gra-
nicy z Pruszkowem wzdłuż ul. Warszawskiej 
do ronda Kaczorowskiego, zjazd w ul. Hallera 
do parkingu Parkuj i Jedź i w kierunku Ursusa. 
Piastów na ten cel z funduszy unijnych otrzy-
ma 2.875.425,52 zł dofinansowania.  Całkowi-
ta wartość inwestycji to 3.594.281,91 zł. 

Wkrótce następne drogi dla rowerów
W następnym etapie planowane jest wybudo-
wanie ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Woj-
ska Polskiego i ul. Szarych Szeregów wzdłuż 
torów kolejowych. Miasto planuje również 
doprowadzenie do modernizacji ul. Piłsud-
skiego, ale to musi być realizowane wspólnie 
z powiatem. Jest też w planie w porozumieniu 
z Ursusem i Michałowicami przebudowa całej 
ulicy Dworcowej, która również jest drogą po-
wiatową. Łączna długość ścieżek rowerowych 
w Piastowie wyniesie ok. 11 kilometrów.

Parkingi „Parkuj i Jedź”
Kolejnym projektem, które miasto będzie reali-
zowało to „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. 
W tym zakresie podjęto współpracę z miastem 
Pruszków (lider porozumienia) i gminą Micha-
łowice. Na to zadanie ze środków Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014–2020 Piastów, Pruszków 
i Michałowice otrzymają łącznie ponad 15 mln 
zł. W ramach tego projektu w Piastowie po-
wstanie parking naziemny przy ul. J. Hallera 
z co najmniej 50 miejscami postojowymi dla 
samochodów osobowych i 20 miejscami dla 
rowerów, gdzie obecnie jest pusty, niezagospo-
darowany obszar. Koszt projektu to ok. 800 tys. 
zł, z czego tylko 100 tys. zł będzie pochodziło 
ze środków własnych. 
– Żeby mieć możliwość ubiegania się o dopła-
ty z programów unijnych stworzyliśmy pro-
gram gospodarki niskoemisyjnej. Program 
przewidywał m.in. zmniejszenie intensywności 
ruchu kołowego z przerzuceniem się na rowe-
ry, a więc budowę ścieżek i miejsc przesiadko-
wych. W następnym etapie myślimy o pozyska-
niu przestrzeni na powiększenie parkingu przy 
ul. Poniatowskiego. Wszystkie te inwestycje 
chcemy zrealizować w 2017 roku – powiedział 
wiceburmistrz Piastowa, Konrad Rytel. Zdra-
dził też zamiar stworzenia pierwszego stano-
wiska z ładowarką dla rowerów elektrycznych. 

Zapytałem wiceburmistrza Rytla, jak to 
możliwe, że mając stosunkowo niewielki budżet, 
porównywalny do poprzednich, miasto jest 
w stanie realizować tyle inwestycji o wartości 
wielu milionów złotych.
– Kwestia zaangażowania i chęci. To jest tak, 
jak w totolotku. Żeby coś wygrać, trzeba naj-
pierw wypełnić kupon. Trzeba chcieć, trze-
ba się do tego przygotować i trzeba szukać. 
Wiele instytucji (NFOŚ, WFOŚ), większość 
ministerstw ogłasza programy w których moż-
na uczestniczyć i pozyskiwać dotacje. Trze-
ba więc mieć przygotowane projekty, umieć 
napisać wnioski, spełnić wymagane kryteria 
i w odpowiednim terminie złożyć dokumenty. 
Oczywiście nie zawsze się wygrywa, ale wte-
dy jest się na liście rezerwowej. My aktualnie 
jesteśmy na takiej liście z projektem termo-
modernizacji wszystkich budynków, będących 
w posiadaniu miasta – szkół, przedszkoli, 
budynku urzędu, na kwotę 10 mln zł. Wkład 
własny to ok. 1,5 miliona.

Jacek Sulewski

n  PIASTÓW. Nowe ścieżki rowerowe i parkingi powstaną jeszcze w tym roku

Mecze	rundy	wiosennej	sezonu	2016/2017	
rozgrywek	o	mistrzostwo	II	ligi	kobiet	

n  PIASTÓW. SPORT – informacja Zarządu PKS Piastovia

Zarząd PKS Piastovia Piastów informuje, że 
mecze rundy wiosennej sezonu 2016/2017 roz-
grywek o mistrzostwo II ligi kobiet odbywać 
się będą na stadionie miejskim MOSiR w Pia-
stowie przy Al. Tysiąclecia 1 w niżej podanych 
terminach:

PKS	PIASTOVIA		–			KS	JANTAR	OSTROŁĘKA 8.04.2017 (SOBOTA) GODZ. 16:30

PKS	PIASTOVIA		–		MUKS	DARGFIL	TOMASZÓW	MAZ. 29.04.2017 (SOBOTA) GODZ. 16:30

PKS	PIASTOVIA		–		GKS	FORTY	PIĄTNICA 13.05.2017 (SOBOTA) GODZ. 17:00

PKS	PIASTOVIA		–		OKS	STOMIL	OLSZTYN 20.05.2017 (SOBOTA) GODZ. 17:00

PKS	PIASTOVIA		–		UKS	LOCZKI	WYSZKÓW 27.05.2017 (SOBOTA) GODZ. 17:00

PKS	PIASTOVIA		–		UMKS	ZGIERZ 17.06.2017 (SOBOTA) GODZ. 16:00

Jako gospodarz zawodów PKS PIASTOVIA 
występować będzie w strojach czerwonych, 
czarnych, różowo-czarnych lub żółto-niebie-
skich.

PKS PIASTOVIA Piastów
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OŻARÓW	MAZOWIECKI

Projekt ustawy o ustroju m.st. War-
szawy zakłada utworzenie metro-
politarnej jednostki samorządu tery  - 
torial  nego. W jej skład miałaby wejść 
obecna Warszawa oraz 32 gminy 
wianuszka okołowarszawskiego.
Wśród nich – Gmina Ożarów Ma-
zowiecki. Projekt wzbudził  wiele emo - 
cji zarówno wśród lokalnej spo-
łeczności jak i w środowisku samo-
rządowców.

Owocem burzliwych 20 lat ostatniego stu-
lecia były liczne zmiany ustrojowe, któ-
rych celem była decentralizacja władzy 
oraz jej trójpodział. Powołane do życia 

gminy otrzymały status samodzielnej jedno-
stki samorządu terytorialnego, zaspokajają-
cej podstawowe potrzeby jej mieszkańców. 
Z perspektywy blisko trzydziestu lat trudno 
zaprzeczyć, że znakomita większość gmin 
wykorzystała swoją szansę na rozwój i spo-
łeczny, i gospodarczy. Na miejscu widać le-
piej, co jest potrzebne – oświetlenie ulicy, 

nowa nawierzchnia, szkoła czy przedszkole. 
Proces decyzyjny jest krótki: mieszkaniec 
– radny – wójt/burmistrz. I jest to zgodne 
z założeniami Europejskiej Karty Samorzą-
du Lokalnego – urząd blisko mieszkańca. 
I jest skuteczne. Obserwujemy to każdego 
dnia w naszym najbliższym otoczeniu. 
Projekt ustawy wpływa na funkcjonowanie 
i rozwój naszej gminy w przyszłości, zarów-
no w sprawach prozaicznych, jak i decyzjach 
strategicznych. Zakłada się ograniczenie sa-
modzielności gmin i to w znacznym stopniu. 
Odbiera się nam kompetencje w zakresie 
gospodarki przestrzennej, programów roz-
woju społecznego i gospodarczego (strate-
gia rozwoju). Decyzje o tym, co powstanie 
w naszym najbliższym otoczeniu i w jakim 
kierunku będzie rozwijała się nasza gmina, 
będą zapadać na Placu Bankowym w War-
szawie. Każda uchwała podjęta przez radę 
miejską będzie „koordynowana” przez m.st. 
Warszawę. 
Przykład? Mieszkańcy sołectwa wnoszą 
o budowę placu zabaw. Wniosek zostanie po-
zytywnie zaopiniowany przez radę miejską, 
ale podlega „zatwierdzeniu” przez radę m.st. 
Warszawy. Jeśli Rada m.st. Warszawy uzna 
wniosek za mało istotny – wniosek przepad-
nie i placu zabaw nie będzie. Paradoksalne? 

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI 
częścią m.st. Warszawy – szansa czy zagrożenie…
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BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO 
zaprasza na

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PRACE  
NAD POWSTANIEM STRATEGII ROZWOJU KULTURY  

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 1330 
w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” ul. Poznańska 292 

odbędzie się spotkanie w ramach prac nad strategią rozwoju kultury w Ożarowie Mazo-
wieckim. Do udziału zapraszam wszystkich mieszkańców, którym bliskie są problemy 
kultury w naszym mieście. W trakcie spotkania omówione zostaną istotne zagadnienia 
przyszłej strategii oraz zakres jej obowiązywania.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Wsparcie dla rozwoju lokalnych polityk kultury w województwie mazowieckim” 
realizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury wraz z Fundacją Obserwatorium działających na zlecenie samorządu 
województwa mazowieckiego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim.

Być może, ale stanie się realne po wejściu 
w życie omawianego projektu ustawy. Po-
wrót do sterowania zza biurka? Tak – tylko, 
że to już było. 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Obywatelski Ożarów Mazowiecki, który 
ceni sobie niezależność i dynamikę zrówno-
ważonego rozwoju swojej małej Ojczyzny, 
dał temu wyraz poprzez aktywność w prze-
strzeni internetowej – dyskusje na forum 
mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego, FB 
i stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
Wiele merytorycznych i krytycznych uwag 
pod adresem projektu ustawy przekazano na 
spotkaniu z posłem na Sejm RP – Jackiem 
Sasinem. Rada Miejska na sesji nadzwyczaj-
nej wyraziła negatywne stanowisko dotyczą-
ce zmian proponowanych w projekcie usta-
wy. Sesja była również spontanicznym forum 
społecznej niezgody na włączenie Ożarowa 
Mazowieckiego do m.st. Warszawy.

PRZEWIDYWANE SKUTKI ZMIAN 
USTROJOWYCH – ZARZUTY, WĄTPLIWOŚCI 
I SZANSE...
W moim odczuciu, podzielanym przez znacz-
ną część mieszkańców naszej gminy, ustawa 

zawiera liczne błędy i braki, co musi budzić 
uzasadnione obawy:
n	 	Brak konsultacji społecznych (referen-

dum lokalnego) i rzeczywistego uzasad-
nienie merytorycznego wprowadzanych 
zmian w funkcjonowaniu m.st. Warszawy 
i 32 gmin podwarszawskich. 

n	 	Braki prawne i merytoryczne – projekt 
zawiera np. odnośniki do czterech ustaw, 
które są jeszcze niedostępne, czy słynne 
już pominięcie Podkowy Leśnej.

n	 	Projekt zaprzecza założeniu decentra-
lizacji władzy publicznej, pozbawia-
jąc gminy samodzielności stanowienia 
o planach zagospodarowania przestrzen-
nego, decydowania o rozwoju społeczno 
-gospodarczym czy transporcie zbioro-
wym i przekazując władztwo na rzecz 
władzy znajdującej się w Warszawie. 

n	 	Nieuregulowana kwestia dotycząca za-
sad funkcjonowania gospodarki finan-
sowej i zarządzania majątkiem. Budżet 
musi być zatwierdzony przez miasto 
stołeczne Warszawę, co jednocześnie 
ograniczy wpływ gminy na decydowanie 
o zadaniach inwestycyjnych takich jak 
budowa dróg, chodników czy oświetlenia, 
obiektów sportowych czy osiedlowych 
placów zabaw.

n	 	Projekt ustawy jest niekorzystny dla 
rolników, zgodnie ze Stanowiskiem Za-
rządu Mazowieckiej Izby Rolniczej „za-
hamuje rozwój istniejących gospodarstw 
rolnych i sołectw poprzez ograniczenie 
lub pozbawienie dostępu do pomoco-
wych środków finansowych zagwaranto-
wanych w PROW 2014–2020”, ponadto, 
jak czytamy dalej „znaczna część wyso-
kiej klasy gruntów rolnych zostanie utra-
cona na rzecz gruntów inwestycyjnych, 
które utracą ochronę zagwarantowaną 
w ustawie o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Rolnicy z gmin włączonych do 
metropolii pozbawieni zostaną również 
swojej reprezentacji w samorządzie rol-
niczym”.

n	  Zmianie ulegną podatki i opłaty lokal-
ne – można zakładać, że zostaną ujedno-
licone i wzrosną do poziomu podatków 
w Warszawie.

n	 	Likwidacja przywilejów dla nauczycie-
li pracujących na terenach wiejskich 
wynikających z Karty Nauczyciela.

Jest wiele spraw bardzo ważnych dla funk-
cjonowania gminy, które w projekcie zostały 
przemilczane, np. sprawa gospodarki finan-
sowej gminy oraz jej budżetu, czy będziemy 
mieli możliwość, i na jakich zasadach, apli-
kować o środki unijne. Z zapisów projektu 
też nie wynika, co z naszym herbem i na-
zwami własnymi ulic? Czy będziemy mogli 
się nim posługiwać tak jak dotychczas?

To tylko część argumentów uzasadniają-
cych negatywną ocenę projektu przez Gmi-
nę Ożarów Mazowiecki.
Jeśli chodzi o „szansę”, to wielokrotnie pod-
czas spotkania poruszaną kwestią, która po-
winna zdaniem posła Sasina przekonywać 
mieszkańców, jest komunikacja miejska i tak 

zwany „wspólny bilet”, ale o szczegółach 
tego rozwiązania, ani cenie nie było mowy. 
W większości gmin już takie rozwiązania ist-
nieją, z reguły obejmują połączenia z Warsza-
wą. Kluczową kwestią tej „szansy” jest jed-
nak cena biletu, a tutaj żadnych szczegółów 
nie podano.

WOLA MIESZKAŃCÓW  
JEST NAJWAŻNIEJSZA 
Zostałem wybrany przez Mieszkańców, 
żeby realizować ich wolę. Jeśli Mieszkańcy 
w konsultacjach społecznych czy referendum 
podejmą decyzję o chęci przyłączenia Gminy 
Ożarów Mazowiecki do metropolii warszaw-
skiej, samorząd dostosuje się do ich woli. 
Obecnie zostały wstrzymane prace związa-
ne z procedowaniem tego projektu ustawy, 
ale pomysł nadal pozostaje aktualny. Ważne, 
żeby dialog społeczny i szerokie konsultacje 
były brane pod uwagę przy tworzeniu prawa, 
które nas bezpośrednio dotyczy.
Jest oczywiste, że merytoryczna dyskusja nad 
obecnym i przyszłym kształtem prawnym 
i faktycznym metropolii warszawskiej jest ko-
nieczna. Musi się ona jednak odbywać z po-
szanowaniem zasady równości stron i opierać 
na realnych  i policzalnych argumentach, a nie 
pryncypialnym i brutalnym akcie ustawowym 
o charakterze, w dużej mierze, politycznym. 
NIC O NAS BEZ NAS.

Paweł Kanclerz 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

NA ZDJĘCIACH: Spontaniczna reakcja lokalnej 
społeczności na propozycję włączenia Ożarowa 
Mazowieckiego do m.st. Warszawy.                                    

Fot. Michał Turkas

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI 
częścią m.st. Warszawy – szansa czy zagrożenie…
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GRECKIE KLIMATY

Biuro podróży Hellas Travel to ekspert w wyjazdach wypo-
czynkowych, objazdowych oraz grupowych. 

NASZYM CELEM JEST POKAZANIE PRAWDZIWEGO 
UROKU PODRÓŻOWANIA.

Wprowadzamy na polski rynek niedostępne dotąd destyna-
cje. Są one nienaruszone przez masową turystykę. Wyspy 
znajdują się na morzu egejskim i wchodzą w skład Cyklad. 
Oferujemy regularne wyjazdy na PAROS, MILOS, NA-
XOS, MYKONOS, ANDROS i SANTORINI. Każdy ho-
tel z oferty jest osobiście sprawdzony przez Hellas Travel. 

Jakość i zadowolenie klienta jest naszym absolutnym 
priorytetem. Chcemy aby nasi turyści mogli przeżyć 
z nami coś, czego nikt inny nie jest im w stanie zaofe-
rować. 

PROPONUJEMY PRAWDZIWY WYPOCZYNEK 
W ZACHWYCAJĄCYCH MIEJSCACH.

W naszej ofercie znajdują się również wycieczki objazdo-
we oraz rejsy na pokładach luksusowych statków wy-
cieczkowych. 
Ideą naszych wycieczek jest połączenie wypoczynku na 
kilku wyspach, i tym samym pokazanie prawdziwego obra-
zu kraju, w którym spędzacie Państwo swój urlop. Styl na-
szych wycieczek odbiega od typowych „objazdówek”. 

Dajemy Wam więcej swobody, tak abyście mogli dostoso-
wać program wycieczki do siebie. 

PLAŻA CZY ZABYTKI? A MOŻE PLAŻOWANIE 
PRZEPLATANE ZWIEDZANIEM? OFERUJEMY JEDNO 
I DRUGIE – wybór należy do Was.

DLA UŁATWIENIA KONTAKTU, oraz jak najlepszego 
dostosowania oferty do Państwa wymagań STWORZYLI-
ŚMY SPECJALNE DZIAŁY:

	l wyjazdy grupowe
	l wyjazdy tematyczne
	l turystyka sportowa
	l rejsy
	l wille w Grecji i na Cyprze
	l podróże kulinarne
	l bilety lotnicze przewoźników regularnych i czarterowych
	l All Inclusive i last minute
	l oferta 10 największych touroperatorów.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do klienta, 
dzięki czemu JESTEŚMY W STANIE ZORGANIZOWAĆ 
WSZELKIE WYMARZONE PRZEZ PAŃSTWA 
ATRAKCJE.

ZAPRASZAMY!

Hellas Travel
Warszawska 58c lok. 5

Galeria „GAWRA”
02-496 Warszawa Ursus

22 291 55 05
790 807 055

info@hellastravel.pl
www.hellastravel.pl

Podróżuj z

GRECJA         od kuchni

GRECJA I CAŁY ŚWIAT

PIECZONE WARZYWA z makaronem Pene 
SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Makaron Pene  .................................. 400 g
• Bakłażan  ............................................ 1 szt.
• Papryka czerwona świeża  .............. 2 szt.
• Cukinia  ............................................... 2 szt.
• Pieczarki ............................................ 200 g
• Oliwa z oliwek  

Extra Virgin   .................................... 4 łyżki
• Sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa kroimy w dużą kostkę, skrapiamy oliwą z oliwek, oprószamy solą i pieprzem do 
smaku. Przekładamy do żaroodpornego naczynia i pod przykryciem pieczemy przez 20 minut 
w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Makaron Penne gotujemy al’dente według instrukcji na opakowaniu i odcedzamy. Mieszamy 
z pieczonymi warzywami i polewamy sosem.

Smacznego!

Gotuj z TEO VAFIDISEM
KREM 
Z CUKINII  
z serem Halloumi

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE:

• Cukinia  ................................  800 g

• papryczka Pepperoni   
w zalewie  .............................  4 szt.

• Czosnek .............................  2 ząbki

• Świeża bazylia  ..................  2 łyżki

• Rosół z kury  .....................  800 ml

• Oliwa z oliwek  
Extra Virgin  ........................  3 łyżki

• Śmietanka kremówka  .....  100 ml

• Ser Halloumi  .......................... 50 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Cukinię oczyszczamy kroimy w kostkę. W garnku rozgrzewamy oliwę z oliwek, dodajemy 
ząbki czosnku i podsmażamy przez 3 minuty, a następnie go usuwamy. Dodajemy Pepperoni 
Macedońskie oraz cukinię i podsmażamy mieszając przez 2 minuty. Dodajemy 0,5 l rosołu 
i gotujemy zupę przez 2 minuty. Miksujemy jednolity krem, dodajemy pozostały rosół i bazy-
lię, gotujemy przez 5 minut.
Dodajemy tarty ser Halloumi i śmietankę, mieszamy i na wolnym ogniu doprowadzamy 
do wrzenia. Dekorujemy bazylią.

SOS MIESZAMY W MISCE:
• Czosnek rozdrobniony  .................. 3 ząbki
• Ocet Balsamiczny  .........................  5 łyżek
• Oliwa z oliwek  ................................. 4 łyżki
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PRODUCENT:	Elektroplast	–	Zakład	Budowy	Maszyn	Warszawa
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Od pewnego czasu środki masowego przekazu codziennie przekazują informacje 
o przekroczeniu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza we wszystkich rejon-
ach Polski. Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 powodują choroby układu oddechowe-
go i krążenia, a nawet choroby nowotworowe. Często normy, które u nas i tak są 
zawyżone w stosunku do wielu państw europejskich, są przekraczane kilkusetkrot-
nie. Słyszymy zalecenia o zakładaniu masek zabezpieczających, o nie wychodze-
niu z domu, szczególnie dzieci i osób starszych, generalnie – zaczynamy się bać 
o  zdro wie. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są przestarzałe źródła 
ogrzewania, a więc piece i kotłownie na paliwa stałe. Na domiar złego, szczególnie 
w piecach domowych, często palimy czym popadnie, a więc plastikami, starymi 
meblami, miałem węglowym itp. Powoduje to straszliwe zanieczyszczenie powie
trza, którym oddychamy. Do tak złej sytuacji dokładają się oczywiście i inne czyn-
niki, jak chociażby stale zwiększająca się liczba samochodów, ale to, co wylatuje 
z wielu kominów szkodzi najbardziej.

WŁADZE DADZĄ PIENIĄDZE
Władze wielu miast i gmin starają się po-
móc mieszkańcom w sytuacji likwidacji tzw. 
„kopciuchów” i zainwestowania w nowocześ-
niejsze, proekologiczne źródła ciepła. W War-
szawie można uzyskać zwrot nawet 75% 
kosztów wymiany starych pieców na nowe, 
proekologiczne systemy ogrzewania. O pie-
niądze osoby indywidualne mogą się też sta-
rać bezpośrednio w wojewódzkich funduszach 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Rząd zapowiada wdrożenie wkrótce programu 
dofinansowania do wymiany pieców węglo-
wych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewa-

nia. Dofinansowanie ma sięgać nawet 80% 
kosztów inwestycji. Nowy program z myślą 
o mieszkańcach zapowiada Ministerstwo 
Energii. Ma to być forma zachęty do wymiany 
tradycyjnego ogrzewania na elektryczne. Bio-
rąc to wszystko pod uwagę – koszt wymiany 
pieca może się okazać możliwy do zaakcep-
towania nawet przez niezbyt zamożnych użyt-
kowników.

PREKURSOR NA EUROPEJSKĄ SKALĘ
W ten proekologiczny, prozdrowotny trend do-
skonale wpisuje się Zakład Budowy Maszyn 
ELEKTROPLAST Jerzego Głogowskiego 

i jego syna Przemysława w Gołąbkach. Inży-
nier Głogowski rozpoczął działalność w 1967 
roku. Przez blisko 30 lat zajmował się produkcją 
urządzeń spawalniczych, potem działał w sek-
torze biopaliw, a obecnie, idąc z duchem czasu, 
w epoce wszechobecnego smogu, stał się, wraz 
z synem, europejskim prekursorem nowego sy-
stemu superekologicznego ogrzewania. 
Jest to pierwsze takie urządzenie w Unii 
Europejskiej, zabezpieczone patentem nr 
P.224946, który panowie Jerzy i Przemysław 
Głogowscy uzyskali w 2014 roku. To nie jedy-
ne osiągnięcie pana Jerzego. Ma w dorobku 
36 wzorów użytkowych i patentów w branży 
elektromechanicznej i biopaliw. Wielokrotnie 
był nagradzany i wyróżniany. 

INDUKCYJNY KOCIOŁ GRZEWCZY
Ale wróćmy do najnowszego produktu. Jest 
to kompletna ciepłownia, zmontowana na 
płycie o gabarytach 100cm × 90cm × 30cm, 
której najważniejszym elementem jest induk-
cyjny kocioł grzewczy zasilany energią elek-
tryczną. Urządzenie zapewnia użytkownikowi 
niezwykły komfort. Jest estetyczne, zajmuje 
niewiele miejsca, nie wymaga specjalnego, 
osobnego pomieszczenia, pracuje w całko-
wicie zaprogramowanym cyklu automatycz-
nym. Można je bezproblemowo podłączyć 
do każdego istniejącego systemu centralnego 
ogrzewania. Sprawdza się doskonale zasila-
jąc ogrzewanie podłogowe. To nowoczesne, 
ekologiczne rozwiązanie centralnego ogrze-
wania wraz z c.w.u. Jest to najbezpieczniej-

szy dla użytkownika system ogrzewania. Nie 
wymaga komina, specjalnego pomieszczenia 
ani obsługi. Znakomicie współpracuje z ist-
niejącymi systemami grzewczymi, fotowol-
taiką, pompami ciepła, basenami, kabinami 
jacuzzi itp. 
Dalszym, doskonałym wykorzystaniem urzą-
dzenia jest współpraca z układem solarnym 
obniżająca koszty eksploatacyjne, docho-
dzące nawet do 70%. Zapewnia możliwość 
szerokiego stosowania w budownictwie śred-
nio i małogabarytowym jak TBS, budowni-
ctwie modułowym, budownictwie wielo- 
i jednorodzinnym, placówkach socjalnych, 
szkołach, ośrodkach zdrowia i sportu, urzę-
dach, komisariatach, warsztatach i niedużych 
halach przemysłowych. Stacje grzewcze znaj-
dują również szerokie zastosowanie w rolni-
ctwie, a zwłaszcza w szklarniach (ekologicz-
na żywność). Koszt eksploatacji jest niższy 
niż gazowego kotła kondensacyjnego. 
Firma Pana Głogowskiego zapewnia pełen 
serwis swojego urządzenia. Telefony czynne 
24 godziny na dobę. Gwarancja na zespół 
elektryczny obejmuje 3 lata, a sam kocioł, 
według Pana Jerzego, jest praktycznie nie-
zniszczalny. Urządzenie nie emituje spalin 
ani odpadów, materiały z których jest wyko-
nane mogą zostać poddane recyklingowi. 
I jeszcze jedna ważna wiadomość – rząd za-
powiedział wprowadzenie od października 
2017 r. dopłat do kilowata energii zużytej na 
ogrzewanie pomieszczeń.

Tadeusz Kotus

Wynalazca	z	Ursusa	z	patentem	na	miarę	XXI	wieku
n  URSUS. Inżynier z Gołąbek opracował ekonomiczny, superekologiczny system ogrzewania. Patent nr P.224946. Pierwszy w Unii Europejskiej. 

NAJBEZPIECZNIEJSZY 
DLA UŻYTKOWNIKA SYSTEM OGRZEWANIA

Małe gabaryty 100 cm × 90 cm × 30 cm  
– nie wymaga specjalnego pomieszczenia,  
zaplecza na opał lub gaz
Całkowicie bezobsługowy!
Gwarancja 3 lata. Całodobowa obsługa serwisowa.

KONTAKT:
tel.: 692 098 006 l 606 517 414
e-mail: ekospaw@poczta.onet.pl

SZCZEGÓŁY:
www.kotlyelektroplast.pl

TANIE ekologiczne ogrzewanie
EKOLOGICZNA, WIELOFUNKCYJNA STACJA GRZEWCZA
l		 centralne ogrzewanie (c.o.)
l		 ciepła woda użyteczna (c.w.u.)
l		 podgrzewanie wody w basenie/jacuzzi
l		 niskie koszty eksploatacyjne
l		 automatyczny cykl pracy

Nowoczesne EKOLOGICZNE rozwiązanie centralnego  
ogrzewania wraz z podgrzewaniem wody użytkowej.
Urządzenie pracuje w całkowicie zaprogramowanym  
cyklu automatycznym – BEZOBSŁUGOWO.
Moc kotła: od 3,5 kW/230V do 12 kW/400V.
Doskonałe wykorzystanie urządzenia do współpracy  
z układem solarnym – obniża koszty eksploatacji nawet do 70%!

KOCIOŁ  
– wersja standard

CIEPŁOWNIA  c.o. +  c.w.u. 

UWAGA! URZĄDZENIE
OBJĘTE DOPŁATAMI!
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KULTURA

Muzeum Dulag 121 zaprasza

25 LUTEGO (sobota) 
GODZ. 15:00
Inauguracja nowego cyklu spotkań 
Pruskoviana, który poświęcony będzie 
historii naszego miasta. Gościem 
pierwszego spotkania zatytułowanego 
„ŻBIKÓW NA STARYCH FOTOGRAFIACH” 
będzie Tadeusz Hubert Jakubowski – autor 
książek wspomnieniowych i wspaniały 
gawędziarz. Usłyszymy opowieści 
i historie związane z najciekawszymi 
miejscami na Żbikowie. Serdecznie 
zapraszamy, WSTĘP WOLNY. 

4 MARCA (sobota) 
GODZ. 15:00
W związku z obchodzonym 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, Muzeum Dulag 121 zaprasza 
na spotkanie z cyklu Karty Historii 
zatytułowane „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI I ICH 
OPRAWCY”. Gościem spotkania będzie 
historyk, dziennikarz i publicysta Tadeusz 
M. Płużański. 

Muzeum DULAG 121
ul. 3 Maja 8a, 05-800 PRUSZKÓW
tel.: (22) 758 86 63 l kom: 696-591-295

e-mail: dulag@dulag121.pl l www.dulag121.pl l http://www.facebook.com/dulag121

TEATR	Scena	Przyfabryczna

3 lutego w sali kinowej Ośrodka Kultury „Ar-
sus” odbyła się premiera spektaklu „Kolacja 
Wigilijna”. To już  trzecie przedstawienie, 
prezentowane na scenie Arsusa przez grupę 
teatralną „Scena Przyfabryczna”.

A ktorzy – amatorzy zadebiutowali 26 listo-
pada 2015 r. – przy pełnej widowni – spek-
taklem „A może się da?” inspirowanym 

„Pamiętnikiem z Powstania Warszawskiego” 
Mirona Białoszewskiego. Kolejne przedstawie-
nia artyści grali dla uczniów z ursuskich szkół. 

Zespół
Twórcą zespołu, a zarazem scenarzystką i reżyser-
ką, jest Joanna Godlewska (Aurelia Es) - miesz-
kanka Ursusa, nauczycielka angielskiego i etyki 
w gimnazjum w Michałowicach. Aktorzy pre-
zentują szeroki przedział wiekowy, najmłodsi to 
uczennice gimnazjum. Jest ich dziesięcioro: Kry-
styna Bentey, Tadeusz Gardocki, Janusz Godlew-
ski, Agnieszka Grajewska, Elżbieta Kozłowska, 
Paulina Pastuszek, Krzysztof Putkowski (Rosław), 
Mira Umiastowska, Kaja Wójcik, Ewa Ziółkow-
ska. Większość nie ma za sobą doświadczeń ak-
torskich. Warsztat aktorski grupy jest doskonalony 
i prowadzony przez Joannę Godlewską, a przed-
stawienia są realizacją jej scenariuszy. Oprawę 
muzyczną spektakli zapewnia Rosław. 

Pasja przede wszystkim
Próby do przedstawień trwają z reguły kilka 
miesięcy. Spotkania odbywają się co najmniej 
raz w tygodniu. Artyści traktują to zajęcie jako 
pasję, a jednocześnie świetną zabawę. Niektórzy 
mają trudności z zapamiętaniem swoich kwe-
stii, ale Ewa i Paulina doskonale sprawdzają się 
również w roli suflerek. Kaja drugi rok chodzi 
do szkoły aktorskiej Machulskich dla młodzieży. 
Pani Krysia ma doświadczenie jako śpiewaczka. 
Pięknie pracuje gestem, szerokim, według starej, 
dobrej szkoły teatralnych aktorów sprzed kilku-
dziesięciu lat. Na jej grę patrzy się z przyjemnoś-
cią, a wśród starszej widowni budzi skojarzenia 

z dawnymi gwiazdami teatru. Wszystkie rekwi-
zyty pochodzą z prywatnych zasobów członków 
zespołu, czasem meble udostępnia Ośrodek Kul-
tury. Tutaj też bezpłatnie korzystają z miejsca na 
próby. W ostatnich dniach zespół dostał finan-
sowy grant z Warszawskiego Centrum Edukacji 
Kulturalnej. Za to pojadą do Łodzi na warsztaty 
teatralne. Będą się uczyć m.in. szybszego zapa-
miętywania tekstów, łatwiejszego radzenia sobie 
ze stresem i innych arkanów sztuki aktorskiej.

Praca idzie pełną parą
Drugim spektaklem Sceny Przyfabrycznej była 
komedia „Adam i Ewa w Warszawie”. To histo-
ria dwojga młodych ludzi, którzy znaleźli się na 
ulicy Traktorzystów w Ursusie i układają sobie 
życie. Pewnego razu stwierdzają – skoro można 
tu, to czemu nie w Paryżu? Anioł załatwia spra-
wę, przenosi ich do Paryża, ale.... w rok 1789. 
Sztuka została zakwalifikowana na IV Ogólno-
polski Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów 
Amatorskich „Decha 2017” w Bielsku Podlaskim 
w listopadzie. 8 czerwca czeka nas premiera 
„Którędy do piekła?”, a Pani Joanna już pracuje 
nad następnym scenariuszem. Zamierza poru-
szyć temat wojny – zależności my i oni.

Były pierwsze wypłaty
„Kolacja Wigilijna” to pierwszy płatny spektakl 
teatru. Bilety kosztowały 10 zł. 500-osobowa sala 
została wypełniona w połowie. Co prawda część 
widowni stanowiły zapewne rodziny aktorów, ale 
i tak to wielki sukces dla młodego teatru. Sztuka 
pobudza widza do refleksji nad naszym podej-
ściem do samotności, nad znaczeniem życzliwo-
ści, jest też dużo ciepłego humoru. Kolędy towa-
rzyszące kolacji pięknie zaprezentowały Paulina 
i Ewa.

Życzymy całemu zespołowi radości ze wspól-
nych przedsięwzięć i kolejnych sukcesów arty-
stycznych. Ursus potrzebuje takich inicjatyw.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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URSUS
OŚRODEK KULTURY „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, tel.: 22 478 34 54,  
22 478 36 26, www.arsus.pl
Z A P R A S Z A M Y
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). Pobliski parking 
– Plac Czerwca 1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

06.03, godz. 16.00 (sala klubowa)
WARSZTATY	TWÓRCZE	W	KLUBIE	LITERACKIM	„METAFORA”. 
Prowadzenie Anna Rykowska.              WSTĘP WOLNY

07.03, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
PREMIERA	SPEKTAKLU	„ŚLUBY	PANIEŃSKIE”  
według Aleksandra Fredry w wykonaniu Młodzieżowego 
Teatru „MIR” z „Arsusa”. Reżyseria i adaptacja Radosław 
Mazur.

WSTĘP WOLNY
10.03, godz. 18.00 (sala kameralna)

KLUB	DYSKUSYJNY	MYŚLI	POLITYCZNEJ		
– wykład Krzysztofa Bosaka nt. „Państwo narodowe w XXI 
wieku”. Prowadzi Konrad Smuniewski.

WSTĘP WOLNY
10.03, godz. 19.30 (sala widowiskowa)

KONCERT	RENATY	PRZEMYK	„TRIO”.
CENA BILETU 40 ZŁ i 50 ZŁ.

11.03, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
WERNISAŻ	WYSTAWY	MALARSTWA	OLEJNEGO	ALICJI	
KOŚNIEWSKIEJ	PT.	„PEJZAŻE”.	Ekspozycja czynna do 
02.04.2017 r. Kurator wystawy Piotr Szałkowski.

WSTĘP WOLNY
12.03, godz. 12.30 (sala widowiskowa)

Bajka	dla	dzieci	(3–8	lat)	pt.	„ZŁOTA	KACZKA”	w wykonaniu 
artystów Teatru „Koliberek”.

CENA BILETU 10 ZŁ.
Spektakl o tajemnicy starej Warszawy. O zamkowych lochach, 
w których znajduje się skarb, a pilnuje go Złota Kaczka. Skarb 
trafia w ręce młodego piekarza. Czy będzie potrafił ten skarb 
spożytkować? Bajka o chciwości i dobrym sercu. Aktorzy grają na 
prawdziwej, starej, warszawskiej Katarynce.

16.03, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty	literackie Stowarzyszenia Autorów Polskich  
O/Żyrardów. Prowadzenie Janina Wielogurska.

WSTĘP WOLNY
16.03, godz. 19.00 (sala kameralna)

Występ	zespołu	kabaretowego	„Pół	serio” w programie 
satyrycznym „Idą święta”. Reżyseria Wanda Stańczak.

WSTĘP WOLNY
17.03, godz. 18.00 (sala widowiskowa)

Koncert	Muzyki	Polskiej	– Teresa Werner i Graziano.
Cena biletu 60,-zł i 80,-zł.

21.03, godz. 11.00 i 18.00 (sala widowiskowa)
WIOSENNY	KONCERT	„Zielono	nam”.	Wystąpią: Chór SP 11, 
zespół „Wiolinki”, zespół „Tutti”, zespół „Cameleon”, 
zespół nauczycieli „Forte”, Absolwenci i Przyjaciele SP 
11, Młodzieżowa Grupa Musicalowa z OK „Arsus”, zespół 
„Wesołe Nutki” z DK „Miś” oraz laureaci konkursów 
tanecznych i wokalnych. Reżyseria Anna Kałużna.

WSTĘP WOLNY
Występ o godz. 11.00 dla szkół 

z	okazji	Dnia	Wagarowicza. Organizatorzy: Szkoła 
Podstawowa Nr 11, Ośrodek Kultury „Arsus”.

21.03, godz. 18.00 (sala kameralna)
Klub	Edukacji	Samorządowej – wykład i spotkanie z Cezarym 
Jurkiewiczem (radny Rady Warszawy) nt. „Metropolia 
warszawska”. Prowadzenie Remigiusz Brodecki.

WSTĘP WOLNY
22.03, godz. 17.00 (sala kameralna)

Wieczór	poezji poświęcony życiu i twórczości Tadeusza 
„Tamara” Maryniaka.

WSTĘP WOLNY
23.03, godz. 17.00 (sala kameralna)

Światowy	Dzień	Poezji	– Rok Conrada Josepha 
Korzeniowskiego. Spotkanie z twórczością pisarza. Konkurs 
literacki. Prowadzenie Janina Wielogurska i Bogusław 
Łopuszyński.

WSTĘP WOLNY
24.03, godz. 19.00 (sala kameralna)

Międzynarodowy	Dzień	Teatru – spektakl – monodram 
pt. „DONNA	KAMELIA”	według opowiadania Stanisława 
Kowalewskiego w wykonaniu Jacka Zienkiewicza. Reżyseria 
Waldemar Matuszewski.

WSTĘP WOLNY
Spektakl opowiada o teatralnej podróży w czasie. Powrót do 
atmosfery małego przedwojennego miasteczka położonego przy 
linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

28.03, godz. 9.00–20.00 (sala widowiskowa)
IV	MAZOWIECKIE	MŁODZIEŻOWE	SPOTKANIA	
TEATRALNE	„ZWIERCIADŁA”. Eliminacje zespołów 
teatralnych szkół średnich do Edycji Ogólnopolskiej. 
Organizatorzy: LVI Liceum Ogólnokształcące  
im. L. Kruczkowskiego, Stowarzyszenie Polska Rada 
Przedsiębiorczości, Ośrodek Kultury „Arsus”.

29–30.03, godz. 9.00–15.00 (sala kameralna)
ELIMINACJE	DZIELNICOWE	40.	KONKURSU	
RECYTATORSKIEGO	„WARSZAWSKA	SYRENKA” 
(udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Dzielnicy Ursus). Prowadzenie i opieka merytoryczna 
Bożena Iwaniukowicz.

DOM KULTURY „KOLOROWA”
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95; tel./faks 22 667 83 75

08.03 (środa) godz. 18:00
„Całuję	Twoją	dłoń	Madame” Koncert z okazji Dnia Kobiet 
w wykonaniu zespołu operetkowego Belcanto

WSTĘP WOLNY
15.03  (środa) godz. 18:00

Wieczór	Literacki	Mariusza	Olbromskiego
WSTĘP WOLNY

19.03  (niedziela) godz. 12:30
„W	zaczarowanym	lesie” przedstawienie teatralne dla dzieci 
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem w wykonaniu teatru 
Dur Moll

WSTĘP 10 ZŁ
19.03  (niedziela) godz. 16:30

„Tego	jeszcze	nie	było	–	Nowe	brzmienia” - koncert z cyklu 
Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu: 
Adam Eljasiński – klarnet, Aleksandra Demowska-Madejska- 
altówka, Anna Hajduk – fortepian, Marta Bogusławska- 
recytacja

WSTĘP WOLNY
26.03 (niedziela) godz. 12:30

„BAL	U	PANA	STRAUSSA”	Poranek muzyczny dla 
dzieci w Domu Kultury „Kolorowa” – projekt Budżetu 
Partycypacyjnego 2017 r.

bezpłatne wejściówki do pobrania  
w Domu Kultury „Kolorowa”

 XIII KONKURS PLASTYCZNY  
DLA PRZEDSZKOLI  

Z	CYKLU	„WIOSENNE	TRADYCJE”	–	„BUKIET	PANI	WIOSNY”

do 20 marca 
– dostarczanie prac

 31 marca (piątek) godz. 11:00 
- ogłoszenie wyników, wernisaż prac

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

01–19.03
WYSTAWA	POKONKURSOWA	“ZIMOWE	INSPIRACJE	-												
W	ŚWIECIE	BIELI” uczniów szkół podstawowaych Dzielnicy 
Ursus m. st. Warszawy. 

06–30.03 
dni powszednie w godz. 10:00–16:00

WYSTAWA	ZBIOROWA	RĘKODZIEŁA	ARTYSTYCZNEGO	
–	„OCALIĆ	OD	ZAPOMNIENIA” – zorganizowanej we 
współpracy z fundacją „Zrozumieć”.

15.03, godz. 18:15 
WERNISAŻ	WYSTAWY rękodzieła artystycznego.  

02.03 
Ogłoszenie III edycji konkursu „Najpiękniejsza palma 
wielkanocna” dla przedszkoli i szkół dzielnicy Ursus. 

02.03, godz. 10:00 
UROCZYSTE	WRĘCZENIE	NAGRÓD oraz dyplomów za konkurs 
plastyczny „Zimowe inspiracje - w świecie bieli”.

05.03, godz.12:30 
NIEDZIELNE	SPOTKANIE	Z	TEATREM		
–	bajka	dla	dzieci	pt.	„O	skrzacie,	Kasi	i	gąsce”. Na leśnej 
polanie Kasia pasie gąskę. Skrzat Śmieszek prosi Kasię 
o nazbieranie dla niego jagódek. Podczas nieobecności 
pastereczki przebiegła lisica porywa gąskę. Skrzat robi 
wszystko co w jego mocy żeby odzyskać zgubę. Pomaga 
mu w tym mądry jeżyk. Sprytny Śmieszek ratuje gąskę z rąk 
podstępnej lisicy.     

WSTĘP 10 ZŁ

09.03, godz.18:00 
„Kobieta	w	poezji	i	piosence”	– wieczór towarzyski z Okazji 
Dnia Kobiet – spotkanie członków Klubu Seniora.

14.03, godz.18:00 
„Wielkanoc	na	Malcie”	– relacja z podróży, prowadzona przez 
Małgorzatę Jurga z Klubu Seniora „Wesoła Chata”.

                    WSTĘP WOLNY
16.03, godz.18:00 

„Liczy	się	każda	sekunda” – warsztaty z udzielania pierwszej 
pomocy dla Seniorów, prowadzone przez funkcjonariuszy 
Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. 
Spotkanie w ramach realizacji projektu „Rodzina Jednością”.

WSTĘP WOLNY
20.03, godz. 18:00 

Gry	i	zabawy	integracyjne dla uczestników zajęć DK „Miś” 
z okazji pierwszego dnia wiosny.

WSTĘP WOLNY
23.03, godz.10:00 

„Wiosenne	Krajobrazy” – plenerowe pożegnanie zimy przez 
klubowiczów z „Wesołej Chaty”.

 30.03, godz. 18:00 
„Pasja	Miłości” najpiękniejsze pieśni wielkopostne 
w wykonaniu chóru „Ad Gloriam Dei” z parafii pw. 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Ursusie. 

WSTĘP WOLNY

PIASTÓW
24 LUTEGO, GODZ. 18:00

70.	SPOTKANIE	DYSKUSYJNEGO	KLUBU	KSIĄŻKI
Dyskusja skupi się wokół książki „Mniej” Marty Sapały.  
To próba przedstawienia intymnego portretu 
zakupowego Polaków

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Warszawska 24
24 LUTEGO, GODZ. 18:00

WYSTAWA	MALARSTWA	AGNIESZKI	DŁUGOŁĘCKIEJ	
I	MICHALINY	DELICKIEJ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Warszawska 24
25 LUTEGO, GODZ. 13:00–16:00

PÓŁKI	DO	SPÓŁKI,	CZYLI	SPOŁECZNA	WYMIANA	
KSIĄŻEK
Okazja do darmowej wymiany książek i spotkania 
z innymi miłośnikami literatury

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,  
ul. Warszawska 24

26 LUTEGO, GODZ. 14:00–18:00
PIASTOWSKI	KLUB	PLANSZÓWKOWY	–	2.	SPOTKANIE
Do wyboru gry strategiczne,familijne, imprezowe. 
Można przynosić własne gry. Warto zabrać też swoją 
herbatę, kawę, jakieś ciasteczka czy inny, nietłusty 
prowiant

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, 
 sala kolumnowa, al. Tysiąclecia 1 

7 MARCA, GODZ. 11:45
MARATON	CZYTANIA
Biblioteka wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 2 
organizuje Maraton Czytania. Dzieci będą miały okazję 
posłuchać czytania książki z serii Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Warszawska 24

GM. MICHAŁOWICE
27 LUTEGO, GODZ. 18:00

WERNISAŻ	WYSTAWY	„ZOFIA	I	IGNACY	SOLARZOWIE.	
IDĄC	KU	LUDZIOM”
Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Wystawę 
będzie można oglądać do 31 marca w godzinach pracy 
biblioteki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE,  
ul. Raszyńska 34

3 MARCA, GODZ. 18:00
SPOTKANIE	AUTORSKIE	Z	HALINĄ	GROCHOWSKĄ 
Autorka książek „Pokłon” oraz „Poklask”. Jej książki to 
powieści obyczajowe ze skrzętnie ukrytymi elementami 
autobiografii, reportażu i kroniki. 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE,  
ul. Raszyńska 34

8 MARCA, GODZ. 18:30
SPOTKANIE	DYSKUSYJNEGO	KLUBU	KSIĄŻKI
Dyskusja skupi się wokół książek: „Chłopczyce 
z Kabulu” Jenny Nordberg oraz „Pamiętnik z Powstania 
Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE,  
ul. Raszyńska 34

GM.  OŻARÓW MAZ.
CENTRUM INICJATYW 
SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU"
(ul. Poznańska 292) 

26 LUTEGO, GODZ. 16:00-20:00
OSTATKOWY	WIECZOREK	TANECZNY	DLA	SENIORÓW
Muzyka na żywo.   WSTĘP 15 ZŁ/OS.
 

2 MARCA, GODZ. 13:30
SPOTKANIE	W	RAMACH	PRAC	NAD	STRATEGIĄ	ROZWOJU	
KULTURY	W	OŻAROWIE	MAZ.	
Mile widziani wszyscy mieszkańcy, którym bliskie 
są problemy kultury w mieście. W trakcie spotkania 
omówione zostaną istotne zagadnienia przyszłej 
strategii oraz zakres jej obowiązywania.  

3 MARCA, GODZ. 11:00
2.	SPOTKANIE	Z	CYKLU	„MOJA	MUZYKA”	
Tematem spotkania będzie twórczość Claude’a 
Debussy’ego. Cykl powstaje w ramach działalności 
Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „UŚMIECH”
(ul. Poznańska 165)

5 MARCA, GODZ. 17:00
WERNISAŻ	PRAC	PANA	MARCELEGO	SZCZEPKA

12 MARCA, GODZ. 17:00
KONCERT	Z	OKAZJI	DNIA	KOBIET	- Recital Roberta Moskwy. 
Aktor znany m.in. z filmu „M jak miłość” oraz programu 
„Jak oni śpiewają”

Wstęp wolny!
19 MARCA, GODZ. 12:00

SPEKTAKL	KABARETOWY	DLA	DZIECI	PT.	„BAJKI	ROZMAITE”
W wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej GALANA. 
Przedstawienie przygotowane m.in. na podstawie 
wierszy Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima. Ciekawie 
i dowcipnie zilustrowane teksty, z dużą ilością muzyki, 
kostiumów i rekwizytów oraz czynny udział widzów  
w atrakcyjny sposób przybliżają klasykę polskiej 
literatury

WSTĘP WOLNY

FILIA W JÓZEFOWIE
(ul. Fabryczna 15)

5 MARCA, GODZ. 16:00
„KOBIETĄ	BYĆ…”
W programie: 
„Babski	wieczór” - przedstawienie w wykonaniu „Wesołych 
Wdówek”.
„Wszystko	dla	Pań” - koncert dla wszystkich kobiet 
w wykonaniu uczniów uczęszczających na zajęcia wokalne 
oraz instrumentalne w Filii Domu Kultury „Uśmiech” 
w Józefowie. 

WSTĘP WOLNY
12 MARCA, GODZ. 15:00

TEATRZYK	DLA	DZIECI	PT.	„TAJEMNICZY	OGRÓD”
W wykonaniu Teatru GONG.       WSTĘP WOLNY

FILIA W BRONISZACH
(ul. Przyparkowa 15)

12 MARCA, GODZ. 15:00-17:00
AKADEMIA	STYLU	AGNIESZKI	JELONKIEWICZ
Kreowanie wizerunku, warsztaty stylu. Wykład i warsztaty 
dla kobiet w różnym wieku

WSTĘP WOLNY

CO   GDZIE KIEDY? ?   kulturalny 
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Powstały w 1942 roku w Ursusie chór mieszany Cantate Deo pod batutą 
Doroty Męckowskiej nieprzerwanie koncertuje. Ubiegły rok przyniósł 
chórzystom dotacje, nowe stroje, nagrody podczas rywalizacji na 
międzynarodową skalę. Więcej zdradza Bożena Iwaniukowicz – prezes 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen”

n   Pierwszy miesiąc Nowego Roku za 
nami. Jak upłynął?

– Pracowicie, 6 stycznia śpiewaliśmy 
na wspólnym parafialnym opłatku grup 
parafialnych, 22 stycznia podczas do-
rocznego koncertu kolęd „Zaśpiewajmy 
wszyscy razem” w Kościele Św. Józefa 
Oblubieńca NMP, zaś 31 stycznia dzię-
ki inicjatywie Państwa Teresy i Zdzisła-
wa Dostawów i życzliwości Pani Anny 
Stroińskiej, Chór Cantate Deo został 
zaproszony na koncert kolęd do Centrum 
Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Po-
mocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. 
W głównej siedzibie trwa remont, ale na 
szczęście chórzyści odnaleźli miejsce 
koncertowania i spotkali się z uczest-
nikami zajęć w Ośrodku Nowolipie 22. 
Kolędowaliśmy wspólnie. Uczestnicy 
z Ośrodka okazali się wdzięczną widow-
nią – uważną, współpracującą i bardzo 
życzliwą. Panowała miła i ciepła atmo-
sfera. Pracownicy Ośrodka dokładają  
wszelkich starań, by każdy czuł się jak 
w domu. My, chórzyści, też się tak po-
czuliśmy. Nikt nawet nie zauważył, że 
planowany na ok. 30 minut występ prze-
ciągnął się na godzinny.

n   Czy z Nowym Rokiem Chór powiększył 
się o nowych członków? Ile obecnie 
osób śpiewa?

– W ostatnim okresie powiększył się nasz 
stan posiadania o piękny głos altowy i te-
norowy. Chór obecnie liczy około 30 śpie-
waków. Śpiewa z nami 10 panów (tenory 
i basy) i ok. 20 pań (soprany i alty). Wciąż 
zachęcamy do zasilania naszych szere-
gów, bo bardzo potrzebne są młode gło-
sy. Jeżdżąc na festiwale obserwujemy, że 
głównie młode osoby śpiewają w chórach. 

Możemy z nimi konkurować tylko kul-
turą śpiewania czy repertuarem, nie zaś  
młodymi,  dźwięcznymi głosami. Zapra-
szamy chętnych do naszego chóru; próby 
odbywają się w Sali Św. Cecylii przy Pa-
rafii Św. Józefa Oblubieńca NMP, przy ul. 
Sosnkowskiego 34, we wtorki i czwartki 
w godz. 19.00 – 20.30.

n   Wróćmy jeszcze do ubiegłego roku, bo 
przyniósł Chórowi wiele dobrego.

– Nie sposób nie wspomnieć o naszym 
wyjeździe grudniowym na VII Między-
narodowy Festiwal Pieśni Adwentowych 
i Bożonarodzeniowych w Krakowie. 
Zdobyty na Festiwalu brązowy dyplom 
– III miejsce w kategorii chóry miesza-
ne, gdzie konkurowaliśmy z młodymi 
chórami z całej Europy - niezmiernie nas 
cieszy, napawa dumą i chęcią do dalszej 
pracy i kolejnych występów. 

n   W zeszłym roku pozyskaliście też do-
datkowe wsparcie finansowe. Gdzie 
udało się pozyskać środki?

– Otrzymany grant z Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej z Fun-
duszu Animacji Kulturalnej pozwolił 
chórowi popracować solidnie od sierpnia 
do grudnia ubiegłego roku – warsztaty 
i przygotowanie repertuarowe dały efekt 
wyższego poziomu wykonywanych kon-
certów i radość śpiewania. Dodatkowym 
walorem wizualnym były nowe stroje dla 
chóru – gustowne, piękne suknie dla pań, 
eleganckie muszki dla panów. 

n   Czy również udało się zakupić stroje 
z ww. grantu?

– Nie, stroje zostały sfinansowane ze środ-
ków Stowarzyszenia Kulturalnego „Car-

men”. Stowarzyszenie zapłaciło też wpi-
sowe. Nasze pieniądze organizacyjne to 
składki członkowskie i zarobione pienią-
dze przez chór podczas koncertów. Przy 
okazji pragnę podziękować Ośrodkowi 
Kultury „ARSUS”, który był operatorem 
grantu z Warszawskiego Programu Edu-
kacji Kulturalnej, a pod którego patrona-
tem jest też Chór Cantate Deo. Miasto sfi-
nansowało z grantu koszt hotelu, podróży, 
wyżywienia, honorarium akompaniatora 
i warsztaty. Dzięki tym pieniądzom mo-
gliśmy skupić się na pracy, przygotować 
repertuar najlepiej jak możemy i reprezen-
tować Warszawę na międzynarodowym 
festiwalu.

n   Wracamy do 2017 roku. Przed nami 
piękna rocznica: 75 lat istnienia Chó-
ru Cantate Deo. Spodziewamy się 
interesujących wydarzeń w związku 
z tym. Czy są już plany? Może w przy-
gotowaniu będzie monografia albo 
Chór poszerzy ofertę płytową?

– Przez 3 lata składaliśmy w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego projekty na wy-
danie monografii chóru, raz nawet z płytą. 
Niestety, nie udało się zdobyć pieniędzy 
na ten cel. Może nie dość znani jesteśmy 
w dzielnicy? W tym roku nie składaliśmy 
projektu. Wciąż myślimy nad ofertę kultu-
ralną atrakcyjną dla odbiorców. Może uda 
się zorganizować fajne warsztaty śpiewa-
cze. Na pewno będziemy koncertować, 
w miarę otrzymanych zaproszeń i zapo-
trzebowania społecznego, reszta w rękach 
Opatrzności. 

Rozmawiała 
Agnieszka Gorzkowska

KONTAKT W SPRAWIE KONCERTÓW:
Bożena Iwaniukowicz 

e-mail:bozenaskomra@poczta.onet.pl, 
tel. 602 353 348 

lub z dyrygentem Dorotą Męckowską. 

Jesteśmy otwarci na zaproszenia  
do koncertowania i sami szukamy okazji. 

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

ZAMÓW MIEJSCE na SWOJĄ

MOCNĄ REKLAMĘ
ZADZWOŃ    tel.:  602 666 134,  509 559 506
lub
NAPISZ    reklama@mocnestrony.com.pl

Chór Cantate Deo

–	w	tym	roku	skończy 75 lat!
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Seniorzy warszawskiej Iskry od tego sezony star tują w mazowieckich rozgrywkach. 
4 lutego drużyna rozegrała mecz w podwarszawskim Legionowie  ich przeciwni-
kiem była miejscowa Gwardia. Zawodnicy ursusowskiej drużyny chcieli w tym 
meczu pokazać przeciwnikom, że stracony set na własnej hali to był tylko wy-
padek przy pracy, natomiast zawodnicy z Legionowa walczyli o swoje pierwsze 
punkty w tym sezonie do ligowej tabeli. 

T rener Iskry Warszawa, Arkadiusz Polkow-
ski, już na odprawie przedmeczowej uczulał 
swoich zawodników, że przeciwnicy mają 

bardzo trudną zagrywkę na własnej hali i trzeba 
będzie skupić się przede wszystkim na przyję-
ciu zagrywki.  Jak się później okazało w tych 
słowach było dużo prawdy, ale po kolei…

PIERWSZY	 SET był bardzo wyrównany, obie dru-
żyny grały punkt za punkt, przy okazji wery-
fikując dyspozycję przeciwników. Ostatecznie 
o wyniku seta zdecydowała większa liczba 
bloków zawodników Iskry oraz mniej popełnio-
nych błędów własnych. Set zakończył się wyni-
kiem 25:23 dla Iskry.
KOLEJNE	 DWIE	 PARTIE padły łupem gospodarzy, 
którzy zaczęli posyłać na stronę Iskry bardzo 
trudne zagrywki. Serwisy gospodarzy, w ciągu 
tych dwóch setów, aż siedmiokrotnie wpadały 
w boisko Iskry. Dodatkowo trudny serwis prze-
łożył się na większą liczbę błędów własnych 
Warszawiaków. Sety zakończyły się odpowied-
nio: 25:22 i 25:18 dla zawodników Gwardii. 
TO	BYŁ	JUŻ	OSTATNI	DZWONEK dla drużyny Iskry – 
kolejny przegrany set oznaczałby porażkę. Za-
wodnicy zdawali sobie z tego sprawę. Początek 
czwartego seta to odbudowanie się siatkarzy 
gości. Od połowy seta zawodnicy Iskry włączyli 
jednak kolejny bieg, a set zakończył się wyni-
kiem 25:16 dla Iskry, a o zwycięstwie zadecydo-
wać miał tie-break!
JUŻ	 NA	 POCZĄTKU	 DECYDUJĄCEGO	 SETA zawodnicy 
Iskry wypracowali sobie 3-4 punkty przewagi 
i „dowieźli” tę przewagę do końca seta ostatecz-
nie zwyciężając 15:11, a w całym meczu 3:2!!! 
Iskrę do zwycięstwa poprowadziła zespołowa 
gra i świetna współpraca środkowych z rozgry-
wającym! Jakub Kasperek zakończył mecz ze 
100% skutecznością w ataku (na 9 prób), na-
tomiast Filip Witkowski ze skutecznością 70% 
(przy 13 atakach). 

Skład Iskra: Bereza (5 pkt), Ryczek(10), Kaspe-
rek(17), Korczyński(10), Rowiński(9), Witkow-
ski(10), Brzózka (L) oraz Lupa(L), Romanow-
ski(8), Domański(1), Zalewski, Kryziński

Po meczu drużyna gospodarzy musiała za-
dowolić się jednym punktem, a dzięki dwóm 
oczkom do tabeli drużyna Iskry umocniła się na 
trzeciej pozycji w swojej grupie jednocześnie 
zapewniając sobie awans do fazy play-off! 

Na początku marca Iskra rozegra dwumecz 
z drużyną z Wyszkowa, który zdecyduje jaka 
będzie końcowa klasyfikacja. Przy dwóch zwy-
cięstwach zawodnicy stołecznej drużyny awan-
sują na drugą pozycję jednocześnie wywalcza-
jąc lepszą pozycję startową przed fazą play-off!

Zapraszamy	wszystkich	kibiców	na	mecz
Iskra	Warszawa	–	Camper	Wyszków	

do	stołecznej	hali		
przy	ulicy	Orłów	Piastowskich	47!

Mecz	odbędzie	się	
14	marca	o	godzinie	20:30.	

Dla	kibiców	przewidziane	są	niespodzianki!	

DO	ZOBACZENIA	NA	HALI!

Seniorzy	ISKRY	wygrywają	w	IV	lidze	siatkówki!	
AWANS DO PLAY-OFF JUŻ PEWNY!

UMKS  
Gwardia  
Legionowo 

 
– 

UKS  
Iskra  
Warszawa 

2:3 
(23:25, 25:22, 25:18, 16:25, 11:15)

WIĘCEJ INFORMACJI:

remedo.com.pl
 Zapraszamy!

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

OFERUJEMY:

PRZYCHODNIA lekarsko-rehabilitacyjna

PEŁNY ZAKRES fizykoterapii i kinezyterapii dla osób starszych, sportowców i pacjentów po urazach, udarach, 
z chorobami przewlekłymi:

➧	Zapewniamy INDYWIDUALNY PLAN TERAPII dla każdego pacjenta
➧	Możliwa REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH

Witamy w zespole REMEDO nowego lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu, dr PAWŁA GIDZIŃSKEGO, asystenta Katedy i Kliniki Ortopedycznej WUM w Warszawie 
(Szpital Dzięciątka Jezus przy ul. Lindleya 4). Od wielu lat pracuje na oddziale endoprote-
zoplastyki stawów, gdzie wykonuje ponad 100 operacji rocznie. Zajmuje się leczeniem zmian 
zwyrodnieniowych stawów, zespołów bólowych oraz schorzeń ortopedycznych u dzieci.

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  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.

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)

Rehabilitacja	
REMEDO

Dr PAWEŁ GIDZIŃSKI  
będzie przyjmował  
od 3 marca 2017 r.  
w PIĄTKI od godz. 18:00.
Serdecznie zapraszamy!



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.

“Po wypadku samochodowym wiele miesięcy bolał 
mnie bark, szyja i kolano. Wykorzystałem “nor-
malne” leczenie, byłem prywatnie w sanatorium, 
wszystko bezskutecznie. Utykałem na nogę, ból bar-
ku nasilał się przy każdym ruchu. Dopiero decyzja 
przyjścia po pomoc do p. mgr. Jakuba Górnickiego 
w Naturmedzie – wyzwoliła mnie zupełnie z bólu”.

Tadeusz R., l.48

“Od ponad 7 lat z bólem barku i kręgosłupa “jecha-
łem” tylko na lekach. Operacji bałem się jak ognia. 
Po lekach dostałem zapaści. Rehabilitacja i zwy-
kłe masaże tylko potęgowały ból. Wylądowałem 
w szpitalu – ale nie zdiagnozowano nic specjalnego. 
O ośrodku NATURMED wiedziałem od dawna, 
ale nie dowierzałem. Dopiero teraz wiem, że stra-

ciłem parę lat – przychodząc tu tak późno, jak po 
ostatni ratunek. To niesamowite! Czuję się po prostu 
świetnie”.

(Prosił o anonimowość, l.56)

“Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatki spowodo-
wany skoliozą u mojej dwunastoletniej córki, choć 
skolioza była bardzo poważna. Gimnastyka i pły-
wanie niewiele pomagało, choć walczyliśmy 3 lata.”

 Matka 9-letniej Ani.

“Skręciłem sobie podczas ćwiczeń nogę w kostce, 
zwichnąłem staw kolanowy, strasznie przeciążyłem 
mięśnie i stawy rąk. Ból nie ustępował i ograniczona, 
przez ponad 5 tygodni ruchomość, przeszkadzała 

w funkcjonowaniu. Leki nie pomagały. Pan Górnicki 
usprawnił mnie po prostu fantastycznie”.

Tomasz, l.36, Ursus 

“Jestem lekarzem, zawsze byłem oburzony na wszel-
kie metody alternatywne, czy nawet akademickie, 
ale bez leków. Dziś jednak z pokorą dziękuję p. 
Górnickiemu za pomoc właśnie takimi metodami, jak 
osteopatia. Pogogła mi rewelacyjnie w bólu barku 
i biodra, zlikwidowała sztywność nadgarstka”.

Janusz B. (internista)

“Miałem uraz kolana i łokcia. Żadne leki, ani laser 
nie pomagały. Zlikwidował mi ból p. mgr. Górnicki. 
To wspaniałe zaskoczenie”.

Andrzej Bodnar, l. 51.

OSTEOPATIA
na bóle nagłe, przewlekłe, pourazowe 

SPRAWDZONA 
METODA

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

n  Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

Usługa telefonicznej rejestracji 
działalności gospodarczej  

dostępna jest pod numerem 

801 055 088

ZAŁÓŻ	FIRMĘ	PRZEZ	TELEFON!
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 
2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogod-
nieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych termi nach 
i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kie runku przyjaznej 
e-administracji. 

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa? 
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wy-
jaśnia zasady rejestracji działalności gospodar-
czej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia 
wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms 
z numerem wniosku, z którym może udać się do 

dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje 
wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację 
można wykonać również w pełni elektronicznie, 
wykorzystując do tego profil zaufany lub pod-
pis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to 
pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej ad-
ministracji publicznej. 

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach 
Celem nowych proaktywnych usług Mini-
sterstwa Rozwoju jest aktywne informowanie 
przedsiębiorców. W styczniu akcja obejmie fir-
my zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbiera-
niem odpadów, które do końca miesiąca mają 
obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębior-
cy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wyko-
nać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną 
za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl. 

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl 
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne 
Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, 
nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. 

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób 
zamierzających prowadzić i prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc 
w realizacji spraw związanych z zakładaniem 
i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą 
elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz 
uproszczenie formalności niezbędnych do zało-
żenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje 
użytkowników Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu 
biznes.gov.pl. 

KONTAKT: 
Ministerstwo Rozwoju  

Departament Gospodarki Elektronicznej 
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa 

tel.: 801 055 088 
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc 

FB: www.facebook.com/biznesgovpl 
WWW: www.biznes.gov.pl

n  Eko Park w Ursusie

W	DZIELNICY	URSUS	SĄ	JUŻ	ŚRODKI	UNIJNE	NA	NOWY	PARK
Miasto stołeczne Warszawa otrzymało 
już dofinansowanie unijne na dwa 
nowe parki: w Ursusie  
i na Mokotowie (Park wokół Stawu 
Służewieckiego). To będzie łącznie 
blisko 10 ha zieleni – ze zbiornikami 
wodnymi, różnorodnymi drzewami 
i krzewami. 

T eren przeznaczony pod park w Ursusie to pas 
wzdłuż ul. K. Gierdziejewskiego, między 
ul. Warszawską, Czerwona Droga, Wolności 

i Orłów Piastowskich. Plany, dotyczące utwo-
rzenia pierwszego w stolicy Eko Parku zaczęły 
powstawać już w 2010 roku. 
W ubiegłym roku projekt został poddany kon-
sultacjom społecznym. Dziś teren przeznaczony 
na park to 4,44 ha nieużytków. Projekt zakłada 
uporządkowanie terenu i podzielenie go na róż-
ne strefy, od dzikich łąk, przez obszary miesza-
ne (łącznie z terenami podmokłymi) aż po traw-

niki, co stworzy warunki do życia dla różnych 
gatunków zwierząt. 
Powstaną niewielkie pagórki-nasypy, które 
zostaną obsadzone roślinnością – będzie to 
ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami 
powietrza z sąsiednich ulic. Projekt przewiduje 
nasadzenie roślin stanowiących też bazę pokar-
mową owadów i małych zwierząt i dlatego prze-
widziano także budki lęgowe i poidełka, krzewy 
w formie żywopłotów zapewniających schronie-
nie i warunki do gniazdowania dla wielu gatun-
ków ptaków. W parku zaplanowano także sy-

stem niecek bioretencyjnych zbierających wodę 
z całego parku. Wybudowane będą place zabaw 
dla dzieci, polany piknikowe, przestrzenie do 
odpoczynku z ławkami i zielenią oraz wybieg 
dla psów. Eko Park ma pełnić również funkcję 
edukacyjną dla uczniów dzielnicowych szkół.
Realizacja rozpocznie się w 2018 roku i potrwa 
ok. dwóch lat. Wszystko ma kosztować ok. 
10 mln zł. Dofinansowanie unijne to 7 mln zł. 

Na podstawie informacji ze strony www UD Ursus
 Tadeusz Kotus


